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Titel Individualisering på en Montessoriskola - En kvalitativ studie av hur Montessoripedagoger i grundskolan 
arbetar med att individualisera i praktiken. 
 
Title Individual work at a Montessorischool - A qualitative study on how teachers  in a Montessori elementary 
school practice individualization. 
 
Författare Camilla Göransson och Jennifer Hallgren 
 
Sammanfattning  
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur tre pedagoger på en Montessoriskola i år F-1 arbetar praktiskt 
för att individualisera undervisningen. Vi ville även ta reda på vilket förhållningssätt en lärare kan ha till eleven 
och vilka verktyg den kan använda då den individualiserar undervisningen. Vi använde oss av en kvalitativ 
metod då vi ville förstå och urskilja olika handlingsmönster hos de pedagoger vi intervjuade och observerade. 
Detta för att få så personliga och redogörande svar som möjligt kring hur de individualiserar undervisningen i 
praktiken. Litteraturen som ingår i studien redogör för Montessoripedagogikens grundtankar och dess syn på 
lärarens roll samt forskning kring vilket förhållningssätt en lärare kan inta vid olika individualiseringsformer. Vi 
har även tagit del av hur läroplanen Lpo 94 och den individuella utvecklingsplanen behandlar begreppet 
individualisering samt redogör för kritik som berör Montessoripedagogiken och individualisering. Våra resultat 
pekar på att pedagogerna på Montessoriskolan använder sig av flertalet individualiseringsformer och att 
förhållningssättet mellan lärare och elev varierar beroende på detta.  Vår studie visar att ett individualiserat 
arbetssätt inte enbart betyder att låta eleven arbeta enskilt utan att det istället handlar om att anpassa innehållet i 
undervisningen utefter varje enskild elevs behov. Vi kunde genom vårt empiriska material se att pedagogerna la 
stor vikt vid att lära känna varje elev, att miljön ska vara tilltalande och att det i alla ämnen ska finnas ett 
anpassat och rikligt material. Verktyg som pedagogerna använde för att kunna individualisera undervisningen 
såg vi främst var den individuella utvecklingsplanen, elevens egen planering, observationer samt 
kommunikation. Vi kunde se att pedagogerna utgick från Lpo 94 och att de anpassade Montessoripedagogiken 
till de krav som ställs på skolan idag.    
 

Nyckelord 
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1. Inledning 
Enligt Järbur (1992) har människor olika sensoriska inlärningsvägar. ”Trettio procent är 

visuella, tjugofem procent är auditiva, femton procent är kinestetiska och trettio procent har 

blandad modalitet, det vill säga växlar modalitet efter krav” (s.23). De människor som klarar 

sig bäst är de sist nämnda trettio procenten och de övriga grupperna kan få problem beroende 

på uppläggningen av undervisningen. 

 

Vi har under vår pågående lärarutbildning fått kunskap om Montessoripedagogiken och har 

genom litteratur kunnat utläsa att den på olika sätt förespråkar individualisering. Läroplanen 

(Lpo 94, 2006), och den individuella utvecklingsplanen, vill att varje lärare ska se till den 

enskilda eleven och därför anser vi att begreppet individualisering är ett aktuellt ämne 

(Skolverket, 2005). En grundläggande definition av begreppet individualisering, och som 

Egidius (2006) tar fasta på, är ”undervisning som har olika form, innehåll, takt och 

svårighetsgrad för olika elever i en klass eller kurs.” (s. 174). Det som är aktuellt för denna 

studie är vilka verktyg och tillvägagångssätt som en lärare kan använda sig av när den ska 

anpassa undervisningen och lärandet till varje elev. Vi vill därför undersöka hur lärarens roll 

kan se ut då den ska uppfylla Lpo 94´s mål samt tillgodose varje elevs behov. Vi vill att denna 

studie ska ge en kunskap kring vilka individualiseringsformer och verktyg en lärare kan 

använda sig av och vilket förhållningssätt den bör ha för att gynna elevens utveckling. Vi har 

intervjuat och observerat tre lärare på en Montessoriskola för att på detta sätt ta reda på hur de 

berörda gör i praktiken och om pedagogiken i sig kan ge uttryck för speciella 

tillvägagångssätt när det gäller att följa varje elevs individuella utveckling. 

 

Några viktiga begrepp som återkommer i denna uppsats är lärare och elev. Begreppet lärare 

beskriver Lundgren (1996, s. 365) som en person som bedriver undervisning och är särskilt 

pedagogiskt utbildad. Vi kommer genom hela litteraturavsnittet att använda oss av begreppet 

lärare även om Montessoripedagogiken ofta benämner läraren som vägledare eller ledare. 

Under vår empiriska del benämner vi undersökningspersonerna som pedagoger då de innehar 

skilda utbildningar inom skolans område. Lundgren (1996) skriver att en elev är ”… den som 

undervisas” (s. 134) och vi kommer genom litteraturavsnittet att främst använda oss av 

begreppet elev. Montessoripedagogiken benämner oftast elever som barn och därför har vi i 

avsnittet om Montessoripedagogiken valt att göra detsamma.     
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2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur tre pedagoger på en Montessorigrundskola 

i praktiken arbetar för att individualisera undervisningen i år F-1. Kan Montessori-

pedagogiken ge uttryck för speciella tillvägagångssätt för att följa varje elevs utveckling? Vi 

vill därmed ta reda på vilket förhållningssätt en lärare kan ha till eleven då den 

individualiserar.  

  

• Hur menar pedagogerna i Montessoriskolan att de gör när de arbetar med 

individualisering i praktiken?   

• Vilka individualiseringsformer och pedagogiska verktyg använder sig pedagogerna i 

Montessoriskolan av när de individualiserar undervisningen? 

• Vilket förhållningssätt kan en pedagog inta när den individualiserar undervisningen? 

 

 

3. Litteraturgenomgång 
Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärandet vilket bygger på teorier från 

Vygotsky. Han menar att barn lär i samspel med andra och att de själva måste vara aktiva för 

att kunna utveckla kunskap. Som lärare kan vi förutsätta att den mest väsentliga insatsen för 

inlärning är undervisningen i skolan och vi kan genom den försöka kartlägga hur elever 

tillgodogör sig kunskap (Säljö, 2000, s. 18). Lärarens roll blir således utifrån det 

sociokulturella perspektivet att, i samspel med barnet, möta barnen på deras nivå och utmana, 

locka och intressera sig för varje barn och deras funderingar (Emilson, 2003).  

 

Då vi undersöker hur läraren kan individualisera för den enskilda eleven kommer vi i följande 

avsnitt att redovisa hur Lpo 94 behandlar begreppet individualisering och vad syftet med den 

individuella utvecklingsplanen är. Vi granskar tidigare forskning kring individualisering och 

såsom Vinterek (2006, s. 22) påpekar har vi erfarit att det inte finns ett stort utbud av 

forskning kring individualisering inom skolans värld. Några huvudsakliga inriktningar i 

avsnittet belyser Montessoripedagogikens historia, dess grundtankar och särskilt intressant för 

oss är dess syn på läraren med fokus på individualisering. Vi behandlar även litteratur som tar 

upp kritik av individualisering och Montessoripedagogiken.  
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3.1 Läroplan och styrdokument 
Lindkvist (2003) lyfter fram en utveckling mellan läroplanerna Lgr 62 och Lpo 94 rörande 

just synen på individen. Det vore underligt om det under denna period inte gick att påvisa 

förändringar av olika slag men det som är viktigt i vår studie är Lindkvists påpekande om att 

dagens läroplan utgår mer från individens intressen, erfarenheter, sociala bakgrund och 

medinflytande. Författaren poängterar även att Lpo 94 inte nämner begreppet 

individualisering men att dess text är genomsyrad av tankar kring detta medan Lgr 69 mer 

fokuserade på vilka medel som skulle användas för att uppnå målen.  

 

I Lpo 94 (2006) står det att läraren skall tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet 

och samvaron i den egna gruppen. Den ska utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande och stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit 

till den egna förmågan. En lärare ska även ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 

använda olika uttrycksmedel samt utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 

för sitt lärande och för sitt arbete i skolan. Enligt Lpo 94 ska läraren organisera och 

genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett 

ökat eget ansvar och utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

och utveckla hela sin förmåga (s. 9-13). 
 

Utifrån läroplanens mål får varje lärare veta vad den bör ta fasta på och vad som skall uppnås 

samtidigt som det är upp till var och en i yrket att tolka och bestämma hur detta ska 

genomföras (Lpo 94, 2006). En lärare har därmed fått ett stort förtroende när det gäller att 

visa på ansvar och måluppfyllelse genom sitt val av metoder för att nå varje enskild elev 

(Zetterström, 2003). Vinterek (2006) menar att det i både Lpo 94´s allmänna del och i 

kursplanernas inledning klart står att undervisningen ska anpassas och utgå från elevernas 

förutsättningar, intressen, erfarenheter och behov.   

 
 

3.2 Olika typer av individualisering 
Läraren Järbur (1992, s. 11, 31) lyfter fram att ingen människa kan lära någon annan 

någonting utan att det istället handlar om att läraren ska skapa förutsättningar så att eleven kan 

lära själv. De mål, kunskaper och färdigheter som eleverna själva satt upp ska läraren hjälpa 

dem att nå. Läraren ska ge dem verktyg såsom rätt arbetsuppgift och arbetssätt, ett skäl att 

lära, tid att lyckas och tydliga mål, inklusive delmål. Detta menar Järbur skapar en rolig, 
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spännande och stimulerande skolvardag för alla inblandade. Arbetsklimatet i klassrummet blir 

intensivt, kontakten mellan lärare och elev sker ständigt och många elever vill fortsätta utan 

att bli avbrutna i sitt arbete. 

 

Hur en lärare i praktiken kan arbeta i olika ämnen går metodiklektorerna Hörberg och 

Knutsson (1972, s. 15-18) närmare in på. De nämner tre former av individualiseringsformer; 

tempo, fördjupnings- och intresseindividualisering. Dessa lämpar sig enligt författarna olika 

beroende på situation och ämnesområde men används enligt boken främst inom svenska och 

matematik. Tempoindividualisering menar författarna kännetecknas av att eleven får arbeta i 

egen takt för att hålla den hastighet som behövs för att kunna anamma sin kunskap på ett 

effektivt sätt. Vidare skriver författarna att fördjupningsindividualisering tillämpas av läraren 

genom att den ger direktiv till de elever som behöver ökad förståelse samt till de elever som 

redan innehar tillräckliga kunskaper och som behöver få fördjupa sig ytterligare. 

Intresseindividualisering låter eleven få arbeta med ett område, som ryms inom ramen för 

uppnåendemål, vilket engagerar dem. Det kan även vara läraren som introducerar ett område 

för att öka studiemotivationen för en elev och därmed förklarar syftet med en uppgift. För att 

elevens intresse ska kunna väckas ska läraren utgå från och anknyta till elevens egen 

erfarenhet. Dessa tre former av individualisering kan tillämpas var och en för sig samt förenas 

med varandra vilket är det mest vanligt förekommande sättet. Genom dessa 

individualiseringsformer vill läraren enligt författarna komma åt MAKIS som är en 

förkortning för motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete hos 

eleverna.  

 

Vinterek (2006, s. 41-46) har gjort en forskningsstudie om individualisering i 

skolsammanhang och hon har utifrån denna studie kommit fram till och namngivit åtta olika 

individualiseringsformer; Innehållsindividualisering, då läraren anpassar innehållet i 

undervisningen efter sådant som intresserar eleven och utgår från dess enskilda behov. 

Omfångsindividualisering, då läraren ser till ämnesområdet i stort och avgör därefter i vilken 

omfattning detta ska få i undervisningen. Nivåindividualisering, då läraren ser till elevers 

olika grad av färdighet och skicklighet inom ett ämnesområde och därefter kan anpassa 

svårighets- och fördjupningsgrad. Metodindividualisering, då läraren instruerar och utformar 

uppgifter så att eleverna självständigt kan använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer. 

Hastighetsindividualisering, då läraren ser till elevernas behov av tid beroende på olika 

uppgifter. Ibland kan det förekomma individuellt utformade scheman som anpassas efter varje 
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enskild elev. Miljöindividualisering, då läraren försöker utforma miljön så att det finns platser 

och lokaler som tilltalar och på bästa sätt passar alla individer och deras aktuella 

arbetsområde. Materialindividualisering, då läraren ser till varje enskild individs behov och 

utformar därefter olika läromedel och arbetsredskap så att eleven kan befästa kunskap på 

bästa sätt. Värderingsindividualisering, då läraren ser till elevens egna prestationer och 

utveckling i förhållande till sig själv istället för att jämföra med andra individer och fastställda 

mål. Detta är former av individualisering som Vinterek såg och fastställde genom sin studie. 

Detta innebär att dessa både kan tillämpas var och en för sig eller förenas med varandra men 

de är framför allt beroende av elev, lärare och situation.  

 

Lindkvist (2003, s. 95-97) beskriver i sin licentiatavhandling hur lärarens och elevens 

utgångspunkt i lärandesituationen kommer att variera beroende på vilken 

individualiseringsform som används. Läraren kan antingen vara den som är expert medan 

eleven är novis och lär av en person med mer erfarenhet. Detta kan ses som en typisk 

auktoritär utlärningsmetod vilket inte förespråkas av skolans läroplan idag. Det andra 

alternativet är att läraren sätter målen och då blir eleven mer av en problemlösare. Här 

bestäms undervisningens innehåll av läraren medan eleven själv får finna vägar för att målet 

ska nås. I det tredje alternativet är det tvärtom eleven som sätter målen och då fungerar läraren 

som en vägledare som hjälper eleven att hitta alternativa metoder att nå målen. Det fjärde 

alternativet som Lindkvist nämner är då eleven ses som forskare och läraren som utmanare. 

Här planerar, genomför och utvärderar eleven själv sin lärprocess och tar ett stort eget ansvar. 

I de tre senare alternativen är eleven mer aktiv och självgående vilket ställer andra krav på 

läraren. 

 

 

3.3 Individualisering ur ett kritiskt perspektiv 
Vinterek (2006, s. 12, 78) pekar i sin undersökning på att begreppet individualisering ofta ger 

upphov till frågor kring vad individualisering egentligen innebär och vad som specifikt avses 

när man uttrycker att eleven ska sättas i centrum. Hon menar att det därför är viktigt att vi i 

alla sammanhang reder ut vilka förväntade effekter vi tror oss uppnå och vilka motiv som vi 

har med den typ av individualisering som förespråkas. Det tycks dock saknas kritiska 

resonemang kring varför lärare använder sig av den individualiseringsform som de gör. 

Motivet att utgå från elevens behov är ofta klart formulerat men det saknas en djupare 
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problematisering av detta. I samma forskares undersökning framkom även att lärarna i studien 

ansåg att de olika individualiseringsformerna främjade endast vissa elever och att de 

högpresterande eleverna gynnades medan de mer svagpresterande missgynnades. Vinterek 

skriver vidare att ”det har visat sig väsentligt att frågor om för- och nackdelar med olika 

individualiseringssträvanden relateras till olika grupper, där olika perspektiv analyseras var 

för sig och i relation till varandra” (s. 12). 

 

Vinterek (2006) menar även att en stor andel självständigt arbete leder till en lägre grad av 

inlevelse och engagemang för skolarbetet. I och med en högre grad av individualisering 

innebär det även att eleven kommer i mindre kontakt med läraren och dennes direkta 

undervisning. Det är även allmänt känt, enligt forskaren, att lärare fördelar sin tid olika 

beroende på elevkategori då vissa elever får mer tid medan andra inte får det. Arbetar alla 

elever individualiserat, med olika saker, så har Vinterek räknat ut att varje elev endast får 

några få minuter med sin lärare under en dag. Tanken med att arbeta mer individualiserat har 

många gånger varit att utgå från elevens behov och förutsättningar men att lärandet trots detta 

ofta har skett på ett mer oplanerat sätt vilket har begränsat elevens möjligheter att nå maximal 

kunskapsutveckling. Denna form av arbete tycks även ha medfört att mer rörlighet och allt 

högre ljudnivåer förekommer i skolan och detta skapar problem för både lärare och elever då 

de ska föra samtal och kunna koncentrera sig (Vinterek, 2006, s. 11, 123).  

 

I och med att syftet med en individualisering i många sammanhang är mycket oklart försvåras 

även utvärderingen med de olika undervisningsstrategierna. När undervisningens innehåll 

alltmer fokuserar på individen istället för gruppen kan det få konsekvenser för möjligheten till 

insyn och en kollektiv debatt, då skolans innehåll alltmer har försvunnit från det offentliga 

rummet till ett mer privat område. Det är svårt att tydligt följa upp vilka resultat de olika 

individualiseringsformerna ger. Vinterek skriver att ”många forskare ser samband mellan en 

hög grad av individualisering genom eget arbete och sämre studieresultat” (s. 120). I hennes 

analys framgår det att elevers kunskapsutveckling blivit negativ i samband med ett mer 

individualiserat arbete. Skolans utbud av metoder har snarare krympt än vidgats trots en större 

medvetenhet om att elever lär på olika sätt och är i behov av olika undervisningsformer. Hon 

menar att det ofta är lärarens personliga intressen som styr valet av arbetsform istället för att 

elevens behov tillgodoses (Vinterek, 2006, s. 119-145). Carlgren (1997, s. 8-27), professor i 

pedagogik, hävdar att i och med ett allt mer individanpassat arbetssätt blir avsaknaden av 
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kommunikation, samskapande och samspel allt större vilket kan leda till att skolan som social 

praktik går förlorad.  

 

 

3.4 Individuell utvecklingsplan 
En ändring i grundskoleförordningen trädde i kraft 1 januari 2006 vilket innebar att alla elever 

ska ha en individuell utvecklingsplan. I samverkan mellan lärare, elev och föräldrar planeras 

elevens lärande och det sätts upp kort- och långsiktiga mål. Vid utvecklingssamtal redovisas 

elevens lärande och resultat vilket den individuella utvecklingsplanen sedan ska utgå ifrån. 

Syftet med denna plan är att ge eleven ansvar och ett ökat inflytande över sitt eget lärande och 

den ska konkret beskriva skolans insats för att eleven ska utvecklas kring detta och i rikting 

mot skolans mål. Det är viktigt att den individuella utvecklingsplanen utgår från elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Utifrån detta ska realistiska och uppnåbara mål 

kunna sättas samt ge en beskrivning av hur eleven ska kunna nå upp till dessa. Planen ska för 

eleven kännas hanterbar, begriplig och meningsfull och ska utgå från elevens starka sidor, 

intressen och förmågor. För att detta ska kunna åstadkommas bör varje lärare dokumentera 

elevens lärande och utveckling och ha former och rutiner för dokumentation som är 

gemensamma för alla elever. Den individuella utvecklingsplanen ska inte innehålla några 

känsliga uppgifter om eleven eftersom den är en offentlig handling (Skolverket, 2005). I och 

med den individuella utvecklingsplanen får läraren en överblick av varje elev samt dess 

förutsättningar och behov vilket kan underlätta individualiseringen i skolan. 

 

 

3.5 Montessoripedagogikens historia 
Grundaren till Montessoripedagogiken är läkaren och pedagogen Maria Montessori (1870-

1952) som under många år arbetade med funktionshindrade barn. Utifrån sina egna 

erfarenheter och studier gjorda av läkarna Jean Itard och Edouard Séguin1 blev hon övertygad 

om att dessa barn kunde hjälpas av en viss sorts undervisning. 1907 fick Montessori för första 

gången ta hand om den tidens såkallade normalbegåvade barn då hon blev ansvarig för ett 

daghem, Casa dei Bambini2, i Rom. Där upptäckte hon genom egna observationer av barn 

                                                 
 
1 Itard och Séguin har utarbetat material som stimulerar och tränar olika sinnesfunktioner hos mentalt 
handikappade barn. 
2 Svensk översättning – Barnens Hus. 
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olika beteenden hos dem och tolkade dessa som tecken på att de själva vill välja aktivitet 

utifrån sitt eget intresse. Sammanfattningsvis iakttog Montessori att barn gärna vill upprepa en 

övning flera gånger tills de känner sig färdiga, att barn har en inbyggd känsla för ordning och 

reda och att straff och belöning är obetydligt sett till deras utveckling. Montessori såg även att 

barn vill arbeta under så lång tid de själva vill utan att bli störda vilket leder till en spontan 

egen disciplin. (Brehony, 2000; Kramer, 1976; Montessori, 1986; Polk Lillard, 1972; Signert, 

2000; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 

 

Intresset för Montessoris arbetssätt växte vilket ledde till att hon startade flera barnhem i Rom 

och senare även i Europa och USA (Polk Lillard, 1972; Signert, 2000). 

Montessoripedagogiken började uppmärksammas i Sverige under 1920-talet efter att 

lärarinnan Anna Pallin år 1919 rest till London och gått en kurs hos Maria Montessori och 

dessa kunskaper tog hon med sig till Sverige. Montessoris idéer kom vidare att diskuteras 

inom pedagogiska kretsar och ledde till att intresset ökade under de närmaste årtiondena 

(Hedlund, 1995, s. 78). 

 

 

3.6 Grunden i Montessoripedagogiken och synen på lärarens roll 
Maria Montessori lyfte fram miljön, materialet och självständigheten som några 

grundläggande delar i sin pedagogik i syfte att låta varje barn få utvecklas optimalt. När det 

gäller synen på Montessorilärarens förhållningssätt är det främst att hon/han inte ska vara ett 

hinder för barnet. Läraren ska förbereda miljön och materialen samt locka barnet till arbete 

och när barnet väl funnit ett intresse och arbetar koncentrerat får läraren inte störa barnet utan 

ska då ägna sig åt att observera. Montessoripedagogiken menar att barnet vid ungefär sex års 

ålder går in i ett nytt andra utvecklingsstadium3 och att det pågår fram till ungefär tolv års 

ålder. Under denna period visar barnet upp nya sidor i sin utveckling och längtar efter att få 

mer kunskap. Ett klassrum i en Montessoriskola är därför fyllt till brädden med material för 

olika ämnesområden (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997, s. 33).  

 

 

                                                 
 
3 Enligt Montessoripedagogiken genomgår en människa fyra olika utvecklingsstadier från födsel fram till 24 års 
ålder (Signert, 2000, s.38).  

   8
 



    
 

3.6.1 Den förberedda miljön  
Enligt Montessori var miljön kring barnen oerhört viktig och hon ansåg att den skulle vara 

anpassad efter deras naturliga behov och utvecklingsstadier. Omgivningen, inklusive det 

pedagogiska materialet och lärarna som iordningställer miljön, är Montessorimetodens 

viktigaste huvudkomponenter (Polk Lillard, 1972, s. 71). I jämförelse med förskolans miljö, 

som ska vara så hemlik som möjligt, så ville Montessori att samhället utanför skulle bli ett 

komplement inom grundskolans miljö. Borden ska stå i grupper samtidigt som det ska finnas 

platser där barnen kan arbeta enskilt. De får själva välja var de vill sitta och vem de ska arbeta 

tillsammans med. Material och annat i närmiljön ska vara anpassade till barnens höjd så att 

det blir lättåtkomligt för dem (Hansson, 1997, s. 65; Signert, 2000, s. 34). ”Enkelheten och 

bristfälligheten hos yttre ting bidrar till att utveckla elevernas aktivitet och fingerfärdighet” 

(Montessori, 1948/1998, s. 63). 

 

Barn i en Montessoriskola har inga gemensamma rasttider utan de tar en paus vid behov. Det 

enda som är fastlagt i barnens schema är dagens början och slut samt tiden för lunch 

(Hansson, 1997, s. 64; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997, s. 133). Montessori 

kom genom sina observationer fram till att barnet själv upprättar ett schema med varierade 

inslag av sysselsättningar och arbetstempo som är passande för den själv (Polk Lillard, 1972, 

s. 117). Omgivningen måste vara anpassad så att den är skapande och att barnet kan få vara 

sig själv. Om läraren tar hänsyn till detta sker utvecklingen automatiskt. Lärarens uppgift är 

att skapa en tillfredsställande miljö och som också måste kunna anpassas efter barnets olika 

perioder (Montessori, 1986). 

 

 

3.6.2 Självständighet  
Montessori menar att barn har en speciell kraft och att den måste man få låtas utvecklas i 

frihet. Med detta menade hon att alla barn bär på möjligheter som de behöver hjälp av en 

vuxen med att upptäcka. Samtidigt ska barnen bli oberoende av de vuxna vilket är ett av de 

viktigaste målen enligt pedagogiken. Den vuxne kan förklara, beskriva, orientera och berätta 

för barnet men åtkomsten av kunskap måste ske genom barnets egen aktivitet. Detta kan 

sammanfattas som att den vuxne ska finnas till hands för att barnet ska kunna hjälpa sig själv 

(Signert, 2000, s. 35).  
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Montessori (1948/1998) menar att:  

 
Man kan inte vara fri utan att vara självständig; för att uppnå självständighet måste därför aktiva 
manifestationer av personlig frihet vägledas redan från barndomen. Från det ögonblick de små 
barnen är avvanda färdas de längs den äventyrliga vägen mot självständighet. ( s. 69)  

 

Den mänskliga individen, lär sig inte genom att lyssna på ord, utan tillängar sig kunskaper 

spontant genom att göra erfarenheter i omgivningen. Barnet är beroende av ett samspel med 

omgivningen och sin frihet för att kunna lära sig att förstå sig själv vilket leder fram till en 

fulländad personlighet. Även om Montessori framhävde det självständiga arbetet främst så 

ansåg hon även att den kollektiva fostran hade en betydande roll för barnets förberedelse för 

livet (Polk Lillard, 1972).  

 

 

3.6.3 Observation 
Montessori blev genom sina observationer övertygad om att människans yttersta mål i livet är 

att utveckla sig själv och detta såg hon genom att barnet innehar en stark motivation inställd 

på ett självuppbyggande (Polk Lillard, 1972). Enligt Montessori så har alla upptäckter och 

exakta vetenskaper utvecklats genom observationer. För att få reda på vad ett barn vill göra 

eller inte göra så måste man även börja med att observera ett barn eftersom barnet själv ger 

den rätta planen för uppfostran. Efter att ha observerat barnet kan läraren gå vidare och mer 

exakt se vad det är för kunskap som barnet vill åt samt vad läraren kan erbjuda barnet. 

Läraren ska även se till vad det är för något som finns kvar och som ett barn borde lära sig 

och därefter kunna introducera detta för barnet (Signert, 2000, s. 36).  

 

Grunden i en Montessorilärares yrke är att observera barnen vilket ska göra att de får en 

djupare vetskap och insikt för varje enskilt barns ”… känslor, behov, kunskapsnivå och 

intressen” (s. 60). Utifrån denna kännedom kan läraren se när ett barn är redo för ett nytt 

område och introducera detta vid rätt tillfälle. En Montessorilärare observerar inte genom att 

sitta i ett hörn och titta på barnet utan gör det hela tiden då de umgås och framförallt genom 

samtal (Hedlund, 1995, s. 60). 

 

Montessorilärarens uppgift är att upptäcka barnet sådant det är. För att kunna uppnå detta ska 

läraren undervisa mindre och istället observera mer vilket leder till att den främst vägleder 

barnet i dess utveckling (Montessori, 1948/1998). Alla avvikelser, så som trots och utbrott, 
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som barnet visar ger enligt pedagogiken inte en bild av dess riktiga personlighet. 

Montessorilärarens uppgift blir då att befria den dolda människan som finns där under 

(Montessori, 1986). 

 

 

3.6.4 Montessorimaterial  
För barnet ska materialet vara meningsfullt och även följa vissa principer. Bland annat ska 

svårigheten vara isolerad i materialet eftersom detta förenklar uppgiften och gör att barnet 

enklare uppfattar problemet. En annan princip är att materialen ska gå från enkel form och 

användning till mer komplicerad. Materialen ska också vara konstruerat så att barnet indirekt 

förbereds för kommande inlärning. Till en början är materialen mer konkreta för att gradvis 

bli mer abstrakta då övergången mellan dessa gör barnet koncentrerat (Polk Lillard, 1972, s. 

86). Allt material ska vara självrättande för att främja barnets självständighet och överflödigt 

stöd från läraren kan hindra barnets framsteg (Polk Lillard, 1972, s. 89; Skjöld Wennerström 

& Bröderman Smeds, 1997, s. 41). Montessorimaterialet är en viktig del för barnets 

utveckling och om det används vid rätt utvecklingsperiod leder detta till koncentration hos 

barnet (Signert, 2000, s. 42). Det finns ett direkt och ett indirekt syfte med allt material då 

barnet direkt lär sig något när det arbetar konkret med materialet medan det indirekt förbereds 

inför kommande material och aktiviteter (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997, s. 

139). Polk Lillard (1972) skriver att: 

 
Barn använder omgivningen till att förbättra sig själva, vuxna använder sig själva till att 
förbättra omgivningen. Barn arbetar för arbetets egen skull, vuxna arbetar för att uppnå ett 
slutresultat. (s. 56) 

 

Mycket av det material som används i en Montessoriskola är utvecklade av Montessori själv 

men ofta krävs det att läraren idag tillverkar ytterligare material för att anpassa uppgifterna till 

barnet och denna tid (Hansson, 1997, s. 65). Det konkreta material som finns är anpassat för 

alla olika ämnen och även material som ska stimulera barnets sinnen då de tränas att använda 

sig av syn, hörsel, smak och känsel (Signert, 2000, s. 41; Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 1997, s. 96). Även ett konstnärligt och kulturellt material används för att barnet ska få 

träna på att förmedla tankar och att uttrycka sig (Polk Lillard, 1972, s. 99).  

 

Läraren är mest aktiv innan barnets arbete påbörjas då den förbereder miljö och material som 

ska passa för ändamålet. Dessförinnan måste läraren ha lärt känna och använt materialet för 
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att kunna klassificera det utifrån barnets olika åldrar och stadier. Läraren måste även utforma 

omgivningen där varje material ska ha sin givna plats för att underlätta för barnet då det 

naturligt uppskattar ordning och reda (Montessori, 1948/1998, s. 153). Genom materialet 

skapas enligt pedagogiken en grupp av självständiga individer (Montessori, 1946/1998, s. 

157).  

 

Lärarens kunskaper om materialet ses som en överförelse till barnet då det introduceras. 

Under själva lektionen utgör dessa material det främsta redskapet för barnet då läraren tar ett 

steg tillbaka och förblir mer passiv. ”Lärarens personlighet försvinner så att endast det 

föremål som barnet ska ägna uppmärksamhet åt står i förgrunden” (Montessori, 1948/1998, s. 

117).  

 

 

3.6.5 Montessorilärarens förhållningssätt 
En Montessorilärare behöver förbereda sig genom att skapa sig en viss moralisk läggning och 

en ”inre skolning” (Montessori, 1986, s. 96) och den behöver granska sig själv för att inte 

utgöra ett hinder vid förståelsen av barnet. Exempel på sådana hinder, och som var för sig kan 

tolkas på olika sätt beroende på situation, kan vara högmod, girighet, vrede, lättja, vällust, 

dryckenskap och avund (Montessori, 1986). Montessoripedagogiken talar om att läraren bör 

genomgå olika stadier i sitt arbete med barnet. I det första stadiet ska läraren se till 

omgivningen och reducera hinder i dess miljö. Materialen ska vara rena, vackra och i ett 

perfekt skick. Till omgivningen räknas även själva läraren in då den enligt Montessoris ideal 

ska vara ”… tilltalande, företrädesvis ung och vacker, charmant klädd, dofta av renlighet och 

vara glad och vänlig” (Montessori, 1948/1998, s. 158). I det andra stadiet måste läraren 

fokusera på de barn som ännu inte funnit intresse för något arbetsmaterial självmant och 

därmed inte nått till koncentrationsnivån. Läraren ska då locka barnet på det sätt som är mest 

lämpligt. I denna fas bör läraren även avbryta de barn som uppträder störande eftersom den 

aktiviteten i sig inte är givande för dem. I det tredje stadiet då barnet har hittat sitt intresse och 

därmed arbetar koncentrerat med något får läraren under inga omständigheter störa det eller 

på annat sätt lägga sig i barnets arbete. Montessori (1920) lyfter fram följande angående 

lärarens roll: 
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… the teacher teaches little and observes much, and, above all, it is her function to direct the 
psychic activity of the children and their physiological development. For this reason I have 
changed the name of teacher into that of directress. (s. 174)  

 

Barnet ska på egen hand försöka ta sig över svårigheter som kan uppstå och läraren kommer 

först till hjälp då den blir uppsökt av barnet själv. I detta stadium är lärarens uppgift att 

introducera nya material och på ett givmilt sätt berömma barnets färdiga prestationer 

(Montessori, 1946/1998, s. 158; Montessori, 1987, s. 240). 

 

 

3.7 Montessoripedagogiken ur ett kritiskt perspektiv 
I kommande stycken utgår vi ifrån Roth (1995, s. 44-60), lärare och doktorand i pedagogik 

vid Lärarhögskolan i Stockholm, som granskar den filosofiska och naturvetenskapliga 

bakgrunden till Montessoripedagogiken. Det som Roth framför allt tar fasta på är att 

Montessoripedagogiken inte utgår från samhället, att det saknas en dialog mellan lärare och 

elev och att det endast är barnets intellektuella förmåga som stimuleras. Han anser att 

Montessori utgick från en biologisk-psykologisk människosyn och pekar i sin analys på 

avsaknaden av sociokulturella perspektiv. Roth har utgått från Montessoris grundfilosofi då 

han kritiserar pedagogiken och kan därmed inte säga hur det ser ut i dagens Montessoriskolor.  

 

Enligt Roth anser Montessori att en utbildning inte ska utgå från samhället eftersom den då 

överför både det som är positivt och negativt. Istället menar Montessori att vi ska utgå från 

elevens natur och egna intressen för att på så sätt kunna skapa förutsättningar för ett bättre 

samhälle. Roth menar att det är en fördel att utgå från samhället och medvetengöra och 

kritiskt granska det. Bortser eleverna från samhället kan de inte heller ta lärdom av de misstag 

som tidigare gjorts. Han anser att elevens naturliga själ utvecklas bättre om läraren har ett 

etiskt förhållningssätt till eleven istället för ett terapeutiskt förhållningssätt som Montessori 

förespråkar. På det förstnämnda sättet kan eleven utveckla både det kritiska sinnet och olika 

själsförmågor genom en aktivare lärare som leder till en mer öppen dialog.  

   

Roth (1995) menar att Montessoripedagogiken saknar dialog mellan lärare och elever vilket 

gör att elevernas kritiska tänkande inte utvecklas. Han anser att det behövs en aktiv och 

deltagande lärare för att eleven ska kunna lära sig något om till exempel samhället och dess 

kontext och värderingar. Denna kunskap kan endast stimuleras, kritiseras och analyseras av en 
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lärare i dialog med eleverna. Montessori anser att läraren istället för att vara aktiv ska ta ett 

steg tillbaka och på det sättet låta eleven få utvecklas fritt genom att ta tillvara på elevens egna 

förmågor. Roth menar även att en avsaknad av en lärarledd undervisning innebär att elevens 

kreativa och effektiva inlärning inte inspireras. Den undervisning som sker i Montessoriskolor 

är av ringa omfattning och då är den inriktad mot enskilda elever för att undvika att inkräkta 

på elevens frihet.  

 

Roth frågar sig om inte Montessoripedagogiken endast stimulerar den intellektuella förmågan 

vilket leder till en alltför ensidig kunskapsförmedling. Han anser att individens sociala 

förmåga, praktisk-estetiska förmåga, fysiska förmåga och förmåga att minnas inte 

uppmärksammas i lika stor utsträckning som den intellektuella förmågan. Vidare skriver Roth 

i sin kritiska analys om Montessoris empiriska föreställning om sinnesträning då eleven 

erhåller kunskap direkt via sinnena. Detta ifrågasätts då författaren menar att det är vida känt 

att träning av olika begrepp är minst lika betydelsefullt då eleven får redogöra, beskriva och 

tolka olika fenomen och företeelser. Han är även kritisk till att Montessori ansåg att hon 

kunde se det dolda hos en elev och veta vad en elev behövde. Roth anser att det inte går att 

bekräfta att detta stämmer då det framkommit endast genom observationer.  

 

Författaren menar även att Montessoripedagogiken inte förespråkar leken eftersom 

Montessori genom sina iakttagelser av barn upptäckte att de inte valde att använda leksakerna 

utan hellre sysselsatte sig med material som gav dem ny kunskap. Roth anser att leken är av 

största vikt för elevens utveckling då de får utgå från egna erfarenheter, kunskaper och 

värderingar. Ett socialt inslag som finns i Montessoripedagogiken är att kunskaper ofta 

förmedlas från äldre till yngre elever. När detta sker ser Roth att det finns en risk att det inte 

enbart är kunskaper som förmedlas utan även de äldre elevernas värderingar och hur de anser 

att olika material ska användas. Roth anser att detta först och främst gynnar elevernas frihet 

att välja, initiativförmåga och självständighet vilket leder till att de inte blir beroende av 

läraren men inte heller stimulerad av dennes kunnande och medvetna kritiska sinne (Roth, 

1995). Sammanfattningsvis riktar Roth främst in sin kritik på det som handlar om lärarens 

passiva roll och som han anser leder till en avsaknad av ett kritiskt och kreativt tänkande hos 

eleven.           
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4. Metod 
Vi använde oss av en kvalitativ metod då vi ville förstå och urskilja olika handlingsmönster 

hos de pedagoger vi intervjuade och observerade (Trost, 2005, s. 14). Vi intervjuade tre 

pedagoger enskilt och använde oss av observationer som komplement för att få en möjlighet 

till kunskap om företeelser som pedagogerna anser självklara och givna och därför inte 

nämner under intervjuerna (Öhlander, 1999, s. 75). Syftet är inte, som i en kvantitativ metod, 

att generalisera eller förklara utan istället att tolka, beskriva och förstå det enskilda fallet 

(Stukát, 2005, s. 32). 

 

 

4.1 Undersökningsgrupp 
Vi valde att avgränsa oss till pedagoger i en integrerad F-1 klass på en Montessoriskola då vi 

ville titta på hur pedagogen inledningsvis börjar individualisera för barnet i skolan. 

Inledningsvis tog vi kontakt med skolans rektor för att få ett godkännande om att besöka 

skolan för att intervjua och observera de berörda i vår undersökning (Ryen, 2004, s. 73). 

Därefter tog vi kontakt med pedagogerna själva och förhörde oss om huruvida de ville ställa 

upp, sett till undersökningens syfte och deras tillgång av tid (Fägerborg, 1999, s.65; 

Thomsson, 2002, s. 63).  

 

 

4.2 Intervjumetod 
De kunskapsmål som vi hade med denna uppsats var avgörande för vilka frågor vi ställde, 

vilka personer vi intervjuade samt hur intervjun utformades i sin helhet (Fägerborg, 1999, s. 

63). En intervju har alltid ett bestämt syfte, det är ett samtal som innehåller frågor och svar, 

som på något sätt kommer att användas och föras vidare vilket vi informerade de berörda om 

(Fägerborg, 1999, s. 58). Den halvstrukturerade intervjun som vi använt oss av utmärker sig 

genom att vi har ett ämnesområde som ska täckas in med några specifika frågor. Dessa har vi 

använt i den följd som situationen inbjudit till – allt för att få ett så fylligt, djupt och ärligt 

svar som möjligt (Stukát, 2005, s. 39). Vi har utgått från Kvale (1997) och delar av hans 

beskrivningar kring intervjufrågor4. Vi hade en inledande fråga om pedagogens bakgrund för 

                                                 
 
4 Se bilaga A. 
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att öppna upp intervjun. Detta följdes av strukturerade5 frågor med inslag av följdfrågor av 

karaktären sonderande6 och tolkande7 (Kvale, 1997, s. 124). Vår intervju var utformad som 

ett samtal eftersom vi ville att pedagogerna skulle vara spontana och att de skulle reflektera 

över svaren så att vi fick en djupare förståelse om deras praktiska arbete kring 

individualisering (Ryen, 2004, s. 11). De strukturerade frågorna ställdes likadant till de tre 

pedagogerna medan följdfrågor har lagts till på olika sätt för att komma åt den information 

som vi sökt (Stukát, 2005, s. 39). Vi valde medvetet att inte låta pedagogerna få se frågorna 

innan intervjutillfället eftersom vi ville undvika att pedagogerna förberedde sig med färdiga 

svar eller pratade ihop sig gemensamt. Målet med undersökningen var att få så personliga svar 

som möjligt och därför visste inte pedagogerna mer om intervjun än det som vi inledningsvis 

hade berättat kring vårt syfte och frågeställningar i studien (Ryen, 2004).  

 

 

4.3 Beskrivning av undersökningsförfarandet 
Vid varje intervjutillfälle lät vi pedagogerna själva välja en ostörd miljö där de kände sig 

trygga och avslappnade (Thomsson, 2002, s. 82; Trost, 2005, s. 44). Under själva intervjun 

var vi båda närvarande eftersom vi ansåg att det dels är lättare att uppmärksamma och tolka 

det som sägs, dels att vi kompletterar varandra vilket vi ville skulle kunna leda till att samtalet 

på ett naturligt sätt fördes framåt. Eftersom det kan vara svårt att dela uppmärksamheten 

mellan frågandet, lyssnandet och skrivandet så hade en av oss huvudansvaret för att ställa 

frågorna medan den andre fokuserade på att anteckna. Vi hade tänkt använda oss av en 

bandspelare då vi intervjuade, och då tillsammans med anteckningar, för att få ett så utförlig 

analysmaterial som möjligt (Ryen, 2004, s. 56; Thomsson, 2002, s. 75). Vid intervjuerna 

visade det sig att de två första pedagogerna inte ville att vi skulle använda oss av bandspelare 

för att lagra informationen eftersom de kände sig obekväma och oförberedda på detta 

moment. Därför anpassade vi oss efter detta och genomförde i stället samtliga intervjuer utan 

bandspelare och antecknade endast för hand (Thomsson, 2002, s. 90). Det finns vissa fördelar 

med detta då materialet blir mer lätthanterligt och mindre tidkrävande när vi skriver ut och 

bearbetar det (Fägerborg, 1999, s. 68). Vi inser att vi borde ha förberett informanterna om 

användningen av bandspelare vid intervjuerna och förklarat syftet i ett tidigare skede. Vårt 

                                                 
 
5 Den som intervjuar väljer vilket ämne frågorna ska beröra samt det fortsatta intervjuförloppet. 
6 Exempelvis; ”Kan du ge något exempel på detta?” eller ”Hur gör du när…”. 
7 Exempelvis; ”Har jag förstått dig rätt…?” eller ”Du menar alltså…?”. 
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analysmaterial utgår helt från våra egna anteckningar och vi kan i efterhand reflektera över 

om och hur detta kan ha påverkat resultaten. Vi kan ha gått miste om personliga tankar, 

åsikter och specifika ordval och har inte haft möjligheten att gå tillbaka i intervjumaterialet 

men anser ändå att våra sammanfattningar från intervjutillfällena överensstämmer med 

informanternas svar.  

 

 

4.4 Observationsmetod  
Vi använde oss av osystematisk observation då vi ville studera lärares tillvägagångssätt när de 

individualiserar undervisningen (Stukát, 2005, s. 50). Vi ställde oss frågorna vad som ska 

observeras och hur det ska gå till (Bellack, 1969, s. 101).  Vi hade på förhand bestämt vad vi 

skulle titta efter, hur länge och vilka personer som vi skulle observera. Vi utgick från några 

allmänna frågor8 när vi observerade pedagogerna. Genom observationerna, till skillnad från 

intervjuerna, studerade vi både det verbala och icke-verbala beteendet och kunde få kunskap 

som är direkt hämtat från sitt sammanhang (Stukát, 2005, s. 49). Vi ville observera för att se 

om det fanns ytterligare företeelser som vi kunde uppmärksamma som kanske inte gick att 

formulera i ord och få fram genom intervjuerna (Öhlander, 1999, s. 76).   

 

När vi genomförde våra observationer var vi båda observatörer och som Rönnberg (1976, s. 

44) skriver blir observationerna mer tillförlitliga om två observatörer iakttar samma 

företeelser. Den metod vi använde oss av då vi observerade ligger någonstans mellan att vi 

endast var observatörer och deltagande observatörer (Öhlander, 1999, s. 74). Carlsson (1991, 

s. 26) menar att observationer som genomförs i pedagogernas naturliga miljö är deltagande 

observation, vilket vi gjorde. Däremot var vi inte aktiva deltagare som utförde ett arbete på 

undersökningsområdet utöver vårt forskningsarbete eller att vi vistades i miljön någon längre 

period. Trots detta var vi inte helt okända för de pedagoger vi observerade utan hade tidigare 

intervjuat dem, skapat en kontakt och de visste vad syftet med observationerna var. 

Pedagogerna gav oss sitt medgivande om att vi skulle få fri tillgång till undersökningsområdet 

och få information om deras arbetssätt (Ely m.fl. 1993, s. 52).      

 

 

                                                 
 
8 Se bilaga B. 
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4.5 Analysmetod 
Vi väntade med att analysera svaren tills all intervjudata var insamlad och syftet med detta var 

att få en distans till intervjuerna och materialet vilket Trost (2005) förespråkar. Författaren 

skriver även att det saknas en bestämd teknik vid analys av kvalitativa intervjuer, till skillnad 

från kvantitativa, och menar att vi ska använda vår egen fantasi och kreativitet som 

hjälpmedel (Trost, 2005, s. 125-127). Efter varje intervju har vi renskrivit anteckningarna så 

snart som möjligt då samtal och dess detaljer finns aktuellt i minnet (Ryen, 2004, s. 69). 

Därefter läste vi igenom våra sammanfattningar och skrev stickord i marginalen när vi hittade 

intressanta stycken eller meningar som kunde hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar. 

Vi grupperade dessa stickord i ett antal kategorier som vi sedan satte lämpliga rubriker till 

(Trost, 2005, s. 132). Vi strukturerade den insamlade data vi hade genom att ta bort sådant 

som vi ansåg inte tillförde vår studie något. Det verbala material9 från intervjuerna som vi 

använde oss av placerade vi in under passande rubrik (Kvale, 1997, s. 171). Eftersom vi inte 

använde bandspelare blev det aldrig aktuellt för oss att använda de intervjuades talspråk utan 

vi skrev direkt om till skriftspråk då vi sammanfattade anteckningarna från intervjuerna 

(Trost, 2005, s. 134).  

 

Vi skrev rent anteckningarna från våra observationer och tog, precis som vid intervjuerna, 

bort sådant som vi inte ansåg berörde vårt syfte med denna studie. Vi placerade sedan in dessa 

anteckningar under lämplig rubrik utifrån de insamlade intervjusvaren. Detta gjorde vi för att 

göra allt det verbala materialet överskådligt och så rättvisande som möjligt (Kylén, 1994, 

s.68). Vi tog hänsyn till att det var vi själva som var mätinstrumentet och gjorde oss medvetna 

om vilka förväntningar och förutfattade meningar vi hade då vi bearbetade den 

observationsdata vi samlat in (Befring, 1994, s. 67). Öhlander (1999) menar att det ”… går 

aldrig att komma ifrån att människor alltid betraktar verkligheten ur ett visst perspektiv.” (s. 

86). 

 

Det relevanta i intervjusvaren och observationerna har vi sammanfört under gemensamma 

rubriker. Vi har därefter tolkat detta och skrivit en kortare sammanfattning och analys löpande 

under samtliga rubriker. Vi försökte även tänka oss en utomstående läsare och skrev så tydligt 

och förståeligt som möjligt (Stukát, 2005, s. 135; Trost, 2005, s. 134). 

                                                 
 
9 Verbalt material – ord vi får in från intervjuer, observationer, öppna frågor i enkäter med mera (Kylén, 1994, s. 
67). 
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4.6 Etiska överväganden 
Vi har utgått från de fyra huvudkraven för de forskningsetiska principerna och vi har i 

enlighet med informationskravet upplyst undersökningsdeltagarna om arbetets syfte och vilka 

villkor som gäller för dem. Deltagarna blev tillfrågade om de ville vara med i undersökningen 

och fick själva bestämma om de ville delta enligt samtyckeskravet. Vi talade om för 

personerna i undersökningen att vi kommer avidentifiera dem på ett sådant sätt att 

utomstående personer inte kan urskilja dem i enlighet med konfidentialitetskravet. Till sist så 

underrättade vi undersökningsdeltagarna om att de insamlade uppgifterna endast kommer att 

användas till vår uppsats enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).    

 

 

5. Analys 
Vid tidpunkten för intervjuer och observationer kände vi oss väl mottagna av såväl pedagoger 

som elever på Montessoriskolan. Miljön upplevdes av oss som tilltalande och iordningställd 

då det fanns mycket material åtkomligt för eleverna och flertalet platser där eleverna kunde 

välja att arbeta, enskilt eller tillsammans med någon. Vi kunde se att omgivningen var 

planerad och anpassad efter eleverna och deras behov. 

 

Vid intervjutillfället bad vi pedagogerna att utgå från sig själv när de svarar (Fägerborg, 1999, 

s. 60) samtidigt som vi upplyste dem om att ta sig tid för att tänka och reflektera och att vi vid 

behov kommer att repetera vissa frågor. Vi inledde med frågor kring informanternas 

pedagogiska bakgrund för att sedan gå in närmare på Montessoripedagogiken och vilka 

verktyg de använder för att individualisera undervisningen och på så sätt närma oss vårt 

huvudsakliga intresse kring pedagogens tillvägagångssätt. Vi har fingerat namnen på de tre 

pedagoger vi har intervjuat och kallar dem för Jenny, Monica och Eva. I våra observationer 

utelämnar vi deras namn och benämner samtliga som pedagoger för att undvika att jämföra 

enskilda svar och handlingar då detta inte är syftet med den empiriska studien.  

 

 

5.1 Pedagogerna om sin bakgrund och Montessoripedagogiken 
Pedagogerna har olika utbildning varav två innehar Montessoriutbildning och den tredje är 

utbildad fritidspedagog. De har alla arbetat länge som pedagoger men har olika lång 

erfarenhet av att arbeta med Montessoripedagogik och den varierar mellan ett till femton år.  
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Jenny tycker det specifika med Montessoripedagogiken är att eleverna ska få försöka själva 

och att pedagogerna inte ger dem färdiga svar. Hon menar att det kan finnas flera svar och 

lösningsmetoder på en uppgift och att det är lärorik att diskutera kring detta. Monica anser att 

det specifika är att pedagogiken ser till den enskilda individen. Eva anser att det är de långa 

arbetspassen och elevernas egna planeringar som är det speciella med 

Montessoripedagogiken. Detta leder till att eleverna är med och påverkar sin egen skolgång 

och hon tycker att det är lätt att undervisa när de vet sitt eget fokus genom rätt uppgifter och 

att detta även skapar arbetsro. 

 

Genom svaren framkommer det att samtliga pedagoger anser att det specifika med 

Montessoripedagogiken är att se till den enskilda eleven och detta ser vi stämmer väl överens 

med Montessoripedagogikens grundtankar. Pedagogerna har framfört detta på olika sätt 

såsom att eleven ska få försöka själv, att de utgår från elevens egen planering och att 

pedagogiken ser till den enskilde individen.  Pedagogernas syn på eleven stämmer även 

överens med vad Lpo 94 (2006, s. 12) säger om vad läraren skall praktisera samt den 

individuella utvecklingsplanens (Skolverket, 2005) syfte.  

 

 

5.2 Pedagogerna om syftet med individualisering 
Enligt Jenny är syftet med att individanpassa undervisningen att varje elev får starta där den 

befinner sig kunskapsmässigt. Hon tror på de sju, numera nio, intelligenserna10 och anser att 

ingen intelligens kan värderas högre än någon annan. Individanpassning är att föredra då 

eleverna utvecklar sin kunskapsnivå och de hela tiden utgår från sig själva.   

 

Monica menar att syftet är att kunna tillgodose varje elevs kunskaper och behov eftersom 

varje individ är bra på olika saker och att detta kan variera från olika perioder i livet samt att 

de behöver få arbeta i sin egen takt. Eleven mår bra av att få arbeta på sin egen nivå och på 

Montessoriskolan får de enligt Monica utrymme till det. 

 

                                                 
 
10 Psykologiprofesson Howard Gardner (2001) har gjort en uppdelning av människors förmågor och 
kategoriserat dem som nio intelligenser: Språklig intelligens, visuell-spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk 
intelligens, musikalisk intelligens, social intelligens, självkännedom intrapersonell intelligens, logisk-matematisk 
intelligens, natur-intelligens och existentiell intelligens. 
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Eva anser att syftet och målet med att individualisera är att det skapar en trygghet hos 

eleverna där de hela tiden ser att de utvecklas och går framåt. Genom att arbeta på rätt nivå 

skapas en motivation hos eleven vilket gör att den koncentrerar sig och tycker att skolan är 

rolig. För att uppnå detta sätter Eva upp mål tillsammans med den enskilde eleven och ser 

helst att det är eleven själv som kommer fram till dessa mål. 

 

Vi såg att pedagogerna lät eleverna utgå från sin egen planering och de fick arbeta i sin egen 

takt. En pedagog bad eleverna att en i taget läsa sin hemläxa för henne på en särskild plats i 

klassrummet medan de andra eleverna arbetade utifrån sina egna planeringar. Hon 

uppmärksammade varje elev som visade upp sitt färdiga arbete och gav dem beröm och 

frågade efter deras känsla i kroppen när de slutfört ett arbete. Hon arbetade mer med en 

enskild elev som behövde extra stöd och försökte hitta rätt material.    

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån intervjuer och observationer konstatera att alla 

pedagogerna anser att det är bra att eleverna får arbeta på rätt nivå och starta där de befinner 

sig kunskapsmässigt. En av dem nämner även att eleverna behöver få arbeta i egen takt och 

detta kunde även vi se då pedagogerna lät eleverna utgå från sin egen planering och fick 

arbeta i egen takt utifrån den. Vi tolkar detta som olika individualiseringsformer och ser 

Hörberg och Knutssons (1972, s. 15) tempoindividualisering och även Vintereks (2006, s. 46) 

former av hastighets-, värderings-, material- och nivåindividualisering. En av pedagogerna 

anser att individualisering skapar trygghet hos eleverna då de hela tiden kan se sin egen 

utveckling. Vi såg hur en av pedagogerna berömde och frågade eleverna om hur de kände sig 

inombords när de var färdiga med sitt arbete. Att berömma elevernas färdiga prestationer är 

något som läraren bör göra enligt Montessori (1946/1998, s. 158).  

 

  

5.3 Pedagogerna om synen på arbete i grupp 
Arbete i grupp anser Jenny är viktigt då en gruppkänsla stärker den enskilde individen och de 

i gruppen stödjer varandra. Enligt henne blir en grupp som den blir på grund av vilka 

individer den består av och för att få en väl fungerande grupp som tillsammans kan arbeta 

med den sociala biten anser hon att klimatet i gruppen är väldigt viktigt. Jenny förklarar att 

Maria Montessori anser att barnets egen utveckling bör komma först och inte förrän då kan 

den utvecklas i samspel med andra. Jenny menar att samhället inte fungerar så idag utan att 
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eleverna måste lära sig att fungera i grupp. Olika aktiviteter och tillfällen då klassen arbetar i 

grupp är under rörelsepasset på fredagarna och när de arbetar med materialet Stegvis11. 

 

Monica menar att det är viktigt att även låta eleverna få arbeta i grupp och inte enbart 

individuellt eftersom de även behöver få lära i interaktion med andra. Hon anser att personen 

som arbetar som Montessorilärare verkligen måste tro på pedagogiken i sig och att ett samspel 

mellan att arbeta individuellt och i helgrupp tillsammans med eleverna är viktigt. Monica 

menar att det i början av terminen är mer arbete i helgrupp och att den dagliga 

morgonsamlingen är viktig som ger en bra start på dagen. Helgrupp är även att föredra när det 

ska meddelas något till samtliga. I det övriga arbetet anser Monica att det är bättre att låta 

eleverna arbeta individanpassat. 

 

Eva anser att ett individanpassat arbetssätt är att föredra i nästintill alla ämnen då eleven får 

arbeta på sin egen nivå. Det finns dock under varje dag stunder då hela gruppen är samlad, till 

exempel vid morgonsamlingen för att skapa en ”vi-känsla”. Hon menar att det även är viktigt 

vid högläsning och samtal om texter då eleverna får träna på att lyssna och ta del av andras 

tankar. Vid genomgångar är det av betydelse att alla elever är samlade och hör samma sak och 

får samma information. Oavsett om eleverna arbetar individuellt eller i helgrupp så är det 

viktigt att det hela tiden finns en gruppledare, vilket Eva menar är hon själv som pedagog. 

 

Genom våra egna observationer kunde vi se att morgonsamlingen sker gemensamt i helgrupp 

(F-1) och då berättade en av pedagogerna om dagens innehåll och vilka moment som eleverna 

hade att välja mellan att göra. Under denna samling förde pedagogen en dialog med eleverna 

då alla fick ta del av de tankar och förslag som kom upp. Efter morgonsamlingen så delade 

gruppen på sig så att sex- och sjuåringarna gick till var sitt klassrum. Vi såg att en pedagog 

gav gemensamma lästips till eleverna i sin grupp. Hon berättade kort om varje boks innehåll 

och gick igenom svåra ord tillsammans med eleverna. En annan pedagog hade i andra rummet 

ett gemensamt samtal med en grupp under fruktstunden där de talade om rastaktiviteter och 

hur de kunde säga ifrån på ett bra sätt.    

 

                                                 
 
11 Stegvis – ett material där eleverna får öva upp sin emotionella intelligens och träna samarbete med mera. 
Jenny har utbildning och har arbetat med Stegvis i många år. 
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Roth (1995, s. 44-60) är kritisk till att Montessoripedagogiken inte uppmärksammar elevens 

sociala förmåga i lika stor utsträckning som dess intellektuella. Även Carlgren (1997, s. 8-27) 

menar att en avsaknad av grupparbete kan leda till att skolan inte fungerar som en social 

praktik. Utifrån våra intervjuer och observationer tolkar vi det som att pedagogerna tycker det 

är viktigt att skapa en bra gruppkänsla och att det finns tillfällen då det är att föredra att 

eleverna arbetar i grupp istället för enskilt. Montessoripedagogiken menar att elevens samspel 

med andra inte bör komma före den egna utvecklingen och det är därför intressant att en av 

pedagogerna anser att motsatsen är att föredra. 

 

 

5.4 Pedagogiska verktyg för att följa elevens utveckling 
Då Jenny följer en elevs utveckling så tittar hon på dennes planering för att se var den ligger 

till kunskapsmässigt och har ofta samtal med eleven där den själv får lämna sin egen 

redogörelse. Därefter förs samtal tillsammans med de andra pedagogerna i klassen då de 

pratar om upplevelsen av eleven. Eftersom pedagogerna ofta har olika förhållningssätt till en 

elev gör det att den uppfattas olika av dem och då är det bra om de pratar gemensamt. För att 

göra en kartläggning av eleven nämner Jenny att de använder sig av material från den 

individuella utvecklingsplanen som sedan kommer att följa med eleven som en röd tråd 

genom åren. För övrigt så tar Jenny upp de nationella prov som är obligatoriska och även 

lokala prov då de kan stämma av hur de ligger till när det gäller kommunens mål. Jenny 

berättar även om att pedagogerna praktiskt använder sig av en slags trappstege, som bygger på 

teorin om att barnet går vidare när den är mogen, och här kan de se och följa elevens 

utveckling. 

 

Monica menar att hon främst följer barnet genom den planering som görs i samvaro med 

eleven. Hon får då tillfälle att styra tillsammans med eleven och ser då samtidigt elevens 

behov. Hon följer även eleven genom att samtala och samarbeta med föräldrar och de övriga 

pedagogerna. Monica tycker att det är viktigt att få en känsla av barnet i stort och menar att 

hon lär känna barnet genom enklare aktiviteter då hon registrerar och läser av barnet efter hur 

den reagerar. Hon tillägger även att det i år har blivit mer styrt med planeringar för 

sexåringarna än tidigare då det har varit mer fritt i arbetet för dessa elever. För att kunna följa 

upp elevens utveckling så tittar Monica på elevens planering och de pratar gemensamt och ser 

hur den ligger till samt samtalar med de andra pedagogerna för att se vad de anser och om hur 
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eleven verkar må för övrigt. Två gånger per år har Monica utvecklingssamtal med eleven och 

dess föräldrar. Inför detta möte har Monica samtalat med eleven i fråga om olika mål och då 

även sociala mål. Här vill hon att eleven gärna själv ska komma med förslag om rimliga 

uppnåendemål.  Monica anser att skolan alltid har arbetat individanpassat och att de har haft 

eget material som de följer eleven med. Nu när lagen om den individuella utvecklingsplanen 

har införts så arbetar de även utifrån den. 

 

Eva har enskilda samtal med eleverna två gånger i veckan där de tillsammans pratar om vilka 

olika moment de kan arbeta med och vilket material som passar. I början av detta läsår hade 

Eva några ”lära känna veckor” då hon lär sig barnen och hur de fungerar socialt och i grupp. 

Under denna period skapas en relation mellan henne själv och eleverna som är viktig för att 

kunna bemöta eleven och anpassa undervisningen därefter.  I intervjun nämner Eva att hon 

använder sig av den individuella utvecklingsplanen för att följa elevens utveckling. Hon 

skiljer på kunskap i olika ämnen, som hon förklarar som mer kvantitativ, och den sociala 

kunskapen som hon ser som den kvalitativa. När Eva följer upp den sociala kunskapen gör 

hon egna anteckningar fortlöpande. Vid uppföljningen av den ämnesbaserade kunskapen 

fyller hon efter hand i material som är utarbetat av Beta Pedagog12. Ett annat material som 

används är Adastras13 blommor där Eva stegvis fyller i uppnådda ämneskunskaper.  

Elevgruppen som Eva har just nu består av fjorton elever vilket gör att hon känner att hon har 

en god överblick över alla elever vilket inte skulle fungera i allt för stora grupper. Antalet 

elever har enligt Eva inte varit något medvetet val utan har naturligt uppstått genom de antal 

elever som sökt sig till skolan.   

 

Vi såg att en pedagog gjorde planeringar enskilt med olika elever och då frågade hon ofta vad 

eleven själv ansåg och ville arbeta med. Vi kunde se att planeringen skrevs och besluten togs 

gemensamt av pedagogen och eleven. Vi observerade även att samma pedagog tittade på 

elevens arbete och planering innan nästa moment påbörjades. En annan pedagog hjälpte 

eleverna att följa deras planering och då eleverna arbetade koncentrerat kunde vi se att hon 

stod vid sidan och iakttog eleverna.  

 

                                                 
 
12 Beta Pedagog har utarbetat ett material för den individuella utvecklingsplanen vid namn ”Jag kan!”. 
13 Adastra läromedel AB har utvecklat material för den individuella utvecklingsplanen i form av 
kunskapsblommor i ämnena svenska, engelska och matematik. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga pedagoger utgår från den individuella 

utvecklingsplanen i sin undervisning. De låter eleven hela tiden utgå från sin egen planering 

och genom detta verktyg får pedagogen en helhetssyn på elevens utveckling. Pedagogerna 

samtalar med varandra samt enskilt med eleven, och ibland även med föräldrar, kring elevens 

utveckling. Vi anser därför även att kommunikationen verkar vara ett viktigt verktyg för 

pedagogerna. Andra medel som vi ser att pedagogerna använder är observationer av eleven då 

den arbetar, egna anteckningar och att de genom ett anpassat material kan följa en elevs 

utveckling. På detta sätt ser vi att pedagogerna både utgår från och integrerar Lpo 94 (2006) 

och Montessoripedagogikens grunder (Signert, 2000, s. 34-42) med varandra. 

 

 

5.5 Pedagogernas bemötande av eleven 
Jenny anser att när hon visar sitt intresse för elevens arbete är det inte samma sak som att 

störa dem. Detta leder istället till att eleverna får visa sitt arbete och därmed träna på att 

berätta och förklara. Om det uppstår ett hinder för en elev i dennes utveckling resonerar Jenny 

med eleven och ibland även med föräldrarna för att komma vidare. Jenny utgår från eleven för 

att försöka se vad problemet kan bero på och försöker sedan ändra materialet eller 

undervisningen där efter. 

 

Om en elev vägrar att släppa ett område så tycker Monica att det är av stor betydelse vad 

eleven har fastnat vid att göra. Vissa saker menar hon ändå kan ha en stor betydelse och kan 

vara av stor vikt för fortsatt utveckling, exempelvis ett pussel, medan andra aktiviteter helt 

enkelt måste brytas för elevens bästa. Då är det lärarens uppgift att locka eleven med nya 

aktiviteter att arbeta med. Eleverna har olika behov vilket gör att Monica måste bemöta dessa 

elever på olika sätt. Om det uppstår hinder för en elevs utveckling frågar sig Monica alltid vad 

detta kan ha för orsak - anser eleven att något är för svårt eller för lätt, är det något eleven inte 

förstår eller tycker den bara att något är trist? Monica menar att det då är hennes uppgift att 

stimulera eleven och bryta genom att hitta på något som eleven tycker är roligt eller något 

annat för att hitta elevens motivation. Hon anser att det är viktigt att kunna uppmuntra och ge 

eleven beröm även om detta säger emot pedagogiken i grunden. Sammanfattningsvis menar 

Monica att hon alltid funderar över anledningen till ett hinder för utveckling hos eleven och 

ser då även till barnet i stort och till situationen i sig.  
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När eleverna arbetar koncentrerat med något material menar Eva att hon försöker att inte störa 

dem men är därmed inte passiv utan ägnar den tiden åt att studera eleverna. Eva tycker inte att 

hon har stött på några direkta hinder för elevernas utveckling. Utifrån hur vår fråga ställdes 

vid intervjun kan Eva ha tolkat begreppet hinder på ett annat och mer avancerat sätt än vad 

vår avsikt var. Detta svar blir därför svårbedömt och vi väljer att inte analysera det vidare.   

 

Vi observerade att pedagogerna lät eleverna läsa enskilt och bröt endast in då ljudnivån i 

klassrummet blev för hög. En pedagog gick fram till några elever och berömde deras arbete 

och hon avbröt även vissa elever då de tagit en alltför lång paus. Hon bad dem då att hämta 

sina planeringar och hjälpte dem till att börja arbeta. Vi såg en annan pedagog som gick runt 

och iakttog eleverna och visade på så sätt att hon fanns tillgänglig och detta gjorde hon utan 

att störa eleverna. Pedagogerna hjälpte vid behov varje elev att hitta rätt material och lotsade 

dem som hade det svårt med att komma igång med arbetet. Vi såg även att en av pedagogerna 

gav eleverna positiva ord och beröm vilket lockade dem till att göra färdigt moment utifrån 

deras planeringar. Montessoripedagogiken säger att läraren inte under några omständigheter 

ska lägga sig i då eleven arbetar koncentrerat. Vår tolkning är att pedagogernas bemötande av 

eleven skiljer sig åt när det gäller synen på att störa elevens arbete. När en elev stöter på 

hinder agerar pedagogerna på likartat sätt då de först och främst alltid funderar över 

anledningen. De samtalar med eleven och försöker locka, uppmuntra och hitta lämpligt 

material för att finna elevens motivation. Vi såg att pedagogerna hjälpte flera elever att 

komma igång, hitta rätt material och fanns tillgängliga då problem uppkom och eleverna sökte 

upp dem. Allt detta stämmer väl överens med Montessoris grundtankar (1946/1998, s. 158) 

och vi ser även Lindkvists (2003, s. 97) benämning kring förhållandet mellan elev och lärare. 

När eleven sätter målen fungerar läraren som en vägledare och som hjälper eleven att hitta 

alternativa vägar att nå målen.  

 

 

5.6 Att omsätta pedagogikens teori till praktik 
Frågorna om teori och praktik syftade till att få en uppfattning om pedagogerna ansåg att det 

fanns någon svårighet med att kombinera detta.  Jenny berättar att hon själv tycker att 

Montessoripedagogikens teori överensstämmer med hur de arbetar i praktiken. 

Monica känner att hon kan omvandla sina teoretiska mål med Montessoripedagogiken i 

praktiken. Som exempel nämns ”Big Bang” och att hon alltid försöker arbeta genom att gå 
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från det stora till det lilla och från det konkreta till det abstrakta. Samtidigt kan detta vara 

svårt ibland då arbetet ofta börjar redan på förskolenivå vilken hon inte är involverad i. 

Monica fortsätter med att ta upp teorins tankar om att låta eleverna få arbeta med de små 

bokstäverna redan från början, i stället för de stora, då pedagogiken menar att de skulle vara 

lättare att skriva. Detta kan inte Monica hålla med om vilket gör att hon inte längre praktiserar 

detta. 

 

Eva anser över lag att hon kan omvandla sina teoretiska mål kring Montessoripedagogiken till 

praktik i klassrummet. Det som ibland kan vara lite problematiskt att hålla elevernas fria val 

inom ramen för de mål som hon som lärare måste styra eleverna mot. Eva menar att för 

mycket fritt val kan uppfattas som väl diffust för vissa elever vilket kan leda till att de ägnar 

exempelvis dator och musiklyssnande alltför mycket tid. Eva anser att det då ibland kan 

uppstå en krock mellan målen att uppnå och att praktisera Montessoripedagogiken.  

 

Vi såg att en elev hade gjort klart sin planering i matematik men ville fortsätta arbeta med 

detta ämne. Då observerade vi att en av pedagogerna föreslog och försökte locka eleven till att 

arbeta med något annat ämne och förklarade för eleven varför den behövde det.   

 

Vi tolkar det sammanfattningsvis som att pedagogerna anser att de kan omvandla 

Montessoripedagogikens teori till praktik. Montessori (1986) menade att läraren ska låta 

eleven arbeta i egen takt och med självvald aktivitet. En pedagog tycker att det ibland kan 

uppstå svårigheter med att hålla elevens fria val inom ramarna för kursplanens mål. En annan 

nämner dilemmat med att kunna utgå från helheten i vissa moment då eleverna från början 

kommer från olika förskolor.  

.  

 

5.7 Omdömen om Montessoripedagogiken 
Jenny medger att hon själv till en början var lite kritisk till Montessoripedagogiken. Under 

hennes första tid på skolan hörde hon ofta elever säga; ”Jag tänker inte…”, ”Jag vill inte…” 

och ”Jag bestämmer själv!”. Hon kan inte helt säga om det berodde på verksamheten, 

Montessoripedagogiken eller barngruppen. Jenny tror att det kan ha berott på att allt för 

många av eleverna inte klarade av de många valsituationerna. Hon anser att skolans 

pedagoger nu idag är mer tydliga och då fungerar även samspelet med eleverna bättre.  
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Monica har upplevt kritik från pålästa föräldrar som anser att en Montessoriskola fullt ut ska 

undvika tävlingar och situationer som leder till vinnare eller förlorare. Moment av dessa slag 

har dock förekommit men Monica anser att det ändå är en bra erfarenhet för eleverna eftersom 

tävlan faktiskt förekommer i dagens samhälle. Hon menar vidare att detta även bidrar till 

elevernas kunskaper om att vi alla är bra på olika saker och att detta är en viktig lärdom. 

Övrig kritik hon själv är medveten om är att vissa kan ha fördomar om att det inte 

förekommer någon lek på en Montessoriskola vilket Monica inte alls håller med om. En del 

tror även att eleverna alltid får välja fritt och göra vad de vill i skolan vilket inte riktigt 

stämmer. Samtidigt kan andra påpeka motsatsen och klaga över att eleverna inte alls får välja 

vad de vill göra själva. Monica menar att läraren, trots pedagogikens grundtankar, inte alls är 

passiv. ”Montessoribarn är väldigt kritiska och frågar mycket!” 

 

Generellt sett menar Eva att hon inte har stött på någon kritik mot sitt sätt att arbeta. Efter att 

ha funderat en stund kom hon på att en del föräldrar har velat se fler läxor eftersom de är ett 

sätt för dem att följa sitt barn.       

 

Vi uppfattar det som att pedagogerna har stött på en viss kritik som innefattar föräldrars 

åsikter ställt till pedagogikens grundtankar och hur pedagogerna arbetar i praktiken. Roth 

(1995, s. 44-60) kritiserar avsaknaden av lek i Montessoripedagogiken vilket en av 

pedagogerna tar upp och samtidigt dementerar.    
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6. Diskussion och slutsatser 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur tre pedagoger på en Montessori-

grundskola arbetar med att individualisera i praktiken. Vi ville även ta reda på vilket 

förhållningssätt en lärare kan ha till eleven då den individualiserar. Vi har tagit del av 

litteratur kring Montessoripedagogiken och individualisering och utifrån vår empiriska studie 

har vi kommit fram till och redogör för viktiga reflektioner och slutsatser samt vad de kan få 

för konsekvenser. Vi sammanfattar även vilka nya frågeställningar som denna studie kan ge 

upphov till och ger förslag till ytterligare forskning som skulle vara intressant för en ökad 

förståelse kring begreppen individualisering och Montessoripedagogik i ett vidare perspektiv. 

Nedan ämnar vi diskutera vårt resultat. 

  

Utifrån våra intervjuer och observationer kan vi tydligt se att pedagogerna använder sig av 

den individuella utvecklingsplanen, varje elevs planering, observation samt kommunikation 

som verktyg för att praktiskt individualisera undervisningen. Vi konstaterar att pedagogerna 

utgår från den individuella utvecklingsplanen som verktyg för att uppnå läroplanens (Lpo 94, 

2006) mål. I vår analys av studiens empiriska material kan vi se att pedagogerna använder sig 

av alla Vintereks (2006) individualiseringsformer men att de främst utgår från miljön och 

materialet. Miljön i den studerade praktiken spelar en betydande roll och är anpassad efter 

elevernas förutsättningar och behov och detta stämmer även väl överens med Montessoris 

tankar och beskrivningar av en förberedd och iordningställd miljö (Signert, 2000). Materialet 

är variationsrikt och utformat för att passa alla elever. Genom våra observationer såg vi att 

pedagogerna i det dagliga arbetet utgår från elevens egen planering för att individualisera och 

följa dess utveckling. I och med att eleverna har egna planeringar är innehållet, omfånget och 

hastigheten anpassat till varje enskild elev. Planeringen gör att eleven utgår från sin egen 

färdighet och skicklighet inom ett ämnesområde och att prestationerna värderas i förhållande 

till den egna utvecklingen och inte jämförs med andra elever.  

 

När vi observerade en pedagog såg vi att hon vid flertalet tillfällen frågade eleverna om deras 

känsla i kroppen då de slutfört ett arbete. Vi tror att detta, precis som Eva nämnde i intervjun, 

kan göra att eleverna blir medvetna om sin läroprocess vilket ger en trygghet och 

självkännedom. Detta leder till att eleverna kan sätta nya rimliga mål och ta ett större eget 

ansvar. På så vis får pedagogerna en god överblick och kan fördela sin tid tillsammans med 

eleverna på ett effektivt sätt. Vi ser att kommunikation är ett viktigt verktyg för pedagogerna 
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då de samtalar med varandra, med elever och ibland även med föräldrar för att följa en elevs 

utveckling.      

 

Utifrån Lindkvists (2003) olika utgångspunkter som läraren och eleven kan ha beroende på 

individualiseringsform kan vi se att pedagogerna i vår studie mest utgår från det tredje 

alternativet. Detta innebär i korthet att pedagogerna först och främst lät eleverna sätta sina 

egna mål men att de ibland gjorde det tillsammans med pedagogen som då fungerade som en 

vägledare. Genom att arbeta på detta sätt uppfylls läroplanens mål att ”… utgå från att eleven 

kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan” (Lpo 94, 2006, 

s.13).  

 

Montessoripedagogiken kritiseras av Roth (1995) då han anser att elevens kritiska tänkande 

inte stimuleras när Montessoriläraren är passiv och inte för öppna dialoger med eleverna. 

Även Vinterek (2006) och Carlgren (1997) påpekar en avsaknad av samspel i och med att 

Montessoripedagogiken står för ett mer individualiserat arbetssätt. Vi kunde i vår empiriska 

studie se att pedagogernas beteenden varierade när det gällde att förhålla sig till 

Montessoripedagogiken och i kontakten med eleverna. Enligt Montessoripedagogiken ska en 

lärare inte störa en elev då den arbetar koncentrerat utan enbart ägna sig åt att observera 

(Montessori, 1946/1998, s. 158). En av pedagogerna praktiserade denna teori medan en annan 

ansåg att eleverna utvecklas när får visa vad de arbetar med och därmed tränar på att berätta 

och förklara. Då en lärare ska individualisera tycker vi att båda pedagogernas förhållningssätt 

bör praktiseras beroende av situation och elevens behov. När eleverna inte arbetade utifrån sin 

egen planering kunde vi se att pedagogerna förde en dialog med eleverna vid olika tillfällen. 

Därmed kan vi inte helt hålla med Roth, Carlgren och Vinterek om avsaknaden av öppna 

dialoger och samspel. Samtidigt har vi genom vårt empiriska material inte tillräckligt med 

underlag för att fastslå om kommunikationen förekommer mer eller mindre i ett 

Montessoriklassrum än i ett klassrum där individualisering inte förekommer alls. Vi anser, 

utifrån vårt sociokulturella perspektiv, att kommunikation är viktigt och att ett samspel gynnar 

elevens lärande. 

 

Vid våra observationer såg vi en elev som endast ville arbeta med ett ämne och att pedagogen 

då behövde locka eleven till annan sysselsättning. Vi kan tolka detta som att pedagogen vid 

detta tillfälle frångick Montessoripedagogiken genom att inte låta eleven själv få välja 

aktivitet. Vi anser att pedagogen istället utgick mer från att Lpo 94 (2006) har mål att uppnå i 
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flera ämnen och då krävs det att den styr vissa val åt eleven. En av pedagogerna nämnde i 

intervjun att kritik från föräldrar kunde handla om det fria valet för eleven då vissa ansåg att 

det förekom ett allt för stort eller ett för litet fritt val. Tolkat utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ser vi det som att pedagogen i första hand utgår från dagens läroplan men att de 

tillämpar Montessoris pedagogik i den utsträckning det är möjligt utan att gå ifrån läroplanens 

mål. Därmed sällar vi oss även till Roth (1995, s. 4) som, trots sin kritik mot Montessori, 

poängterar att dagens Montessoripedagoger mycket väl kan sträva mot samhällsmål som inte 

Montessori ansåg var viktiga på sin tid. 

      

Vinterek (2006, s. 11, 123) anser att det finns en risk med att en individualisering av 

undervisningen bara gynnar vissa elever och att den även kan medföra störningsfaktorer som 

höga ljudnivåer och stor rörlighet i klassrummet. Montessori menade istället att med en väl 

förberedd miljö, där eleverna arbetar med rätt material utifrån eget intresse och behov, så 

leder det i sig till en lugn och behaglig tillvaro (Montessori, 1946/1998, s. 158). Vi kunde när 

vi observerade pedagogerna se att de oftast lät eleverna arbeta och föra samtal med varandra 

men att de avbröt eleverna om ljudnivån blev för hög. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

tolkar vi det som att pedagogerna anser att det är av största vikt att låta eleverna lära av och 

hjälpa varandra. Att arbeta individualiserat betyder inte att enbart låta eleven arbeta enskilt 

utan det handlar istället om att anpassa innehållet i undervisningen utefter varje enskild elevs 

behov.  Därmed kan vi inte heller hålla med Roths åsikter om att elevernas sociala förmåga 

inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som deras intellektuella (Roth, 1995).  

 

När vi granskar Vintereks (2006) individualiseringsformer så anser vi att det inte räcker med 

en av dessa för att uppnå läroplanens (Lpo 94, 2006) mål för den enskilde eleven. I Lpo 94 

står det att ”… läraren skall utgå från varje enskild individs behov, erfarenheter, 

förutsättningar och tänkande” (s. 12). För att detta ska uppnås så tror vi att läraren behöver 

använda sig av flera varierade individualiseringsformer och precis som pedagogerna antyder i 

intervjuerna är det varje elevs enskilda behov som avgör detta. Alla elever har olika 

erfarenheter och förutsättningar och detta kräver att läraren nivå-, innehålls-, värderings-, 

omfångs- och metodindividualiserar (Vinterek, 2006). Läraren bör även introducera olika 

metoder för lärande och även låta eleverna arbeta i egen takt. Till sist ska även miljön passa 

alla och det ska finnas platser som tilltalar alla olika individer. Vår slutsats är att alla 

Vintereks individualiseringsformer bör finnas med i undervisningen för att alla elevers olika 

behov ska tillgodoses.      
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Vi har genom denna studie sammanfattningsvis kommit fram till att läraren måste anpassa 

innehållet i undervisningen till varje enskild elev för att kunna uppnå alla läroplanens mål 

(Lpo 94, 2006). Verktyg som vi har kunnat se att pedagogerna använder sig av när de 

individualiserar undervisningen är främst elevens egen planering, den individuella 

utvecklingsplanen, observation och kommunikation. För att en elev ska kunna utvecklas till 

fullo så bör den utifrån ett sociokulturellt perspektiv vara aktiv och ha ett samspel med andra 

(Säljö, 2000). Vi anser att lärarens roll och förhållningssätt behöver skilja sig åt beroende på 

vilken elev det handlar om. Vi ser värdet i att låta eleverna ta eget ansvar för sin utbildning 

vilket gör dem delaktiga och intresserande av sitt eget lärande. Pedagogerna uttryckte vikten 

av att lära känna varje elev för att veta vad just den har för behov. För att detta ska kunna ske 

tolkar vi det som att det krävs ett stort engagemang och en lyhördhet hos läraren eftersom den 

annars inte kan tillgodose eleven med rätt verktyg.  

 

För vidare studier på området skulle det vara intressant att undersöka hur Montessorilärare 

förhåller sig till äldre elever. Hur ser det ut då och intar de någon annan av Lindkvists (2003) 

alternativ om läraren och eleven? Kommer ytterligare individualiseringsformer att visa sig 

eller används färre former för individualisering i de högre klasserna? Hur individualiseras 

undervisningen i den kommunala skolan och i skolor med andra pedagogiska inriktningar?     
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  Bilaga A 

Bilaga A  
Intervjufrågor till lärare på en Montessoriskola 
 

1. Kan du berätta om din bakgrund som lärare?  

a) Hur kommer det sig att du valde att inrikta dig mot 
Montessori? 

b)  Har du någon erfarenhet av andra pedagogiska 
inriktningar? 

 
 

2. Kan du kortfattat berätta vad du tycker är speciellt eller det specifika 
med Montessoripedagogiken? 

a) Vad anser du är syftet och målet med att individualisera? 
 

3. Lpo 94 säger att läraren skall utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Hur arbetar du för att uppnå 
detta? Ge exempel. 

a) Hur ser elevens egen utveckling ut? 

b) Kan du ge exempel på hur du anpassar undervisningen för 
den enskilda eleven? 

c) Hur gör du när du följer eleven? 

 
 

4. Kan du omvandla dina teoretiska mål till praktik i klassrummet? På vilket 
sätt? Om inte, varför? 

a) Hur går du tillväga när det uppstår hinder för en elevs 
utveckling? Ge exempel. 
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5. Finns det enligt dig ett samspel mellan att arbeta individuellt och i 
helgrupp?  

a) Ge exempel på när arbete i helgrupp är att föredra och 
varför? 

b) Ge exempel på när ett individuellt arbetssätt är att föredra 
och varför? 

 
 

6. Hur gör du när du följer upp elevens utveckling? Ge konkreta exempel 
på tillvägagångssätt. 

 
 

7. Har du stött på någon kritik mot ditt sätt att arbeta? Berätta!  

a) Vissa menar att barnets kritiska sinne/förmåga går förlorad 
av en passiv och observerande lärare. Hur ser du på detta – 
diskutera kritiken utifrån hur du själv arbetar.  
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Bilaga B   
Observationsfrågor om hur pedagogerna arbetar i praktiken 
 

Ser vi deras uttalade syfte med individualisering och i vilka situationer? 

 

 

Ser vi när pedagogerna låter eleverna arbeta i helgrupp och i vilka situationer? 

 

 

Ser vi hur pedagogerna följer barnet och i vilka situationer? 

 

 

Ser vi situationer när pedagogerna inte vill störa elever? 

 

 

Ser vi uppkomst av hinder och vad pedagogen då gör? 

 
 

Ser vi en krock mellan teori och praktik i pedagogernas arbete kring 
individualisering? 
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