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ABSTRAKT 

 

 

I denna rapport undersöks hur vår nya läroplan Lgr 11 påverkar arbetssättet i en mindre 

Montessoriskola.  Detta är för att jag vill belysa de fördelar och nackdelar som finns i 

kombinationen mellan montessoripedagogiken och Lgr 11. Genom mina litteraturstudier 

beskriver jag Maria Montessori och hennes pedagogik, Lgr 11 och en del av den 

forskning som utförts inom montessoripedagogiken. Undersökningen ger en bild av de 

likheter och skillnader som finns mellan montessoripedagogikens grundtankar och Lgr 

11, samt hur man kan kombinera dessa två. Undersökningen utförs genom intervjuer av 

verksamma pedagoger i år 1 – 5 på en mindre montessoriskola. Valet av metod gjordes 

för att få djupare svar på mina frågor och på så sätt få ett kvalitativt resultat. Resultaten 

visar att det går att sammanföra montessoripedagogiken och den värdegrund som 

beskrivs i Lgr 11 utan några större förändringar i arbetssättet. Det beror på att det finns 

många likheter mellan värderingarna i Lgr 11 och montessoripedagogiken. Skillnaden 

och nackdelen är de tidsbestämda kunskapskraven, bedömningar av eleverna och de nya 

betygen som gör att pedagogerna blir tvungna att minska elevernas frihet och 

valmöjligheter i skolarbetet. Vikten av att fortsätta utvecklingen av Maria Montessoris 

pedagogik så den stämmer överens med samhället vi lever i idag har både visat sig i 

tidigare forskning och i resultatet av denna undersökning. Det är därför viktigt att 

utvecklingen av pedagogiken förblir en pågående process.       

 

Nyckelord: montessoripedagogik, montessoriskola, Lgr 11, ”lärarens roll”, arbetssätt 
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1 INTRODUKTION 

 

Jag är utbildad förskollärare, fritidspedagog och montessoripedagog. Jag har jobbat i 

olika skolformer sedan 1997 och har de sista 9 åren jobbat som fritidspedagog i en 

mindre montessoriskola. Genom åren har jag sett olika arbetssätt och just 

montessoripedagogikens grundsyn, arbetssätt och metoder tilltalar mig. 

Undervisningen i skolan och elevernas resultat är en ständig debatt i olika 

sammanhang. Det debatteras om hur eleverna i skolan undervisas för att lära sig bäst, 

hur resultaten ser ut för eleverna i den svenska skolan och även jämför och ser vad 

studier om barns inlärning visar. Nu när vi fått nya reformer i skolan, i och med den 

nya läroplanen Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011), blir det intressant att veta om montessoripedagogiken och Lgr 11 går att 

kombinera. Läroplanen har en stor betydelse för hur skolans undervisning och 

verksamhet ska utformas. Jag vill försöka få en bild av, om lärare kan utföra sitt 

uppdrag på ett sådant sätt som det är tänkt, både när det gäller 

montessoripedagogiken och Lgr 11, samtidigt. Jag vill ta reda på om det finns 

likheter och/eller skillnader mellan montessoripedagogiken och Lgr 11 och belysa 

hur de ser ut. Jag vill också att min studie ska leda fram till ett svar om det finns 

några svårigheter med kombinationen och hur pedagogerna löser det på en mindre 

montessoriskola. 

Denna problematik vill jag lyfta fram och belysa, på ett sätt som sätter ord på det 

lärarna gör. Jag vill försöka ge en förståelse för vad som är möjligt eller omöjligt att 

utföra och leva upp till. Ofta utsätts verksamma inom skolan för en massiv kritik i 

bland annat media och i olika debatter på grund av att skolan är en offentlig 

verksamhet och den berör alla på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att jag och 

skolans verksamma pedagoger, känner att vi har kontroll på vad det är vi utför och 

framförallt vet och förstår varför. De förutsättningarna vi ger barnen i skolan 

påverkar deras framtid och det är vad vårt uppdrag som pedagoger handlar om. 

Jag tror att min undersökning och rapport kan komma till nytta för alla som arbetar i 

någon form i skolan. Framförallt de som har en nyfikenhet på 

montessoripedagogiken eller till och med arbetar med montessoripedagogiken som 

pedagogisk grund. Genom denna empiriska undersökning vill jag ge andra insikt och 

förståelse om montessoripedagogiken – ursprung, grundsyn och utveckling, dess 

möjligheter, eventuella svårigheter och hur det går att kombinera 

montessoripedagogiken med nuvarande läroplanen för grundskolan och 

fritidshemmet.  
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2 BAKGRUND 

 

För att ge en god förståelse för studien ger jag först en bakgrundsbild av Maria 

Montessori och vad hennes pedagogik står för. Jag berör sedan kortfattat Lgr 11 samt 

en del av det som föranledde att man tog beslut om en ny läroplan för grundskolan. 

Till sist tar jag upp en del av den tidigare forskning som gjorts inom 

montessoripedagogiken.  

2.1 Maria Montessori som ett teoretiskt perspektiv 

 

Maria Montessori föddes i den italienska staden Chiravelle 1870. Hon var den första 

kvinnliga läkaren i Italien. I sitt arbete kom hon i kontakt med utvecklingsstörda barn 

och blev övertygad om att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell 

stimulans. Hon utvecklade därför pedagogiska metoder för att hjälpa dessa barn och 

lyckades väl med sina metoder. Eftersom hennes pedagogiska metoder fungerade så 

bra på de utvecklingsstörda barnen, började hon fundera på, om hennes metoder 

skulle fungera lika bra med andra barn som inte var utvecklingsstörda.  

Montessori studerade pedagogik, psykologi och filosofi vid Roms universitet och 

läste om olika undervisningsmetoder. Det finns några pedagoger och filosofer som 

har haft betydelse för Maria Montessori. Enligt Signert (1998) (2000) är det flera 

personer som står omnämnda i Montessoris egen litteratur. Dessa har på ett eller 

annat sätt påverkat Montessoris egen pedagogik. ”Montessori diskuterar metoden 

utifrån sig själv, men namnger då och då personer, som har påverkat hennes 

tänkande och ibland hjälpt henne att sätta ord på sina teorier” (Signert. 1998. s. 30). 

Jag sammanfattar några av dessa pedagoger lite kort: 

Johann Amos Comenius (1592-1670) – Han ställde krav på en skola för alla. För att 

det skulle vara möjligt var det viktigt att anpassa undervisningen efter individen och 

dess förutsättningar. Comenius pratade också mycket om miljön och att 

skolbyggnaden skulle vara välkomnande och hemtrevlig. Trivseln i den dagliga 

miljön var enligt Comenius en förutsättning för att kunna lära sig något. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – Han såg arbetet med händerna som en viktig 

del i inlärningen och förespråkande lagen om frihet för att skapa moral hos barnen. 

Han trodde att barnen hade egen kraft och möjlighet i sig själv. Med rätt 

förutsättningar i miljön och att de vuxna inväntade rätt ögonblick att visa något nytt, 

se till barnens nyfikenhet, skapar man förutsättningar för barns inlärning. ”Rousseau 

är upphovet till det mesta av vad modern pedagogik sysslar med”. (Signert, 2000. s. 

64) 

Johann H. Pestalozzi (1746-1827) – Han ansåg också att handens arbete var viktig 

för inlärning. Det var också viktigt att barnen utvecklade sin egen förmåga att hitta 

kunskap. Hemmet skulle vara förebild i undervisningen och att undervisningen 

skulle bygga på, från det enkla till det sammansatta och från det bekanta till det 

obekanta. ”Genom att barnet själv upptäckte sina misstag menade Pestalozzis att 

förståndet utvecklades” (Signert, 2000. s. 67) 
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Jean-Marc-Gaspard Itard (1775-1838) – Han tog sig an en pojke som man hittat i 

skogen som man ansåg vara bortom räddning. Han menade att med övning och rätt 

miljö kan man träna fram kunskap. Itard lyckades bra med pojken Victor men Victor 

lärde sig aldrig att prata. Itard menade att den första omgivningen som man vistas i 

formar och påverkar en för resten av livet. Hör man inget språk kan man heller inte 

lära sig det senare då den sensitiva perioden för språk är förbi.  

Andra pedagoger som också står omnämnda i Maria Montessoris böcker är bl.a 

Johann Friedrich Herbert (1776-1841). Han talade om att undervisningen syfte 

borde vara att väcka ett mångsidigt intresse hos eleven för att på så sätt bli mer 

mottaglig förnya kunskaper. Friedrich Fröbel (1782-1852) som hade Pestalozzis 

som förebild, Édouard Séguin (1812-1880) som jobbade mycket för de mentalt 

handikappade barnen och skapade mycket material och skapade en metod att lära sig 

skriva före läsning. Hugo de Vries (1848-1935) som gav Montessori uttrycket 

”sensitive period”. Sigmund Freud (1856-1939) som sympatiserade med Montessoris 

idéer. John Dewey (1859-1952) som talade om metoder som vi idag kallar för 

”learning by doing”. Hans skolsystem var också byggt på frihet och barnens lust till 

att lära och byggde mycket på det praktiska livets krav och villkor. Han tänkte sig att 

köpa saker och redskap till barnen men upptäckte att det inte fanns några. Det fanns 

bara leksaker och inga redskap i den storlek som passade barnen. Han tyckte att 

skolan skulle vara en bild av samhället. 

Signert (2000) skriver i sin bok att Montessori fick möjlighet att pröva sina idéer och 

metoder på vanliga barn när hon öppnade ett daghem. Barnhemmet ”Casa dei 

Bambini” öppnades 1907 i ett område i Roms utkant som hette San Lorenzo som 

bestod av fattigdom, misär och brottslighet. Casa dei Bambini utvecklades till ett 

pedagogiskt vetenskapligt experiment och Maria Montessori var projektets ledare. 

För att se om hennes metoder verkligen fungerade öppnades flera olika Casa dei 

Bambini runt om i Italien som också visade på mycket goda resultat. Pedagogiken 

och metoderna spred sig så småningom till olika länder runt om i världen. 

Montessori utvecklade sin pedagogik från att bara beröra barn i förskoleåldern till 

barn upp till 12 år men utvecklade sedan pedagogiken att sträcka sig till vuxen ålder. 

Montessoripedagogiken kom till Sverige 1920 och då startades den första svenska 

montessoriklassen i Anna Schulheiss skola i Stockholm av Mabel Holm. 

 

2.2 Montessoripedagogiken 

Montessoripedagogiken grundar sig på Montessoris egna iakttagelser och den 

forskning som hon bedrev under hela sitt liv. 

Signert (2000) anger att tre punkter utgör kärnan i montessoripedagogiken. 

Förberedd miljö: Montessori la stor vikt vid miljön. Det var viktigt att skapa en 

pedagogisk miljö som är anpassad efter barns och ungas naturliga utvecklingsstadier 

och behov. Läraren är en del av miljön. 

Självständighet: Montessori hade även en stark tro till att barn hade en speciell kraft, 

som man måste låta dem få utveckla i frihet. Enligt Montessori bär barn alla 

möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift att hjälpa dem att upptäcka dem. 

Hon påpekade att ”det är barnen som visar vägen och jag följer den” (Montessori 

1987, s.126). 
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Observation: Montessori menade att alla upptäckter och de exakta vetenskaperna 

hade utvecklats genom observationer. Man måste alltså börja med att observera barn 

enligt Montessori. 

Observationerna ledde till att Montessori såg dessa tre delar i undervisningen som 

var viktiga; den förberedda miljön, den förberedde läraren och frihet under ansvar. 

När det gäller den förberedda miljön ska den vara utformad på ett sätt som bemöter 

barnets självständighetsbehov. Lillard (1993) skriver i sin bok, ”Miljön måste inte 

bara innehålla det barnet behöver i positiv mening utan att den också måste befrias 

från allt som kan tänkas hindra barnets tillväxt”. Miljön ska fungera på ett sätt så att 

det underlättar barnets utveckling ur alla aspekter. Montessori menade alltså att 

barnet var beroende av samspel med sin omgivning, saker och människor och kräver 

frihet att utvecklas av sina egna utvecklingslagar. Om inte dessa två villkor uppfylls 

kommer inte barnet nå den utveckling den har förutsättning för. Personligheten blir 

förkrympt. Montessori tyckte det var viktigt att barnet utvecklade en god realistisk 

självbild och att barnet vågar tro på sin egen förmåga. Lillard (1993) skriver i sin bok 

ett citat av Montessori, ”Ingen kan vara fri om han inte är oberoende”. (s.73). 

Montessori menade vidare att inredningen ska vara utformad på ett sätt att barnet kan 

använda sin kropp så mycket som möjligt. ”Mental utveckling måste vara förbunden 

med rörelse och oberoende av den”.  (Montessori, 1987. s. 129). Det är även viktigt 

att det finns utrymme för avskildhet och självständighet. ”Koncentration är en viktig 

förutsättning för den psykiska utvecklingen” (Skjöld Wennerström. 1997. s. 96). 

Montessori förespråkade också att barns sociala utveckling stimulerades av att umgås 

med andra barn och gärna åldersblandat. Hon menade att de äldre blev inspiratörer 

för de yngre barnen samtidigt som de lär sig på nytt och reflekterar över sina 

kunskaper när de lär ut till de yngre. De har ett utbyte av varandra. ”Undervisandet 

hjälper honom att förstå sina kunskaper ännu bättre än förut. Han måste analysera 

och omstrukturera sitt kunskapsförråd innan han kan föra det vidare. Han offrar sig 

alltså inte utan belöning”. (Montessori, 1987. s.198). En annan grundfaktor för 

barnets utveckling är att miljön känns varm, trevlig och har tillmötesgående vuxna. 

Det är läraren som lägger grunden till ett harmoniskt klimat genom att behandla 

barnen med respekt. ”stämningen i klassrummet är mycket viktigt för barnens lust att 

lära”. (Skjöld Wennerström, 1997 s. 97). Pedagogen har alltså en mycket viktig roll 

och ett stort ansvar att skapa ett gott klimat. 

 

Enligt Åkesson (2006) använde Montessori tre begrepp/roller när hon pratade om hur 

en lärare skulle vara tillsammans med barnen. Hon sa att pedagogerna skulle vara 

som en betjänt; de skulle vara exakt som en betjänt. Pedagogerna ska alltid finnas till 

hands och gå in där/när det finns behov och aldrig hjälpa/störa i onödan. Inte ens för 

att ge barnen beröm. Det är för att barnen ska få klara sig själva så länge de kan och 

på så sätt få självförtroende och självkännedom och för att inte bryta deras 

koncentration och arbetsro. En av de viktigaste uppgifterna en montessorilärare har 

är att förbereda miljön, eftersom miljöns inflytande på barnen är omedelbar. Rummet 

ska vara lugnt, vackert och stimulerande. Att vara en betjänt innefattar att presentera 

nya saker när barnet är moget för det, inte rätta eller kritisera utan hjälpa barnet 

framåt istället. 
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Åkesson (2006) beskriver vidare att den andra rollen Montessori pratade om var att 

pedagogen skulle vara som en vetenskapsman. Maria Montessori menade att en 

Montessorilärare måste ha teoretisk kunskap, praktisk kunskap, allmänbildning och 

vara en väl förankrad med pedagogiken och följa Maria Montessoris intentioner. 

Samtidigt måste läraren kunna materialet och känna självförtroende och trygghet att 

använda materialet i klassrummet tillsammans med barnet. Pedagogerna ska 

observera för att få kunskap om barnet, vara objektiv/inte stämpla barnet, föra 

anteckningar när barnet inte ser, så det inte skapar onödig oro hos barnet. Läraren ska 

vara ödmjuk och ge barnen chansen att lära sig genom att göra det själva. Det är då 

barnet utvecklar sin självkännedom och sitt självförtroende. Samtidigt som läraren 

får chansen att observera mer. Det är viktigt att läraren analysera det den ser och ha 

en god kunskap om barns utveckling.  

Den tredje rollen som Montessori talade om var att läraren skulle vara som ett 

helgon. Pedagogerna ska tro på det goda hos barnet. Grunden för en bra 

montessorilärare är att man har en tro på att barnet självt har drivkrafter och vilja att 

lära sig mer, utvecklas och bli vuxen. Läraren ska låta barnet välja själv, när, hur 

mycket, hur länge bland det material som de fått tillgång till. Det är viktigt att 

respektera barnen, ha tålamod, vara ödmjuka, konsekventa, rättvisa, hjälpsamma och 

visa hänsyn. Läraren ska vara livfulla, ha humor och inspirera. Pedagogen ska vara 

en god förebild. Maria Montessori hade en stark tilltro till barnet och det 

genomsyrade hela hennes arbete. (Åkesson 2006) Läraren är länken mellan miljön 

och barnets omedvetna sinne. ”Läraren är också den länk som förbinder barnet med 

omgivningen. Barnet är helt beroende av denna hjälp från läraren. Det kan inte dra 

full nytta av omgivningen och inlärningsmaterialet utan lärarens inspiration och 

ledning” (Lillard 1993, s. 141). 

Samspelet mellan lärare och barnet är därför mycket viktigt. Pedagogens attityd, 

uppträdande och helhetsintryck bestämmer stämningen i klassrummet. 

 

Signert (2000) skriver i sin bok att enligt Montessori går barnen igenom olika 

utvecklingsperioder som hon kallade ”känsliga perioder”. T.ex. känslighet för 

ordning, känslighet för språk, känslighet för rörelse, känslighet för social träning, 

känslighet för att lära med alla sinnen m.m. De är under dessa perioder helt 

uppslukade av det de håller på med och har inte ögon eller intresse för något annat. 

Montessori menade att dessa perioder var viktiga att upptäcka och ta till vara på.  

Dessa perioder är övergående och avser förvärvande av en viss egenskap. Då 

denna en gång utvecklats, försvinner den motsvarande känsligheten. Sålunda 

frambringas varje karakteristisk egenskap med hjälp av en impuls, en 

övergående känslighet, som räcker under tillväxtens begränsade tid, det vill säga, 

under den motsvarande känsliga perioden. (Montessori i Signert, 2000, s.34) 

Montessori var övertygad om att ett självständigt barn utvecklar en god realistisk 

självbild och att barnet vågar tro på sina egna möjligheter. Hon sammanfattade sitt 

budskap så här: ”Hjälp mig göra det själv” (Skjöld Wennerström, 1997, s.41). ”När 

man tjänar barnet tjänar man livet” (Montessori, 1999, s. 0). 
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Vidare skriver Signert (2000) om undervisningen. Montessori delade in 

undervisningen i tre, för henne, viktiga delar. Först skapar pedagogen intresse hos 

barnet genom att introducera, berätta för barnet om något som han/hon kan jobba 

vidare med självständigt med hjälp av läromedel m.m. som finns tillgängligt i 

klassrummet. Här utgår pedagogerna alltid från helheten, t.ex. världen, världsdelarna, 

länder, och så småningom sitt eget närområde. Undervisningen utgår alltså alltid från 

det stora till att senare gå in på de mindre delarna i olika ämnen. Den andra delen är 

att ge barnet tid att arbeta. Pedagogerna ska inte gå in och störa deras koncentration i 

onödan och Montessori förespråkade ett arbetspass på tre timmar i sträck. 

”Montessori upptäckte att barnen behövde ca tre timmar utan avbrott för att kunna 

koncentrera sig på sin arbetsuppgift. Varje avbrott under denna tid hindrar, enligt 

Montessori, barnet från att gå vidare till ett svårare arbete. Detta kallar Montessori 

för barnets arbetscykel”. (Signert. 2000. s. 45). Det vill säga avbrott som beror på 

någon annan än barnet självt. Självklart tar barnet egna små pauser under 

arbetspasset men då är det barnet själv som känner när de har behov av det och när 

koncentrationen tryter. Den tredje delen i undervisningen är att göra barnen 

medvetna om sin egen kunskap. Det är viktigt att samtala med barnen om deras 

kunskaper och vad de ha lärt sig samt att ge dem tid till reflektion av sitt lärande. 

”Det är när man skall delge någon annan sina kunskaper, som man blir medveten 

om vad man kan och vad man behöver lära sig mer om”. (a.a.) 

 

 

2.3 Lgr 11 

Lgr 11 är den läroplan som gäller från och med höstterminen 2011. I ett 

pressmeddelande från utbildningsdepartementet 2010 får man en god bild av vad den 

innebär och lite kring processen som ledde fram till den. Jag ska här försöka 

sammanfatta kort om innehållet i Lgr 11 och en del av förändringarna från den 

tidigare läroplanen Lpo 94. 

År 2008 undersökte skolverket, på uppdrag av utbildningsdepartementet, 

möjligheterna till en ny läroplan genom olika ämnesforum kring grundskolans 

ämnen. Ämnena diskuterades och sågs från ett vetenskapligt perspektiv av forskare 

inom utbildningsvetenskap. Under 2009 involverads utvalda organisationer, 

myndigheter och föreningar för utbildningsfrågor. Utbildningsministern Björklund 

menade att målen måste bli tydligare och integreras mer med kursplanerna samt 

införa betygskriterier och kriterier för nationella prov. Målet var att få fram en ny 

läroplan för 2009 men det ändrades till 2011. Regeringen som leddes av Reinfeldt 

var de som låg bakom antagandet av den nya läroplanen Lgr 11.  

 

Den samlade läroplanen Lgr 11 innehåller tre delar: 

  1. Skolans värdegrund och uppdrag 

  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen  

 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 
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I läroplanen Lgr11 ingår detaljerade kursplaner för respektive grundskoleämne. 

Regeringen fattade ett beslut om syftet med de olika ämnena. Det vill säga varför 

ämnet finns och målet med ämnet. De fattade även beslut om det centrala 

kunskapsinnehållet som beskriver själva innehållet i undervisningen. De centrala 

innehållen delas upp i åk.1-3, 4-6 och 7-9.  

Regeringen ansåg att det var viktigt att stärka uppföljningen av elevernas 

kunskapsutveckling och även att den likvärdiga bedömningen av elevernas 

kunskaper behövde förbättras. Därför beslutades att det skulle finnas fler 

avstämningstillfällen. Förutom ämnets syfte, mål och centralt kunskapsinnehåll 

beskriver kursplanerna även de mål som elever ska ha uppnått i slutet av skolår 3, 6 

och 9 (enligt Lpo94 låg dessa för 3, 5 och 9). I Lgr 11 står det följande om vilka som 

tar olika beslut;  

För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen samt kursplanerna förordningar som fastställs av 

regeringen. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs 

av Skolverket. (Skolverket. 2010. s. 3). 

Utbildningsminister Björklund menade vid sin presskonferens i Rosenbad att de nya 

kursplanerna kommer att innehålla färre och tydligare mål. 

Kraven i skolan ska vara tydliga och konkreta. Lärare, föräldrar och elever ska 

förstå vad som förväntas under lektionerna. Läroplanen slår fast att eleverna har 

rätt till strukturerad, lärarledd undervisning. Det är dags att uppvärdera läraren 

och undervisningen i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153375) 

Den stora förändringen från Lpo 94 är att just kursplanerna för samtliga ämnen och 

att de finns i läroplanen.(Del 3 i Lgr11) 

Samtidigt med införandet av Lgr 11 infördes en ny betygsskala. Den nya 

betygsskalan består av betygen A till F. A till E är godkända betyg. F står från ”icke 

godkänd” och har eleven för stor frånvaro att det är omöjligt att sätta betyg får eleven 

- (ett horisontellt streck) i sitt betyg. Betygen ska sättas från år 6. Med tanke på dessa 

förändringar i kunskapskraven och de nya betygen kan man fundera på om det går att 

arbeta efter Montessoris pedagogik som bland annat innebär att ge eleverna stor 

frihet i sitt skolarbete. 

Lgr 11 innehåller också skolans värdegrund och demokratiuppdrag som bland annat 

är alla barns lika värde, solidaritet, respekt samt elevers rätt till inflytande. (Detta är 

del 1 i Lgr11 och är den del av läroplanen är den som är minst förändrad från Lpo 

94).  

Under underrubriken ”skolans uppdrag” står det;  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket. 2010. s.9). 

 

 Skolans uppdrag som det står skrivet i Lgr 11 är intressant att titta på i jämförelse 

med montessoripedagogiken med tanke på Montessoris intentioner vad gäller 

fredsfostran. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94
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Under övergripande mål och riktlinjer för utbildning (del 2 i Lgr 11) står de 

övergripande mål som anger normer och värden samt de kunskaper som eleverna bör 

ha utvecklat när de lämnar grundskolan. De talar om inriktningen på skolans arbete. 

Jag tar upp relevanta punkter så som normer och värden, kunskaper, elevers ansvar 

och inflytande samt bedömning och betyg för att få en bild av huruvida 

montessoripedagogiken har samma normer och värden som Lgr 11.   

När det gäller normer och värden står det;  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling. (Skolverket. 2010. s. 12)  

När det gäller kunskaper står det att skolan ansvarar för att eleverna inhämtar 

kunskap som är nödvändiga både som individ och samhällsmedlem. Den ska ge 

grund för fortsatt utbildning. Skolan ska även se till elevernas harmoniska 

utveckling. De ska stimulera elever till att vilja utforska, känna nyfikenhet och lust 

att lära. Man ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning med en lärares lednig på 

i grupp och enskilt. 

Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 

sina olika former. (Skolverket. 2010. s. 13) 

Elevers ansvar och inflytande ska uppmuntras genom demokratiska principer och ska 

omfatta alla elever. De ska uppmuntras till att ta en aktiv roll i sitt eget arbete och 

även kunna vidareutveckla utbildningen. Eleverna ska dessutom få information i 

frågor som rör dem och detta inflytande ska växa i takt med ålder och mognad. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som 

ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skolverket. 

2010. s.15). 

Elevers enskilda bedömningar och betyg görs utifrån de kriterier som finns i de 

nationella kunskapskraven i olika ämnen. Lärarna får stöd för sin betygsättning 

genom kunskapskraven och olika betygssteg. 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen 

finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. (Skolverket. 2010. s. 

18). 

Under dessa utvalda rubriker som citerats, (men det finns även fler rubriker) står det i 

detaljerad punktform mål för vad skolan ska ansvara för att varje elev ska kunna efter 

genomgången grundskola, samt riktlinjer för alla som arbetar i skolan och vad 

läraren ska göra.  

Med andra ord är det här en kort sammanfattning av det som står under några av 

rubrikerna i skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer i 

Lgr 11.  
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2.4 Forskning om montessoripedagogiken samt lärandets 

villkor. 

Jag belyser här tidigare forskning inom montessoripedagogiken som är aktuell för 

min studie. 

Gustafsson (2008) skriver i en artikel att hon gjorde en sammanställning 1997 över 

de studier som gjorts kring montessoripedagogiken. Hon kom fram till att det fanns 

mest mindre och isolerade studier. Dessa studier jämförde oftast montessoriskolor 

och den traditionella skolan, samt undersökte montessoripedagogikens effekter av 

undervisningen. Gustavsson (2008) menar att det finns ett stort behov av forskning 

kring montessoripedagogiken. Forskningen behöver riktas mot förståelse och 

förklaringar kring montessoripedagogiken istället för att se till attityder och 

synpunkter i frågan. 

Raden av forskningsfrågor kan i princip bli hur lång som helst. Utvecklingen 

mot ett mer mångkulturellt och globalt kunskapssamhälle kräver förändringar i 

skolans värld och politiker eftertraktar en skola som ser till elevens hela 

utvecklingspotential. (M.E.R om montessori, Gustafsson. 2008. s. 23) 

Douglas (2008) skriver i sin rapport om likheter mellan Fröbel och 

montessoripedagogiken. Han tar bl.a. upp likheter som att båda förespråkade vikten 

av en förberedd miljö, den strukturerade lekens betydelse, (montessori kallade dock 

den strukturerade leken för ”barnets arbete”). Båda utvecklade ett 

undervisningssystem som sträckte sig från födseln till vuxen och barnets frihet under 

ansvar inom vissa gränser. Sammanlagt finns där nio faktorer som är lika mellan 

pedagogernas metoder. Dessa faktorer jämför han sedan med undersökningar som 

tagit fram faktorer för en framgångsrik skola. Douglas menar på att Fröbels och 

Montessoris pedagogik med deras lika faktorer stämmer överens med de faktorer 

som karakteriserar en fundamental betydelse för barns lärande. 

I enlighet med vad jag har sagt måste det fastslås att både väl skötta fröbel och 

montessoriskolor är framgångsrika skolor i förhållande till den definition som 

gjorts ovan. (M.E.R om montessori, Douglas. 2008. s. 63) 

 

Signerts (2012) studie har tagit utgångspunkt i montessoripedagogikens materiel, 

som syftar till att hjälpa barn lära sig att lära, genom att använda sina sinnen - syn, 

hörsel, känsel, smak och lukt.  

Signert (2012) påpekar att det är sällsynt med forskning om hur man ska kunna förstå 

den montessoripedagogiska praktiken med hjälp av teoretiska begrepp. Just därför 

valde Signert att använda den fenomenografiskt grundade variationsteorin som ett 

redskap för att beskriva och förstå vad som händer när barn lär i arbetet med de 

sinnestränande materialen. 

Resultatet av studien visade att Montessoris pedagogiska principer inte enbart är 

inbyggda i de didaktiska redskapen utan också har en teoretisk dimension. Man kan 

variera användandet av ett materiell och lära sig olika saker. Studien visar att då 

barnet provar materialen för annat än det är tänkt har läraren en möjlighet att gå 

vidare med att visa barnet hur det kan använda sig av de variationer som materialet 

innehåller. Signert (2012) har lyft fram och betraktat antagandena bakom 

Montessoris undervisningsmetod med hjälp av ett modernt teoretiskt perspektiv och 

hoppas på att resultatet kan leda till fortsatt forskning om, och utveckling av 

montessoriundervisningen.  
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Studien visar även att den undervisningsteori som Montessori utvecklade för så länge 

sedan även kan förstås idag med hjälp av en modern undervisningsteori. Signert tog 

hjälp av den fenomenografiska variationsteorins olika begrepp. Resultaten i studien 

visar att det är undervisningsprinciperna och metoderna men inte materialen i sig 

som identifierar Montessoris pedagogik. Materialet ska alltså användas med variation 

och invarians. Identifieras pedagogiken med materialet finns en risk att pedagogiken 

blir innesluten i materialet utan någon möjlighet till fortsatt utveckling.  

Det blir tydligt att pedagogiska principer aldrig bör låsas in i sådana ting som 

sinnestränande materiel, eftersom idéerna alltid överskrider sina materiella 

manifestationer. (Signert. 2012. s. 202-203) 

Hon tar även upp att det är viktigt att tänka på undervisningen av äldre elever och 

tonåringar inte skall utformas på samma sätt som undervisningen för yngre barn. 

Hon menar att detta är något som Montessori tydliggör i sina skrifter och Montessori 

lutar det mot sina antaganden om de faser individer genomgår i sin utveckling. 

Montessori betonar här vikten av att ungdomar möts med respekt och intresse på ett 

annat sätt än vad som gäller för de små barnen. (Signert 2012) 

Signert (2012) menar vidare att Montessori fortsätter att använda sig av variation och 

invarians i den fortsatta undervisningen med de äldre barnen. 

Signert (2012) beskriver i sin studie att då Montessori utvecklade sina 

undervisningsteorier följde de inte de normer som andra pedagoger hade på den 

tiden. De andra pedagogerna ansåg att hon var 50 år efter sin tid då hon utgick från 

tidigare forskare, pedagoger och filosofer när hon utvecklade sin pedagogik. Signert 

konstaterar däremot med sin studie att hon var för tidig och ligger nu rätt i tiden. 

Nu, mer än 100 år efteråt, kan jag konstatera att Montessoris 

undervisningsmetoder med hjälp av variationsteorin, en aktuell användbar 

lärandeteori, nu visar sig ligga rätt i tiden. Resultatet av denna studie visar att 

Montessori kanske i stället var 100 år före sin tid, med sin syn på barn, 

undervisning och lärande, än vad hennes belackare påstod. (Signert. 2012. s. 

203) 

Terbano Ahlqvist (2012) skriver i sin studie, som riktar sig mot meningsskapande i 

montessoriskolans fysiska miljö, vill hon förstå barns och ungas villkor för lärande. 

Hennes avhandling utgår från ett betraktelsesätt där människan är en helhet. Hon 

hävdar att när man ser på det från ett sådant synsätt får det konsekvenser vad gäller 

skolans fysiska miljö. Det är viktigt att ge barnen förutsättningar till ”jag kan” och då 

behövs ett så kallade levt rum som skänker mening och ger barnen möjlighet till ett 

varande genom kroppslig erfarenhet. På så sätt skapar barnen kunskap om sig själva 

och sin omvärld. Hon menar att de verksamheter som ingått i hennes studie har 

erbjudit barnen dessa förutsättningar.  

Montessoris pedagogiska filosofi och den holistiska didaktiska tillämpningen ger 

som Montessori uttrycker det, barn och unga en chans att få leva. Det är dock 

inte givet att skolan måste bära Montessoris namn för att åstadkomma ett levt 

rum. (Terbano Ahlqvist. 2012. s. 268) 
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2.5 Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande 

av undervisning  

Denna rapport tar upp de allmänna råden från Lgr 11 med kommentarer för att 

förtydliga texten och stödja verksamma pedagoger och rektorer hur de allmänna 

råden bör hanteras i den praktiska pedagogiska verksamheten.  

Enligt läroplanen ska läraren svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer. (Skolverket. 2011. s.11) 

I rapporten framgår de aktuella bestämmelser som finns för planering av 

undervisningen. Det står att enligt skollagen ska alla elever ges ledning och 

stimulans i den mån det behövs för sin personliga utveckling, för att ha möjlighet att 

nå målen och ges stöd om de når längre än målen i sin kunskapsutveckling. Det står 

även att läraren ska ge möjlighet till olika arbetssätt och arbetsformer samt inflytande 

över undervisningens innehåll.  

Av läroplanen framgår att 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. (Skolverket. 2011. 

s.11) 

I kommentarerna står tydligt hur den praktiska pedagogiska verksamheten ska gå till 

i skolan enligt Lgr 11. Men även montessoripedagogiken beskriver hur den 

pedagogiska verksamheten bör se ut och det blir då intressant att se om det finns 

likheter dem emellan. I kommentarerna kring planeringen av undervisningen står det; 

Läraren behöver konkretisera sina mål för undervisningen genom att tydliggöra 

kopplingen mellan de förmågor som eleverna ska utveckla och det innehåll som 

undervisningen ska behandla. (Skolverket. 2011. s.13) 

Det står även beskrivet att det är viktigt att analysera kunskapskraven för att på så 

sätt ge möjlighet att styra undervisningen. De menar att man ska göra det på ett 

sådant sätt som gör att eleverna får en undervisning som ger dem möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt. 

Läraren behöver även analysera kunskapskraven för att avgöra hur man bör 

arbeta med innehållet så att alla elever ges möjlighet att utveckla förmågorna så 

långt som möjligt. (Skolverket. 2011. s.14) 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med studien är att se om och i så fall hur vår nya läroplan Lgr 11 påverkar 

arbetssättet i en mindre montessoriskola och om det finns några för- och nackdelar. 

Syftet är också att belysa vilka områden som påverkas mer eller mindre och se om 

det går att jobba enligt montessoripedagogiken och Lgr 11 samtidigt utan att man 

frångår dess grundtankar och riktlinjer.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan montessoripedagogikens 

grundtankar och Lgr 11?  

2. På vilket sätt förändras arbetssättet efter införandet av Lgr 11 på en mindre 

montessoriskola? 

3. Hur jobbar pedagogerna för att kunna kombinera montessoripedagogiken och 

Lgr 11 i sin verksamhet? 
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4 METOD 

 

I detta kapitel beskriver jag min undersökningsmetod och varför jag valde intervju 

som metod för min undersökning. Jag ger även en bakgrundsbild av 

undersökningsgruppen som är relevant för resultatet samt hur databearbetningen har 

förlöpt. 

4.1  Undersökningsmetod 

 

När jag planerade hur jag skulle gå tillväga med studien funderade jag på om 

undersökningen skulle göras med hjälp av enkätfrågor eller intervjuer. Med hjälp av 

två författare som skrivit om intervjuer, dels Annika Lantz (1993) som skrivit 

Intervjumetodik och Jan Trost (2005) som skrivit Kvalitativa intervjuer, blev beslutet 

att intervjuer var det rätta för denna studie. När jag läst deras böcker blev jag säker 

på att intervjuer var detta rätta för min studie. Jag har tagit till mig utav deras tips och 

råd inför intervjuerna och när jag skrev mina intervjufrågor. Jag ska här försöka 

sammanfatta en del av de tips och råd som är relevanta för min empiriska studie. 

Valet av att göra en empirisk studie i form av intervjuer bygger på två olika orsaker. 

Dels för att få djupare svar på mina frågor. Jag anser att min studie kräver 

förklaringar av svaren på mina frågor (Se bilaga 1) för att få förståelse som inte är 

möjligt genom en enkätstudie. Och dels för att jag har en möjlighet att fråga om jag 

tolkat deras svar på ett riktigt sätt, det vill säga en kvalitativ studie. Trost (2005) 

beskriver skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer.  

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så ska man göra 

en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie. (Trost 2005. s.14)  

Trost (2005) beskriver vidare om kvalitativa studier;  

Med informella eller kvalitativa personliga intervjuer hade man kunnat få en 

större förståelse av upplevelserna och man hade kunnat finna mönster av 

upplevelser och erfarenheter.  (Trost. 2005. s.14).  

Jag tycker det är viktigt att kunna ställa följdfrågor som baseras på svaren från den 

jag intervjuar för att få ett djup och förståelse av min empiriska studie. Trost (2005) 

beskriver detta som en låg grad av standardisering där variationsmöjligheterna är 

stora. 

Trost (2005) hade i sin bok invändningar mot gruppintervjuer för att de medför en 

risk med att mer tystlåtna deltagare kan komma att tystna än mer medan de som har 

lättare att tala kan komma att ta alltför mycket plats. Trost tar även upp att sociala 

strukturer kan påverka intervjun, individer påverkas av varandra och varandras 

åsikter och därmed kan slutresultatet påverkas. Med dessa risker med gruppintervjuer 

valde jag att göra enskilda intervjuer där jag får reda på individernas åsikter och får 

tid till att förstå varje individs svar. 

Både Trots (2005) och Lantz (1993) skriver i sina böcker om hur viktiga ”ramarna” 

kring intervjuerna är. Dessa ramar kan bl.a. handla om att man sitter i ett lugnt rum 

utan att riskera att bli störda, att man har tid på sig och inte känner någon stress, att 

den som blir intervjuad vet innan vad intervjun handlar om och syftet med den och 

att man haft någon kontakt innan med den man ska intervjua innan intervjutillfället. 
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Alla dessa tips och råd tog jag med mig inför mina intervjuer för att vara medveten 

om olika risker som kan uppstå vid intervjuer.  

Så som Trost (2005) förespråkade, upplevde jag det som en fördel att jag på förhand 

har en bra relation till dem jag intervjuade De vet vem jag är och jag har kunnat 

träffa dem ett par tillfällen innan intervjun så de känner sig trygga och bekväma med 

mig i en intervjusituation. Med tanke på forskningsetiska principer och specifikt 

informationskravet, är det av stor vikt jag informerar de berörda om min empiriska 

studies syfte.  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall 

därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

(Vetenskapsrådet. 1990. s. 7).  

Jag klargjorde tydligt mitt syfte och användningsområde med studien samt deras 

rättigheter för de jag skulle intervjua innan själva intervjutillfället. De fick även ställa 

frågor till mig om studien. På det sättet fick de tid på sig att ta beslut om de verkligen 

ville vara med på intervjuerna.   

 När det gäller att använda sig av inspelning av intervjuer finns det enligt Trost 

(2005) både för och nackdelar och handlar om en smaksak samt hur den intervjuade 

upplever att bli inspelad eller ej. Han skriver: 

Här vill jag påminna om att vid kvalitativa intervjuer är det en stor fördel om 

forskningsledaren själv utför alla eller en hel del av intervjuerna. Minnet är en 

viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna bandinspelningar, 

anteckningar och/eller utskrifter kan helt ersätta de intryck man får vid själva 

intervjun, ej heller det man ser och hör eller ”läser mellan raderna”. Allt sådant 

är värdefullt vid analys av data”. (Trost. 2005. s.54).  

Jag gjorde stödanteckningar under intervjun men använde mig även av min 

mobiltelefon för att spela in intervjun (istället för en diktafon som är mer vanligt i en 

intervjuinspelning) så att jag kunde lyssna till intervjuerna om det var något jag inte 

kom ihåg. 

Lantz (1993) skriver i sin bok om vikten av att ta tid på sig på före och efter 

intervjuerna så att syfte, frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och metod 

hänger ihop samt att man tar sig tid till reflektioner kring svaren och analysen av 

dem. ”Den professionella intervjuarens arbete kräver utrymme för eftertanke och 

förarbete”. (Lantz. 1993. s. 37). Det Lantz tar upp är mycket viktigt för att göra det 

möjligt att få en studie med en röd tråd och med ett tillförlitligt resultat. Jag 

planerade på ett sätt som gjorde att jag hade god tid till förberedelser och analyser, 

både före, under tiden och efter mina intervjuer. 
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4.2  Undersökningsgrupp 

 

För att få svar på mina frågor hur det ser ut på en specifik montessoriskola valde jag 

att intervjua 3 pedagoger som är verksamma på samma skola. Pedagogerna har en 

längre erfarenhet av att jobba på skolan och kan på så sätt ge svar om verksamheten 

ur flera aspekter. De är av olika kön, i olika åldrar och verksamma inom olika 

årskurser vilket ger ett bredare perspektiv på studien. När det gäller 

konfidentialitetskravet i de forskningsetiska principerna är det viktigt att de som 

ingår i studien inte är identifierbara och på så sätt förblir anonyma. ”Uppgifter om 

alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem”. (Vetenskapsrådet, 1990. s.12). Därför kommer jag endast att benämna de 

intervjuade med ”informant”. 

Jag kommer här att ge en bakgrundsbeskrivning av informanterna för att ge en bild 

av informanternas erfarenhet och nuvarande upplevda arbetssituation, för att få en 

djupare förståelse för deras svar i intervjuerna. 

 

Informant a: Informant a är utbildad lågstadielärare och tog examen 1974. A 

utbildade sig i montessoripedagogik 0-12 år och utbildningen var färdig år 2000. 

Informant a har arbetat som lärare sedan 1974, övervägande i år 1-3 med avbrott för 

studier m.m. A har jobbat som montessorilärare sedan 2001 och har arbetat på skolan 

de senaste 11 åren. Vid intervjutillfället är a klasslärare för år 1 med 15 elever och 

samarbetar i klassrummet med en annan pedagog och en klass i år 2. Även den 

klassen är 15 elever så det är sammanlagt 30 elever i klassrummet. 

Informant a upplever arbetssituationen i skolan idag väldigt annorlunda mot när a 

började jobba. Det är mer dokumentation av olika slag, och även innehållet i de olika 

ämnena har förändrats, t.ex. undervisningen om kristendomen. A upplever också att 

tempot är högre i allmänhet och mängden man producerar har blivit större. Både barn 

och vuxna konsumerar mera och även i skolan. Informant a påpekar att när a började 

jobba var det Lgr 69 som var styrdokumenten man följde och de var mycket 

detaljerade. Informant a upplever att de arbetspass på tre timmar (istället för t.ex. 40 

min eller 60 minuters lektioner som man har i de kommunala skolorna) som man har 

på skolan gör att man känner en positiv frihet och en större arbetsro tillsammans med 

eleverna. 

 

Informant b: Informant b är utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik, No och 

idrott. Tog examen 2002. B har även läst montessoripedagogik 0 – 6 år 2006. B läste 

färdigt hela kursen men examinerades aldrig. Informant b har jobbat som lärare 

sedan 2003. Först som vikarie på olika skolor och oftast i år 4 -6 och har sedan 

jobbat på denna montessoriskolan sedan år 2005. B jobbar idag i en åldersblandad 

grupp med år 3, 4 och 5 tillsammans med en annan lärare. De har gemensamt ansvar 

för alla elever i gruppen som består av 26 elever. 
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Informant b upplever sin arbetssituation och helst undervisningsdelen som 

tillfredsställande. Det känns som man hinner med det man behöver göra och räcker 

till för alla elever. Samtidigt får de till olika delningar av gruppen så man kan jobba 

då och då med en årskurs i taget som t.ex. i engelska, musik och bild. Det som 

underlättar arbetet och delningarna är att eleverna är jämt fördelade i antal i de olika 

årskurserna. Informant b tycker att den dokumentation som man är ålagd att göra 

fungerar bra men det är ett problem rent lokalmässigt. Skolan är liten och det är brist 

på bra enskilda arbetsplatser där man kan jobba ostört som pedagog och små rum till 

utvecklingssamtal eller liknande. Det gör att jobbet blir något svårare att utföra. Den 

tunga belastningen som informant b just nu upplever är att b måste ha full koll på två 

delar av kunskapskraven i Lgr 11. Både kunskapskraven i år 3 och år 6. Det gör att 

det blir på något vis mer jobb när man bedömer eleverna i klassen mot två olika 

kunskapskrav. Det är lätt att bedöma en elev i år 3 för hårt vilket man inte får göra, 

Samtidigt är det viktigt att man tydligt förklarar för både elever och föräldrar att det 

är vissa krav eleven bedöms mot på vårterminen i år tre och andra krav man bedöms 

mot när man träffas på utvecklingssamtal på höstterminen i år 4. En del kan tycka det 

känns konstigt när det bara har varit ett sommarlov emellan och det är stor skillnad 

på bedömningen. 

Informant b säger också att det givetvis finns andra faktorer på arbetsplatsen som 

påverkar arbetssituationen och gör att man känner sig stressad. T.ex. att skolan är 

liten och på det viset känsligt vid frånvaro av personal. 

 

Informant c: Informant c är utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik, No samt 

engelska. Tog examen 1996/1997. C är inte utbildad montessoripedagog men är väl 

insatt i pedagogiken och dess grundtankar. Informant c har arbetat som lärare sedan 

1997 på olika skolor i år 3-6 och har arbetat på montessoriskolan sedan 2002. C 

jobbar idag i en åldersblandad grupp med år 3, 4 och 5 tillsammans med en annan 

lärare. De har gemensamt ansvar för alla elever i gruppen som består av 26 elever. 

Informant c upplever själva grundarbetet, det vill säga undervisningen, som helt 

fantastiskt med det upplägg som råder i klassrummet just nu. De har extremt 

växlande arbetspass som gör undervisningen rolig, utmanande och tillfredsställande. 

C beskriver att det finns 26 elever i klassrummet och ibland har man 26 olika 

lektioner igång samtidigt. Det är roligt och pedagogerna har koll på var och en tack 

vare att de har utarbetat en strategi som gör att det fungerar. Däremot upplever c 

provperioder och utvecklingssamtalsperioder otroligt pressande. 
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4.3 Databearbetning 

Undersökningen berör bara en skola och på grund av det, kan resultaten inte 

generaliseras till att gälla hur montessoriskolor jobbar utifrån Lgr 11 i allmänhet. 

Resultaten kommer däremot att visa hur den valda skolan jobbar med 

montessoripedagogiken i relation till Lgr 11. Tanken med studien är försöka se 

likheter och skillnader mellan montessoripedagogiken och styrdokumentet Lgr 11 

och eventuella svårigheter med denna kombination.  

Under den inspelade intervjun gjorde jag några få korta stödanteckningar. I direkt 

anslutning till varje intervju satte jag mig ner och sammanfattade intervjun medan 

jag hade den i färskt minne. Vid behov lyssnade jag på intervjuerna om det var något 

jag var osäker på att jag kom ihåg rätt. Jag lyssnade även till intervjuerna när jag 

ville citera något de intervjuade sagt. 

Resultatet har jag sedan analyserat och diskuterat utifrån den litteratur och de teorier 

som är relevanta för studien. 
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5 RESULTAT 

I resultatet redovisas de svar som framkommit under intervjuerna med pedagogerna. 

Svaren berör likheter och skillnader mellan montessoripedagogikens grundtankar och 

Lgr 11, påverkan av arbetssättet på montessoriskolan på grund av införandet av Lgr 

11 samt pedagogernas arbete för att kombinera montessoripedagogiken och Lgr 11 i 

verksamheten. I slutet av kapitlet finns en kort sammanfattning av resultatet. 

 

5.1  Likheter och skillnader mellan montessoripedagogikens 

grundtankar och Lgr 11.  

 

Pedagogerna är eniga om att det finns mycket likheter med Lgr 11 och 

montessoripedagogiken. De anser att den allmänna delen – skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, del ett och två i 

läroplanen, tar upp mycket av det som Montessori hade som grundtankar i sin 

pedagogik.  

Däremot upplever en informant att den allmänna delen av Lgr 11 inte går ihop med 

kunskapskraven i del tre. Pedagogen menar att del ett talar för ett ”montessoritänk” 

med frihet under ansvar medan del tre med sina kunskapskrav styr mer vad och när 

undervisningens olika delar ska ske. Pedagogen upplever också att målen rent 

innehållsmässigt är lite snäva då pedagogen tycker att processen fram till kunskapen 

är viktigare än kunskapen i sig. Informanten talar också om hur viktig interaktion 

mellan elev-elev, vuxen-elev är för inlärningen. 

En annan informant lyfter att ämnesinnehållen har närmat sig de delar som 

Montessori förespråkade. Pedagogen syftar helst till de naturorienterande ämnena 

som bl.a. handlar om solen, jordens utveckling, världen och världsdelarna, växter och 

art kunskap. Pedagogen säger att detta innehåll har kommit tillbaka efter har varit 

något bortprioriterade ett tag. Dessa delar stämmer bra överens med Montessori och 

de stora lektionerna som just handlar om hur solsystemet, vår planet och livet på 

jorden skapades, hur siffrorna och skrivkonsten uppstod. Informanten säger; ”man 

får belägg för det man gör när man ser på ämnesinnehållen i de olika ämnena”. 

Pedagogen lyfter även fredsfostran och att utveckla en förståelse för en hållbar 

utveckling, områden som är centrala inom montessoripedagogiken och som även 

finns med i Lgr 11. 

Pedagogerna anser att den stora skillnaden och också nackdelen mellan 

montessoripedagogiken och Lgr 11 är de tidsbestämda kunskapskraven och de 

bedömningar av elever som ska göras. De beskriver att Lgr 11 gör att de blir tvungna 

att styra mer över elevernas egna val av arbete för att kunna göra rätt bedömningar 

vid rätt tidpunkt enligt de tidsbestämda kunskapskraven. Det finns en risk att 

pedagogerna bryter barnens känsliga perioder, som Montessori talade om, för att de 

är tvungna att se över hur eleverna ligger till enligt kunskapskraven. Montessori 

tyckte inte heller att pedagogerna skulle bedöma barnen på ett sätt så de märkte av 

det men det är ofrånkomligt med de prov, tester och omdömen som Lgr 11 ställer 

krav på. En av informanterna nämnde att det samtidigt finns en risk för att det görs 

en felaktig bedömning av barnen då pedagogerna gör bedömningen för tidigt.  



21 

Informanten förklarar vidare att man t.ex. bedömer att barnet har svårigheter med en 

viss kunskap fast att det egentligen beror på att barnet behöver mer tid. En av 

Montessoris grundtankar var att ”hjälp mig göra det själv” och det innebär att 

eleverna ska få göra saker i sin takt. Det anser pedagogerna blir svårare att leva upp 

till med Lgr 11.  

En pedagog förklarar att Montessoris pedagogik bygger mycket på att ha ”is i 

magen” och vänta in barnet och observera dem. Informanten menar att pedagogerna 

tränar upp förmågan att observera barnen, de ser hur barnen jobbar och hur de ligger 

till kunskapsmässigt. Samtidigt ser pedagogerna att eleverna kollar in vad andra 

elever gör och får ett intresse för att jobba med samma sak. Pedagogen förklarar att 

det är då som pedagogerna, enligt montessoripedagogiken, ska presentera och 

erbjuda eleven att jobba med det den får intresse för. Nackdelen med mer 

avstämningar och de kunskapskrav som finns gör att pedagogerna inte alltid kan låta 

dem jobba med det som de är intresserade av här och nu. Pedagogerna kan inte heller 

vänta in dem och deras kunskaper i andra ämnen. De blir tvungna att styra in 

eleverna att jobba med ämnen som stämmer överens med de kunskapskrav som finns 

i de olika årskurserna. 

Enligt kraven i lpo94 hade jag mer frihet och kunde vänta in dem mer när kraven 

var riktade mot år 5 och 9. (Informant b) 

Man måste bedöma barnens kunskapsutveckling mer idag än förr. Eleverna 

utsätts tidigare för bedömning och betyg. Montessori ville göra bedömningar via 

observationer som barnen inte märkte av och nu blir man tvungen att göra prov 

och olika tester och då blir barnen medvetna att de blir bedömda. (Informant a) 

 

 

5.2 Påverkan av arbetssättet på montessoriskolan på grund av 

Lgr 11. 

 

Pedagogerna upplever att de i stort sätt kunnat fortsätta arbeta på samma sätt som 

tidigare, när de jobbade efter Lpo 94. De har inte behövt ändra på upplägget av 

arbetspassen. De kan fortfarande jobba med sina långa arbetspass på ca.3 timmar 

som Montessori förespråkade, istället för korta 40-60 minuters lektioner. Det 

upplever pedagogerna mycket positivt. Pedagogerna har en stor tilltro till vinsten av 

de långa arbetspassen p.g.a. att de upplever en annan arbetsro och frihet hos sig 

själva och barnen. De märker att barnen hinner med mycket mer.  

 

En skillnad som kommit smygande de sista åren, både innan och med Lgr 11, är den 

ökande dokumentationen kring eleverna som t.ex. IUP, skriftliga omdömen osv. 

Denna dokumentation känns tidskrävande men är samtidigt positiv. Informant a 

beskriver att det positiva är att a verkligen reflekterar över sitt eget arbete. Man 

analyserar elevernas kunskaper och ser tydligare och mer konkret vad eleven har sina 

styrkor och brister, när informant a skriver ned det i olika dokument.  
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 Pedagogerna är eniga om att den omfattande dokumentationen är stressande och tar 

mycket tid från den planeringstid de skulle använt till att förbereda undervisningen. 

Informant a nämner att dokumentationen även tar tid från att skapa nytt material och 

presentationer för nya moment.  

En informant förklarar; ”att det känns som om jag inte alla gånger har god tid till 

planering för en noggrant förberedd pedagogisk undervisning”.  

Den stora skillnaden som påverkar det dagliga arbetssättet är de nya tidsbestämda 

kunskapskraven och betygen i Lgr 11. Det påverkar upplägget av deras arbetssätt och 

undervisningen.  

Upplägget på arbetssättet är i grunden i år 1 -2 att eleverna har egna planeringar som 

de jobbar efter. Eleverna lägger upp sin planering själva. De har en del uppgifter 

varje vecka som de måste ha med i sin planering. Det kan man inte välja bort. 

Pedagogerna godkänner också elevernas planeringar innan de sätter igång att arbeta. 

I år 4-5 jobbar man efter så kallade körscheman. I körschemat finns alla ämnen och 

under varje ämne finns en detaljerad lista på vad eleverna ska arbeta med. 

Körschemat sträcker sig innehållsmässigt från år 4-5 och eleverna väljer fritt vad de 

ska jobba med. Kravet är att de ska gå igenom allt innan de slutar år 5. Eleverna 

måste dock ha med matematik och engelska i sin planering varje vecka. Pedagogerna 

måste godkänna elevernas planering. Pedagogerna tycker att de fått göra vissa 

förändringar i detta arbetssätt i och med Lgr 11. Jag ska förklara hur.  

Kunskapskraven i sig är inga problem i förhållande till montessoripedagogiken men 

det är tidsbestämningen till år 3, 6 och varje årskurs som begränsar pedagogernas 

metoder. De blir även begränsade av att de måste göra en avstämning i år 5 på grund 

av att eleverna går vidare till en annan skola i år 6. Anledningen till att eleverna byter 

skola i år 6 är den organisation som råder i kommunen idag. Pedagogerna menar att 

Montessoris pedagogik bygger på att eleverna får jobba i sin egen takt, att 

pedagogerna ska vänta in barnet tills det självt är redo. Om eleven kommer in i en 

sensitiv period där intresset för t.ex. biologi är stort kunde man förut låta barnet 

absorberas av sitt intresse och jobba mycket med det och sedan jobba vidare med ett 

annat ämne. Det går inte alltid nu med Lgr 11, då det finns tidsbestämda 

kunskapskrav som man måste jobba mot. Pedagogerna menar att de periodvis blir 

tvungna att styra elevernas val av ämne, när man jobbar efter Lgr 11. Risken är att 

men ser mer till de konkretiserade kunskapskraven i varje ämne och årskurs, än till 

individens intresse och mognad. Det blir speciellt märkbart när man närmar sig slutet 

på år 3 och år 6 då man gör en avstämning om eleven nått målen för år 3 och 6.  

Vi måste ta bort en del av friheten för eleven att välja sitt arbetsområde själv när 

vi närmar oss mellanstadiets slut när betygen ska sättas. (Informant c) 

Ett konkret exempel på att just betygsättningen i år 6 påverkar upplägget av 

arbetspassen är slöjden. På skolan har man alltid lagt in längre arbetspass även på 

slöjden. Det vill säga slöjden läggs ut på ett helt förmiddagspass som gör att eleverna 

får ut rätt antal slöjdtimmar, enligt timplanen, räknat på ett läsår men vid färre 

tillfällen. Effektiviteten på elevernas arbeten har visat sig vara stor, då eleverna 

hinner jobba mer än att plocka fram och städa undan. Den nya läroplanen bromsar 

detta sättet att arbeta då man måste ha slöjd på höstterminen i år 6 för att kunna sätta 

betyg i ämnet på höstterminen.  
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Pedagogerna poängterar att läroplanen och Montessoris pedagogik är lika på många 

plan. Vissa ord och formuleringar som ansvar, självständighet, egen planering, 

elevernas inflytande på sin undervisning m.m. passar väl överens med hennes 

grundtankar. Informant b lyfter speciellt begreppet ”frihet” från Montessoris 

pedagogik. En informant förklarar att frihet under ansvar och vägledning var en stor 

del i Montessoris pedagogik och att detta begrepp även syns på ett tydligt sätt i den 

nya läroplanen. I det dagliga arbetet i klassrummet är detta en stor del i arbetet med 

eleverna. Alla elever har olika stora ”ramar” att förhålla sig inom. Ju större ansvar 

eleverna visar att de klarar av ju mer frihet får eleven. Pedagogen tycker att 

åldersblandade klasser gör det lättare att jobba efter principen frihet under ansvar då 

eleverna är i olika åldrar. Det blir lättare att barnen tar det personligt när någon i 

samma ålder får göra något som man inte själv får göra. Pedagogerna ser till barnets 

mognad och kapacitet att ta ansvar i olika lägen och barnen vet att de inte kan fråga; 

får man? Utan det handlar om; får jag? Det är alltså av stor vikt att de vuxna 

tillhandahåller tydliga gränser för barnet inom vilka barnet ges stor frihet. 

Pedagogen som jobbar i år 1 upplever att undervisningen ibland kan blir mer 

likformig, mer samma för gruppen, än individanpassad när man blir tvungen att se 

till de konkretiserade kunskapskraven. Att se till individen är grunden i Montessoris 

pedagogik och det vill man inte komma bort ifrån. En anledning till att 

undervisningen ibland blir mer likformig kan också bero på att barngrupperna är 

större idag. Det kan även bero på vilka individer man har i klassen. En del grupper 

klarar av egen frihet under ansvar bättre än andra gruppkonstellationer. 

 

 

5.3 Pedagogernas arbete för att kunna kombinera 

montessoripedagogiken och Lgr 11 i verksamheten 

 

Pedagogerna är eniga om att de tittar mer på kunskapskraven i Lgr 11. Dessa mål har 

pedagogerna brutit ned till olika kriterier i respektive ämne och årskurs, för att både 

lättare och tydligare se hur varje enskild elev ligger till för att kunna uppnå målen i 

t.ex. år 3. Pedagogerna förklarade att de inte är tvungna att göra det enligt Lgr 11, 

men att det underlättar deras arbete och den organisation som råder på deras skola. 

En informant förklarade att det är viktigt att anpassa deras ”körschema” och de 

nedbrutna kriterierna, så de stämmer överens med varandra, så att de passar 

kunskapskraven som står i Lgr 11 och det material vi har tillgång till i klassrummet. 

Pedagogerna förklarar vidare att det är viktigt att läsa läroplanen med ögon som 

passar för det samhälle vi lever i, tolka och bryta ned det som står i läroplanen så det 

stämmer med den tid vi lever i. 

 

Samhället förändras med tiden. Jag menar när jag läste Lpo 94 år 1999 och sedan 

2009 så läste och tolkade jag med de ögon som stämde överens med den tid som 

var då. På samma sätt är det med Maria Montessoris pedagogik, hennes metoder 

och arbetssätt” (Informant b) 
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En informant förklarade att pedagogerna får komplettera vissa delar i olika ämnen 

som inte Montessori har med i sitt material som till exempel problemlösning, slump 

och sannolikhetslära, statistik och så vidare. Pedagogerna ser över läroplanen och ser 

vad man kan och bör ta med i olika aktiviteter som till exempel vandringar och 

”utebildningar” så de följer det som man ska göra enligt läroplanen. Pedagogen 

tycker att genom att titta i läroplanen får man bekräftat att man gör väldigt mycket. 

Friheten är att man kan arbeta ämnesövergripande efter Lgr 11 när man läser det 

centrala innehållet som man kan bryta ner. Man kan jobba i tema! (Informant a) 

 

5.4 Sammanfattning 

Denna studie tyder på att det är går att kombinera montessoripedagogiken och Lgr 11 

utan några större förändringar i arbetssättet.  

Den stora skillnaden och nackdelen enligt pedagogerna är de tidsbestämda 

kunskapskraven, bedömningar av eleverna och betygen som gör att pedagogerna blir 

tvungna att minska elevernas frihet och valmöjligheter. Pedagogerna upplever att den 

allmänna delen, del ett och två i Lgr 11 stämmer väl överens med Montessoris 

grundtankar medan kunskapskraven i del tre begränsar deras metoder på vissa 

punkter.  

I intervjuerna lyfter pedagogerna även vikten av att fortsätta utveckla Montessoris 

pedagogik så den stämmer överens med samhället vi lever i idag. Det är av stor vikt 

att det förblir en pågående process. Vi som arbetar med Montessoris pedagogik i 

skolan måste sätta in pedagogiken i vår tid. Utveckla pedagogiken med hennes idé 

och övergripande tankar till vår tid. Montessori utvecklade sin pedagogik tidigt och 

utvecklar man inte den samtidigt som samhället utvecklas och förändras tror 

pedagogerna inte att det blir så bra. De tror att en pågående diskussion och process 

kring detta är nödvändig. De tog bl.a. upp ”praktiska livet övningar” från Montessori 

som ett konkret exempel. De var anpassade efter hennes tidsanda att putsa silver och 

skor, knyta rosetter m.m. Här behöver vi lägga till t.ex. att ladda ner filer på datorn 

som numera ingår i dagens samhälle till vardags. Däremot behöver vi inte plocka 

bort de övningarna som tränar handmotoriken eller de som man har behov av att 

kunna även idag. Pedagogerna menade att de måste se över syftet med övningarna. 

Hade Maria Montessori levt idag hade hon säkert förändrat och utvecklat sina 

metoder och material till samhället och den tid vi lever i idag. Nu får vi 

pedagoger försöka göra det istället med hennes grundtankar som grund. Men 

mycket av det grundläggande i hennes metoder är viktigt och bra att ha kvar. 

T.ex. alla hennes övningar som innefattar träning av handmotoriken.    

(Informant a) 

Man måste anpassa olika delar ex. praktiska livet övningar till att passa det 

samhälle vi lever i idag. Vi måste ta Montessoris tankar och syften i 2010-talet. 

(Informant c) 

 

En pedagog tyckte sig även se att den traditionella skolan har närmat sig 

montessoripedagogikens tankar på många plan.   

Pedagogerna talade även om vikten av att lärande utvecklas bäst när verksamheten 

kännetecknas av frihet och präglas av social samvaro. Friheten förutsätter dock en 

tydligt utvecklad struktur. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel följer en diskussion i syfte att besvara studiens frågeställningar genom 

resultatet, kopplat till forskningsbakgrund som beskrivits i studien samt egna 

reflektioner. 

 

6.1 Montessoripedagogiken och Lgr 11 har många likheter  

 

Denna studie har gett en inblick i Lgr 11 och montessoripedagogiken och dess 

bakgrund. Jag tror att denna kunskap kommer till nytta för verksamma pedagoger i 

skolan, där Lgr 11 är vår guide som vi måste följa och leva upp till i vårt arbete som 

lärare.  

Studien visar både genom mina egna jämförelser mellan montessoripedagogiken och 

Lgr 11 i mina litteraturstudier och intervjuerna att det finns många likheter dem 

emellan. I synnerhet del ett och två i Lgr 11 som står för den allmänna delen av 

läroplanen. I den allmänna delen vägleder man pedagogerna och talar om vad som är 

viktigt i undervisningen. Där står det att det bl.a. att det är viktigt att eleverna ges 

ledning och stimulans till en personlig utveckling, de ska ges möjlighet till olika 

arbetssätt och arbetsformer samt ha inflytande över undervisningens innehåll och 

inflytandet ska öka med stigande ålder och mognad. Detta stämmer väl överens med 

Montessoris grundtankar med sin pedagogik. Hon talade om frihet, ansvar, 

individualisering, självständighet och vägledning av den vuxne, ”hjälp mig göra det 

själv”, och det är precis det som det handlar om i den allmänna delen av läroplanen. I 

mina intervjuer med pedagogerna på en mindre montessoriskola lyfte pedagogerna 

just dessa likheter. De ansåg att det var mycket positivt och kände att detta gjorde att 

det fungerade bra att arbeta enligt montessoripedagogikens grundtankar och Lgr 11 

samtidigt. Även Douglas (2008) menar i sin rapport att både Fröbels och Montessoris 

pedagogik stämmer väl överens med faktorer som karakteriserar en fundamental 

betydelse för barns lärande, som bland annat är frihet inom vissa gränser. 

I den allmänna delen, del ett och två, står det också om att läraren behöver 

konkretisera sina mål för undervisningen. Konkretiseringen behövs för att tydliggöra 

kopplingen mellan de kunskaper eleverna behöver och det som undervisningen ska 

innehålla. Läraren behöver även analysera kunskapskraven för att se hur man ska 

lägga upp undervisningen för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att 

utveckla sina kunskaper. Pedagogerna på en mindre montessoriskola har gjort precis 

detta genom att revidera sina ”körscheman”, komplettera materialet i klassrummet 

och konkretisera de nedbrutna kriterierna så de är säkra på att de stämmer överens 

med kunskapskraven i Lgr 11. Jag upplever att denna analys och revidering, som på 

något vis har blivit påtvingad genom den nya läroplanen har varit positiv då man 

måste utveckla och förnya sitt arbetssätt. Jag menar att det är självklart något 

pedagogerna gör årligen, men inte så omfattande som man blivit tvungen att göra 

inför införandet av den nya läroplanen.  
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Som verksamma pedagoger är vi tvungna att följa läroplanen och vill man samtidigt 

jobba utifrån montessoripedagogiken måste man hitta vägar, kanske modernisera 

montessoripedagogiken, och hitta ett fungerande arbetssätt som uppfyller kraven 

både ur ett Lgr 11 perspektiv och ett montessoriperspektiv. Pedagogerna hade hittat 

ett bra sätt och en bra syn för hur de kunde arbeta på deras skola och lyckats 

sammanföra Lgr 11 och montessoripedagogiken. 

 

6.2 Tidsbestämda kunskapskrav begränsar det fria valet i 

pedagogiken 

 

Den stora nackdelen i kombinationen av montessoripedagogiken och Lgr 11 är de 

tidsbestämda kunskapskraven och de bedömningar som måste göras idag. Detta 

ansåg pedagogerna försvårade deras arbete att jobba enligt Montessoris grundtankar. 

Pedagogerna kände sig alltså begränsade i sitt arbetssätt genom att de blev tvungna 

att begränsa elevernas frihet och egna valmöjligheter i sitt arbete i skolan. 

Pedagogerna blev tvungna att ”styra” eller leda in eleverna att arbeta med vissa 

ämnen, för att pedagogerna skulle ha en möjlighet att bedöma eleverna i ett visst 

ämne, vid en viss tidpunkt, ex. i år 3. Följden av detta blir att pedagogerna inte har 

möjlighet att vänta in barnet – låta dem utvecklas i sin takt på samma sätt eller under 

lika lång tid som de hade möjlighet att göra när man arbetade efter Lpo 94. 

Montessoris grundtanke var att ”följa barnet” och låta dem arbeta med det de var 

intresserade av och valde själva. Hon ville också att de skulle få fördjupa sig i olika 

ämnen och låta dem förkovra sig i det de hade en sensitiv period för. Det blir 

självklart svårare att låta eleverna göra detta när man även måste följa de 

tidsbestämda kraven i Lgr 11.  

Det är inte bara Montessori och hennes pedagogik som talar för barnens frihet under 

ansvar. Även den forskning som jag tagit upp i min studie tyder på att det fria valet 

och känslan av att ”jag kan” är positiv för elevernas inlärning. Lillard (1993) skriver 

att ”Miljön måste inte bara innehålla det barnet behöver i positiv mening, utan att 

den också måste befrias från allt som kan tänkas hindra barnets tillväxt”. Även 

Signert (2000) talar om vikten av barnens självständighet i undervisningen. Terbano 

Ahlqvist (2012) skriver även i sin doktorsavhandling att det är viktigt att ge barnen 

förutsättningar till ”jag kan” genom ett så kallade levt rum som ger möjlighet och 

mening genom kroppslig erfarenhet. Hon menar att barnen på så sätt skapar kunskap 

både om sig själva och sin omvärld. Hon poängterar dock att skolan inte behöver 

bära Montessoris namn för att åstadkomma detta för eleverna. Även pedagogerna i 

mina intervjuer tog upp att lärande utvecklas bäst när verksamheten kännetecknas av 

frihet och präglas av social samvaro. De poängterar dock att frihet förutsätter en 

tydlig utvecklad struktur. Terbano Ahlqvists resultat kan ses som något positivt som 

pedagoger kan ta med sig i olika verksamheter.  

De ökade bedömningar och tester man måste göra kontinuerligt av eleverna idag gör 

att eleverna blir mer medvetna om att de bedöms i tidig ålder. Montessori ansåg att 

bedömningar av barnet borde göras genom observationer eller på ett sådant sätt att 

barnen inte märkte det. Det är omöjligt att leva upp till då vi har nationella prov m.m. 

Dessa tester och bedömningar är både på gott och ont.  
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Man får en bättre bild av elevernas kunskaper genom dessa analyser samtidigt som 

dessa bedömningar känns pressande och tar tid från ex. planering av undervisning 

och tillverkning av nytt materiell.  

Förhoppningsvis kan man hitta ett sätt att genomföra detta utan att barnen märker av 

bedömningar på ett negativt sätt och att det inte blir pressande för pedagogerna. 

Trots dessa begränsningar hade pedagogerna på den mindre montessoriskolan hittat 

ett fungerande arbetssätt som gör att det går att förena montessoripedagogiken och 

Lgr 11. De har hittat ett arbetssätt som gör att man lever upp till kraven i Lgr 11 

samtidigt som man arbetar efter montessoripedagogikens grundtankar. 

Lgr 11 har blivit mer detaljstyrd och pedagogerna tycker det begränsar dem i sitt 

arbetssätt då de ser att processen är viktigare och betydelsefullare än slutprodukten. 

Men det är samtidigt positivt då de som arbetar inom skolan får tydligare riktlinjer på 

vad eleverna ska kunna och på så sätt känner sig tryggare i sin yrkesroll. Kanske är 

det ett större stöd för nyutbildade lärare som ännu inte är vana i sin nya yrkesroll. 

Lärare som behöver mer stöd innan de känner sig trygga av mer frihet i sitt 

yrkeutförandel. Det är precis som med barnen som ska växa in i sitt ansvar. 

 

6.3 Betydelsen av att vidareutveckla montessoripedagogiken 

 

Studien visar en tydlig bild av hur allt hänger ihop och påverkar vartannat och hur 

avgörande det är att vi inte stannar upp utan fortsätter att utvecklar tidigare teorier 

och pedagogik så de passar in idag. 

Signerts studie visar tydligt att Montessoris pedagogik bildar en sammanhängande 

helhet av olika pedagoger forskare och filosofer. Montessori utvecklar däremot sin 

pedagogik med sina egna tankar och idéer utifrån pedagoger, forskare och filosofer 

hon inspirerades av. Genom att ta till sig Signerts resultat och kombinera det med 

resultatet i denna studie, visar det tillsammans en tydlig bild av betydelsen att vi som 

jobbar i skolan ständigt utvecklar vår pedagogik till det samhälle vi lever i idag. Det 

gäller vilken pedagogik du än jobbar efter, även montessoripedagogiken. Denna 

vidareutveckling i skolans värld är avgörande för att kunna förbereda eleverna på 

bästa sätt för sin framtid i nutidens samhälle. Det står även klart och tydligt i Lgr 11 

att; ”skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”. 

(Skolverket, 2011. s. 9).  

Signert (1998) påpekar att alla utbildningssystem påverkas i hög grad av den kultur 

och den ideologi som för tillfället råder i samhället och den organisation man arbetar 

i. Hon menade att den beror på arbetsformerna som finns och den människosyn och 

de teorier som organisation och arbetsformer grundas på. Hon menade vidare att 

ideologin bestämmer innehållet i teorier, tillämpningar och åsikter som återfinns i 

utbildningen. Så var det även när Maria Montessori utvecklade sin pedagogik i 

början av 1900-talet. Det är många faktorer som påverkar hur undervisningen ser ut 

på olika skolor. Även Lgr 11 (2010) talar för att eleverna ska ta en aktiv del i arbetet 

med att vidareutveckla utbildningen. Detta är avgörande och högst aktuellt att 

komma ihåg när vi arbetar med pedagogiken idag. Vi måste se till de förutsättningar 

och den kultur och ideologi som råder idag och anpassa pedagogiken och vårt 

arbetssätt så den passar in. Det måste vi göra för barnen och deras framtids skull. 
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Vi kanske också genom mer kunskap i pedagogikens historia kan lära oss se och 

upptäcka idéer och strömningar i tiden, så att vi lättare kan förstå och hantera 

dem. Det visar sig, att även om man tror att var tid har sina egna idéer om 

undervisning, så har var och en på något sätt påverkat eller påverkats av någon 

eller något annat. (Signert, 1998. s. 57)  

 

Signert (1998) skriver att målet för de flesta pedagogiska tänkare är att hitta en 

lösning till de problem som kan tänkas uppkomma under kunskapssökandet och även 

vidare i livet. Hon menar vidare att målet för Maria Montessori var en ny 

mänsklighet. Montessori trodde att hon kunde åstadkomma detta genom ett annat sätt 

att möta barnens behov. Montessori ansåg att det var nödvändigt att förändra 

omgivningen för att barnet ska kunna vara sig självt. Det är åt det hållet vi borde 

tänka i vårt arbete med barnen i skolan idag. Vi ska vägleda, stödja och ge de bästa 

förutsättningar vi kan till varje individ vi möter, så de kan utvecklas så långt som det 

är möjligt för honom eller henne. 

 

6.4 Avslutande reflektioner 

Studien har gett en inblick Lgr11 och vad den står för. Samtidigt som den ger alla 

som är intresserade av montessoripedagogiken en inblick i montessoripedagogiken 

och dess bakgrund. Genom denna kunskap visar studien de fördelar, nackdelar och 

de begränsningar som finns med kombinationen Lgr 11 och montessoripedagogiken. 

Samtidigt ger den även kunskap om vad man kan göra för att arbeta ur ett 

montessoriperspektiv samtidigt som man arbetar efter Lgr11. Studien visar tydligt 

vikten av att aldrig stanna upp i sitt yrkesutförande utan att vidareutveckling av de 

metoder vi använder bör vara en ständigt pågående process. 

 

6.5 Vidare forskning 

Något som jag funderade på under arbetets gång var att det hade varit intressant att 

intervjua fler pedagoger och då på olika montessoriskolor för att få en bredare 

undersökning. Det är viktigt att komma ihåg att min studie inte kan ses ur ett 

generellt perspektiv då jag bara intervjuade pedagoger på en mindre montessoriskola.  

Genom min studie förstod jag att det centrala innehållet i varje ämne har förändrats 

olika mycket. En av pedagogerna som jag intervjuade ansåg att de naturorienterande 

ämnena hade närmat sig den kulturella delen i montessoripedagogiken. Det hade 

varit intressant att gå in mer på djupet i varje ämne och gjort en undersökning kring 

likheter och skillnader i varje ämne. 

Precis som Gustafsson (2008) nämner, tror jag att fler forskningar kring 

montessoripedagogiken bör riktas mot förståelse och förklaringar kring 

montessoripedagogiken. 

 Jag är övertygad om att vetenskapliga studier kring montessoripedagogiken som 

skolform kan bidra med framåtblickande och utvecklingsbar kunskap.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2.  Hur länge har du jobba som lärare, respektive montessorilärare? 

Hur länge har du varit anställd på denna skola? 

 

3. Vilken årskurs jobbar du med idag? 

 

4. Berätta lite om din arbetssituation. 

 

5. Hur passar Maria Montessoris metoder med metoder, syfte och 

kunskapskrav i Lgr 11? Fördelar – Nackdelar? 

 

6. På vilket sätt tycker du att Lgr 11 påverkar det dagliga arbetssättet 

på montessoriskolan? 

 

7. Hur jobbar du för att få in Lgr 11 i er verksamhet? 

 

8. Något du vill tillföra? 

 

 

 

 

 

 


