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Sammanfattning  
Denna studie visar hur det fungerar att använda sig av Montessoripedagogik i högstadiets 
kemi- och biologiundervisning. Kan man använda sig av dessa metoder på en vanlig, 
traditionell skola? Vi har besökt två Montessoriinspirerade högstadieskolor i Stockholms län, 
intervjuat tre NO-lärare samt observerat själva undervisningsmomenten. Vi har sett att 
Montessoripedagogiken skulle kunna vara en stor hjälp för lärare på en vanlig, traditionell 
skola. Montessoris grundtankar finns redan hos oss lärare, det gäller bara att tillämpa dem mer 
konkret. Barnet skall alltid vara i centrum, oavsett om det gäller en Montessoriskola eller en 
vanlig traditionell skola. Som lärare måste man veta hur mycket eleverna kan och förstår av 
ett resonemang innan man kan gå vidare i materialet. Detta är kanske mer viktigt inom kemi- 
och biologiundervisningen än i andra ämnen. Ett arbetsmaterial som följer 
Montessoripedagogiken ger eleverna ökad självkänsla och självförtroende, vilket i sin tur ökar 
intresset för ämnet i sig. 
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1 Inledning 
 
När man blickar ut i världen, kan man följa Maria Montessoris fotspår till de länder där hon 
bott, arbetat och föreläst. Holland, Indien, Mexico, England och USA är länder där hon 
lämnat starka avtryck (Hedlund, 1995). Dagens Montessoripedagogik har stora likheter med 
den ursprungliga men har naturligtvis förändrats i takt med övrig utveckling. För den mer 
intresserade av Maria Montessori och hennes liv finns biografierna Maria Montessori A 
Biography av Rita Kramer (1976) och Maria Montessori Her life and work av E. M. Standing 
(1998). 

1.1 Maria Montessori och hennes pedagogik 
Maria Montessori föddes i Italien 1870 (– 1952), utbildade sig till läkare – den första 
kvinnliga i Italien – och ägnade sig till en början åt psykiatri. Hon kom då i kontakt med 
utvecklingsstörda barn som var helt utan någon stimulans. De flesta ansåg att dessa barn 
aldrig skulle kunna lära sig att läsa eller skriva men Maria Montessori blev snart övertygad 
om att inlärningsproblemen hos de barn hon mötte snarare var av pedagogisk än medicinsk 
art. Deras tillstånd kunde förbättras med mer intellektuell stimulans. Efter hand utvecklade 
hon pedagogiska metoder för att hjälpa de utvecklingsstörda barnen och tillämpade dessa på 
helt friska barn. (Hanson, 1993; Hedlund, 1995; Kramer, 1976; Standing, 1998)  
 
Den pedagogik som Maria Montessori utvecklade bygger på noggranna observationer av 
barns utveckling för att kunna ta till vara barnens känsliga perioder. Maria Montessori förstod 
att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. 
Hon märkte att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Arbetsmetoderna växte 
fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en 
filosofi om att allting har sitt samband på jorden och alla individers betydelse. Dessutom 
observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster som är detsamma hos alla 
barn. Från de allra tidigaste intressena, att äta själv, lära sig gå, prata osv., till intresset för 
läsning, matematik, rymden osv. Hon fann att barn under sina olika utvecklingsstadier är 
speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara på 
intresseperioderna, som hon kallade "känsliga" eller "sensitiva" perioder. (Nordlund, 1959; 
Kramer, 1976; Hanson, 1993; Standing, 1998) 
 
Under resten av sitt liv ägnade hon sig åt att sprida sin pedagogik och att vidareutveckla idéer 
och metoder till att även omfatta åldrarna upp till 18 år. (Polk Lillard, 1972; Kramer, 1976; 
Standing, 1998) 
 
För att kunna möta barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori ett 
mycket specifikt arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är 
inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp (Anonym, 1995). 
 
Om materialet går före barnet, bränn materialet (Maria Montessori enligt Hagström och 
Sjöström, 1996) 
 
”Hjälp mig att göra det själv” är en tanke, som grundar sig på det faktum att ingen kan lära 
någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen 
måste var och en klara på egen hand. (Anonym, 1995) 
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I Montessoriklassrummet väljer varje elev själv sin sysselsättning. Friheten att få handla 
självständigt innebär att eleverna ägnar sig åt sina uppgifter så länge de önskar. De kan 
koncentrera sig på ett ämne en hel dag (Anonym, 1995). Studieplanen för åldrarna tolv-sexton 
år är mer utpräglat praktiskt, social och intellektuell sammantaget och söker mer sin 
förankring i verkligheten här och nu. Detta förutsätter en pedagogisk station förankrad i 
samhället i gemen och i mänsklighetens villkor i stort (Montessori, 1994).  
 
Montessoripedagogikens kännetecken 
Montessoripedagogiken vilar på vissa grundstenar: 

 Barnet i centrum med en förberedd miljö 
 Frihet under ansvar 
 Hjälp till självhjälp och självförtroende 
 Individualisering och samarbete 
 Rörelsens väg till inlärning 
 Fredstanken och helhetssynen 

Grundstenarna är de kännetecken som man kan identifiera Montessoripedagogiken med och 
är väl uttänkta och bearbetade av Maria Montessori. 
 
Maria Montessoris syn på utvecklingsstadier 
Barn- och ungdomstiden brukar Maria Montessori indela i fyra utvecklingsstadier, födseln-6 
år, 6-12 år, 12-18 år och 18-24 år. Inom varje utvecklingsstadium kommer en total förändring 
av personen att ske, liknande förvandlingen av en puppa till en fjäril. Dessa förvandlingar 
kommer därmed inte att försvinna när nästa stadium påbörjas, utan att byggas på allt eftersom 
personen utvecklas. Eftersom den vuxna personligheten kommer att spegla barnets uppväxt, 
är det viktigt att barnet får möjlighet att utveckla specifika färdigheter inom varje 
utvecklingsstadium. (Montessori, 1978; Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
I utvecklingsstadiet från födseln-6 år är det den individuella personligheten som bildas. 
Barnets sinnen är öppna för att ta in alla intryck som finns i dess närhet. I åldern mellan 3-6 är 
inlärningsförmågan som bäst och det passar utmärkt att undervisa dem att skriva och läsa. 
Hjärnforskning har visat att just under denna period är det störst energigenomströmningar 
genom hjärnan vilket indikerar stor inlärningskapacitet. (Montessori, 1978; Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds, 1997)  
 
Åldern 6-12 är stillhetens och styrkans ålder. Maria Montessori liknade denna ålder vid en 
stor och bördig åker som är redo för att frösättning. Nyfikenhet och kunskapstörst dominerar, 
och skapar väg för kunskapsintroduktioner. Barn har en stor nyfikenhet angående sin omvärld 
och därför upplever de att sitta still och koncentrera sig på att läsa och skriva som tråkigt. 
(Montessori, 1978; Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
Barn och tonåringar i 12-18 år kallar Maria Montessori för jordbarn, erdkinder. Under denna 
period skapas den sociala varelsen. Tonåringarna börjar bli mer och mera medvetna om sin 
roll, i hemmet, i skolan och i samhället. De börjar intressera sig för sin sexualitet. En stark 
längtan efter en ledargestalt formas, ex. genom idoler eller engagemang i föreningar. Det 
intellektuella intresset är inte lika stort. Många av eleverna upplever kraven och arbetsbördan 
som betungande på högstadiet. Maria Montessori ansåg att ungdomarna i denna ålder skulle 
få arbeta mera fysiskt, gärna med uppgifter som att driva ett mindre jordbruk, hotell eller 
liknande och därmed få användning av sina tidigare kunskaper och även möjlighet till 
användande av kroppen. (Montessori, 1978; Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 
1997) 
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Åldern 18-24 år kallas för lyckans år. Har den vuxna individen haft möjlighet att bli 
stimulerad under rätt tidpunkt i de föregående stadierna, då är denna individ en välbalanserad 
person som går ut och möter livet. Hon har i och med detta skapat bra kontakt med sin 
omgivning och med sig själv. (Montessori, 1978; Skjöld Wennerström och Bröderman 
Smeds, 1997) 
 
Undervisningens uppläggning 
Själva undervisningen i en Montessoriskola delas upp i tre steg: 

1) Läraren presenterar ett ämne/material för eleven på ett sådant vis så eleven blir 
intresserad av materialet i fråga och själv vill fortsätta att arbeta med det. Då skall det 
finnas tillgång till allt som eleven behöver för att kunna arbeta självständigt, så som 
uppslagsböcker och andra läromedel. Skulle eleven inte visa intresse får läraren stiga 
åt sidan för att åter presentera materialet för eleven vid ett senare tillfälle. (Signert, 
2000). 

 
2) När intresset är väckt skall eleven få lugn och ro för att arbeta på egen hand. 

Koncentrationen är mycket viktig för eleven och arbetet skall ske med så få avbrott 
som möjligt. Varje avbrott under denna tid hindrar, enligt Maria Montessori, barnet 
från att gå vidare till ett svårare arbete. Detta kalla Maria Montessori för barnets 
arbetscykel. (Signert, 2000). 

 
3) Det tredje steget är att samtala med eleven om vad de har gjort och låta eleven få 

reflektera över vad hon/han har lärt sig. 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. Kan eleven inte återge vad han/hon lärt sig så skall läraren låta barnet arbeta 
vidare med materialet för att senare låta eleven göra om presentationen. (Signert, 
2000). 

1.2 Syfte och problemformulering 
Idag är det många elever som väljer att inte läsa naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Det 
är även många gymnasieelever som avbryter sina studier i naturvetenskapliga program. För 
att förhindra denna nedgång kan nya arbetsmetoder behövas. Som blivande gymnasielärare i 
kemi och biologi funderar vi därför över vilka alternativa arbetsmetoder som kan användas i 
undervisningen i kemi och biologi. Den pedagogik som är en av de mest framstående i 
världen är Montessoripedagogiken. Eftersom denna pedagogik är välbeprövad och har visat 
fina resultat på lägre årskurser beslöt vi oss för att undersöka hur väl den fungerar att använda 
på högre årskurser. Vi ville undersöka om Montessoripedagogiken går att tillämpa på 
högstadiets kemi- och biologiundervisning för att i förlängningen kunna använda den i vår 
egen undervisning på gymnasium. Enligt Montessoripedagogiken måste läraren ge alla elever 
möjlighet att få vara nyfikna och intressera sig för det som de är angelägna av. Kemi och 
biologi är två spännande områden som har möjlighet att stimulera alla elevens sinnen. För att 
kunna ge elever bästa möjliga hjälp att komma vidare krävs att läraren vet vad eleverna kan 
och har förstått av tidigare resonemang. Detta synsätt leder sedan till att elevernas självkänsla 
och självförtroende ökar, vilket i sin tur ökar intresset för ämnet. 
 

 Hur arbetar Montessoripedagoger på högstadiet inom kemi- och 
biologiundervisningen?  

 Vilka likheter har Montessoripedagogikens grundtankar med Lpo 94 och Lpf 94?  
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2 Metod 
 
Denna studie genomförs med tre olika metoder. Den första praktiska är intervjuer med tre 
Montessoripedagoger som undervisar i kemi och biologi på högstadiet. Därpå observerar vi 
Montessoripedagogikens praktiska genomförande på två olika Montessoriskolor i Stockholms 
län. Vid observationerna uppmärksammas speciellt klassrumsmiljön, elevernas egna arbetssätt 
samt lärarnas agerande. Den tredje metoden är teoretisk och är en jämförande litteraturstudie 
mellan Montessoripedagogiken och styrdokumenten. 

2.1 Val av Montessoriinspirerade skolor 
För att få en uppfattning om hur Montessoripedagogiken genomförs på ett högstadium 
besöktes två skolor inom Stockholms län, vilka vi benämner som skola A och B i denna 
studie. Eftersom det än så länge inte finns några auktoriserade högstadieskolor (se bilaga 4) 
valdes skolor som tillämpat Montessoripedagogik under en längre period (förskolan - 
grundskolan). Skola A startade skolverksamhet år 1995 och skola B år 2000. Genom att välja 
skolor som använt sig av pedagogiken under en längre period finns en förhoppning att 
Montessorigrundtankarna kommer att följa verksamheten på ett naturligt sätt. De båda 
skolorna är relativt små men bedriver skolverksamhet från förskola till och med nionde klass. 
Både skola A och B ligger i relativt rika kommuner. Skola A har stor konkurrens av flera 
andra friskolor i kommunen medan skola B är den enda friskolan i sin kommun. På båda 
skolorna är det flest elever utan invandrarbakgrund men dock representeras alla 
samhällsklasser ungefär i samma omfattning som i övriga kommunala skolor i den kommun 
skola A resp. B ligger i, detta enligt rektorerna på de respektive skola. 

2.2 Intervjuer med Montessorilärare i NO på högstadiet 
Vi har talat med tre NO-lärare på två Montessoriinspirerade högstadieskolor i Stockholms län 
för att få en idé om deras syn på sin undervisningspedagogik. Intervjuerna utformades som 
samtal med lärarna om deras arbete och syn på pedagogiken. Innan intervjun hade de 
intervjuade lärarna fått ett samtalsunderlag där de kunde se det ungefärliga upplägget av 
samtalet och vad vi önskade samtala om (se bilaga 1). Under intervjuerna satt vi relativt 
avskilt med de intervjuade lärarna, dock kom elever då och då och avbröt oss. Anna-Carin 
Sanfridsson ledde samtalet medan Ida Bodén förde anteckningar. Bandspelare användes 
delvis under intervju med lärare 2. Intervjuerna tog ca 45 minuter med vardera lärare. 

2.3 Observationer av Montessorilärare i NO 
Under observationerna tittade vi främst på klassrumsmiljön, elevernas egna arbetssätt samt 
lärarens handlande. På skola A satt vi i en soffa i klassrummet och observerade elevernas och 
lärarnas beteende i klassrummet. Vi gick även runt i skolans lokaler för att få en uppfattning 
om hur dessa såg ut och var utformade. På skola B såg vi först och främst på hur lokalerna såg 
ut. Elevernas och lärarnas arbete observerade vi när vi rörde oss i lokalerna.  

2.4 Litteraturstudier 
Genom att läsa referenser som beskriver Montessoripedagogiken har vi kunnat jämföra 
Montessoripedagogiken med de nu gällande styrdokumenten, Lpo 94 och Lpf 94. Vi 
koncentrerade oss på Maria Montessoris grundtankar och såg på vad de hade gemensamt med 
styrdokumenten. 
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3 Resultat 
3.1 Sammanfattning av lärarintervjuer 
De tre lärare vi talat med har alla tidigare erfarenhet från den kommunala skolan men har 
arbetat inom Montessoriskolor de senaste åren. Lärare 1 och 2 har anställning på skola A och 
är båda NO-lärare. Lärare 1 är ansvarig för NO-undervisningen i klass 6-7 och Lärare 2 för 
klass 8-9. Lärare 2 har Montessoripedagogisk utbildning men Lärare 1 är självlärd med ett 
examensarbete inom Montessoripedagogik bakom sig. Lärare 3 har anställning på skola B och 
är ensam ansvarig för NO-undervisningen för tre klasser 7, 8 och 9. Lärare 3 har ingen ren 
utbildning i Montessoripedagogik, men påpekar att det finns mycket litteratur och kompetenta 
kollegor som hjälper till. På skola A finns det totalt 100 elever på högstadiet fördelat på fyra 
klasser, medan det på skola B finns runt 70 elever fördelat på tre klasser. 

3.1.1 Lärarnas syn på Montessoripedagogiken 
Lärarna anser att det viktigaste inom Montessoripedagogiken är att eleverna får möjlighet att 
utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer. Därför betonar alla tre lärarna vikten 
av att eleverna arbetar självständigt med sitt material och sin planering, lärarna är där endast 
för att hjälpa eleverna att prioritera sitt arbete på rätt sätt. Till exempel har alla tre lärarna 
kemilabbet öppet jämt så att eleverna kan göra sina laborationer när de själva har lust och 
möjlighet. Därtill finns färdigt material som eleverna får jobba själva med i sin egen takt. Men 
för den skull så betyder inte det att de inte har deadlines att följa, när de ska vara klara med 
ett visst avsnitt måste de vara klara då (Lärare 2). 
 
Under den tid då eleverna får arbeta självständigt (Vit-tid) är alla eleverna blandade 
åldersmässigt. De äldre kan då förklara för de yngre. Att få arbeta med ett visst material under 
en längre tid ökar elevens förståelse och eleven kan själv bestämma hur mycket han eller hon 
vill fördjupa sig i materialet. 
 
På skola A anser lärarna att de lär känna eleverna på ett annat sätt än vad de skulle ha gjort på 
en kommunal skola. Under Vit-tid finns utrymme för en mer social kontakt mellan lärarna 
och eleverna, och eleverna kan alltid hitta en lärare att tala med. De tre lärarna påpekar att 
ingen av dem vill kalla sin pedagogik för Montessoripedagogik utan i stället 
Montessoriinspirerad pedagogik. Detta för att ingen av dem är auktoriserad Montessorilärare 
(se bilaga 4). 
 
Som Montessorilärare förväntas du alltid vara tillgänglig för eleverna. Lärarrummen på 
skolorna är olåsta och ligger i anslutning till klassrummen. På skola A finns det ingen egentlig 
tid för rättning av insamlat material från eleverna utan detta får göras efter skoldagens slut. 
Den tid som kan bli över är till för observationer av elever. Denna ökade belastning 
kompenseras genom att det inom ramen för Montessoripedagogiken finns mycket plats att 
själv få pröva egna idéer vilket kan vara svårt att hinna med i en kommunal skola. 
 
Lärare 3 menar att det är mycket bra med Montessoripedagogik eftersom man som lärare är 
friare att lägga upp sin dag än vad man är på en vanlig skola. Däremot är det svårare med 
upplägget av mer komplicerade laborationer då man inte kan låta eleverna laborera helt själva 
med ”farliga” saker så som bunsenbrännare och olika syror. 
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3.1.2 Undervisningens uppläggning 
På skola A läser eleverna i block. Halva terminen har de SO och den andra halvan NO. När 6-
7:an har SO har 8-9:an NO och vice versa. De andra ämnena ligger insprängda i schemat med 
bara någon samling i veckan. Skola A kallar inte sina genomgångar för lektioner utan 
samlingar. Många av samlingarna sker i halvklass. Samlingarna är ganska korta och varierar 
från uppsamlingstillfällen för lärare 1 till mer renodlade genomgångar för lärare 2. 
 
När eleverna inte har samlingar har de Vit-tid då de själva får arbeta med det som de för 
tillfället behöver arbeta med. Enligt lärare 2 utnyttjar inte alla eleverna Vit-tiden till att arbeta 
själva utan använder tiden till att diskutera med kamraterna för att kunna dra nytta av deras 
erfarenheter. Själva pluggandet sker hemma. Alla undervisande lärare finns tillgängliga i 
klassrummet under Vit-tid och hjälper till om det behövs.  
 
Klasserna på skola A är åldersintegrerade på så vis att klass 6 och 7 samläser alla ämnen och 
lika så klass 8 och 9. Både lärare 1 och 2 har lagt upp sin undervisning i två-års cykler, det 
betyder att vad en elev får lära sig i sjuan får en annan elev lära sig redan i sexan.  
 
Skola B läser NO och SO parallellt under hela läsåret, vilket ökar antalet lärarledda lektioner 
under veckan. Lektionerna är däremot inte alls långa. Eleverna jobbar självständigt under EA-
tid (eget arbete) där en viss lärare är ansvarig för att hjälpa eleverna. Det är därför tänkt så att 
om NO-läraren är ansvarig under EA-tiden ska eleverna helst arbeta med NO, men det är trots 
allt upp till eleverna själva. Eleverna på skola B har dessutom varje vecka 10 timmar flex 
varav de måste vara närvarande på minst 4 i veckan. Under EA-tid och Flex-tid arbetar alla 
eleverna på högstadiet blandat och undervisningen är därigenom åldersintegrerad menar 
Lärare 3. 

3.1.3 Lärarnas material 
Gemensamt för de båda skolorna är att lärarna har tydliga planeringar uppsatta och 
tillgängliga för eleverna vilket underlättar elevernas planering och arbete. 
Lärare 1 på skola A har ett mycket konkret material för NO undervisningen. Lärarens 
planering sitter inplastad uppe på väggen där allt från tidsåtgång till uppgifternas karaktär 
finns beskrivet (se bilaga 3). Till varje sådan planering finns det pärmar med inplastade 
laborationsbeskrivningar. När en elev vill arbeta med en viss laboration, tar han eller hon helt 
enkelt pärmen, hämtar den laborationen som skall göras, går in i laborationssalen där 
materialet finns färdigt framme i backar och så gör eleven laborationen. Vissa av labbarna 
som innehåller farliga ämnen demonstreras av läraren under en samling. Vad lärare 1 skriver 
till sina elever angående sin undervisning kan läsas i bilaga 2. 
 
Lärare 2 har inte lika konkret material utan presenterar vad eleverna skall arbeta med på en 
samling. Därefter får eleven arbeta självständigt och även för lärare 2 kan eleven laborera när 
salen är tillgänglig och eleven känner för det. 
 
Lärare 3 lägger oftast upp tre olika teman/termin som eleverna skall arbeta med. Eleverna på 
skola B har skrivböcker som de skriver allt i och som tas in och rättas då och då av läraren. 
Själva uppgifterna får de på lösa blad som kopierats från ett färdigt material, NO KomBI 
(Liber). Detta material är uppbyggt med en introduktionsdel som eleverna själva får läsa. 
Därefter kommer en laborations-del där eleverna får skriva teorier om vad de tror händer. 
Därefter en teoretisk del som talar om vad som verkligen hände. Dock anser lärare 3 att 
mycket av materialet känns gammalt och mossigt och han önskar att det fanns mer tid till att 
själv kunna bearbeta och förbereda ett bättre och fräschare material. 

6 



 

3.1.4 Prov och uppföljning 
Vad det gäller prov och annan sorts uppföljning av elevernas kunskaper varierar det ganska 
mycket mellan de olika lärarna. Allmänt kan man säga att de inte har så många diskussioner 
och muntliga förhör i helklass och måste därför samla in mycket skrivet material från eleverna 
för att kompensera detta. 
 
Lärare 1 har oftast många småprov efter varje moment som behandlats. Muntliga 
redovisningar sker när det är lämpligt och genomförs med eleverna sittandes i en ring. Det 
minskar pinsamheten med att stå framför alla andra vid vita tavlan (lärare 1). 
 
Lärare 2 har ett stort slutprov varje termin där frågorna är ganska generella. För att se 
elevernas mer djupgående kunskaper samlar lärare 2 in många inlämningsuppgifter i form av 
laborationsrapporter osv. 
 
Lärare 3 har ett prov efter varje avslutat tema (tre per termin). Skrivböckerna som eleverna 
skriver allt i samlas in och rättas några gånger per termin. Oftast får eleverna ha med sig 
skrivböckerna på proven. På så vis vet eleverna att ju mer de anstränger sig när de skriver i 
skrivböckerna desto mer nytta har de av dem på proven (lärare 3). Dock har lärare 3 inte haft 
så många muntliga redovisningar med sina elever. 

3.1.5 Elevernas arbete i klassrummet 
Eleverna i de båda skolorna jobbar individuellt. Alla uppgifter skall genomföras en och en, 
men för den skull är de mycket välkomna att samarbeta. Grupparbeten har förekommit på 
Skola A med de är mycket sällsynta. Lärare 2 uppmuntrar eleverna att arbeta i par för att 
kunna dra nytta av varandras kompetenser. 
 
Lärarna betonar ofta vikten av att alla eleverna skall arbeta aktivt i klassrummet, även under 
samlingar och lektioner. Det är eleverna som får skriva på tavlan, lösa problem, reda ut 
frågeställningar osv. 
 
I båda skolorna har eleverna tillgång till datorer, men de utnyttjas lite olika. I skola A vill 
lärarna att eleverna skall skriva uppsatser och laborationsrapporter på dator, medan i skola B 
anser lärare 3 att elevernas sociala utveckling hämmas något av alltför mycket 
datoranvändande.  
 
Eleverna på de båda skolorna måste ta mycket eget ansvar och på skola A försöker lärarna, i 
så stor utsträckning som möjligt, observera elevernas arbete i klassrummet utan att ingripa. 
Detta för att få en ökad insikt i hur eleverna arbetar och för att få verktyg till att hjälpa 
eleverna så effektivt som möjligt. På skola A ska varje lärare ägna minst en timme i veckan åt 
rena observationer. Eleverna blir på så vis observerade ungefär 10 timmar i veckan totalt. En 
elev som vi observerat ha koncentrationssvårigheter i vissa situationer måste kanske bli 
påmind om att gå och sätta sig på en mer avskild plats i lugn och ro när han eller hon arbetar 
(lärare 1).  
 
Lärare 3 säger att elever med grav dyslexi inte har någon plats på en Montessoriinspirerad 
skola då de behöver mer lärarledda lektioner. Men hur det egentligen skulle funka för en 
dyslexisk elev vet läraren inte då det inte funnits någon sådan elev på den skolan. 
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3.1.6 Elevernas förutsättningar inför framtiden 
Alla tre lärarna anser att elever som går på en Montessoriinspirerad skola gynnas framför 
elever från en mer vanlig, traditionell skola. Lärarna anser att elever från Montessoriskolorna 
blir vana att själva ta ansvar för sin inlärning samt att kunna följa givna instruktioner från 
lärarna. Att kunna jobba självständigt är enligt lärarna en mycket viktig egenskap hos 
framtida gymnasieelever. Många av eleverna kan uppfatta Montessoripedagogiken som hård 
men från skola A har ingen elev hittills gått ut nionde årskurs med betyget IG. På skola B 
anser Lärare 3 att det finns en viss tendens till att eleverna i högre grad väljer att läsa 
teoretiska linjer på gymnasiet i stället för praktiska, men några konkreta belägg för detta finns 
inte. 

3.2 Observation av Montessoripedagogiken i praktiken 
Det första besöket gjordes på den skola som benämnts i texten som skola A. Skolan hade både 
en verksamhet för barn mellan åldrarna 1-5 år, F -2 (förskolan - årskurs 2), 3-5 (årskurs 3-5), 
6-9 (årskurs 6-9) i samma byggnad. Det andra besöket gjordes på den skola som kallas skola 
B i denna rapport. Denna skola har också tillämpat Montessoripedagogik under en längre tid 
och har liksom skola A alla årskurser i samma byggnad.  

3.2.1 Klassrumsmiljö 
Skola A 
Skolbyggnaden är stor och ljus. Skolan är uppdelad så att vardera av de olika stadierna 
befinner sig i olika delar av byggnaden. Klassrummet för eleverna i årskurs 6-9 består av en 
stor och rymlig sal. Denna sal är alltid till elevernas förfogande och det kan vara flera klasser 
(6-7, 8-9) som arbetar där samtidigt. Rummets väggar är vitmålade med stora fönster och det 
är högt i tak. Väggarna är dekorerade med elevernas egna verk. Där finns förutom runda 
arbetsbord även mjuka möbler i form av soffor som avskärmas med bokhyllor. De runda 
arbetsborden med tillhörande stolar ser ut att höra hemma i vilken hemmamiljö som helst. 
Alla böcker och allt material är placerade lättåtkomligt för eleverna vilket i sig underlättar 
olika arbetssituationer. Allmänt kan man säga att skolan är mycket ren och fin och lokalerna 
är helt fria från skadegörelse. I anslutning till klassrummet finns förutom lärarrum, ett mindre 
och ett större rum med datorer samt även en laborationssal. Utöver detta finns det några 
smårum för språk och bild.  
 
Laborationssalen är relativt nybyggd men tyvärr en aning trång. Inte så många elever kan 
arbeta där samtidigt. När eleverna behöver ta en rast från sitt arbete kan de gå och sätta sig i 
ett särskilt uppehållsrum som ligger i anslutning till matsalen.  
 
Skola B 
Skola B har också integrerat F-3, 4-6 och 7-9 årskurserna i samma byggnad. Dock håller de 
olika grupperna till i olika delar av byggnaden. Denna skolbyggnad påminner mera om 
traditionella skolbyggnader, med flera små rum och långa korridorer, än vad skola A gör. 
Skolan har en fristående gymnastiksal. Skolgården gränsar till en skog i utkanten av ett 
bostadsområde. Liksom i Skola A skall ytterskor tas av i entrén. För högstadiet finns förutom 
några mindre klassrum, ett större rum där halva används till syslöjd och den andra halvan till 
naturkunskap och bild. Möbleringen består av mindre bord som bildar öar i klassrummen. 
Dock saknades det där mjuka möbler och miljön var allmänt mindre hemlik än vad den var i 
skola A. 
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3.2.2 Elevernas egna arbete samt lärarnas agerande 
Eleverna på skola A upplevdes som mycket disciplinerade när de arbetade. Många elever satt 
och arbetade tillsammans, diskuterade olika ämnen utan att för den sakens skull störa de 
elever som arbetade enskilt.  Under den största delen av dagen får eleven själv välja vilka 
uppgifter som han/hon vill arbeta med utifrån vad lärarna har gett dem som uppgifter att hinna 
under veckan. På skola A skulle alla lärare vara närvarande under denna tid och vi skymtade 
dem lite då och då i klassrummet. Den lärare som för tillfället var NO-ansvarig höll till inne i 
laborationssalen hela tiden och hjälpte de elever som skulle laborera. 
 
I skola B var det en aning stojigare än på skola A men eleverna upplevdes som väldigt lugna 
och samlade i klassrummet. De samtalade med varandra med normal ljudnivå. På den här 
skolan fanns det också möjlighet för eleverna att styra sina egna studier och detta kunde göras 
under EA-tid (eget arbete) där en viss lärare var ansvarig för att hjälpa eleverna. Därför var 
det bara en lärare i taget tillgänglig för de elever som arbetade själva. Det är därför tänkt så att 
om NO-läraren är ansvarig under EA-tiden ska eleverna helst arbeta med NO, men vi såg att 
eleverna arbetade med det som de allra mest behövde. 
 
När en elev ville laborera på skola A frågade eleven NO-ansvarige läraren om det var OK att 
laborera just då. Så fort eleven fått klartecken efter en stunds väntan satte denne igång att 
laborera i laborationssalen helt på egen hand.  
 
Då eleverna inte arbetar självständigt har de samlingar (skola A) eller lektioner/genomgångar 
(skola B). När vi besökte skola A fick vi förmånen att vara med på en samling i kemi. Lärare 
2 föreläste om reduktion/oxidation med en klass och därefter fick eleverna titta på olika 
metaller och gissa vad det var för någon metall. Han hade utformat laborationen så att den 
som gissat rätt på flest metaller vann ”tävlingen”. Läraren som höll i lektionen var noga med 
att informera eleverna om att Montessoripedagogiken inte förespråkar tävlingsmoment men 
att det kan vara bra med omväxlande arbetssätt. Eleverna var under samlingen mycket aktiva 
och diskuterade och frågade mycket. Totalt tog hela samlingen inte mer än 30 minuter, men 
då hade lärare 2 också dragit över tiden en aning. 

3.3 En jämförelse mellan Montessori och Lpo 94 och Lpf 94 
Många av tankarna som finns i läroplan 94 går att hänvisa till tankar från 
Montessoripedagogiken. Nedan tas några av dessa likheter upp. Det finns även med egna 
reflektioner från både Montessoriskolor och från mer vanliga, traditionella skolor. 
 
Barnet i centrum med en förberedd miljö 
Skolans strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling (Lpo 94; Lpf 94). I skolarbetet skall de intellektuella såväl 
som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas (Lpo 94). 
 
Det är omgivningen vi måste förändra för att sätta barnet i stånd att få vara själv självt; 
barnet befinner sig i en period av skapande och utveckling och det är nog att öppna dörren 
(Montessori, 1986, s 95). 
 
Maria Montessoris första och grundläggande tanke är att eleven alltid ska vara i centrum. Att 
alltid utgå från vad som är bäst för eleven. Detta medför att det är viktigt att ge eleven 
passande hjälp och stöd för sin ålder, mjuk respektfull behandling och skapande miljö som 
stimulerar eleven. Maria Montessori ansåg att därmed skulle eleverna spontant bli mera 
stimulerade och aktiva om deras miljö var förberedd på detta sätt. Hon såg att eleverna blev 
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ivrigare att lära sig under tiden de arbetade och att deras nyvunna kunskaper stimulerade dem 
att gå vidare. (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
På ett Montessorihögstadium är klassrummet utformat för såväl egna studier som laborativa 
studier. Där finns utrusning för experiment i kemi och fysik och enklare köksutrusning. 
Rummet är möblerat för att ge möjlighet för såväl enskilda studier som gruppstudier. Det 
finns att tillgå uppslagslitteratur samt övrigt material för självstudier i klassrummet. 
Klassrummet är ljust och luftigt möblerat med en blandning av både gamla och nya möbler. 
Eleverna har fri tillgång till skolans övriga lokaler för arbete vid dator och praktiskt arbete. 
Hyllor och tavlor ska vara placerade i lämplig höjd med utgångspunkt från barnet. Rummet 
ska innehålla många växter och vara stort nog för att tillåta rörelse, stimulans från andra 
elever men även till avskildhet, självständigt arbete och möjlighet till observation för 
Montessoriläraren. Varje elev skall ha sin egen arbetsplats och sitt eget förvaringsutrymme. 
Flyttbara mattor skall möjliggöra arbete på golvet. För att eleven skall utvecklas psykiskt så 
behövs koncentration. Denna koncentration byggs upp av eleven själv genom att intressera sig 
för saker som finns att tillgå. Ifall de vill fördjupa sig i något ska det finnas någon avskild 
plats att söka lugn och ro. Intellektuellt intresseras eleven genom det material som finns att 
tillgå. (Montessori, 1991; Signert, 2000) 
 
Materialen ska vara tilltalande, välgjorda och hela för att fånga elevens intresse. De ska även 
stimulera elevens sinnen såsom syn, känsel, hörsel, lukt och smak. Inte nog med detta de ska 
även stimulera till rörelse, koordination och kreativitet. Eleven ska ges möjlighet att utveckla 
en idé när intresset är som störst. Materialen som finns till förfogande för eleven finns bara i 
ett exemplar, vilket tränar deras förmåga att ta hänsyn till andra och vänta på sin tur. För att 
skapa en bra lärandesituation är det viktigt att det råder en varm atmosfär i klassrummet, med 
tillmötesgående vuxna som hjälper eleven utifrån sitt behov. Klassrummet ska bestå av 
ordning och reda vilket medför att eleverna känner trygghet. I och med att allt material endast 
finns i ett exemplar arbetar eleven fritt från konkurrens och kan utvecklas i sin egen takt. 
(Montessori, 1991; Signert, 2000) 
 
Åldersblandande grupper var något som Maria Montessori förespråkade. Eleven ska i samspel 
med andra barn i olika åldrar och vuxna utvecklas socialt i en miljö som bygger på frihet och 
respekt för andra. Maria Montessori ansåg att både familjen och samhället har representanter 
av olika åldrar, vilket det skulle vara i skolan också. Andra fördelar hon såg med detta var att 
elevernas intellektuella mognad infaller olika. Detta arbetssätt skapar också en bättre 
förståelse mellan olika åldersgrupper. (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997)  
 
På skola A finns böcker och annat material lättillgängligt både i klassrummet och i 
laborationssalen. På denna skola ger lärare 1 eleverna utförligt material om vad som omfattas 
i NO-blocket (se bilaga 2 och 3). Varken skola A eller B använde sig av någon specifik 
lärobok utan eleverna får använda olika böcker att söka information i. På skola B användes 
läroboken NO Kombi i större utsträckning än övrig litteratur. Detta eftersom den i större 
utsträckning innehåller mera diskussionsfrågor än faktafrågor. På skola A finns det också bra 
tillgång till datorer. Det är helt i Montessoris anda eftersom Maria Montessori tyckte att det 
var viktigt att modern teknik inte var främmande för eleverna.  
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Skolan ska se till 
att eleven får en god miljö för lärande (Lpo 94). 
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Skolorna som vi besökte är av olika utseende. Skola A har en mera hemliknande miljö där 
eleverna har chans att välja utrymme efter arbetssysselsättning. Vill eleverna läsa i en bok 
finns det möjlighet att gå och sätta sig lite avskilt i en mjuk soffa. Färgsättningen är ljus 
tillsammans med stora fönster och högt i tak. Allt material är också placerat i bokhyllor nära 
sofforna vilket inbjuder till läsning. Skolan är ren och trevlig att vistas i. Skola B är av mera 
typisk klassrumsmiljö, än skola A. Möbleringen består av mindre bord som bildar öar i 
klassrummet. Detta medför att eleverna kan hitta en god miljö för lärandet. Material finns 
lättillgängligt på bokhyllor i klassrummet. Det är intressant att se att det går förmedla denna 
pedagogik på två tillsynes ganska olika skolor. Även om inomhus miljön i skola B är ganska 
komprimerad kompenseras den med närheten till naturen. Denna närhet är också något som 
de använder sig av i undervisningssyfte.  
 
Frihet under ansvar 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig arbeta både självständigt och i grupp. Skolan 
skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
(Lpo 94). Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta och lösa problem självständigt och tillsammans med andra (Lpf 94). 
 
Maria Montessori var av den uppfattningen att det är inom givna ramar och väldefinierade 
strukturer som frihet skall användas. Frihet är något som eleven växer in i, lär sig uppfatta och 
använda. Friheten är frihet i fostran men inte från fostran, det är det som eleven måste lära sig. 
(Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
Frihet kan jämföras med flodfåran som leder till havet men inom den får vattnet strömma 
fritt. (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997, s 53) 
 
Mycket av Maria Montessoris tankar kommer från den franske filosofen Jean-Jacques 
Rousseau som hävdade att barnets medfödda möjligheter att utvecklas, främjas i en miljö av 
frihet och kärlek. Han ansåg även att uppfostran skulle ske i närhet till naturen eftersom han 
såg denna som en naturlig kunskapskälla (Polk Lillard, 1972). Maria Montessori uttryckte sitt 
eget frihetsbegrepp och höll sig till detta under hela sin verksamma period. Frihetsbegreppet 
innehåller följande tankar:  
 

- frihet leder till ett maximalt utvecklande av karaktär, intelligens och känslor. Barnet 
kan bara utvecklas som människa genom frihet och erfarenheter. Ingen person kan få 
en annan människa att utvecklas – det är inte någonting som kan läras ut. Verklig 
frihet är ett resultat av utveckling, att bygga upp en inre vägledning med hjälp av 
pedagogisk fostran. Genom att ge barnet frihet uppnår man disciplin och disciplin är 
något som utvecklas, inte något som redan finns. Barn gör det de vill - inte vad de vill. 
De bygger upp ett eget oberoende genom ständiga aktiviteter och skaffar sig frihet 
genom ständiga kraftansträngningar. Självstädighet blir därmed ett ständigt erövrade. 
(Maria Montessori enligt Carlsson, 1999) 

 
För att ge alla elever chans att utvecklas i sin egen takt och att utveckla sin förmåga till 
problemlösning, krävs det att läraren är väl förberedd med en stor kunskapsbank. Om 
eleverna själva får chans att välja efter intresse vad de vill studera kommer arbetet att leda till 
koncentration snarare än trötthet. Den strukturerade friheten som återfinns ute i skolorna kan 
delas in i olika områden, några av dem presenteras nedan. (Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds, 1997) 
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Valfrihet. Efter det att läraren presenterat materialet eller arbetsområdet är det fritt fram för 
eleven att välja sysselsättning. Därefter får de välja om de vill arbeta i grupp eller enskilt 
(Hanson, 1993). Alla elever är inte heller mogna för allt för mycket eget ansvar men målet är 
att de jobbar på att bli självständiga och ansvarsfulla människor. Läraren måste även 
respektera elevernas val och uppmuntra och hjälpa till när det behövs. (Hedlund, 1995) 
 
Rörelsefrihet. Eleverna är också fria att röra sig inomhus eller utomhus (Polk Lillard, 1972). I 
Montessoriklasser hämtar eleverna själva sitt material som de vill arbeta med. Efter att de 
arbetat med ett material ställer de tillbaka det. Eleverna får fritt välja var de vill arbeta, 
antingen på golvet, vid ett bord eller i en soffa. Detta leder i sin tur att eleven kan ägna hela 
sin koncentration på arbetet och inte på hur de ska disciplinera kroppen att sitta stilla i en 
skolbänk. (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
Frihet i tiden. När eleven valt ett material som de vill arbeta med får det arbeta med det 
materialet så länge de vill. Ifall eleven väljer samma material nästa gång går det bra. När 
eleven är färdig med materialet går de vidare och när detta ska ske vet eleven bäst själv.  
(Polk Lillard, 1972) 
 
Frihet från tävlan. Eleven arbetar helt i sin egen takt och behöver inte tävla med andra, vilket 
leder till att de spontant hjälper varandra. Mycket av detta kommer också av att eleven inte 
belönas och bedöms av läraren. Montessoripedagogiken anser att belöningar och 
bestraffningar stimulerar till onaturliga och påtvingade ansträngningar och att de i sin tur inte 
leder till naturlig och positiv utveckling hos eleven. (Polk Lillard, 1972) 
 
Frihet att växa. Eleven får frihet att utvecklas och växa. Detta leder i sin tur att 
”disciplinproblemen” minskar och att de blir trygga, lugna och glada individer. (Montessori, 
1998b) 
 
Frihet att älska och att bli älskad. Den viktigaste friheten är att eleverna ska vara fria att älska 
och att bli älskade. Får en elev älskas, respekteras och tas på allvar, kommer den i sin tur att 
förmedla detta till sin omgivning. Så som vi bemöter eleven, kommer vi själva att bli bemötta. 
(Hedlund, 1995) 
 
På båda skolorna som vi besökte har eleverna under vissa timmar möjlighet att själva välja 
vad de vill arbeta med (s.k. vit tid eller eget arbete). Detta arbetssätt tycker vi verkar bra, 
eftersom eleverna tar mycket eget ansvar när de själva väljer vilka skoluppgifter de vill arbeta 
med. Genom att arbeta på detta sätt tror vi att eleverna blir mer självständiga och därmed 
känner sig mer inspirerade av ämnena. Vi tror att eleverna växer med mera ansvar angående 
deras skolsituation. Vet de bara inom vilka ramar som det gäller tror vi att det upplevs mycket 
positivt.  
 
Individualisering och samarbete 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete (Lpo 94; Lpf 94). 
Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro (Lpf 94). 
 
Maria Montessori var en stor förespråkare under sin tid att lärarna skulle ha ett positivt 
förhållningssätt gentemot eleverna och respektera deras personligheter, förstå deras 
utvecklingsbehov och uppskatta deras prestationer. Hon ansåg även att lärarens roll befinner 
sig sida vid sida med eleven, som kloka och förstående medmänniskor som vill hjälpa till vid 
deras utveckling att bli vuxen. (Montessori Jr, 1991) 
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Maria Montessoris tankar bygger också på att det är först när eleven har lärt känna sig själv 
och sin egen förmåga och känner sig trygg, som det går utveckla ett samarbete med andra. Ett 
bra samarbete kräver alltså individualisering. För att använda sig av 
individualiseringsbegreppet på rätt sätt kräver det att undervisningen anpassats till varje elev. 
Maria Montessori tyckte däremot inte att det var läraren som skulle välja gruppstorlek och 
sammansättningen, utan att elevens egna önskemål och intresse styrde. Ifall det finns elever 
som hellre väljer att arbeta själv, skulle detta inte medföra några problem. Eleven väljer själv 
och har mod att göra detta med bakgrund av sin egen individualisering. (Hanson, 1993) 
 
En Montessorilärare arbetar mycket med att hjälpa eleven hitta sin självkänsla och egenvärde. 
Det en elev presterar kan aldrig vara fel, det kan bara vara nästan rätt. I 
individualiseringsprocessen är det viktigt för en Montessorilärare att ha stor kunskap om hur 
man på bästa sätt kan hjälpa eleven. De redskap som finns till förfogande för läraren är 
kunskap om elevens utveckling, lärarens egen observationsförmåga, den förberedda miljön 
och insikten om att ingen kan lära någon annan något. (Hanson, 1993) 
 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94). 
 
Det största ansvaret som ställs på läraren är inte att förmedla kunskap till eleven utan att i 
första hand observera och individualisera undervisningen. När en elev ska börja arbeta med 
ett material kommer läraren först att introducera materialet för honom och därefter uppmanas 
eleven att prova själv. Läraren stannar alltid i närheten och observerar hur intressant eleven 
tycker att materialet är, på vilket sätt som materialet används och hur länge osv. Visar det sig 
att eleven inte ger någon respons på materialet, var tillfället olämpligt för presentation och 
läraren föreslår att materialet läggs bort och tas fram en annan dag. (Polk Lillard, 1972) 
 
Om eleven däremot visar intresse under presentationen brukar läraren uppmuntra eleven och 
lämna han att arbeta med materialet under den tid som behövs. Det är först när eleven börjar 
lära sig hur materialet fungerar som den verkliga inlärningen sker i form av att repetera 
materialet. Läraren ska observera eleven främst när han börjar repetera ett material. Nu kan 
nämligen läraren gå in och stimulera eleven på rätt sätt för just den mognadsnivå som han 
befinner sig i. Det som sedan eleven kommer att upptäcka efter ett antal upprepningar är att 
materialet kan användas på andra sätt. Det är med tanke på detta som materialet har byggts 
upp, men denna vetskap har inte eleven. Eleven kommer därför att vara mycket stolt över sina 
upptäckter och upplever en stor spänning. (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 
1997) 
 
Det som är målet för en Montessorilärare är att faktiskt utnyttja de möjligheter som 
observationer faktiskt kan ge såsom individuell ämnesplanering och utvecklingsplan som 
eleven kan arbeta utifrån. Både ämnesplanering och utvecklingsplan är gjorda för flera år 
framåt och bearbetas ständigt av läraren i samarbete med elev och föräldrar. (Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
Enligt våra observationer på både skola A och B genomsyrades verksamheten av ömsesidig 
kontakt mellan lärare och elev. En förklaring till varför miljön känns så avslappnad och 
harmonisk kan uppkomma från den åldersintegrering som skolorna är tillämpar. Alla 
årskurser i samma lokal bidrar till en bra integration mellan åldrar och därmed en större 

13 



förståelse till de olika utvecklingsstadierna. Och på sätt uppkommer en större mognad och 
tolerans mellan varandra.  
 
Hjälp till självhjälp och självförtroende  
Läraren skall stimulera och handleda, Läraren skall stärka elevens vilja att lära och elevens 
tillit till sin egen förmåga (Lpo 94; Lpf 94). 
 
Maria Montessori ansåg att det var dessa två tankar som var mest utslagsgivande i en elevens 
utveckling. Detta med bakgrund till att hon tyckte: 
 
Det är ur frihet som självständighet utvecklas, den självständighet som sedan ger 
självförtroende och förmåga till kritisk granskning. (Montessori, 1998a, s 69)  
 
Montessoripedagogiken anser att mognaden för varje utvecklingssteg bestäms av den inre 
mognaden och barnets inneboende behov av utveckling. Exempelvis lär sig ett barn att gå när 
de är mogna och inte med hjälp av en gåstol som tidigare var allmänt vedertaget. (Polk 
Lillard, 1972)  
 
Processen där eleven hela tiden utvecklas genom sina nya upptäckter kallar Maria Montessori 
för arbete. För att detta arbete ska få utvecklas krävs det att eleven får möjlighet att använda 
dessa förmågor och upplevelser fritt. Elevens utveckling är ingenting som uppträder 
automatiskt eftersom eleven tränas genom att använda det skapade oberoendet. (Hedlund, 
1995) 
 
När en elev lärt sig en färdighet vill hon inte göra mycket annat än att repetera denna tills han 
behärskar den till fullo. Ett tydligt exempel på detta är när ett barn just har börjat gå vill det 
inte göra mycket annat än promenera. När sedan barnet känner att det inte är några svårigheter 
att hålla balansen och gå finns det nya upptäckter som lockar. De nya upptäckterna behöver 
undersökas och därmed kommer processen att påbörjas igen. Detta är en av 
Montessoripedagogikens grundstenar, som säger att en elev ska få ägna all den tid de tycker 
är lämplig på en övning tills dess att behovet försvunnit. (Polk Lillard, 1972) 
 
Eleven vill ofta klara sig själv på egen hand och lösa sina problem utan någon hjälp utifrån. 
Detta ger uttryck för elevens önskan om självständighet och försvar mot dem som försöker 
göra saker åt eleven. All onödig hjälp hindrar utvecklingen. Detta ställer i sin tur stora krav på 
omgivningens lyhördhet och respekt. Ibland kan det behövas lite hjälp från läraren men oftast 
klara sig eleven bra själv. Detta sker eftersom eleven vill skaffa sig nya erfarenheter genom 
eget arbete. Lärarens roll blir därför att uppmuntra och förenkla för eleven att nå dit genom att 
ge rörelsefrihet, uppmuntran, rätt miljö och stimulans. Att hjälpa eleven lära sig själv är den 
mest centrala aspekten i Montessoripedagogiken. Maria Montessori ansåg att lärandet var en 
process inte en produkt (Montessori, 1998a). 
 
Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart (Lpo 94; Lpf 94). 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94). Varje elev 
ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar (Lpf 94). 
 
För att stimulera elevens sinnen och intellekt finns det vardagsaktiviteter eller material att 
arbeta med. Valet får de själva göra för att främja deras självständighet och självförtroende. 
Miljön i en Montessoriskola ändras allt eftersom eleverna blir äldre och miljön blir mera 
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anpassad till vuxna individer. En skola ska vara en plats där eleverna kan utvecklas socialt. 
Eleverna måste mötas med respekt för att skapa en god arbetsmiljö och stämning (Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds, 1997). För att denna självverksamhet skall vara möjlig 
krävs att många av materialen är självrättande. Eftersom med ökande mognad krävs det att de 
själva kan lära sig och se vad som är fel och att själv försöka rätta till sina misstag. Detta är en 
viktig byggsten i skapandet av den egna självkänslan. (Polk Lillard, 1972) 
 
Att eleverna är lugna och harmoniska till sitt sätt märktes tydligt på båda skolorna. Samtalen 
mellan eleverna höll sig på en normal ljudnivå för samtal, vilket kan bero på att de inte 
behöver konkurrera med varandra för att få uppmärksamhet. De vet av erfarenhet från deras 
tidigare skolgång att de är synliga ändå.  
 
Eleverna arbetar helt i sin egen takt och de behöver inte tävla med varandra. Detta leder till att 
de spontant utvecklar en förmåga att hjälpa andra kamrater. Mycket av detta beror på att 
eleven inte belönas och bedöms av läraren. Montessoripedagogiken anser att belöningar och 
bestraffningar stimulerar till onaturliga och påtvingade ansträngningar och att de i sin tur inte 
leder till naturlig och positiv utveckling hos eleven. (Polk Lillard, 1972) 
 
Trots allt är Montessoripedagogikens tankegångar angående att eleven inte ska behöva 
jämföras med andra inte genomförbar på högstadiet. Lärare på högstadiet är tvingade att 
bedöma sina elever för betygssättningen. Detta ger eleven automatiskt en belöning eller en 
bestraffning, dessutom jämförs eleverna med varandra. 
 
Rörelsens väg till inlärning 
Skolan skall stäva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen (Lpo 94). Skolan skall sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att 
regelbundet bedriva fysiska aktiviteter (Lpf 94). 
 
Maria Montessori var en föregångare när det gäller rörelsens betydelse för den psykiska 
utvecklingen. Det är rörelserna som skapar den nödvändiga koncentrationen och de 
omedelbara kunskaperna. Elevens personlighet kommer också att utvecklas med hjälp av sin 
motorik. Händerna kallas därför för själens och intelligensens verktyg. Det är rörelsen som 
gör det möjligt att utforska världen som i sin tur leder till bättre motorik för att kunna utforska 
världen ytterligare. (Montessori, 1978) 
 
Idag är det ingen som ifrågasätter motorikens betydelse för ett barns utveckling (Montessori, 
1978). Men i början av seklet när Maria Montessori utvecklade sin pedagogik var det många 
som tyckte att skolans skulle ägna sig åt stilla sittande aktiviteter. De mera fysiska 
aktiviteterna hänvisades till gymnastiken (Montessori, 1978). Trots att Maria Montessori fick 
arbeta för att få sina idéer bekräftade på den här tiden var de inte revolutionerande, Kon-Fu-
Tse hade redan på 500 talet f Kr sagt följande: 
 
Det jag hör glömmer jag 
det jag ser kommer jag ihåg 
det jag gör det förstår jag. (Kon-Fu-Tse) 
 
Det är särskilt händernas arbete som utvecklar hjärnverksamheten. Att koncentrationen ökar 
genom att använda händerna är inget som minskar när man blir äldre. Att sitta och rita i ett 
block eller sticka under en föreläsning kommer att öka koncentrationen hos den vuxne. 
(Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
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Det är med hjälp av kunskap om hur eleven använder sin kropp och rörelse för sin inlärning 
som ligger till grund för de konkreta och sensoriska material som ingår i 
Montessoripedagogiken. I förskolan ingår det mest praktiska vardagsövningar som 
exempelvis duka bord, stänga lådor och städa som engagerar kroppens alla rörelser. Senare i 
skolåldrarna finns det att använda konkreta material för undervisningen i språk, matematik 
och kulturämnen. (Polk Lillard, 1972) 
 
Fredstanken och helheten 
Det är en viktig uppgift för skolan att ge eleverna överblick och sammanhang (Lpo 94). 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 
skall ge eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang (Lpf 94). 
 
Allt har en särskild avsikt. 
Alla har en särskild uppgift. 
Alla har ett särskilt ansvar. 
Alla delar hör ihop och bildar en helhet. 
Hela världen i gemenskap. 
Fred på jorden (Maria Montessori enligt Carlsson, 1999) 
 
Att se att allt levande och icke levande hör samman var Maria Montessoris tanke om tillvaron. 
Hon ville ge eleverna chans att förstå helhetens mening och fredens nödvändighet. I 
Montessoripedagogiken är den kosmiska planen ett nyckelord. Ordet härstammar från det 
grekiska ordet kosmos, som innebär världsalltet, världsordningen och sin egen övertygelse om 
allt levande från tidernas och planetens begynnelse följer en plan. För att förstå världen och 
hur denna fungerar är det viktigt med ett helhetstänkande. Alltså att det är sammanhanget och 
inte detaljerna som utgör kärnan. (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997) 
 
Undervisningen på en Montessoriskola präglas av en kosmisk plan, en helhet i 
undervisningen. Montessoripedagogiken bygger på att elever endast kan lära sig genom att 
använda alla sina sinnen. Något som är allmänt vedertaget idag efter all forskning om hur 
viktigt det är att båda hjärnhalvorna samarbetar vid all inlärning. När ett ämne ska presenteras 
introduceras alltid helhetssynen först för att ge en överblick och därefter kan detaljerna 
presenteras. Det är dock viktigt att detaljerna alltid knyts samman med helheten, eftersom 
annars blir de meningslösa (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997). Redan små 
barn är aktiva i sitt uppbyggande av intellekt och förståelse för livet ur olika perspektiv. Allt 
eftersom tiden går kommer deras helhetssyn att utvidgas något. Eleverna skall känna att de 
vill bli en del av denna helhet och känna beundran för allt levande. (Montessori Jr, 1991) 
 
Maria Montessori menade att det är vår kosmiska uppgift som människa att skapa 
sammanhållning mellan människor. Målet är att skapa en förenad och fredlig värld. Vi 
människor måste alltså bli medvetna om att vi är fysiskt förenade med varandra eftersom vi 
bor på samma jord. Krig eller kemiska utsläpp får konsekvenser för oss alla. Maria 
Montessori menade att en bestående blivande samexistens måste börja med elever som fått en 
ny typ av fostran. För att få varje elev att utveckla sina psykiska krafter och leva ett fredligt 
liv med andra och förstå sin uppgift på jorden, krävs det en skolgång som är utformad som en 
hjälp till livet. En utbildning som har utvecklat barnets kosmiska kraft. 
Montessoripedagogiken största mål är att hjälpa människor med att hitta sig själv och därefter 
omfatta livet i sin helhet och utvecklas från barn till vuxen. (Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds, 1997) 
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Lärarna som vi pratade med introducerade varje ämne utifrån en helhetssyn som ger en 
överblick över ämnet. Genom att presentera varje ämne på detta sätt ansåg Montessorilärarna 
att eleverna kommer att utveckla långsiktigare kunskapsbas, än vad kunskaper i form av 
fristående fakta skulle ha gett. 
 

4 Diskussion 
4.1 Barnet i centrum 
Maria Montessoris första och grundläggande tanke är att barnet alltid ska vara i centrum. Att 
alltid utgå från vad som är bäst för eleven i varje fall. Är det så idag eller är det ekonomin 
som styr? Skulle det vara så att det var barnet i centrum som gällde borde det finnas mycket 
mer utbildad personal och dessutom fler pedagoger per elev? Detta gäller både för vanliga, 
traditionella skolor samt för Montessoriskolor men styrs till syvende och sist av samhället i 
stort. Dock kunde vi se att eleverna på de Montessoriskolor vi besökte observerades mycket 
mer noga av lärarna, som var tvungna att på ett mer medvetet sätt veta var i utvecklingen 
varje elev är. Hur mycket kan varje enskild elev? Var är eleven i materialet? Hur arbetar 
eleven med materialet? Osv. Enligt de lärare vi talat med kan detta vara ganska frustrerande 
för eleverna då de inte har möjlighet att smita undan eller bara flyta med i undervisningen, 
vilket är oftare förekommande i en mer traditionell skola. 
 
På grund av den intima och familjära stämningen, som finns på en Montessoriskola, kan 
varken elever eller lärare smita undan en konflikt utan måste reda ut vad som händer i 
klassrummet i den stund det händer. En Montessorilärare träffar och ser sina elever varje dag 
och i princip under hela skoldagen. Klasserna i de båda besökta Montessoriskolorna var 
ungefär lika stora, runt 25 barn i varje årskurs. Detta är något färre än i en genomsnittlig 
kommunal skola där det är 30 elever i varje klass. Vi tror att det är i kombination med detta 
och att lärarna alltid är närvarande som ökar prestationerna hos eleverna. Lärarna har också 
mer tid för de elever som verkligen behöver hjälp.  
 
Eleverna tycker att de har bättre kontakt med sina lärare på Montessoriskolan än vad de 
senare har på gymnasiet (Smeds, 2000). Vissa tyckte dock att lärarkontakten på 
Montessoriskolan var bra men att den kunde vara krävande: …de var på en om man inte 
gjorde sina saker. Lärarna var tjatiga ibland, men att det var för att de engagerade sig 
(Smeds, 2000). Dock är det lätt att tänka sig att detta även gäller för elever som gått på en 
vanlig, traditionell högstadieskola och att den minskade lärarkontakten beror mycket på att 
gymnasiet skiljer sig från högstadiet vad det gäller studietakt och annat.  
 
Barnet skall alltid vara i centrum, oavsett om det gäller en Montessoriskola eller en vanlig, 
traditionell skola. Som lärare måste man veta hur mycket eleverna kan och förstått av ett 
resonemang innan man kan gå vidare i materialet. Inom kemi- och biologiundervisningen är 
detta kanske ännu mer viktigt än i andra ämnen.  

4.2 Blandade årskurser 
Maria Montessori menar att alla årskurser i en och samma lokal bildar en bra integration 
mellan åldrar och bidrar därmed till en större förståelse för olika utvecklingsstadier. Eleverna 
kan därmed hjälpa varandra och får arbeta på sin egen nivå. En elev i nian kan lika gärna få 
arbeta med sjuans uppgifter om eleven behöver det, likväl som en elev i sjuan kan arbeta med 

17 



nians kurs. På de båda skolorna vi besökt fungerade det i princip så trots att eleverna var 
åldersseparerade under genomgångar och samlingar. Åldersintegreringen kommer alltså till 
när eleverna arbetar självständigt. Dock anser vi att det borde gå att få in åldersintegreringen 
även på samlingarna och genomgångarna. Om eleverna nu skall arbeta självständigt och är 
redo för att gå vidare i kurserna borde de kunna vara med på samlingar och genomgångar 
även om det inte är just för den egna klassen. Samlingar och genomgångar borde vara mest 
till för att eleverna skall få ett visst material presenterat för sig och för att elevernas intresse 
för t ex redoxkemi skall väckas. Visserligen kräver det mer av undervisningen på högstadiet i 
form av genomgångar än vad det gör för lägre årskurser men lärarens material borde vara så 
planerat att de elever som vill arbeta med redoxkemi hänger med på dessa samlingar oavsett 
om de går i sjunde eller åttonde klass. I skola A hade både lärare 1 och 2, två års cykler på sin 
undervisning, vilket vi anser är mycket bra och fungerande. Lärarna borde egentligen köra 
cyklerna parallellt på ett sådant vis så det inte spelar roll om eleven går i sexan eller i åttan när 
de läser ett visst material. 

4.3 Undervisningens uppläggning 
Rent allmänt måste påpekas att Montessoripedagogiken för högstadiet skiljer sig från 
undervisningen på låg och mellanstadiet. På högstadiet finns inte samma konkreta och 
självrättade material som man finner i lägre årskurser, men Montessori grundtankarna finns 
där. Eleverna lär sig att bli självständiga och fredsälskande individer. Innehållet i lektionerna 
ökar i och med att eleverna börjar högstadiet. På de Montessoriskolor vi besökt visar det sig 
genom att samlingarna/genomgångarna blir fler och vi ser det som att eleverna blir mer styrda 
på högstadiet än vad de blir i lägre årskurser just på grund av detta. Detta kan också bero på 
att de högstadier vi besökt inte var auktoriserade utan Montessoriinspirerade, kanske ser det 
annorlunda ut på en auktoriserad Montessorihögstadieskola. Maria Montessori ansåg att barn i 
högstadieåldern var sk. Erdkinder och att deras undervisning skulle vara mer jordnära och att 
de skulle få möjlighet att tillämpa tidigare inhämtade kunskaper. Detta är inte 
undervisningens upplägg på de skolor vi besökte.  

4.4 Lärarnas material 
Lärare 1 hade ett material som vi anser är helt i Maria Montessoris anda. Det var tydliga 
instruktioner om hur eleverna skall arbeta med ett speciellt material. Detta var tydligt uppsatt 
för eleverna som helt själva fick ta ansvar för arbetet med materialet (se bilaga 2 och 3). Även 
lärare 2 och 3 hade relativt tydligt material men i våra ögon inte lika tillfredsställande som 
lärare 1´s material. Alla tre lärarna lät eleverna själva arbeta med laborationer. Materialet var 
iordninggjort och det var bara för eleverna att laborera när de kände sig redo för det. Dock var 
den ansvarige läraren tvungen att vara i klassrummet för att det skulle vara tillåtet att laborera, 
men då lärarna på skola A i princip alltid fanns till hands var det inget problem. På skola B 
kan eleverna bara laborera när NO-läraren var ansvarig lärare under EA-tid. Eleverna fick 
givetvis arbeta med vad de kände för men denna outtalade styrning är inte riktigt enligt Maria 
Montessoris filosofi anser vi.  
 
På skola A hade båda lärarna sina laborationer färdigställda i backar. Det var bara för eleverna 
att lyfta fram en back med laborationsutrustningen i och sätta igång. Eleverna ansvarar för att 
allt använt material kommer tillbaka i backen och att arbetsytan städas. Men är inte detta 
ganska begränsande? Svårare och delvis farligare experiment kan eleverna inte genomföra 
själva. Elever kommer och går i laborationssalen vilket eventuellt kan öka risken för olyckor. 
En samlad laboration där läraren har exakt översikt över alla elever samtidigt bör vara bättre. 
Eller är det så att fler och enklare experiment som eleverna fritt får genomföra ökar 
förståelsen mer eller ger ett ökat intresse för ämnet? Alla tre lärarna vi talat med genomförde 
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en del laborationer som demonstation inför hela klassen på en samling/genomgång. Åter igen 
ser vi här att det är ramfaktorer som är det begränsande momentet för att en adekvat 
Montessoripedagogik skall kunna genomföras. 
 
På skolorna varierade materialet från lärare till lärare. Rent konkret tror vi att ett mer 
bearbetat och sammanställt material skulle öka själva förutsättningen för pedagogiken. Helt 
enkelt skulle lärandesituationen förbättras om lärarna tillsammans utvecklade ett och samma 
material som de undervisade utifrån. Detta skulle även öka elevens frihet. 

4.5 Prov och uppföljning 
Det trestegsupplägg på lektionerna som Maria Montessori förespråkade såg vi inte allt för 
mycket av på de två skolor vi besökte. De lärare vi talade med gav eleven som oftast ett prov 
efter varje avslutat avsnitt. De visade inte på att eleverna skulle få en ny chans om de inte 
lyckats bra på proven. Man kan lätt fundera på om detta beror på att eleverna fick genomföra 
proven först efter att ha arbetat länge med ett visst material så att de var redo att ta proven. 
Kan eleven inte återge vad han/hon lärt sig skall läraren låta barnet arbeta vidare med 
materialet för att senare låta eleven göra om presentationen (Signert, 2000). Vi anser att det är 
viktigt för eleverna att kunna uttrycka sig muntligt. Lärare 1 lät sina elever redovisa resultaten 
muntligt då och då medan Lärare 3 inte haft någon muntlig redovisning överhuvudtaget.  
 
Mer än hälften av eleverna som gått på ett Montessorihögstadium anser att nivån på 
undervisningen är högre på gymnasiet, men de övriga 46 procent av eleverna anser att nivån 
är densamma eller lägre. Eleverna tycker också sig uppleva att antalet inlämningsuppgifter är 
mycket färre och antalet prov är fler och i vissa fall mycket fler (Smeds, 2000).  
 
Själva proven och uppföljningarna på de skolor vi besökt, har inte skiljt sig markant från de 
metoder som används på en vanlig, traditionell skola. Vi skulle kunna tänka oss en 
provsituation där eleven skulle ha chans att göra om provet efter att ytterligare fått 
bearbeta/fördjupa sig i ett material. Detta är mer i Maria Montessoris anda än hur 
provsituationen ser ut idag.  

4.6 Elevernas självständighet och arbete i klassrummet 
Eleverna tar mycket eget ansvar och väljer själva vilka skoluppgifter de vill arbeta med under 
Vit-tid (skola A) och EA-tid (skola B). På detta sätt blir eleverna mer självständiga än på en 
vanlig, traditionell skola (Smeds, 2000; Eliasson och Ornbrant, 1997). Ingen bestämmer var 
och när eleverna skall arbeta. På skola B var det mer eller mindre uttalat att eleverna skulle 
arbeta med det ämne som den för stunden ansvariga läraren undervisar i. Att eleverna på de 
båda skolorna hade disciplin var det ingen tvekan om anser vi. Det var förvånansvärt lugnt i 
klassrummen trots att vi var där och observerade och att det var så många elever som arbetade 
i klassrummen samtidigt. Under den tid vi intervjuade lärarna blev vi då och då avbrutna av 
elever som kom för att fråga sina lärare om någonting. Detta upplevde vi inte alls som 
störande utan mer som ett tillfälle till att få se hur öppna och självsäkra eleverna var. Vi 
upplevde det som att eleverna visste att deras frågor var relevanta oavsett om de var onödiga 
eller inte. 
 
Idag finns det vanliga, traditionella högstadieskolor som reserverar några timmar per dag till 
att eleverna själva får använda tiden till det som de känner att de behöver arbeta med. 
Elevernas frihet är även här inom begränsade ramar vilket medför att innan deras valfria 
arbete startar, skriver de ner i en bok vad de ska göra och hur lång tid varje moment ska ta. 
Efter arbetspasset skriver de ner vad de tyckte om sin prestation och lämnar in boken till en 
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ansvarig lärare. Detta är ett tydligt exempel där Montessori tankar har införts till en vanlig, 
mer traditionell skolmiljö. 

4.7 Klassrummets miljö 
Klassrummets utformning på en Montessoriskola liknar mer en hemmiljö än vad den gör i en 
vanlig, traditionell skola. Detta var mycket påtagligt på skolorna som vi besökte. Lugnare 
elever och mindre skadegörelse, än vad vi är vana vid från andra skolor, var det första vi lade 
märke till. Eliason och Ornbrant (1997) har också konstaterat detta. Att eleverna samtalar med 
varandra i lägre ljudnivå, kan bero på att de inte behöver konkurrera med varandra för att få 
uppmärksamhet, de vet att alla får möjlighet att göra sin röst hörd. Skola B var mer lik en 
vanlig, traditionell skola med korridorer och fler mindre klassrum. Möbleringen där kunde 
vara mysigare och en öppnare planlösning hade varit önskvärd i våra ögon. Lite fler soffor 
och andra stoppade möbler hade verkligen behövts där anser vi. Något vi verkligen saknade 
på de båda skolorna var de mjuka mattor som är mycket vanliga i lägre klasser. Mattorna 
skulle kunna stå ihoprullade i ett hörn av klassrummet när de inte används och när eleverna 
vill arbeta på golvet, tar de en matta, rullar upp denna och mattan markerar då en arbetsplats. 
Vi kan inte se varför eleverna på högstadiet inte skulle kunna få möjlighet till den arbetsplats 
som golvet erbjuder. Eleverna på högstadiet är så vuxna och gör sig bäst i bänkar. Dessutom 
är mattorna så stora och bängliga (Alm, 2004). 
Vi förstår att hanteringen av mattorna är ett extra besvär för lärarna och att det är ramfaktorer 
så som ekonomi och utrymme som spelar in, men skall barnet vara i centrum så måste det 
finnas någon lösning. 
 
Vidare var båda skolorna mycket trevligt utformade. På väggarna satt elevernas egna verk 
uppsatta vilket ger elevernas kreativitet ett erkännande. Känslan av hemmiljö ökade genom att 
eleverna inte fick ha sina ytterskor på sig inomhus.  

4.8 Elevernas förutsättningar inför framtiden 
Eleverna på skola A klarar sig mycket bra i gymnasiet (Smeds 2004a). De söker i någon 
högre grad till teoretiska program på gymnasiet än vad elever från andra skolor gör. Lika så är 
tendensen i skola B enligt lärare 3. Inte heller byter de inriktning på gymnasiet i samma 
utsträckning som elever från vanliga, traditionella skolor gör. Detta tror vi beror på att 
eleverna är vana att ha ett stort krav på sig att arbeta självständigt. Att arbeta på egen hand 
utan lärare i närheten är något naturligt för elever som gått Montessorigrundskola. Många av 
eleverna på skola A anser att de har det tuffare än om de skulle ha gått på en annan skola 
(Smeds, 2004a) men att kraven på dem inte ökar på gymnasiet vilket gynnar dem. 
 
De flesta eleverna på skola A och B har undervisats med Montessoripedagogik ända sedan 
dagis men det finns elever som kommit från vanliga, traditionella skolor mitt i skolgången. 
Dessa elever kan ha svårigheter att anpassa sig till den annorlunda arbetsformen som 
Montessoriskolan innebär men hittills har ingen elev inte klarat av en sådan överflyttning 
enligt de intervjuade lärarna. Vi tror att detta beror just på att lärarna tar sig tid på ett annat 
sätt att se eleven och hjälpa denna att klara av undervisningen på ett annat sätt än vad lärare 
har tid och möjlighet att göra på en traditionell skola. 
 
Enligt tidigare nämnda undersökning (Smeds, 2000) tillfrågades eleverna om de tyckte att de 
fått lära sig ”rätt” saker inför vad som mötte dem på gymnasiet. Det visade sig att av alla 
eleverna tyckte 70 % att de har fått lära sig ”rätt” saker och att de blivit bra förberedda på vad 
som mött dem på gymnasiet. På frågan om eleverna i stort sett är nöjda med hur 
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Montessoriskolan förberett dem för de gymnasiala studierna svarade drygt 92 % att de var 
nöjda eller mycket nöjda.  
 
Skola A visar upp 100 % godkända elever i nionde klass (Smeds, 2004a) vilket ligger mycket 
högre än genomsnittet som är 89 % i hela Sverige (Falkeback, 2004). Klarar sig eleverna på 
nationella prov måste man ju då anta att själva undervisningsförfarandet fungerar. Men vad 
beror detta på? Är det helt enkelt lärarnas entusiasm beroende på en motiverad skolledning 
som gör undervisningen mer tillfredsställande än på en kommunalt driven skola? Eller beror 
det på att eleverna får arbeta i sin egen takt med ett konkret material. Beror 
kunskapsinlärningen på det presenterade materialet eller på hur materialet presenteras? Att 
ingen av eleverna vare sig på skola A eller B har gått ut högstadiet med betyget IG, anser vi 
till viss del kan tillräknas pedagogiken, men inte i den grad som rektorerna på skolorna vill 
påskina. Man måste vara medveten om att oavsett elevernas sociala bakgrund, har deras 
föräldrar gjort ett aktivt val att sätta sitt barn i en Montessoriskola. Vi tror att dessa föräldrar i 
högre grad än andra föräldrar påverkar sina barns engagemang för skolarbetet. Dessutom är 
det bevisat, i en studie av 18 friskolor varav skola A ingår, att föräldrarna, till elever i 
friskolor, i högre grad har akademisk utbildning (Lindqvist, 2002). I och med detta 
ifrågasätter vi rektorernas påstående att eleverna på Skola A och B skulle ha samma sociala 
bakgrund som eleverna på de övriga skolorna inom kommunen.  

4.9 Biologi- och kemilärarnas syn på Montessoripedagogiken samt deras 
agerande i klassrummet 

Maria Montessori (1998b, s 157) skriver: Välsignade är de lärare som fört sin klass till den 
nivå där de kan säga: Vare sig jag är närvarande eller inte så jobbar klassen vidare. 
Gruppen har uppnått självständighet. 
 
Kanske är detta varje lärares mål men det är en stor skillnad på en ordinarie lärare och en 
Montessorilärare. Det handlar inte om att Montessoriläraren är aktiv där den ordinarie läraren 
är inaktiv och vice versa utan hos Montessoriläraren är inaktivitet ett tecken på framgång. En 
ytlig bedömning av Montessorimetoden är alltför ofta att den kräver lite av läraren, som måste 
undvika att lägga sig i och lämna barnen att fritt utföra sina aktiviteter. Men tar man de 
didaktiska materialen i beaktande samt detaljerna i undervisningens utformning, blir läraren 
uppgift både aktiv och komplex. Precis detta såg vi hos de lärare vi besökte på Skola A och B. 
Lärarna ansåg själva att de hade lite egen tid för planering och rättning av inlämnat material 
då de skulle finnas till hands för eleverna under hela skoldagen. Däremot var det mesta 
materialet färdigt och läraren behövde på så vis inte engagera sig i att plocka fram samt att 
städa undan efter eleverna då en kemilaboration var utförd. Ju mer självständigt eleverna 
arbetade desto mer inaktiv blev den ansvarige läraren. (Montessori, 1998b) 

4.10 Går det att tillämpa Montessoripedagogiken på Lpo 94s och Lpf 94s 
grundvalar?  

Efter att ha jämfört riktlinjer med både Lpo 94 och Lpf 94 med Montessoripedagogikens 
tankegångar har vi inte hittat någonting som strider mot kompatibiliteten mellan 
styrdokumenten och Montessoripedagogiken. Snarare har vi upptäckt att både Lpo 94 och Lpf 
94 har många liknande tankegångar som Montessoripedagogiken och det ser ut som om den 
vanliga, traditionella skolan har blivit mera Montessoriinspirerad. Detta är även något som 
Montessoriskolor har upptäckt och för att profilera sig själva måste de marknadsföra sina 
idéer ännu tydligare i konkurrensen till den traditionella skolan (Wennerström, 2004). 
Kritiken som har framförts mot Montessoriinspirerade gymnasier är ofta att alla elever inte 

21 



klarar det stora ansvaret som de ställs inför. Vår erfarenhet av detta, från egen undervisning, 
är dock tvärtom att eftersom inte läraren håller långa föreläsningar kan tiden användas till 
uppföljning av elevernas kunskaper. Detta leder i sin tur till att det blir svårare att någon elev 
försvinner i mängden än vad det är på de mer vanliga, traditionella skolorna idag. 
Montessoripedagogiken skulle också kunna bidra till en mera ämnesövergripande 
undervisning på gymnasiet än vad som förekommer idag. Vi tror att eleverna skulle känna 
mera inspiration att läsa de olika ämnena ifall det går att finna den röda tråden mellan de olika 
ämnena.  

4.11 Skulle Montessoripedagogiken fungera i kemi- och biologi-
undervisningen på ett högstadium på en vanlig, traditionell skola? 

För att sammanfatta vår diskussion vill vi påstå att Montessoripedagogiken är ett utmärkt 
instrument för att undervisa i kemi och biologi på högstadiet. Kemi och även biologi är två 
ämnen där kunskaperna befästs genom att få arbeta med ett material under en längre tid. I 
dessa ämnen ingår många praktiska moment, såsom laborationer och exkursioner, vilka är 
perfekta för sinnesträning och självständigt arbete. Utifrån våra egna erfarenheter som kemi- 
och biologilärare anser vi att Montessoripedagogiken skulle kunna vara en stor hjälp för 
läraren på en vanlig, traditionell skola. Att starta upp och börja arbeta efter Maria Montessoris 
tankar ger visserligen ett merarbete för läraren i fråga men ett varierande arbetssätt är i 
längden befriande för alla människor, lärare inte minst. Montessoris grundtankar finns redan 
hos oss lärare, det gäller bara tillämpa dem mer konkret. 
 
Med Montessoripedagogikens hjälp tror vi att dagens kemi- och biologiundervisningen på en 
vanlig, traditionell skola bättre skulle stimulera och aktivera eleverna. Oavsett om man som 
lärare på en traditionell skola väljer att lägga upp hela sin undervisning enligt 
Montessoripedagogiken eller inte, tror vi att ett mera konkret material gynnar elevernas 
lärandesituation. Ett arbetsmaterial som följer Montessoripedagogiken ger eleverna ökad 
självkänsla och självförtroende, vilket i sin tur ökar intresset för ämnet i sig. Framför allt kemi 
upplevs som svårt för eleverna och det är ofta stor skillnad i kunskapsnivå mellan olika elever 
i en kemiklass. Därför vore det perfekt om materialet erbjöd eleverna att få arbeta i sin egen 
takt i kemi. 
 
Inom kemi- och biologiundervisningen var skillnaden i lektionernas upplägg mellan en 
traditionell skola och en Montessoriskola inte så markant stor. Vi tror dock att den 
traditionella skolan skulle vinna på att öppna upp klassrummen mer och låta eleverna få 
arbeta med vad de vill och med det de behöver arbeta med i en viss stund. Laborationssalarna 
borde vara mer öppna för eleverna att laborera i när de känner för det, naturligtvis under 
uppsikt av ansvarig lärare. 
 
Det är ingen tvekan på att det skulle vara möjligt att ha åldersblandad kemi- och 
biologiundervisning på en mer vanlig, traditionell skola. Dock kan det vara svårt att införa 
konceptet. Detta dels för elevernas ovana att arbeta på ett sådant sätt, samt den traditionella 
synen på hur en skola skall drivas. Att öka elevernas inflytande och därmed ge dem ett större 
ansvar tror vi eleverna skulle uppskatta. Vi tror främst att det skulle uppskattas av 
gymnasieelever men även av elever som går på högstadiet. Eleverna som studerar vid ett 
gymnasium skulle berikas med bättre självförtroende både genom individuellt arbete och 
grupparbete. Det skulle även göra dem bättre förberedda för ett arbetsliv utanför skolans 
väggar. Vissa elever skulle kanske få det lite jobbigt i början, men det som är viktigt är att 
eleverna vet vad deras mål är och att eleven och läraren har ett nära samarbete för att uppnå 
det. Detta innebär en större arbetsbörda för läraren men vi tror att detta skulle kompenseras av 
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att elevernas inspiration för lärandet ökar. Rent praktiskt ser vi inte några problem med 
genomförandet av detta på högstadiet/gymnasiet. Det skulle exempelvis genomföras så att 
varje ämne hade tid från förmiddag till lunch, eller från lunch till eftermiddag. Istället för att 
använda planeringen som det ser ut nu i en vanlig, traditionell skola med någon timme här 
och där av exempelvis kemi- eller biologiundervisning i veckan. Naturligtvis skulle detta 
medföra att alla ämnen fick denna utformning. I ett senare perspektiv skulle det även 
möjliggöra mera ämnesövergripande undervisning. Det skulle exempelvis gå att börja 
förmiddagen med en fysiklektion och därefter på kemilektionen spinna vidare på samma 
område men med en annan vinkling.  
 
Utifrån våra egna erfarenheter som lärare anser vi att elevernas olika studietekniker och 
arbetssätt skulle behöva anpassas mer till de enskilda eleverna på både högstadiet och 
gymnasiet. Både elever och lärarna skulle trivas bättre i en miljö som stimulerar till lärande. 
En sådan anpassning skulle mycket väl kunna genomföras på högstadiet och gymnasiet, t.ex. 
genom att möblera klassrummen mer öppet med soffor och fåtöljer, ha ljusare färger på 
väggarna och mattor på golven. 
 
Vi ser inga problem att använda Montessoripedagogik i kemi- och biologiundervisningen för 
att eleverna ska uppnå de, av skolstyrelsen, uppsatta målen. I detta fall helgar målen medlen 
och allt som är bäst för elevernas inlärning är det bästa oavsett om det är 
Montessoripedagogiskt baserad undervisning eller inte. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till NO-lärare: 
 

 Bakgrunds fakta 
• Utbildning, tidigare arbetserfarenheter … 

 
 Er syn på montessoripedagogiken 

 
 Undervisningens uppläggning 

• Ramfaktorer 
• Material 
• Klassens storlek 
• Samarbete med andra lärare 
• Kompatibilitet med styrdokumenten 
• Eventuella skillnader mellan biologi lektioner/kemi lektioner 

 
 Hur fungerar det praktiskt? 

• Laborationer/exkursioner 
• Föreläsningar 
•  Prov och uppföljningen av dessa 
• elevernas arbete i klassrummet/grupparbeten 
• skillnader mellan biologi- och kemilektioner 

 
 Din åsikt 

• Är din undervisning baserad på Montessoripedagogik? 
 Hur yttrar det sig? 
 Finns det något som du skulle vilja förändra i din metodik så 

pedagogiken blir mer framträdande eller mindre framträdande? 
• Fördelar/nackdelar med montessoripedagogiken i kemi- och/eller 

biologiundervisningen 
• Gynnas eleverna av denna pedagogik? 

 Bättre resultat på centrala prov, mera självständiga och ansvarstagande 
elever? 
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Bilaga 2 Lärare 1 skriver till sina elever: 
Jag har gjort uppgifter till dig som individualiserar undervisningen bl.a. genom att låta 
dig arbeta i din egen takt. Vidare har du stort eget val i att bestämma vilken uppgift du 
vill jobba med inom arbetsområdet och även när och hur du vill lösa arbetsuppgifterna. 
En annan fördel med att jobba så här är att uppgifterna kräver större förståelse. 
 
Du har ingen lärobok där du finner svaren på vissa sidor som är förutbestämda, utan du 
får en bok i fysik, en i kemi och en i biologi att söka kunskap ur. Använd sedan registren 
lägst bak i böckerna. Dessutom har vi referensböcker i naturvetenskap. 
Nationalencyklopedins uppslagslexikon och Internet är andra bra ställen att leta på i 
jakt på problemens lösning.  
 
Varje arbetsområde behandlas med hjälp av en rad uppgifter som lockar dig till att 
experimentera, iaktta, dra slutsatser samt redovisa ditt resultat. I min planering av 
arbetsområdena finns en målbeskrivning så att du före arbetes start vet vad som krävs 
av dig. Arbetsuppgifterna är förhållande vis ”öppna” dvs. de kan lösas på flera sätt. Alla 
papegojfrågor ha jag tagit bort och i stället ska du förstå sammanhang och dessutom 
med egna ord redogöra för detsamma.  
 
För att öka din förståelse så har nästan allt färdigtillverkat material ersatts med material 
som du tillverkar själv.  
 
Jag kommer att vara återhållsam med att ge dig de korrekta svaren. Istället vägleder 
jag dig så att du kan klättra i kunskap genom att ge en annan vinkling på problemet, 
föreslå andra experiment, hänvisa till lämplig litteratur eller bra sökord till Internet. Jag 
vet att du kommer att lyckas bra med dessa uppgifter fast arbetssättet kräver lite mer 
av dig. När du väl har förstått hur du ska göra för att bäst söka kunskap och lösa 
problem så kommer du i fortsättningen nå högre och högre mål och bli mer nöjd med 
din egen insats. 
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Bilaga 3 NO-kurs för år 6 och 7 VT-04.  År 1 
 
Studiebesök på Tom Tits experiment 
 
Uppgift: Göra ett aktivt besök på Tom Tits experiment. Där får du under en heldag själv gå 
runt och titta på spännande experiment. Jag vill att du själv väljer ut tre intressanta experiment 
som du skriver anteckningar om hur det fungerar. 
 
Tidsåtgång: 1 vecka. Vecka 2, den 7 Januari kl.9.00 samlas vi på skolan. 
 
Arbetssätt: Gruppuppgift, två till fyra elever. Ni väljer själv vem ni vill jobba med. 
 
Redovisning: Muntlig redovisning ett par dagar efter studiebesöket. Träna på din muntliga 
redovisning och var väl förberedd på vad du ska berätta om. Du får inte ha med dig några 
anteckningar till redovisningen. Använd gärna overhead, eller skriv på tavlan med olikfärgade 
pennor. Kanske är det tom möjligt att gör a experimentet framför klassen när du redovisar. 
 
 
Eld 
 
Uppgift: Jobba med området eld både teoretiskt och laborativt med hjälp av de 15 gröna 
korten i gröna pärmen. Du ska även få gå på studiebesök på en brandstation. 
 
Tidsåtgång: 3 veckor. Veckorna 3, 4 och 5. 
 
Arbetssätt: Du arbetar med korten enskilt eller i grupp om två elever. Du väljer själv hur du 
vill jobba och i så fall med vem. Många av korten är laborativa, dvs. Du gör experiment för 
att få reda på svaren. Tänk på att dessa tar mycket längre tid i anspråk än kort där du bara 
behöver söka efter svaret och sedan skriva ned det. Tänk på att skriva egna labbrapporter. 
Inget kopierande alltså. Dessutom deltar du aktivt i studiebesöket på brandstationen. 
 
Redovisning: Du lämnar enskilda labbrapporter till mig innan NO-blocket är slut, senast den 
30 januari.  
 
 
Teknikuppgift kopplat till området eld; 
 
Teknikuppgift kopplad till arbetsområdet eld är att bygga egna brandsläckare och att få prova 
på att använda dem. Instruktioner till dessa byggen finns på kort 8 i gröna pärmen. 
 
Alla experiment med brandsläckare görs i dragskåpet och med lärare närvarande. Ingen 
blandar några kemikalier utan skyddsglasögon och förkläde. 
 
Tidsåtgång: 1 dag under veckorna 3, 4 och 5. 
 
Arbetssätt: Du jobbar praktiskt med en kompis på denna uppgift. Jag sätter ihop grupperna. 
 
Redovisning: Du visar din brandsläckare för mig i dragskåpet. Obs! Senast fredag vecka 5. 
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Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå: 
 Vad som krävs för att något skall brinna 
 Varför olika bränslen antänds vid olika temperaturer 
 Varför vatten släcker eld 
 Kunna släcka eld på några olika sätt och även förstå varför eld släcks 
 Djuren och människans förbränning 
 Hur växthuseffekten fungerar  
 Få en inblick i hur man jobbar på en brandstation 

 
Frivillig uppgift kopplad till arbetsområdet eld: Forska kring brandfarliga vätskor och hålla ett 
kort föredrag om detta för klassen senast vecka 5. Prata med mig senast sista veckan under 
No-blocket så jag kan planera in ditt föredrag i mina samlingar. 
 
 
Luft 
 
Uppgift: Jobbar med området luft både teoretiskt och laborativt med hjälp av de 16 korten i 
gröna pärmen. 
 
Tidsåtgång: 3 veckor. Veckorna 6, 7 och 8 
 
Arbetssätt: du jobbar ensam med detta arbetsområde. På de laborativa experimenten går det 
bra att samarbeta med någon annan elev. Ni får då lov att jobba 1-3 elever ihop. Välj själv 
med vem du i så fall vill jobba. Viktigt att tänka på är att varje elev ska skriva egna 
labbrapporter. Inget kopierande alltså. 
 
Redovisning: Storsamling och diskussion i slutet av vecka 8. Du ska ha läst på så du kan 
svaren på de olika uppgifterna. Inga anteckningar med. 
 
 
Teknikuppgift kopplad till arbetsområdet luft; 
 
Teknikuppgiften blir att bygga en egen luftballong och att få den att fungera.  
 
Tidsåtgång: 1 vecka, under sportlovsveckorna 9, 10 och 11. 
 
Arbetssätt: Praktiskt. Du tänker själ ut hur du vill konstruera din ballong. Be mig om extra 
material om du behöver. 
 
Material: Ståltråd, lim, tjocka sugrör, träpinnar, tejp, T-sprit, bomull, tunn silkespapp, mm 
 
Redovisning: På måndagen vecka 12 så gör vi en gemensam luftballongsflygning på 
skolgården. Då gäller det att ha trimmat sin luftballong väl. 
 
Målet med detta arbetsområde är att du ska: 

 Förstå vad luft är 
 Förstå vad lufttryck är 
 Få kunskap om att luft innehåller vattenånga 
 Förstå cad som skiljer var och kall luft 
 Få kunskap om hur luftrycket förändras vid uppvärmning/nedkylning av luft 
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 Utveckla kunskap om väder och vind 
 
Frivillig uppgift kopplad till arbetsområdet luft: Beskriv utförligt olika luftföroreningar 
och berätta också om olika sjukdomar och besvär som kan kuppkomma i luftvägarna. Lämna 
in fördjupningen till mig senast vecka 11. 
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Bilaga 4 Fakta om Montessori i Sverige 
I år 2004 finns det totalt 145 skolor i Sverige som är auktoriserade skolor inom 
Montessoripedagogik. I Tabell X redovisas hur denna fördelning ser ut inom respektive 
skolverksamhet. 
 
Tabell 1, visar fördelningen av auktoriserade Montessoriskolor år 2004. 
Antal skolor skolverksamhet 
26 förskola och grundskola 
96 förskola 
23 grundskola 
 
Idag finns det ingen högstadieskola som är auktoriserad Montessoriskola eftersom kriteriet för 
denna auktorisering kräver att lärarna fullföljt en Montessoripedagogikutbildning för den 
åldersgrupp som ska undervisas. Detta är ett stort problem för högstadier i Sverige eftersom 
utbildning än så länge enbart finns i USA (Ångman, 2004). Av denna anledning väljer 
högstadieskolorna att kalla sig för Montessoriinspirerade skolor. De arbetar efter 
Montessoripedagogiken och har specialutbildade lärare. 
 
Montessoriförbundet 
Svenska Montessoriföreningen bildades 1960 men omorganiserades 1979 och fick namnet 
Svenska Montessoriförbundet (Signert 2000). Förbundet är en sammanslutning av lokala 
Montessoriföreningar, för närvarande över 230 stycken. Förbundet har som huvudsaklig 
uppgift att verka för Montessoripedagogikens utbredning i Sverige. Det sker genom att: 

 bidra med råd och anvisningar vid bildandet av montessoriföreningar  
 stödja montessoriföreningar i deras strävan att bilda nya Montessoriförskolor och 

skolor  
 vara en ständig och entusiastisk pådrivare för Montessoripedagogiken i Sverige  
 verka för utbildning i Sverige av Montessorilärare på förskole- och grundskolenivå 
 påverka politiker och beslutsfattare 

 
Förbundet har sedan 1994 bedrivit auktorisation av Montessoriskolor. Skolorna har genom 
förbundet fått hjälp att visa upp en hög standard på undervisningen. En auktorisation är en 
värdesäkring, både för föräldrarna och för skolan, att verksamheten uppfyller de normer som 
Svenska Montessoriförbundet anser skall gälla för en Montessoriskola. Auktorisationen sker 
varje år och gäller ett läsår i taget. En auktoriserad förskola eller skola skall alltså, även om 
förutsättningarna är oförändrade, ansöka på nytt varje läsår. 
 
De auktoriserade grundskolorna uppfyller följande kriterier: 

 Montessoriutbildad personal.   
I grundskolan skall minst 2/3 av den pedagogiska personalen ha Montessoriutbildning 
som omfattar den åldersgrupp där undervisningen sker, alternativt ha Nationell 
Montessorispecialistexamen (NAMEX) för aktuell åldersgrupp. I grundskolan 
förutsetts lärarens pedagogiska grundutbildning motsvara gängse krav inom 
kommunala skolan.  

 Undervisningen skall vara åldersintegrerad.   
Det skall vara minst två åldersgrupper i samma grupp eller klass.  

 Det fria valet tillämpas.   
Barnet själv efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde, arbetsformer, 
arbetsplats och tid för arbete. 
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 Förberedd miljö, utrustad med Montessorimaterial.   
Miljön skall vara förberedd för både barn och vuxna samt vara tilltalande och locka 
barn till arbete. Varje barn skall kunna finna material, som är utvecklande och 
stimulerande.  

 2 - 3 timmars arbetspass.   
Barn kan arbeta uppmärksamt olika lång tid och vid olika tider. De har olika 
arbetscykler. Arbetspass på 2 - 3 timmar ger alla barn mellan 3 - 12 år möjlighet att 
arbeta efter sin egen arbetscykel.  

 Skriftligt förda elevkort - i förskolan.  
Läraren skall kontinuerligt föra in uppgifter om barnets arbete, kunskaper och 
färdigheter på elevkort. Elevkorten används vid planering av elevens arbete samt vid 
utvecklingssamtal.  

 Individuella arbetsplaner - i grundskolan.  
Individualiserad undervisning fordrar individuella arbetsplaner. Barnet tränas tidigt att 
ta ansvar för sin inlärning. Inom ramen för kursplanerna kan de välja tillsammans med 
läraren vad, när och på vilket sätt de skall arbeta med olika moment. 

(Jorméus, 2004) 
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