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Abstrakt 

 

Dr Maria Montessori bedrev aldrig någon egentlig forskning på elever äldre än tolv år, ändå 

finns det idag flera skolor som bedriver Montessoriundervisning för elever på högstadiet. 

Själva kärnan i hennes pedagogik är att undervisningen ska baseras på barn och ungdomars 

olika utvecklingsfaser, något hon kallade för sensitiva perioder. Den här uppsatsens syfte är 

att genom observationer och intervjuer med lärare undersöka hur tre Montessoriskolor med 

högstadium valt att tolka vad som kännetecknar Montessoripedagogik för elever i åldern 12-

16 år utifrån de tre aspekterna den förberedda miljön, lärarrollen och elevernas arbetsmaterial. 

De tre skolorna har i allt väsentligt adopterad pedagogiken så som den ser ut för elever 6-12 

år. Lärarna var mycket engagerade i elevernas arbetsmiljö och uttryckte frustration över att de 

inte kunde erbjuda en ännu bättre miljö. Det som stoppade lärarna i deras vilja att göra ännu 

mer var dels en fråga om lärarnas egna prioriteringar, dels en fråga om resurser i framför allt 

tid men även i viss mån pengar. 

Nyckelord: Montessoripedagogik, högstadiet, lärandemiljö, elevers arbetsmiljö, lärarrollen 
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Inledning 
 

För ungefär hundra år sedan utvecklade Maria Montessori en pedagogik som sätter barnets 

nyfikenhet och lust att upptäcka och lära i centrum. En pedagogik som har filosofin: Följ 

barnet! I centrum står det enskilda barnet som individ men även något som kallas för barnets 

sensitiva period och som närmast kan liknas vid en period då barnet är extra mottaglig för en 

viss kunskap eller företeelse. Det var genom noggranna och omsorgsfulla observationer som 

Maria Montessori kartlade barnets olika psykiska utvecklingsperioder. Hon såg fyra sådana 

här perioder vilka alla är övergående och bundna till en viss ålder: 0-6 år, 6-12 år, 12-18 år 

och 18-24 år. De två första perioderna ägnade hon många timmar åt att kartlägga och det är 

också på dessa observationer som Maria Montessoris i stort sett hela pedagogik vilar på.1 Hon 

utarbetade aldrig något detaljerad pedagogik för barn och ungdomar äldre än tolv år, men 

ändå finns det idag flera stycken högstadieskolor där man bedriver Montessoripedagogik. Det 

som finns skrivet av Maria Montessori som gäller ungdomar i åldern 12-16 år förespråkar så 

kallade farmschools, det vill säga internatskolor på landsbygden där eleverna brukar jorden 

och bedriver försäljning.2 Det är ganska långt ifrån de skolor i ofta tätbebyggda områden som 

idag erbjuds inom Montessoriverksamheten för ungdomar 12-16 år. Den enda bok som getts 

ut under Maria Montessoris namn och som delvis handlar om tonåringar är boken From 

Childhood to Adolescence. Den är baserad på en rad föreläsningar som Maria Montessori höll 

i slutet av 1930-talet. Två av bokens kapitel diskuterar tonåringars behov.3 

Min hypotes är att i och med att Maria Montessori forskat och skrivit så pass lite om den 

tredje utvecklingsperioden ser undervisningen för de få högstadieskolor som bedriver 

Montessoripedagogik väldigt olika ut. Mig veterligen finns det dessutom endast en mindre 

grupp av Montessoripedagoger utbildade i Sverige för högstadiet.4 

                                                 
 

1 Skjöld och Smeds 2009: 18, 30 och 33, Signert 2000: 57 
2 Montessori 1996 
3 Signert 2000: 53 
4 Svenska Montessoriförbundet har startat en nationell specialistexamen för Montessorilärare, NAMEX. Endast 
tre grupper av lärare behöriga för högstadiet har diplomerats. Den första gruppen studenter gjorde sin andra 
prövning juni 2011, den andra gruppen gick upp i början av december 2011 och den tredje gick upp i november 
2012. Flera universitet däribland Stockholms och Göteborgs har också haft längre påbyggnadskurser inom 
Montessoripedagogik. Men någon enhetlig samsyn kring Montessoripedagogik för äldre elever har inte funnits. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka närmare hur tre olika Montessoriskolor 

valt att tolka Maria Montessoris tankar kring vad som kännetecknar god pedagogik för elever 

12-16 år, det vill säga årskurserna 6-9. De delar av Montessoripedagogiken som jag valt att se 

närmare på är den förberedda miljön, lärarrollen och elevernas arbetsmaterial. Mina 

frågeställningar är: 

• Vilka är de bakomliggande faktorer som styr hur skola och lärare valt att organisera 

elevers undervisningsmiljö? 

• Vilken betydelse har Montessoripedagogiken för hur lärarna interagerar med eleverna? 

• Vilka arbetsmaterial används på skolorna samt vilka faktorer är det som styr lärarnas 

val av materialet? 
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Metod 

Urval 

Mitt första urvalskriterium handlar om skolornas geografiska läge då jag vill att de ska ligga 

på pendlingsavstånd från min bostad. Enligt Montessoriförbundets hemsida finns det sex 

skolor i länet där jag bor som bedriver Montessoripedagogik för åldern 12-16 år. Av dessa sex 

sorterade jag bort tre skolor, en för att jag just nu arbetar där, en då det visade sig att de inte 

längre har någon Montessoriundervisning för den här åldern och en därför att jag tidigare 

gjort VFU där och fortfarande känner rektor och många i personalen. De tre skolorna som 

finns kvar har en god geografisk spridning inom länet. 

Nästa steg var att kontakta skolorna. Jag började med att skicka ett mejl som jag sedan följde 

upp med i vissa fall ett dussintal telefonsamtal.5 Då jag efter flera veckors jagande fortfarande 

inte lyckats boka in den tredje skolan, samtidigt som jag av en slump fick reda på att 

ytterligare en skola som förut enbart haft Montessoriundervisning för yngre år startat upp ett 

högstadium bestämde jag mig för att vända mig till dem. Samtliga observationer och 

intervjuer genomfördes under en period av tolv dagar. Den geografiska spridningen blev på 

grund av den tredje skolan något sämre men å andra sidan fick jag med en skola som med all 

sannolikhet just nu är i färd med att utforma sin miljö, vilket förhoppningsvis ger min 

undersökning ytterligare en dimension. 

Vad det gäller själva urvalet av lärare har jag låtit skolorna själva föreslå vem jag ska prata 

med. Jag har inte känt något behov att begära en viss lärare utifrån till exempel ålder, kön, 

ämne eller behörighet då jag vid noggrann eftertanke inte sett behovet. Mitt enda krav har 

varit att läraren brukar arbeta med eleverna under det som på Montessoriskolor ofta kallas för 

vit tid.6 Jag förmodar att den lärare som skolorna föreslagit för mig varit en lärare som har 

haft tid och lust att prata om elevernas arbetsmiljö, som helt enkelt varit intresserade av 

ämnet. 

                                                 
 

5 Bilaga 1 
6 Uttrycket ”vit tid” kommer sig av att elevernas schema är blankt (vitt) från lärarledda lektioner under dessa 
pass. Vit tid kallas på en del Montessoriskolor för eget arbete eller Montessoritid. 
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Procedur 

Den metod som enligt mig känns naturligast att använda sig av i ett arbete som behandlar 

Montessoripedagogik är observationer då dessa har en alldeles särskild roll inom Montessori. 

Maria Montessoris hela pedagogik bygger på hennes egna observationer utförda på yngre 

barn. Hon menade att alla de exakta vetenskaperna utvecklats genom observationer och att 

lärare därför regelbundet ska observera barnen för att därigenom på ett vetenskapligt synsätt 

utveckla sin verksamhet.7 Jag har gjort tre observationer, en på varje skola. Min intention har 

varit att genomföra observationerna under ett sammanhängande tre timmarspass, under 

elevernas vita tid. Men då skolornas scheman och skolornas lokaler sett mycket olika ut har 

detta inte alltid varit möjligt att följa fullt ut. På alla tre skolorna har jag bland annat tvingats 

att röra mig mellan de olika salarna och även mellan vit tid och lektionsgenomgångar. Den 

observationsmetod jag använt kallas för ”critical incidents” eller på svenska kritiska 

händelser.8 Kritiska händelser är en metod som i regel används då man inte är intresserad av 

någon speciell person utan mer av vad som händer. Det är också en metod som på kort tid 

genererar ett omfattande material om det man vill undersöka. Dessutom är materialet 

kvalitativt på så sätt att det ”innehåller tydliga beskrivningar av vad som skett”.9 Rent konkret 

har jag från olika platser på skolorna observerat elever och lärare och löpande antecknat 

händelser med anknytning till det här arbetets syfte och frågor. 

Observationerna har jag sedan kompletterat med kvalitativa intervjuer med de lärare jag 

observerat. Detta för att höra hur pedagogerna på skolorna tänkt kring Maria Montessoris 

filosofi kring miljön, lärarrollen och arbetsmaterialet. Metoden kvalitativ intervju har jag valt 

då det är en metod som lämpar sig mycket bra för att just urskilja olika företeelser och 

implikationer.10 Den kvalitativa intervjun kan beskrivas som ”en dialog där den ena repliken 

ger den andra” inom ett ämne som intervjuaren bestämt.11 Kvalitativa intervjuer och 

observationer är vanliga metoder vid examensarbeten inom lärarutbildningen, då dessa är 

metoder som lämpar sig mycket väl för att få fram den typ av kunskap som examensarbeten 

ofta söker. En svårighet med den kvalitativa metoden som man som intervjuare måste vara 

uppmärksam på är vikten av att anpassa frågorna till intervjupersonen så att hon verkligen får 

                                                 
 

7 Signert 2000: 36-37 
8 Johansson och Svedner 2006: 58 
9 Johansson och Svedner 2006: 59 
10 Malm 2006: 75 
11 Johansson och Svedner 2006: 43 
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möjlighet att säga allt hon har på hjärtat. Syftet med metoden är ju att få så uttömmande svar 

som möjligt, inte att genomföra en enkät muntligt.12 

Mina inledande intervjufrågor har varit öppna och standardiserade. Sedan har jag fyllt på med 

mer situationsbundna och anpassade uppföljningsfrågor för att förtydliga de svar jag fått.13 

Intervjusvaren har jag löpande skrivit ner på en bärbar dator som jag har haft med mig och 

som jag även använt till observationerna. Alla anteckningar har senare under samma dag 

sorterats och skrivits ut. Fördelen med att anteckna är att det material som måste gås igenom 

efter intervjun inte blir så omfattande då materialet på ett sätt redan genomgått en bearbetning 

vid nedtecknandet. Bandinspelningar har en tendens att bli relativt långa då en stor del av 

bandtiden upptas av tystnader och upprepningar. Nackdelen med att anteckna är risken att jag 

missat viktig information och att jag inte haft möjligheten att efteråt och i lugn och ro lyssna 

igenom intervjun. Eftersom jag har ett förflutet som journalist menar jag fördelarna uppväger 

eventuella nackdelar. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om utifall uppsatsen verkligen undersöker det jag vill undersöka, att den 

undersökning jag genomfört verkligen svarar på de frågor som uppsatsen ställt eller med 

andra ord om resultaten ger en sann bild av det jag undersökt. Jag hoppas och tror att så är 

fallet. Reliabilitet handlar om pålitlighet, om huruvida uppsatsens resultat är pålitliga. Hög 

reliabilitet är ingen garant för hög validitet men ändå hänger begreppen tätt ihop då hög 

validitet förutsätter en hög reliabilitet. Det vill säga jag kan enbart vara säker på att uppsatsen 

ger en sann bild om jag har pålitliga resultat. Just för att nå så hög reliabilitet som möjligt har 

jag valt att undersöka de tre skolorna med två olika metoder, intervju och observation. Enligt 

en kurssida vid Mälardalens högskolor är begreppet reliabilitet mindre relevant för kvalitativa 

studier, vilket den här uppsatsen måste räknas som, men att de båda begreppen tillsammans 

handlar om att samla in, bearbeta och presentera data ”på ett intressant, pålitligt och begripligt 

sätt”.14 

                                                 
 

12 Johansson och Svedner 2006: 43-44 
13 Se bilaga2 för intervjufrågor. 
14 http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/reliabilitet.htm (kl 11:08, 30 april 2012) 
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Jag har inlett varje undersökning med observationer för att jag därmed möter eleverna i deras 

miljö utan att jag innan påverkats av mötet med deras lärare. Min intention med 

undersökningarna var att de skulle bli så lika och formaliserade som möjligt. Det här har jag 

som sagt under undersökningsperiodens gång tvingats att frångå vid flera tillfällen. Bland 

annat var det inte möjligt att få till både observation och intervju under samma dag för skola 

B. Detta på grund av att jag själv arbetar som lärare och att jag skriver uppsatsen på min 

lediga tid och på de timmar jag kan kompa ut från min arbetsplats. Jag har inte haft möjlighet 

att ta in vikarie eller ställa in lektioner på den skola där jag arbetar. Då jag dessutom 

eftersträvat att observera elevernas miljö under deras vita tid ställdes jag inför valet att på 

skola B antingen observera enbart under lärarledda lektioner eller att flytta intervjun till en 

annan dag. Jag valde det senare alternativet. Inte heller mina observationer har blivit riktigt så 

identiska som jag innan hoppats på. Detta till stor del på grund av att skolornas studiemiljöer 

sett så olika ut. Jag har helt enkelt tvingats att anpassa mig till skolorna jag besökt. Jag tror 

dock inte att någon av dessa två anpassningar har haft betydelse för undersökningens resultat, 

snarare att anpassningarna kanske kan ses som en del av resultatet? 

Etiska ställningstaganden 

Jag har hela tiden i min kontakt med skolorna och dess personal och elever varit tydlig med 

syftet med mina intervjuer och observationer. De lärare jag intervjuat har också fått se mina 

frågeställningar, dels för tydlighetens skull men även för att ge lärarna möjligheten att påpeka 

något av värde för frågeställningen som jag kanske inte tänkt på att fråga om. Montessori-

elever är i regel mycket vana vid att bli observerade då det som sagt är en del av 

pedagogikens vardag och en metod som Maria Montessori talade sig mycket varm om. Jag 

har ju kanske inte i första hand observerat eleverna utan den miljö de rört sig i. Jag har lämnat 

till de olika skolorna att informera elever och föräldrar om mitt besök. I de fall elever varit 

nyfikna har jag försökt att kortfattat förklara att jag är på skolan för att observera deras 

arbetsmiljö och för att intervjua lärarna om skolmiljön. Vetenskapsrådet sammanfattar god 

forskningsetik i följande åtta punkter 

1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 
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7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning
15

 

 
Jag anser att jag följt etiken till punkt och pricka.  

                                                 
 

15 Gustafsson et al 2011: 12 
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Teori 

Maria Montessoris liv 

Maria Montessori föddes som enda barnet i en medelklassfamilj den 31 augusti 1870 i Italien. 

Maria Montessoris mamma var välutbildad och liberal medan pappan var mer konservativ. 

Familjen var starkt socialt engagerad. När Maria Montessori var tolv år började hon på en 

tekniska skola för att bli ingenjör, men efter ett tag ångrade hon sig till att istället vilja läsa 

medicin. Studietiden blev mycket tuff då hon var den enda kvinnliga studenten och hon bitvis 

hånades öppet av sina manliga studiekamrater. År 1896 utexaminerades Maria Montessori 

som Italiens första kvinnliga läkare.16 

Efter examen arbetade Maria Montessori under många år i ett forskarlag som studerade 

mentalt handikappade barn. När ett pedagogiskt institut för begåvningshandikappade barn 

inrättades i Rom blev Maria Montessori dess chef. Här vidareutvecklade hon andras metoder 

och material för att stimulera och sinnesträna de utvecklingshämmade barnen. Hon insåg att 

barnen kunde lära sig massor av saker som tidigare ansetts vara omöjligt. Maria Montessori 

hävdade angående sina upptäckter att ”det väsentligaste inte var att barnet skulle få 

kunskaper, utan det viktigaste var att åstadkomma ett mentalt uppvaknande och en harmonisk 

utveckling av människan som helhet”.17 

År 1907 blev Maria Montessori ansvarig för en förskola för åldrarna tre till sex år i ett Roms 

slumområden. Här fick hon möjlighet att arbeta med praktiskt och sinnestränande material på 

normalbegåvade barn. Fast förskolan med plats med cirka sextio barn låg i ett mycket socialt 

utsatt område spreds sig ryktet om den fantastiska förskolan och lockade besökare från hela 

världen. På Maria Montessoris förskola fick barnen arbeta med saker som kändes 

meningsfulla för dem vilket gjorde att barnen från att ha varit totalvilda så småningom 

utvecklade en inre disciplin. Liknande förskolor öppnades runt om ibland annat Italien, 

Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Indien. Maria Montessori började hålla kurser för 

                                                 
 

16 Skjöld och Smeds 2009: 11-13 
17 Skjöld och Smeds 2009: 14 
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att utbilda lärare i sin pedagogiksyn. År 1922 utsågs hon till skolinspektör i Italien efter att 

Benedito Mussolini bett henne att införa Montessoripedagogik i alla Italiens skolor.18 

Tysklands alla Montessoriskolor stängdes 1933, året därpå stängdes även de italienska 

Montessoriskolorna och Maria Montessori flyttade till Spanien. Vid den sista italienska 

Montessorikongressen som hölls strax innan Montessoriskolorna stängdes 1934 deltog Jean 

Piaget. När Jean Piaget återvände till Schweiz efter kongressen blev han ordförande i den 

schweiziska Montessoriföreningen. Det finns många likheter mellan Jean Piagets och Maria 

Montessoris syn på inlärning. De betonar båda två omgivningens betydelse och de menar 

också att barn genomgår olika utvecklingsstadier vilket gör dem periodvis olika mottagliga 

för inlärning.19 

Efter att inbördeskriget i Spanien brutit ut år 1936 flyttade Maria Montessori först helt kort till 

Storbritannien men senare till Nederländerna. Där bosatte hon sig med sonen Mario. År 1939 

reste mor och son till Indien för att Maria Montessori skulle hålla ett flertal kurser och 

föreläsningar. Italiens inblandning i andra världskriget gjorde att de båda tvingades kvar tills 

kriget var slut. Efter andra världskriget flyttade Maria Montessori tillbaka till Nederländerna. 

Därifrån reste hon sen kors och tvärs över jorden för att hålla föredrag och kurser. Hon 

nominerades till Nobels fredspris tre år i rad och dog år 1952. Då var Maria Montessori 82 år 

gammal.20 

Montessoripedagogiken 

Det mest centrala inom Montessoripedagogiken är att den sätter barnet som enskild individ i 

centrum. Kring denna grundläggande tanke kretsar sedan sex idéer som på alla sätt 

genomsyrar barnets skoldag. Här presenteras helt kortfattat dessa sex idéer: 

1. Den förberedda miljön 

Maria Montessori menade att barn i en förberedd miljö blir aktiva, stimulerade och 

ivriga att lära sig. En förberedd miljö är en miljö som stärker barnet i dess ”sociala 

                                                 
 

18 Skjöld och Smeds 2009: 14-15 
19 Skjöld och Smeds 2009: 15 
20 Skjöld och Smeds 2009: 16, Signert 2000: 33 
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utveckling på alla plan, både fysiskt, psykiskt, intellektuellt, socialt, känslomässigt och 

andligt”.21 

2. Frihet och ansvar 

Maria Montessori definierade det Montessoriska frihetsgreppet till ”frihet i fostran – 

inte frihet från fostran”. Med det menade hon att barn utvecklas genom frihet och 

erfarenheter, det leder till att karaktär, känslor och intelligens utvecklas. Men hon sa 

också att inget barn ska få mer frihet än vad hon eller han klarar av att hantera.22 

3. Individualisering och samarbete 

Maria Montessori menade att individualisering är själva förutsättningen för ett 

fungerande samarbete. Först när ett barn känner sig trygg med sin egen kapacitet kan 

hon eller han till fullo samarbeta. Principen handlar också om hur läraren bör agera 

och organisera sin undervisning. En Montessorilärare ska hellre koncentrera sig på att 

observera och individualisera sin undervisning än på att förmedla kunskap.23 

4. Hjälp till självhjälp och självförtroende 

Maria Montessori såg självständighet och friheten som två storheter som sida vid sida 

gav barnet det självförtroende som krävs för att utvecklas till en hel och fungerande 

människa, till någon som tror på sina egna möjligheter. Med hjälp till självhjälp menas 

att lärarens uppgift är att hjälpa barnet att hjälpa sig själv.24 

5. Konkretion och motorik 

Maria Montessori menade att kroppen och intellektet var varandras förutsättningar och 

hon såg händerna som själens och intelligensens verktyg.25 

6. Helheten och fredstanken 

Maria Montessori menade att det är sammanhanget och inte detaljerna som är kärnan i 

vår omvärldsförståelse. I och med att vi förstår helhetens betydelse kommer vi också 

att se nödvändigheten med fred. En annan del i helhetstanken är hur barns olika 

sensitiva perioder följer på varandra.26 

Maria Montessori hävdade att det som alla barn egentligen vill är att få hjälp att hjälpa sig 

själva. En Montessorilärare förväntas därför berätta, beskriva och visa men ska sedan dra sig 

                                                 
 

21 Carlsson 1999: 5 
22 Carlsson 1999: 8 
23 Carlsson 1999: 13 
24 Carlsson 1999: 17-19 
25 Carlsson 1999: 21 
26 Carlsson 1999: 25-26 
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tillbaka eftersom eleverna arbetar självständigt. Läraren visar handlingen men eleven gör 

tankearbetet. Studiegången är från konkretion till abstraktion.27 Maria Montessori såg lärarens 

uppgift i tre steg: 

1. Läraren visar förståelse och respekt gentemot eleverna. 

2. Läraren sätter de oroliga eleverna i arbete.  

3. Läraren håller sig i bakgrunden. En elev som arbetar uppslukad av en uppgift får 

inte störas.28 

Maria Montessori delade in individens utveckling i fyra så kallade utvecklingsperioder. Den 

första utvecklingsperiodens barn, 0-6 år kallade hon för möbelbarn eftersom det är i den här 

åldern som personligheten byggs upp. 6-12 år kallade hon för stillhetens och styrkans ålder, i 

den här åldern är den intellektuella kapaciteten stor. Tonårsperiodens barn, 12-18 år kallade 

hon för jordbarn eftersom hon menade att ungdomar i den här åldern lockas av universum och 

de öppna vidderna. 18-24 år kallade hon för lyckans ålder. Det är en relativt lugn period då 

ungdomarna tar steget ut i vuxenlivet. Maria Montessori menade att vi för varje 

utvecklingsperiod ser ett så gott som nytt barn eftersom barnet mer eller mindre förvandlats 

av att ha gått igenom ett utvecklingsstadium. Varje utvecklingsperiod inleds med att för 

perioden typiska sensitiva perioder börjar synas. De sensitiva perioderna växer till att nå sitt 

max för att sedan i slutet av utvecklingsperioden klinga av. De sensitiva perioderna för 

jordbarnen är bland annat behovet av att tillhöra en grupp. Enligt Maria Montessori finns det 

också en längtan efter enkla lösningar och efter en stark och säker ledargestalt. Tonåringen är 

också känslig för kritik och blir lätt sårad eller kränkt. De har ett behov av att revoltera vilket 

ställer krav på vuxenvärlden att vara tydlig så att det finns någon att revoltera mot. Maria 

Montessori menade också att den intellektuella kapaciteten i den här åldern avtar något 

jämfört med utvecklingsperioden innan. Detta visar sig ibland i till exempel skoltrötthet eller 

bristande självförtroende. Typiskt för den här utvecklingsperioden är också att det är nu som 

barnet lyfter blicken från familjen till samhället. 29 

                                                 
 

27 En fördjupad presentation av Montessorilärarens roll finns längre fram i examensarbetet under kapitelrubriken 
Lärarrollen. 
28 Signert 2000: 36 
29 Skjöld & Smeds 2009: 33 och framåt 
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Centrala begrepp och uttryck inom Montessori 

Ett nyckelbegrepp inom Montessori är den kosmiska planen. Begreppet grundar sig på 

Maria Montessoris övertygelse om att allt levande inklusive människors individuella 

utveckling följer en plan. Den kosmiska planen handlar om helhetens betydelse, om att vi för 

att verkligen kunna förstå världen behöver ha ett helhetsperspektiv, ett sammanhang. Därmed 

har också undervisningen inom Montessoripedagogiken sin kärna i helheten och inte i 

detaljerna. När eleverna får undervisning om universum och om människans utveckling och 

plats i universum heter det inom Montessori att de får kunskap om den kosmiska planen, det 

vill säga de får kosmisk utbildning.30 

Allt praktiskt arbete i Montessoriskolor som att sopa golv, torka av borden i matsalen, duka 

fram mellanmål kallas för praktiska vardagsövningar. Syftet med övningarna är dubbelt. 

Dels är det meningen att eleverna rent praktiskt ska veta hur man gör som en förberedelse för 

det kommande vuxenlivet, dels ska övningarna hjälpa barnen att finna koncentration, det som 

inom Montessori kallas för självdisciplin.31 De uppgifter som eleverna arbetar med ska kräva 

så mycket av dem att de känner att de uppnått något att vara stolt över när de klarat av arbetet. 

Disciplinen kan inte heller nås om barnen inte känner frihet.32 Det är viktigt att eleverna inte 

får större frihet än vad de klarar av att hantera. Friheten ska vara strukturerad och inom vissa 

ramar. Till exempel har elever i ett Montessoriklassrum friheten att röra sig i rummet som de 

vill. De kan ligga ner på golvets mattor och arbeta eller krypa upp i ett soffhörn för att läsa. 

Eleverna har också friheten att välja vad de vill arbeta med och om de vill arbeta i grupp eller 

ensamma. Maria Montessori menade att när barn själva får välja vad, när och hur de ska 

arbeta med något uppnår de inre disciplin och lugn.33 Ett barn som hittat sin inre disciplin 

behöver inte disciplin utifrån.34 

Normalisering är ett centralt begrepp inom Montessori som lätt missförstås genom de 

associationer ordet väcker. Normalisering innebär på intet sätt att barnet ska göras eller vara 

normal utan om att lära sig att fokusera, att hitta fokuset inom sig själv. Koncentrationen som 

krävs för att nå normalisering uppnår eleverna bland annat med hjälp av de praktiska 

                                                 
 

30 Carlsson 1999: 25 
31 Signert 2000: 39-40 
32 Bergstedt & Herbert 2011: 183 
33 Skjöld & Smeds 2009: 57 och framåt 
34 Skjöld & Smeds 2009: 64 
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vardagsövningarna.35 Normaliseringsprocessen tar olika lång tid för olika barn men när eleven 

väl normaliserats kan hon eller han ta eget ansvar, förstår andras behov och visar 

kunskapstörst.36 

En elevs arbetscykel sträcker sig över ungefär tre timmar och består av förberedelsefas, 

koncentrerad arbetsfas och en bearbetningsfas. Så fort eleven funnit sin koncentration och 

uppslukats av sitt arbete får hon eller han inte störas. Inte ens för välmenad uppmuntran.37 På 

en del Montessoriskolor kallas dessa längre tre timmars pass för vit tid, på andra för eget 

arbete. I uppsatsen kallas de här längre fria arbetspassen för vit tid. 

En tre stegslektion är som kanske hörs av namnet en presentation eller rättare sagt en en-till-

en-lektion mellan lärare och elev som sker i tre steg. I första steget visar läraren mycket 

tydligt något, till exempel tre bilder på hingst, sto och föl. Barnet upprepar det som läraren 

säger. I andra steget ber läraren barnet att på olika sätt röra eller flytta på bilderna. Till 

exempel: Kan du peka på hingsten? Kan du klappa fölet? I tredje steget plockar läraren bort 

bilderna för att återigen visa dem en i taget med frågan: Vem är det här? 

Maria Montessori menade att barnen inom varje utvecklingsperiod var extra känsliga eller 

sensitiva för vissa företeelser. Den här känsligheten för en viss förmåga eller kunskap kallade 

hon för att barnen hade olika sensitiva perioder. ”När en särskild känsla väcks hos ett barn är 

det som om ljuset bara skiner på några få saker, som då utgör barnets hela värld.”38 

Ett sociokulturellt perspektiv på en fri pedagogik 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär en syn på kunskap och lärande som något som utvecklas 

i interaktion och samspel människor emellan. 

Kunskap utvecklas och bemästras framför allt genom samspel mellan människor som försöker 

samordna sina perspektiv och gemensamt hantera situationer. Kunskapens ursprung är helt 

enkelt i interaktion och inte i interna psykologiska förlopp.
39

 

 

                                                 
 

35 Bergstedt & Herbert 2011:191 
36 Skjöld & Smeds 2009: 69 
37 Skjöld & Smeds 2009: 67-68 
38 Montessori 1981: 42 i Malm 2006: 53 
39 Säljö 2011: 68 
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Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande får kunskapsutvecklingen olika innebörd i olika 

historiska perioder och med olika yttre förutsättningar. Elevers mentala processer måste 

därmed alltid ses och förstås som relativa till de krav och möjligheter som finns och ställs i 

omgivningen.40 Med andra ord ger det sociokulturella perspektivet stor tyngd åt sådana 

faktorer som miljö, lärare, pedagogik och arbetsmaterial. Faktorer som den här uppsatsen vill 

undersöka. En av de stora inom det sociokulturella området är den ryske pedagogen och 

psykologen Lev Vygotsky. Han var övertygad om att lärande och utveckling sker i samspel 

med omgivningen, vilket också stämmer väl överrens med Maria Montessoris syn på den 

förberedda miljön som en av pedagogikens viktigaste uppgifter. I annat kan de två 

pedagogerna verka svåra att förena då Montessori i och med sin tilltro till barnets sensitiva 

perioder verkar betona biologins betydelse medan Vygotsky kanske bäst kan sammanfattas 

med att vi inte är utan vi blir. Enligt Anne-Marie Körling är Vygotskys perspektiv att ”Vi kan 

ta utgångspunkt i det eleven gör i dag och se morgondagen i det eleven visar”.41 Det vill säga 

som lärare ska jag följa elevens arbete, utvärdera det för att sedan därifrån utveckla 

undervisningen. Ett perspektiv som jag tycker mig känna igen i Montessoris devis ”Följ 

barnet”, som handlar om att genom observationer kunna möta elevens nästa steg i 

kunskapsutvecklingen. 

Någon som däremot står Montessori närmare i hennes filosofi kring barn och ungdomars 

sensitiva perioder är som jag tidigare i uppsatsen nämnt schweizaren och psykologen Jean 

Piaget. Han ser kunskapsutveckling som ett samspel mellan mognad och miljö. Piaget menar 

att den unga människan genomgår tre stadier av utveckling i sitt tänkande. Mognadsprocessen 

är långsam och nås genom att barnet aktivt och med alla sina sinnen utforskar omvärlden. De 

tre utvecklingsstadierna går från senso-motoriskt tänkande, via konkret tänkande till ett 

abstrakt tänkande.42 Dess tre utvecklingsstadier känns lätt igen i Montessoris tankar kring vad 

som kännetecknar barns mognad. Något annat som också lätt känns igen är Piagets tankar 

kring elevers motivation, där han menar att det är den inre tillfredsställelsen över att ha löst en 

uppgift som ger elever motivation.43 Den här strävan efter vad vi skulle kunna kalla kognitiv 

jämvikt kan jämföras med Montessoris normaliseringsbegrepp. 

                                                 
 

40 Säljö 2011: 71 
41 Körling 2011: 39 
42 Maltén 1981: 63-66 
43 Maltén 1981: 69-70 
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Ett av Vygotskys viktigaste begrepp för att förstå hur elever lär och hur vi utveckla kunskap 

är utvecklingszoner. Begreppet står för den kunskap vi ännu inte har men som vi är redo att 

ta till oss. En elevs aktuella utvecklingszon avgörs av hur mycket hon eller han kan vid en 

given situation, medan elevens närmaste eller proximala utvecklingszon bestäms av vad hon 

eller han kan lära med hjälp av andra.44 Ett annat centralt begrepp från Vygotsky är medierad 

värld eller medierade aktiviteter. Det vill säga vi använder oss av redskap som medel för att 

förlänga och utvidga våra fysiska och intellektuella förmågor. Alla dessa medel eller 

förmedlade redskap som datorer, läroböcker eller klassrummets whiteboard innehåller tidigare 

generationers kunskaper materialiserade som fysiska egenskaper.45  

Den förberedda miljön 

En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter är alltså att den fysiska miljö vi befinner oss i har 

betydelse för vår utveckling. Det gör bland annat att för yngre barn är en fysisk miljö som 

tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande extra viktigt eftersom miljön då väcker nyfikenhet 

och upplevs meningsfull. Äldre barn tolkar den fysiska miljön mer symboliskt. En bra 

lärandemiljö är en miljö som stimulerar elevers positiva kunskaps- och identitetsutveckling 

enligt läroplanens mål.46 För mig är det också viktigt att en bra fysisk miljö också stärker 

lärarna i deras pedagogiska uppdrag. 

Barn och ungdomars lärandemiljö kan delas upp i formella miljöer och informella miljöer. 

Informella miljöer är miljöer som inte organiserats av vuxna till exempel skolvägen, medan 

själva skolan räknas till en formell lärandemiljö då den i högsta grad organiserats av en 

vuxenvärld. De informella lärandemiljöerna spelar i regel mycket stor roll för barns och 

ungdomars utveckling av sin sociala och demokratiska förmåga.47 I den formella 

lärandemiljön pågår ett systematiskt lärande, ett så kallat formellt lärande, då eleverna tar del 

av en formell undervisning. Utanför skolan är lärandet informellt i det avseendet att eleverna 

lär sig medan de egentligen håller på med något annat. Vardagliga praktiker eller göromål 

innehåller en pedagogik eller ger en förståelse som många gånger är mer övertygande än den 

formella undervisningen.48 Även om uppsatsens fokus enbart är på den formella 

lärandemiljön anse jag det viktigt att påpeka att även i den formella lärandemiljön finns 

                                                 
 

44 André & Salmijärvi 2009: 40 
45 Säljö 2011: 76 
46 Björklid 2005: 11-13 
47 Björklid 2005: 21 
48 Björklid 2005: 28 
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utrymmen och tillfällen för ett mer informellt lärande vilket i sin tur gör det väsentligt att det 

inom skolan finns utrymmen för möten och umgänge med kamrater. I en skola finns till 

exempel så kallade kommunikationsytor eller marginalområden och mellanrum, det vill säga 

korridorer, trappor, hallar, skrymslen och vrår. Rum som på olika sätt är innehållslösa då de 

saknar tydlig funktion. Forskning visar att det här är populära rum för eleverna då de ger 

elever möjlighet att ”hitta sitt eget ställe”. Platsidentitet är när man tillskriver en plats en 

identitet men det handlar även om hur och att man som individ upplever en plats som 

meningsfull för identiteten. Genom att ge elever möjlighet att påverka den fysiska skolmiljön 

ger vi dem utrymme att utveckla en mer personlig och positiv platsidentitet. Men en 

platsidentitet hör inte enbart ihop med en plats konkreta utformande utan är också en fråga om 

vad andra människor anser om platsen, och om vad vi gör där.49 En skolas 

kommunikationsytor har stor betydelse för om elever utvecklar en positiv platsidentitet till 

skolan. 

I ett traditionellt klassrum är elevernas platser organiserade för att stärka relationen mellan 

elev och lärare. Eleverna sitter så att de lätt kan ägna sin uppmärksamhet åt det som läraren 

förmedlar och läraren riktar sin uppmärksamhet mot eleverna. I en sådan här traditionell 

organisationen utgår elevernas lärande utifrån den vuxnes föreställningar om vad som är rätt 

och fel. Ett sätt att stärka elever ansvar för sitt eget lärande är att ge läraren och miljön samma 

status. Detta kräver att läraren utvecklar en relation inte bara till eleven utan även till miljön. 

Eleverna har fortfarande sin relation till läraren men även till den miljö, det rum de befinner 

sig i. Enligt Maria Montessori med flera så ökar den senare maktfördelningen elevers intresse, 

lust och förmåga till kunskap.50 Se figuren nedan. 

                                                 
 

49 Björklid 2005: 52-53 
50 Ahlquist 2012: 63-64 
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Kerstin Signert, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet, 

tolkar Maria Montessori som att en förberedd miljö är en pedagogisk miljö vilken är 

”anpassad efter barn och ungas naturliga utvecklingsfaser och behov”.51 Detta innebär för 

förskoleåldern (upp till sex år) att miljön är så hemlik som möjligt med möbler och material i 

barnens storlek. För elever i den andra utvecklingsperioden (6-12 år) ska klassrummet likna 

ett arbetsrum med materialet sorterat ämnesvis på bestämda platser i hyllor. Alla elever ska ha 

en egen arbetsplats och eget förvaringsutrymme. Miljön ska vara rymlig, ljus och färgglad 

samt bestå av flera olika avdelningar så att eleverna kan arbeta både enskilt och i grupp. 

Golven ska ha mattor som går att rulla undan. Det är även viktigt att skolorna har bibliotek 

där eleverna själva kan gå och söka kunskap. Kerstin Signert anser att läraren ska ses som en 

del av den förberedda miljön.52 

Miljön handlar inte enbart om lokalernas storlek och färg utan också om vad barnen fick leka och 

arbeta med. Trädgården var viktig och i många av skolorna byggdes det också simbassänger. Det 

är detta som Montessori kallar den förberedda miljön.
53

 

 

Enligt Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds som tillsammans bland 

annat startat och i många år drivit en Montessoriskola har Montessoriskolor i regel inga raster 

för att inte störa elevernas arbetscykel. Utan de tider som ligger fast är när skolan börjar och 

slutar med uppehåll för lunch. Kortare pauser tar barnen ändå vid behov. En annan sak som 

kan skilja sig åt mellan en Montessoriskola och en traditionell skolform är att man inom 

Montessori gärna läser i åldersblandade klasser. En anledning till detta är att barns sensitiva 

perioder infaller olika, och i och med att man arbetar åldersintegrerat behöver ingen elev 

känna att hon eller han ligger före eller efter. En tredje aspekt som börjar göra sig gällande när 

eleverna blir lite äldre är att klassrummet öppnas upp för världen utanför klassrummet.54 

Under en föreläsning i Indien 1942 menade Maria Montessori att några av de saker som 

skiljer en Montessoriskola från en vanlig skola är just åldersintegreringen och klassrummens 

öppna dörrar. 
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52 Signert 2000: 35 och 100 
53 Signert 2000: 92 
54 Skjöld & Smeds 2009: 147 och framåt 
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In our schools there is no such thing as a closed door which stands like a policeman barring the 

way. The open door to the other rooms gives a freedom of circulation, between the different 

grades, and this circulation is of the utmost importance for the development of culture.
55

 

 

Det amerikanska Montessoriförbundet menar att ett Montessoriklassrum oavsett barnens ålder 

bör kännetecknas av: 

• Montessoriutbildade lärare, behöriga för rätt stadium 

• Samarbete mellan skola och föräldrar 

• Heterogena och åldersblandade elevgrupper 

• En mångfald av Montessorimaterial 

• Schema med längre block av oavbruten tid för bland annat studier av 

tvärvetenskapliga kunskapssammanhang 

• Atmosfär som uppmuntrar sociala interaktioner, samarbete och 

kamratundervisning56 

Den amerikanska forskaren Angelina Stoll Lillard menar att den Montessoriska skolmiljön 

erbjuder eller skapar koncentrationsmöjligheter på tre olika sätt: engagerande material, tre 

timmars arbetscykler och att avbrott och störande element är minimaliserat.57 

Lärarrollen 

Som jag varit inne på tidigare har läraren en central funktion inom det sociokulturella 

perspektivet som en av elevens relationer där kunskap utvecklas, men även som den som kan 

identifiera och stötta eleven vidare till den proximala utvecklingszonen. Maria Montessori 

menade att lärarens uppgift var att iordningställa en miljö som stimulerade till inlärning och 

arbete. Sedan skulle läraren dra sig tillbaka och vara en iakttagande handledare.58 Hon 

poängterade för övrigt ofta observationens betydelse. Hon såg observationsförmågan som 

grunden för lärarens undervisning.  

… i stället för färdighet att tala måste läraren lära sig vikten av tystnad; i stället för att lära ut ska 

läraren observera…
59

  

 

                                                 
 

55 Montessori 1989: 65 
56 Malm 2006: 55 
57 Lillard 2007: 108 
58 Signert 2000: 91 
59 Malm 2006: 57 
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En elev som koncentrerar sig på en uppgift får enligt Maria Montessori under inga villkor 

störas, inte ens för att bekräftas eller för att berömmas. Om en koncentrerad elev behöver 

korrigeras ska man som pedagog korrigera vid ett senare tillfälle, för den koncentrationen som 

eleven har är ett tecken på det som Maria Montessori kallar för inre disciplin eller 

normalisering, ett tillstånd som är eftersträvansvärt och ett måste för den intellektuella 

utvecklingen.60 

After they have concentrated the children are different. They have no more special 

naughtinesses. They become detached and work for themselves. The disorderly children begin to 

love order. They all become so ordely that disorder is an extraordinary thing. They are exact. 

They enter a new path.
61

 

 

En annan viktig uppgift för Montessoriläraren är att känna igen de sensitiva perioderna hos ett 

barn när de dyker upp. Exempel på olika sensitiva perioder för elever 6-12 år är bland annat 

stor intellektuell nyfikenhet och intresse för moraliska frågor och världens orättvisor.62 

Amerikanska Montessoriförbundet har listat områden vilka de anser att Montessorilärare bör 

ha en extra förståelse för: 

• Individens tillväxt och utveckling 

• Förmåga att observera eleven för att sedan kunna anpassa miljö och material 

• Undervisningsstrategier som underlättar varje elevs unika utveckling 

• Ledarskap för att kunna främja en psykisk och fysisk lärandemiljö63 

 
Även Maria Montessori har listat områden. Den här listan på vad en lärares plikt är 

presenterade hon under en föreläsning i Barcelona 1933: 

1. hålla undervisningsmiljön ren, städad och organiserad. Utslitet material ska 

kastas eller repareras. Allt ska vara snyggt och attraktivt. 

2. lära ut hur materialen ska användas. Detta måste göras med noggrann 

försiktighet så att alla elever förstår hur allt i omgivningen kan brukas. 

3. vara aktiv i att sätta barnet i kontakt med miljön, och passiv när kontakten är 

etablerad. 

4. iaktta barnen så att de som vill ha hjälp får det. 
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61 Montessori 1989: 14 
62 Malm 2006: 54 
63 Malm 2006: 57 
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5. gå till den som ropar. 

6. lyssna och … när så erfodras. 

7. respektera de som arbetar utan att störa. 

8. respektera de som gör misstag utan att korrigera dem. 

9. respektera de som vilar och de som iakttar andras arbete utan att störa dem. 

10.  aldrig låta sig bli uttröttad av att erbjuda material till barn som tidigare 

förskjutit materialet, att förklara för dem som ännu inte förstått och som gör 

misstag – att göra miljön så levande som möjligt och ändå hålla en 

koncentrerad tystnad, genom att använda mjuka ord och en kärleksfull närvaro. 

11. låta sin närvaro märkas för de som fortfarande behöver den och gömma den för 

de som har lyckats. 

12. vara tillgänglig för de som har avslutat sitt arbete med största möjliga 

ansträngning, erbjudande dem sin själ i tystnad som en ande.64 

Materialet 

Elevernas arbetsmaterial inom Montessoripedagogiken består egentligen av två olika sorters. 

Först det material vi kan kalla för konkret material. Det konkreta materialet står i regel 

lättillgängligt uppradat på hyllor längs med väggarna på en Montessoriförskola. Det konkreta 

materialet är i många fall utvecklat av Maria Montessori själv. Även i de fallen så inte är, 

följer allt konkret material samma principer om att ”vara attraktivt, ha lämplig storlek och 

vara självrättande samt isolering av svårigheten”.65 Med isolering av svårigheten menas att 

materialet ska innehålla en svårighet som eleven isolerat ska kunna repetera tills hon eller han 

behärskar det. En stor del av Montessorilärarutbildningen mot yngre barn handlar om att lära 

sig att använda det konkreta materialet. Läraren lär sig till en början att använda materialet 

genom att till exempel lyssna på en annan lärares förklaringar. Efter att materialet 

introducerats för läraren måste läraren bli så förtrogen med det att hon eller han ställer egna 

frågor om materialets användningsområde. Mycket av det konkreta materialet handlar om att 

bekanta barnen med olika språkliga begrepp som stor, liten, lätt, tung och så vidare.66 Men det 

handlar också om att barnens koncentrationsförmåga ökar då de använder sig av sina händer 

då de lär sig. Enligt Maria Montessori bör händerna ses som själens verktyg och intelligensens 
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instrument.67 Forskning visar att svenska Montessorilärare sällan använder sig av enbart 

Montessorimaterial i sin undervisning.68 

Den andra sorten av Montessorimaterial är sinnestränande material. Maria Montessori 

ansåg att sinnenas utveckling går före den intellektuella utvecklingen. Detta var något hon 

upptäckte då hon arbetade med de begåvningshandikappade barnen. De sinnestränande 

materialen är övningar där barnen tränas att använda sinnena syn, hörsel, smak och känsel. 

Genom övningarna blev barnen mer känsliga och mottagliga för nya saker i undervisningen. 

Även om Maria Montessori menade att barn utvecklar sina sinnen mellan tre och sex år och 

att det är då sinnesträningen är som viktigast ansåg hon också att det var viktigt att fortsätta att 

stimulera sinnena livet ut.69 

Montessori ville att barnen skulle börja med praktiska vardagsövningar för att sedan fortsätta 

med material för undervisning av sinnena. Efter detta gav hon barnet ”utvecklingsmaterial” för 

att det skulle lära sig alfabetet och siffror samt skrivning, läsning och räkning.
70
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Tidigare forskning 

From Childhood to Adolescence 

Boken From Childhood to Adolescence består av kapitel baserade på olika föreläsningar som 

Maria Montessori höll i Indien under åren 1936 till 1939. Boken innehåller tre tillägg varav 

två (appendix A och B) handlar om utvecklingsperioden 12-18 år, barnen hon kallade för 

erdkinder (land-children eller jordbarn). Dessa två appendix är de enda skriftliga källorna från 

Maria Montessori själv som inte är traderade och som diskuterar pedagogik för ungdomar i 

åldern 12-18 år.71 Eftersom det här arbetets syfte är att undersöka hur olika skolor och 

pedagoger bedriver Montessoripedagogik för åldrarna 12-16 år känns det angeläget att ägna 

ett längre avsnitt i arbetet enbart till dessa två appendix. 

Maria Montessori hävdade i början av 1930-talet att fast den tekniska utvecklingen gått framåt 

i mycket snabb takt och grunderna för människors sociala liv fullständigt revolutionerats var 

skolorna fast i en förlegad organisation som i vissa fall till och med motverkade människans 

utveckling.72 I och med att samhället är i ständig förändring är det enligt Maria Montessori 

viktigt att eleverna förbereds för det oförutsedda. Inte enbart för villkor som kan förutses om 

man är försiktig och ordentlig utan eleverna ska även tränas i att snabbt och lätt kunna 

anpassa sig. 

Adaptability – this is the most essential quality; for the progress of the word is continually 

opening new careers, and at the same time closing or revolutionizing the traditional types of 

employment.
73

 

 

Grundläggande för tonårsperioden är enligt Maria Montessori att tonåringen under den här 

perioden inte enbart blir vuxen utan även tar steget från den lilla familjesfären till att bli 

samhällsmedborgare. 
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If puberty is on the physical side a transition from an infantile to an adult state, there is also, on 

the psychological side, a transition from the child who has to live in a family, to the man who has 

to live in society.
74

 

 

Hon menade att tonårsperioden för många ungdomar är en kritisk period med starka känslor, 

osäkerhet och med mycket tvivel och tvekan över den egna förmågan. Det är inte viljan att 

studera som saknas hos tonåringen utan att hon eller han drabbas av plötslig och oväntad 

misstro till den egna intellektuella kapaciteten.  Tonårsperioden kännetecknas av ett tillstånd 

av förväntan, en dragning åt kreativt skapande och behovet av att stärka självförtroendet. En 

viktig aspekt för att nå framgång i livet är enligt Maria Montessori att man besitter 

självförtroende och att man vågar lita på sin kapacitet och dessutom har förmågan att anpassa 

sig.75 Maria Montessori menade att man ska vara uppmärksam på de upproriska och rebelliska 

känslor som tonåringen emellanåt visar eftersom en av tonåringens sensitiva perioder är 

känsla för rättvisa och personlig värdighet. Hon såg två olika sorters svårigheter som måste 

beaktas i utformandet av tonåringens utbildning: 

1. De som rör dagens samhälle. 

2. De som rör ungdomars vitala behov. 76 

Vad det gäller de reformer som rör samhället ansåg Maria Montessori att den viktigaste 

handlade om att skapa förutsättningar för tonåringen att bli ekonomiskt oberoende. Hon 

menade att även om en elev är så rik att hans eller hennes framtid för alltid är tryggad skulle 

självkänslan ändå växa av att eleven fick verktyg till ekonomiska oberoende.  

For this would result in a ”valorization” of his personality, in making him feel himself capable of 

succeeding in life by his own efforts and on his own merits, and at the same time it would put 

him in direct contact with the supreme reality of social life.
77

 

 

Maria Montessori menade att allt arbete ska ses som nobelt, det enda som inte är nobelt är att 

inte arbeta alls. Hon ville se att vi värderar allt arbete högt, vare sig det är praktiskt eller 

intellektuellt och därför menade hon att eleverna borde arbeta med båda formerna av arbete. 

Samtidigt påpekade hon att det viktigaste inte var vad eleverna arbetade med utan att de 

arbetade, men att det inte heller fick bli så att eleverna slentrianmässigt utförde arbete för att 
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få lön. Arbetet måste bli en övning som utvecklar och förfinar elevernas egenskaper och 

färdigheter.78 Maria Montessori menade att tonåringens arbete och behov av oberoende 

egentligen är en förlängning av de yngre barnens praktiska livet-övningar. Mottot är 

detsamma: Hjälp mig att hjälpa mig själv!79 

Maria Montessori var en varm anhängare av internatskolor och den andra typen av reformer, 

de som rör ungdomars vitala behov kopplade hon ihop med att lämna hemmet för att bo och 

studera någon annanstans än i sin hemstad. Hon menade att det var en klar fördel att eleven på 

en internatskola helt kan anpassa sina dagliga rutiner efter studier och arbete medan om 

eleven bor hemma måste hänsyn tas till de behov som familjen har.80 

… during the difficult time of adolescence it is helpful to leave the accustomed environment of 

the family in the town and go to quit surroundings in the country, close to nature.
81

 

 

Det var egentligen inte den lantliga miljön i sig som Maria Montessori önskade till 

tonåringarna utan möjligheten att få arbeta på landsbygden, men med detta menade hon inte 

att eleverna skulle arbeta som lantbrukare. Hon ansåg att naturen erbjöd oanade möjligheter 

till vetenskapliga och historiska studier, med andra ord såg hon hur tonåringarna på 

landsbygden skulle kunna arbeta med jorden både rent praktiskt och intellektuellt.82 

We have called these children the “Erdkinder” because they are learning of civilization through its 

origin in agriculture. They are the “land-children.” They are learning of the beginning of 

civilization that occurred when tribes settled on the land and began a life of peace and progress 

…
83

 

 

Även själva byggnaden där eleverna bor borde enligt Maria Montessori kunna användas i 

studiesyfte. Hon såg hur eleverna kunde hyra ut delar av till exempel sovbyggnaden och på så 

sätt bedriva någon form av hotell- eller vandrarhemsverksamhet. En annan möjlighet som 

Maria Montessori menade fanns var försäljning av egenproducerade varor.84 
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A shop or store could be established in the nearest big town, and here the land-children could 

easily bring and sell the produce of their fields and garden and other things that they had made.
85

 

 

För att ge boendet en moralisk och beskyddande inramning tänkte sig Maria Montessori att 

boendet skulle skötas av ett gift par som ett slags husfader och husmor. En stor egendom, 

helst i närheten av vatten eller skogen ansåg hon skulle passa bäst. Ett antal lärare skulle 

tillåtas bo på skolan mot att de tog del av skolans dagliga skötsel. Skolans mål måste vara 

tydliga både för personalen och för eleverna som då lär sig att anpassa sig till de hårda kraven. 

Detta innebär att personalen måste ta fullt ansvar för elevernas disciplin tills de själva lär sig 

självdisciplin. Maria Montessori ville också att unga gästlärare kom på besök för att hålla 

kortare och längre kurser.86  

They should have the proper qualification for teaching in secondary schools, but this does not 

mean that they should be free to use their own methods, for they must agree to adopt special 

methods an cooperate in the experiment. /…/ There should not be many, rather the minimum 

number who can undertake a group of related subjects, which can be subsequently separated 

according to the needs of the school.
87

 

 

Vid sidan om dessa ville Maria Montessori att det skulle finnas något hon kallade för tekniska 

instruktörer (technical instructors) eller vad vi idag kanske skulle kalla för yrkeslärare som en 

lantbrukslärare, någon försäljningskunnig, en hotellansvarig, olika hantverkslärare och någon 

kunnig i matlagning och sömnad. Hon ville också att skolan skulle ha en vaktmästare som 

eleverna skulle kunna vända sig till för råd och tips.88 

So that just as the children on our elementary schools have already learned to fold their clothes, 

and to sew, etc., so here they must learn ‘to put things right’ when necessary, to adjust a 

machine or the engine of a car, to mend a broken window or the catch of a door. They should 

also be able to make a path, build a shed, chop firewood, and so on.
89

 

 

Oavsett vilken form av verksamhet, arbete eller studie som eleverna ägnar sig åt menade 

Maria Montessori att viktigast av allt var att tonåringar lever ett aktivt och varierat liv samt att 

en sysselsättning upplevs som ”semester” från en annan sysselsättning.90 Semester i den 
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betydelsen att man reser iväg för att vila upp sig eller göra ingenting trodde Maria Montessori 

överhuvudtaget inte på då hon menade att de bara bröt mot livets naturliga rytm. Nej, det 

bästa sättet att uppleva vila eller semester på var att helt enkelt byta syssla eller allra helst ha 

flera yrken/intressen som man växlade emellan. Hon menade också att studier inte var något 

man egentligen behövde vila från, då studier inte tröttar ut oss utan istället fräschar upp och 

stärker oss genom att vi utvecklas.91  

… study is the response to a need of the intelligence and if based upon our psychic nature, it does 

not weary, but refreshens and strengthens the mind during its development.
92

 

 

Maria Montessori var mycket noga med att lärare skulle respektera sina elever, då det hos 

ungdomar finns stora värden gömda. Det är hos dem all vår förhoppning om en bättre värld 

finns men även domen över oss själva och vår tid. Hon menade att dagens ungdomar kommer 

att ha större kunskaper och vara bättre utbildade än vad deras vuxna lärare är. Ungdomar får 

inte behandlas som barn, för det är ett stadium de passerat. Det är bättre att behandla 

ungdomar som om de kan och förstår mycket mer än vad de verkligen visar istället för att de 

kan mindre och därigenom förminska deras kunnande och självrespekt.93 

Vad det gäller frihet skriver Maria Montessori att ungdomar måste ha tillräckligt med frihet 

för att kunna agera på egna initiativ. Men för att enskilda åtgärder ska vara fria och nyttiga på 

samma gång krävs gränser och regler för att ge nödvändig vägledning. Restriktionerna måste 

också gälla hela institutionen och får inte vara påtvingade enskilda personer som om dessa 

inte hade någon ansvarskänsla eller var oförmögna att forma sig efter nödvändiga 

bestämmelser. Det här kräver en tydlig organisation annars kan det bli svårt för elever att 

anpassa sig till gällande regler. Att de lyckas anpassa sig har stor betydelse för deras studier 

då anpassning leder till samarbete och ett lyckligt socialt liv vilket i sin tur underlättar 

individuella framsteg. Elevernas skolmiljö måste underlätta för eleverna att fritt välja arbete.  

The environment must make the free choice of occupation easy, and therefore eliminate the 

waste of time and energy in following vague and uncertain preferences.
94
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Allt detta, det vill säga en tydlig organisation med fasta regler som uppmuntrar och 

underlättar det fria valet och där lärare visar sina elever respekt ger enligt Maria Montessori 

inte bara elever med självdisciplin utan bevisar även att självdisciplin är en aspekt av 

individuell frihet och en nyckelfaktor för framgång i livet. En annan viktig fråga enligt Maria 

Montessori är i vilken följd arbeten bör utföras och tiden för när eleverna byter arbetsuppgift. 

I andra böcker och texter har ju Maria Montessori rekommenderat en arbetscykel på tre 

timmar för yngre barn men här är hon vagare för vad det gäller 12-16-åringarna menar hon att 

man till en början bör experimentera kring detta för att först så småningom fastställa vad som 

fungerar bäst. Inte bara valet av arbete har betydelse för elevers själsutveckling utan även 

möjligheten till enskildhet och arbetsro.95  

Undervisningens innehåll bör enligt Maria Montessori bestå av tre delar. Första delen bör 

ägnas åt olika sätt att öppna upp elevernas uttryckssätt för att stötta dem i deras personliga 

utveckling. För detta ändamål ville hon att det skulle finnas olika typer av konstnärliga 

arbeten för eleverna att fritt välja bland. Arbetsuppgifterna bör vara varierade både i vilken 

typ av arbete det är men också i vilken tid det tar att utföra dem. Till exempel tänkte hon sig 

att eleverna inom musikämnet skulle träna körsång, instrumentspel, orkesterspel och läsa 

musikhistoria. Inom språkämnena ville hon bland annat ha med diktion, vältalighet, 

poesiuppläsning, muntlig framställan, debatter och diskussioner. I bild ville Maria Montessori 

att undervisningen snarare koncentrerades på uttryck än färdighet.96 

Den andra delen av elevernas undervisning ville Maria Montessori basera på de 

grundläggande behov som krävs för människors inre personliga utveckling, ”the evolution of 

the soul of man”.97 Här såg hon tre ämnen som särskilt karaktärsgrundande: utbildning i 

moral, matematik och språk. Maria Montessori menade att språkutvecklingen var en del av 

personlighetsutvecklingen eftersom ord är det naturligaste sättet att uttrycka tankar på och för 

att man genom kommunikationen upprättar förståelse människor emellan. Hon var också noga 

med att poängtera att det inte längre räckte med att behärska ett språk utan dagens utbildning 

bör inkludera att man lär sig att korrekt skriva och tala flera språk. Att Maria Montessori var 

en stor anhängare av matematik är ingen nyhet. Om pedagogiken har ett allmänt erkännande 

är det väl just för sitt matematikmaterial för de yngre barnen. Här skriver Maria Montessori 
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att förståelsen för matematik behövs för att kunna följa med i dagens utveckling och hon 

betonar också vikten av att använda sig av speciella undervisningsmetoder med mängder av 

material som demonstrerar det abstrakta inom matematiken. 

Mathematics are necessary because intelligence today is no longer natural but mathematical, 

and without development and education in mathematics it is impossible to understand or take 

any part in the special forms of progress characteristic of our time.
98

 

 

Tredje delen kallar Maria Montessori för den generella utbildning som behövs som 

förberedelse inför vuxenlivet. Den generella utbildningen delar hon in i tre kategorier: studier 

av allt levande (bland annat ämnena geografi och biologi), studier av människans utveckling 

(bland annat fysik, kemi och teknik) och studier av människans historia. I studierna av 

människans utveckling ville hon se att man varvar teori med praktik. Hon ville också att man i 

skolan hade en uppsjö av olika maskiner som eleverna kan titta på, använda och reparera. 

Uppfinningar och andra upptäckter ger enligt Maria Montessori en förståelse för människans 

kraft och civilisationens storhet. Vad det gäller studier av människans historia betonade hon 

helhetens betydelse. Utifrån helheten kan man sedan välja enstaka perioder för individuella 

studier. I de yngre ungdomsåren ska undervisningens fokus ligga på de vetenskapliga 

upptäckternas historia och de geografiska upptäckterna. Särskild uppmärksamhet ska också 

ägnas åt att jämföra hur människor levde före och lever efter viktiga vetenskapliga upptäckter. 

Detta visar nämligen på hur människan har förbättrats genom åren. När man läser om krig och 

erövringar ska dessa studeras utifrån deras moral och ideologi. Vid sidan av dessa 

övergripande studier bör man också läsa något mer detaljerat, en period, en händelse eller om 

en person. Dessutom bör man också läsa om dagens samhälle, om författningen och lagarna.99 

Litteratur av och om Maria Montessori 

The secret of childhood skriven av Maria Montessori gavs ut på svenska för första gången 

1939 med titeln Barndomens gåta. I ett förord i utgåvan från 1976 skriver Birgitta Brodd att 

de kvaliteter som Maria Montessori såg hos yngre barn i harmoni var bland annat kärlek till 

ordning och arbete, förmåga till spontan koncentration och anpassning, behov av tystnad och 

av att få arbeta i fred. I boken diskuterar Maria Montessori bland annat hur vi vuxna i 
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oförstånd och i all välmening begränsar våra barns utveckling, något som idag kanske skulle 

kunna kopplas till den moderna curlingföräldern? 

The child, society and the world gavs ut för första gången 1979 på ett tyskt förlag och 

innehåller en rad tidigare outgivna tal och texter skrivna av Maria Montessori. Boken inleds 

med två mindre föreläsningar riktade direkt till föräldrar som bland annat handlar om vikten 

av att låta barn få utvecklas i fred utan att man som förälder hela tiden lägger sig i, ”Let your 

child keep his secret”. Alla texter i boken inleds med en kort kommentar av den tyske 

redaktören som sätter föreläsningen i sitt sammanhang. Boken avslutas med ett längre avsnitt 

om människans plats i kosmos. 

Kerstin Signert jämför i sin bok Maria Montessori Anteckningar ur ett liv Maria Montessoris 

tankar kring pedagogik med andra tänkare, filosofer och pedagoger. Hennes jämförelser är 

koncentrerade till tolv personer och till åren mellan 1746 och 1952. Boken beskriver också 

Montessorirörelsens utveckling i Sverige från att den introducerades på 1920-talet fram till 

1900-talets slut. Kerstin Signert menar att grunden i Maria Montessoris pedagogik är att 

miljön måste förändras för att barnet ska få vara sig själv. Följ barnet! När Maria Montessori 

öppnade sin förskola 1907 tog hon emot en samling understimulerade barn, medan det till 

dagens skolor och förskolor kommer en samling överstimulerade barn. Kerstin Signerts 

slutsatser är att detta måste innebära konsekvenser för pedagogiken och hennes förhoppning 

är därför att alla som arbetar Montessoriskt även intresserar sig för att utveckla metoderna. 

Kerstin Signert efterlyser också forskning kring undervisning av de äldre eleverna då det 

enligt henne finns ytterst få Montessoriskolor världen över som sträcker sig längre än till och 

med tolv års ålder.100 Kerstin Signert skriver just nu på en doktorsavhandling som handlar om 

Montessoripedagogik med särskild inriktning mot sinnesträningen.101 

Birgitte Malm är lektor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskolas lärarutbildning. Hon har 

i boken Reflektioner kring lärares liv och verksamhet Montessorilärares yrkesberättelser 

intervjuat åtta yrkesverksamma Montessorilärare i Sverige om deras tankar kring vad det 

innebär att vara Montessorilärare. Hon menar att ”Sättet på vilket lärare tolkar Montessoris 

grundläggande pedagogiska teori påverkar hur de arbetar i klassrummet”.102 Hennes 

informanter känner en personlig och subjektiv samhörighet med Maria Montessoris filosofi 
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med det holistiska perspektivet och förhållningssättet till barnen som det viktigaste. Däremot 

visar studien att det finns bekymmer kring tolkningen av Maria Montessoris teori. 

Informanterna känner sig osäkra på om deras tolkningar är alltför subjektiva samtidigt som de 

är tydligt kritiska till vad de kallar för fundamentalistiska lärare, det vill säga de lärare som 

”står fast vid boken”. De är ändå nyfikna på varandra och fast de arbetar inom samma 

pedagogik och yrkesgrupp tror de sig vara mycket olika. Birgitte Malm tolkar detta som att 

lärarna inte samarbetar i tillräcklig utsträckning. Samtidigt är ett av studiens resultat att 

Montessorilärare i regel känner att de har en hög professionell status. Birgitte Malm menar att 

konflikterna kring vem som har tolkningsföreträde aldrig kommer att lösas så länge det finns 

utbildningar och institutioner som anser sig vara mer autentiska än andra.103 

Angeline Stoll Lillard undersöker i boken Montessori The Science behind the Genius vad 

modern forskning inom bland annat pedagogik och psykologi säger om de metoder och den 

filosofi som Maria Montessoris pedagogik vilar på. Hon menar att de mer traditionella 

undervisningsmetoderna från början grundar sig i en elevsyn där eleven är som ett tomt kärl 

vari man häller kunskap och även om man idag på flera håll värjer sig mot den elevsynen 

menar Lillard att strukturen fortfarande finns kvar. Strukturen liknar hon vid en fabrik där 

elever förväntas sitta passiva och ta emot lärarens undervisning. Montessoripedagogiken å 

andra sidan anser hon vara en pedagogik som snarast är den fabriksmässiga motsatsen då 

pedagogiken alltid baseras på elevens intressen och fria val. Hennes slutsats är att 

Montessoripedagogiken har ett klart stöd i den moderna forskningen men att vissa områden 

fortfarande är outforskade.  

Forskningsläge och aktuell litteratur 

Myndigheten för skolutveckling kom 2005 ut med en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

elevers lärande och förskolans och skolans fysiska miljö, Lärande och fysisk miljö. Några av 

de slutsatser som författaren till rapporten Pia Björklid drar är att forskningen om skolans 

fysiska miljö är eftersatt då den forskning som finns antingen enbart handlar om fysisk miljö 

eller om lärande och undervisning. Forskning som tar upp samspelet mellan fysisk miljö och 

lärande är ovanlig, men den som finns är enligt Björklid desto mer samstämmig i sin 

                                                 
 

103 Malm 2006: 146 och 177 
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övertygelse om att den fysiska miljön har betydelse för lärandet.104 Björklid hävdar vidare att 

den gamla traditionella skolbyggnaden är förlegad. Istället bör skolans rum för att inspirera 

till verksamhet och handling ha verkstadskaraktär. Skolan ska inte fungera som ett kontor 

utan lokalerna bör istället vara inredda med tydliga avgränsade hörn för olika uppgifts- och 

arbetsområden. Björklid menar att det är en outtalad uppfattning att bra pedagoger kan göra 

ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut vilket ofta gör att lokaler ofta hamnar i skymundan 

när en pedagogisk verksamhet utvärderas. Björklid hänvisar till utvärderingar av projektet 

Skola 2000 när hon påpekar att både elever och lärare uppskattar god belysning, bra akustik 

och genomtänkt möblering eftersom det skapar trivsam atmosfär och bättre stämning. 

Björklid pekar också på att elever vill ha mötesplatser vilket de upplever att de i hög 

utsträckning saknar idag. Eleverna efterfrågar också en permanent egen arbetsplats vilket ofta 

är svårt att tillfredställa i en skola som försöker eftersträva multifunktionella lokaler. Björklid 

menar vidare att utvärderingen av Skola 2000 visar att elever är kritiska till klotter, sådant 

som är trasigt och slitet. De har heller inget emot att själva bidra med att göra fint och mysigt i 

skolan. De vill ha krukväxter, teckningar på väggarna, vackra färger och gardiner.105  

Eva-Maria Tebano Ahlquist släppte 2012 sin avhandling Skolans levda rum och lärandets 

villkor. Meningsskapande i montessoriskolans fysiska mijö. Den forskning som finns inom 

ämnet menar hon handlar främst om miljöbegreppet ur ett socialt perspektiv eller så handlar 

resultaten om vad hon kallar för teknik som ljus, ergonomi och ventilation. Varför skolans 

fysiska miljö i relation till lärande i stort sett ignorerats menar hon kan bero på de svårigheter 

som finns med att mäta effekterna av ett levande rum. Ahlquist avhandling diskuterar också 

vad som är utmärkande för en förberedd miljö och hur meningsskapande kan relateras till 

lärandets villkor. Några av hennes slutsatser är att ett rikt utbud av arbetsmaterial ger elever 

större möjlighet att skapa mening och att prestera, och att det är i en organiserad lärandemiljö 

som elever klarar av att helt och fullt koncentrera sig och slutföra sina uppgifter utan avbrott. 

Även Ahlquist diskuterar Skola 2000 då hon menar att bakgrunden till projektet är synsättet 

att skolans miljö och arkitektur har betydelse för verksamheten. Genom att bryta den 

traditionella klassrumsundervisningen ville man med Skola 2000 uppnå en miljö där hela 

skolan med dess omgivning blir en aktiv lärarandemiljö. Skolbyggnaden skulle stärka och 

göra följande pedagogiska principer möjliga: 

                                                 
 

104 Björklid 2005: 26 
105 Björklid 2005: 10-13 och 78 
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- Att bättre tillvarata elevernas inneboende aktivitet och skapande. 

- Att utforma skolan med eleverna i centrum. 

- Att stimulera eleverna att söka kunskap. 

- Att ge varje elev en individuell studieplan. 

- Att lära eleverna att arbeta tillsammans. 

- Att träna eleverna att arbeta i längre sammanhängande arbetspass. 

- Att göra skolan mer intressant och stimulerande. 

- Att ge elever och föräldrar ett större inflytande.
106

 

 

Den grundläggande idén bakom Skola 2000 var att med hjälp av förändrad arbetsorganisation 

och fysisk miljö ge möjlighet för en förändrad pedagogik och didaktik. I idén låg också att 

alla lärare i arbetslaget hade ett gemensamt ansvar för enhetens elever. Arbetsenheternas 

elever var i olika åldrar med skiftande behov och förutsättningar och ansvaret innefattade 

individuella studieplaner med varierat innehåll, metodik och arbetsförutsättningar.107 Det här 

förändrar också lärarrollen till att bli mer av en samtalspartner än tidigare, även om det 

fortfarande är läraren som bär upp undervisningen och som sätter ramar och gränser. 

Detta betyder att undervisningen som samtal förvisso kan ske mellan likar men inte på »lika 

villkor». Med andra ord kan samtalet inte äga rum som en likställd relation mellan lärare och 

lärande. Olikheten som undervisningens kännetecken definieras av lärarens uppdrag som lärare 

eller, med andra ord, av skillnaden i kunskaper och erfarenhet mellan läraren och den lärande.
108

 

 

Skola 2000 bestod år 2005 av 14 grund- och gymnasieskolor.109  

Läraren och skoldebattören Anne-Marie Körling kom år 2011 ut med boken Nu ler Vygotsky 

– eleverna, undervisningen och Lgr 11 som diskuterar relationen och gemenskapen lärare och 

elev emellan. Körling hävdar att dagens klassrum fortfarande alltför mycket organiseras 

utifrån industrialismens klocktidstagning. Industrin krävde en punktlighet som skolan 

anammade och fastnade i. Klassrummen organiserades med rader av elevbänkar riktade mot 

lärarens beskrivningar av orden och matematiken på en tavla. Utifrån sin upphöjda 

katederplats kontrollerade läraren elevernas uppmärksamhet. Körling menar att kontrollen är 

imaginär då grupper om trettio elever inte går eller för den delen ska kontrolleras. Istället bör 

läraren och lärarens kontroll förskjutas till det undervisande innehållet. Körling ser läraren 
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107 Wallin 2002: 201 
108 Wallin 2002: 208 
109 Björklid 2005: 70 
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som en möjlighet för eleverna ”att få och faktiskt nå ett innehåll och genom innehållet få 

utmaningar och se samband”.110  

Läraren är viktig. Mycket viktig. Det största sveket mot eleverna är att läraren negligerar detta 

faktum. Läraren är den som påverkar det som sker i klassrummet här och nu, ansvarar för att i en 

djupare mening ”hålla” i lärandet. Detta ansvar måste läraren axla, utveckla, undersöka, bearbeta 

och lära sig att bättre förstå. Kring läraren navigerar och relaterar läraren.
111

 

 

Körling menar också att klassrummen idag generellt sett ofta är för små då de inte tillåter 

eleverna att fritt verka och arbeta tillsammans där.112 Enligt Körling blir vi till som människor 

genom samspelet med andra vilket gör att vi inom skolan måste ha miljöer som uppmuntrar 

eleverna att agera och samspela med varandra.113 
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Resultat  
 

Jag har valt att kalla de undersökta skolmiljöerna för skola A, skola B och skola C. Då jag 

även intervjuat en lärare från vardera skola har jag för enkelhetens skull valt ett förnamn med 

samma initial som skolan de arbetar på. Med andra ord arbetar Anna som lärare på skola A, 

Börje arbetar på skola B och Cecilia på skola C. 

Den förberedda miljön 

Anna och skola A  

Skola A ligger på landsbygden några mil utanför en av Sveriges större städer omgiven av 

skog och åkrar men också av större landsvägar och bebyggelse. Skolan ligger väldigt nära två 

andra skolor vilket ger känslan av att jag besöker ett skolområde med anor från sjuttiotalets 

enhetsskola. Slående är att jag trots den lantliga inramningen möts av väldigt mycket asfalt, 

då merparten av utomhusmiljön består av stora asfalterade skolgårdar. De äldre eleverna i 

årskurs sex till nio går tillsammans i en egen skolbyggnad. Byggnaden består av ett 

rektangulärt block med baracker i två plan. Entréplanet har två ingångar. Som besökare är det 

inte självklart vilken jag ska välja och jag kommer ända upp på övervåningen innan jag hittar 

någon som är intresserad av att veta vem jag är. 

Båda våningsplanen består av två långa relativt smala korridorer där olika ämnesrum ligger 

bredvid varandra längs med ena sidan. Korridoren har rikligt med fönster. Alla fönstren har 

persienner och gardiner. I korridorerna finns mindre arbetsplatser för cirka fyra-fem elever 

utplacerade. En del av platserna består av högre barbord och barstolar, andra av mindre och 

enklare soffgrupper. Det finns också några enstaka datorer och mer traditionella skolbänkar på 

något ställe. I ena änden av blocket finns trappan upp till övervåningen, i den andra änden 

finns på övervåningen ett litet bibliotek (cirka 15 kvadrat) och på undervåningen har lärarna 

ett gemensamt arbetsrum i samma storlek. I närhet till trapphuset finns en hiss. Elevernas har 

varsitt högskåp placerat någonstans längs med en vägg i korridoren eller i anslutning till 

entréerna och trapphuset. Skåpen är röda eller blå och lyser upp med sina starka färger. Flera 

av eleverna verkar inte låsa sina skåp och på golvet vid skåpen finns gott om ytterskor, påsar 

och väskor. Även ovanpå skåpen finns jackor och väskor samt en del annat bråte som 

elevarbeten i kartong som lämnats kvar där istället för att tas hem. I korridoren finns fyra 
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större toaletter jämt fördelade på våningsplanen. De är fräscha med samma grå platsmatta som 

korridoren har på golvet. På väggarna hänger inramade planscher med koppling till de 

närmaste ämnesrummen, på toaletten utanför svenska- och SO-rummet finns till exempel en 

historisk plansch. Toaletterna är rena, fräscha men tråkiga och opersonliga. Korridorerna ger 

ett skräpigt intryck även om allt är helt och rent. 

Det finns sex olika lite större ämnesrum vilka inte skiljer sig särskilt mycket från varandra. De 

har plats för mellan 15 och 20 elever. Det är framför allt bilder på väggarna och läroböckerna 

i bokhyllorna som avslöjar vilka ämnen som brukar läsas i just det rummet. Lärarna är knutna 

till ett ämnesrum utifrån ett av de ämnen man undervisar i. Ett typiskt ämnesrum på skola A 

har en whiteboardtavla längs med ena väggen. Rummet har åtta till nio öppningsbara fönster 

på ytterväggen och längs med innerväggen finns en rad med tre datorplatser, ett stort grått 

plåtskåp för ventilationen samt en dörr till korridoren. Längst bak i klassrummet står en rad 

med bokhyllor, knappt två meter höga fyllda med läroböcker. Bredvid bokhyllorna finns en 

småmanssoffa, två fåtöljer och ett litet soffbord. Rummet är också utrustat med en stor 

platteve som hänger i ena hörnet bredvid whiteboardtavlan. De flesta salarna har också 

ytterligare en dörr som leder mellan de olika ämnesrummen. Dessa dörrar ser jag både elever 

och lärare utnyttja under den vita tiden. På golven ligger melerade gröngrå eller blågrå 

plastmattor och väggarna är sobert målade i dämpade färger. I några av rummen finns också 

en liten ö bestående av låga bokhyllor och ett par lådor. Ön innehållet självrättande 

hemtillverkat och inplastat Montessorimaterial. Borden är utspritt placerade i rummet så att 

eleverna kan sitta och arbeta ihop i grupper om fyra till sex personer. Skola A har också tre 

mindre rum som används för olika typer av specialundervisning. Dessa rum är inte möblerade 

för att rymma fler än fyra till sex elever åt gången. Ett av rummen används för elever som 

läser extraengelska istället för moderna språk. Ett av rummen är specialpedagogens rum och 

de tredje är ett mindre rum som verkar användas av de som behöver det. 

Anna som arbetar som lärare på skola A gick ut lärarhögskolan 1998 som 1-7 lärare i 

matematik och NO. Hon har också gått en universitetsbaserad fortbildning i Montessori-

pedagogik. Hon utbildade sig till lärare efter att flera människor i omgivningen påpekat att 

hon hade en fallenhet för att lära ut. Hon blev också uppmuntrad av sin dåvarande chef som 

menade ”att de bästa cheferna är lärare”. Anna som tidigare arbetat både inom en kommunal 

skola med en traditionell skolform och på en friskola med en alternativ pedagogik anser att 

den stora fördelen med att arbeta Montessoriskt är att hon och hennes kollegor är mycket mer 

flexibla. 
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Fördelen med att få arbeta här är att det ger mig friheten att stanna upp i elevgruppen för att se 

vilka behov som finns. Om jag och eleverna behöver extratid kan jag dra över ett par dagar eller 

en vecka. På mina tidigare skolor var det väldigt svårt att ändra något vad det gäller inköp och i 

schemat. Men om jag får ett ryck eller en idé här då fixar vi det. Det finns ingen eller inget som 

sätter käppar i hjulet. Vi samarbetar på ett helt annat sätt. Folk är lyhörda och flexibla. 
114

 

 

Anna anser att elevernas arbetsmiljö har en ganska stor betydelse då den påverkar hur eleven 

mår, men hon uttrycker också en frustration över hur svårt det är att få miljön att fungera 

optimalt. Det är inte idéerna som saknas utan tiden. 

Om man trivs med sin omgivning och med de man umgås med blir man själv harmonisk. Men att 

arbeta med miljön är som att jobba i motvind för när ska vi hinna fixa allt. Vi tycker massor på 

möten, men vi måste få tid till det också. Vi har inga hemklassrum där eleverna avslutar sin 

skoldag, vilket gör att ingen har en riktigt hemvist, ingen hemmiljö. Eleverna bär omkring sina 

grejer. 

Vissa av oss lärare ställer mer krav på eleverna om nedskräpning, andra struntar i det. Det måste 

man kanske acceptera för vi är ju alla olika som personer, men jag kan bli lite matt. En del går 

förbi skräp en hel dag medan andra får tuppjuck. Det här föder frustration vem och hur vi sköter 

städning och ansvarområden. Vi har haft material ute i ämnesrummen förut men prylar 

försvinner och hamnar varstans. Det är skittråkigt när prylar försvinner och det stökas ner. 

Nu försöker vi ställa i ordning i materialrummet, för att det ska bli lite trevligt. Vi har också varit 

på Ikea och shoppat loss. Sen har vi fått en massa möbler från ett företag som gått omkull. Sakta 

men säkert går vi framåt. När vi fick den här byggnaden för tre år sedan började vi med att ställa i 

ordning klassrummen. Sen tog vi hjälp av Montessorilärare från universitet. Det första de 

ifrågasatte var varför vi hade trettio skolbänkar med stolar. De undrade varför vi ville efterlikna 

en traditionell skola. De sa åt oss att slänga ut skolbänkarna och istället skapa mindre gruppbord 

med hälften så många platser för att skapa rymd och hemmiljökänsla och att placera dessa 

tillsammans med mattor, soffor och fåtöljer.
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Skola A har över trettio elever i varje klass från årskurs sex till nio. När Anna kom till skolan 

för snart tio år sedan var antalet elever betydligt färre. 

Våra arbetsvillkor har varit extrema eftersom vi bokstavligen levt i en kappsäck. Vi hade fem 

stycken nior när jag började och kanske tjugo åttor. Nu har vi 31 elever i varje klass. Kanske att 

ledningen borde ha förutspått att vi skulle växa ur våra lokaler men vi har fått byta lokaler varje 

läsår. Eftersom vi hela tiden växt har vi inte haft tid att utveckla det Montessoriska. Vi har till 

exempel aldrig haft tid att utveckla en trevlig miljö.
116

 

 

Börje och skola B  

Skola B ligger centralt placerad i ett parkområde i en storstad. Skolbyggnaden är trots att den 

gör ett äldre intryck inte på något sätt sliten. Den är tvärtom mycket vacker och pampig, och 
                                                 
 

114 Intervju med lärare Anna på skola A den 2012-04-25, kl 13:30 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
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liknar mest ett mindre slott eller en gammal 1800-tals herrgård med en central huskropp och 

två flyglar. På de nedre planen huserar de yngre barnen och på de övre de äldre. Skola B har 

precis startat upp ett högstadium vilket innebär att man ännu inte har några elever i årskurs 

åtta och nio. För närvarande går det cirka 75 elever i årskurserna sex och sju vilka håller till 

på andra våningens ena flygel. En bred stentrappa leder upp till andra våningen och jag går i 

en säkert fyra meter bred korridor som kantas på ena sidan av stora välvda fönster där solen 

skiner in och på andra sidan öppna klassrumdörrar där jag hastigt skymtar elever i yngre år 

som sitter samlade på golvet medan de med blicken följer en lärares förehavanden. Skolan 

känns tyst, stilla och aningen öde.  

På 6-7:an undervisar två lärare i matte och NO och två lärare i svenska och SO. Dessa lärare 

har ämnesrum där de har sitt material och där de håller till. Alla ämnesrummen domineras av 

en enorm enfärgad matta som ligger centralt på golvet. Längs med väggarna, utanför mattan 

finns några bord med stolar. De flesta rummen har bara stolar och bord för en sådär 8-10 

elever. En lärare förklarar för mig att eleverna liksom lärarna använder sig av golvets matta. 

Hennes förklaring får stöd av att jag i flera ämnesrum ser hur lärare lämnat uppfälld laptop, 

pärmar och papper med anteckningar utspridda framme vid rummets whiteboardtavla. 

Däremot ser jag nästan inga elever sitta på golvet utom vid de tillfällen då lärarna har någon 

form av samling eller genomgång. Alla ämnesrummen har också en fast kanon uppsatt i taket, 

neddragbar filmduk och väggmonterade högtalare. En del av rummen har även 

mörkläggningsgardiner.  

Den läraren som har hand om undervisningen i engelska och moderna språk har också ett 

ämnesrum. Hennes rum skiljer sig betydligt från de andra lärarnas. Hennes rum saknar matta 

och är istället ordentligt möblerat med runda bord och gott om stolar. Efter att ha sett resten 

av skolan känns språkrummet nästan lite trångt. På väggarna som är orangea sitter färgglada 

och pedagogiska affischer på spanska och franska samt en spansk och en fransk flagga. 

De praktiska ämnena slöjd, musik, bild och idrott läser eleverna någon annanstans. Eleverna 

förvarar sina saker i låsbara plåtskåp placerade i den breda korridoren. Korridorens golv 

består av en på diagonalen storrutig, grå plastmatta. Även väggarna är ljust grå. I fönstren som 

saknar gardiner finns rikligt med krukväxter. Varje elev tar vid läsårets början med sig en 

krukväxt till skolan som eleven sedan sköter om under läsåret. Om växten dör förväntas 

eleven ta med sig en ny. I korridoren som ligger som ett stort T finns flera arbetsbord 

utplacerade. Borden är rektangulära och har plats för fyra elever. Under den förmiddagen då 
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jag är där sitter det elever vid varje bord. Det är gott om plats mellan borden, om man ville 

skulle det utan problem kunna gå att dubbla antalet arbetsplatser. På en korridorsträcka på 

kanske femtio meter finns fyra bord, några elevskåp, två rejäla glasskärmar och en lägre 

bokhylla. 

Börje har arbetat som lärare i matte och NO på skola B sen i juli. Då kom han direkt från 

lärarhögskolan. Han ville från början bli militär och försvarsmeteorolog, det var möjligheten 

att få flyga stridsplan som lockade. Men efter tre års fysikstudier och en praktik på 

Sjöfartsenheten började meteorologyrket att kännas som löpande band och han behövde något 

för att motivera sig. Efter att ha mognat i och med att han fick barn och efter att bland annat 

arbetat i en specialklass med elever med Aspberger bestämde han sig för att söka till 

Lärarhögskolan. Varför han sedan efter utbildningen började på just en Montessoriskola vet 

han inte riktigt. 

Varför det blev just Montessori var en slump. Det var inte främst för att skolan bedrev 

Montessoriverksamhet som jag sökte hit, utan jag ville vara med och bygga upp ett högstadium 

och sen låg skolan mycket bra till i förhållande till mitt hem. Jag gillade även skolans 

internationella perspektiv.
117

 

 

Den stora skillnaden att arbeta inom en Montessoriverksamhet jämfört med en mer 

traditionell skolform anser han främst ligger i att han här kommer eleverna närmare. 

Den stora skillnaden är närheten till eleverna. Jag är tillsammans med eleverna hela dagen, precis 

som när man arbetar på mellanstadiet. Min tidigare erfarenhet av högstadieskolor är att lärarna 

är på sitt rum och att de bara träffar eleverna under sina lektioner. Att vara så mycket med 

eleverna som vi är, gör att det blir en mjukare atmosfär. Den här miljön på den här skolan skiljer 

sig ganska mycket från en vanlig skola, kanske på grund av att den här skolan är ny, den är 

välbevarad och vacker. Vi har väldigt fina lokaler.
118

 

 

Även Börje menar precis som Anna att elevernas arbetsmiljö är viktig för deras lärande. 

Jag tror att miljön har ganska stor betydelse för elevernas lärande, en trivsam miljö gör det 

lättare att koncentrera sig och att lära sig. Ljudnivån spelar också roll och att eleverna kan välja 

en bra arbetsplats där de känner att de kan skärma av sig. Stora lokaler gör att de kan sprida ut 

sig och om några pratar för mycket kan jag prata med en elev och föreslå ett annat utrymme att 

sitta på.  

 

                                                 
 

117 Intervju med Börje på skola B den 2012-05-07, kl 15:30 
118 Ibid. 
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Börje tycker också att det ska finnas möjlighet för eleverna att sitta enskilt så att de kan sätta 

sig någonstans där de upplever att de får vara ifred. Han säger att det bör finnas olika platser 

för eleverna att välja mellan för att underlätta för eleverna att hitta en favoritplats. En plats 

som är självvald. Det är något som han tycker att de lyckats bra med på skolan.  

Hos oss finns det fler möjligheter att sitta än det finns elever, vilket ger en valmöjlighet. Men det 

ska också finnas material och tydliga arbetsplaner så att eleverna vet vad som förväntas av dem. 

Att de har sin hörna med sina arbetsplaner där det står vad de ska göra vecka för vecka. Att det 

finns bibliotek eller vad man nu ska kalla det, men ett referensställe där det finns tydlig 

information och att de vet var informationen finns och att de kan gå dit och titta när de vill veta. 

Det är en förberedd miljö. 

En optimalt förberedd miljö är att man kommer bort från konkurrenstänkandet, att eleverna 

kommer bort från stresset om vilken sida de ligger på i matteboken. Att de istället kan 

koncentrera sig på kunskapsmålen och att de kan utmana sig på andra sätt än att arbeta i 

matteboken.
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Börje menar att han verkligen försöker att arbeta för en bra arbetsmiljö, men att det hela tiden 

kommer annat som är viktigare och som måste prioriteras. Samtidigt kan han tycka att god 

miljö är något som inte enbart faller på lärarna att skapa utan att elever och lärare behöver 

hjälpas åt. 

Jag försöker se över miljön. Sen har vi också att eleverna har sina städområden så att de ska 

känna ansvar för den yttre miljön. Alla tar med sig en krukväxt i början av läsåret som de sen 

sköter om och vattnar. Jag har delegerat ut städområden och jag skriver upp det på elevernas 

planering. Eleverna har också som ansvar att ta upp stolarna varje dag, egentligen ska alla borden 

våttorkas alla dagar, men senaste veckorna har mycket fallerat. Att inkludera eleverna i 

städningen är att bevara miljön. 

Jag skulle verkligen vilja inreda vårt teknikrum. Jag har gjort skisser på vårt teknikrum, det skulle 

jag vilja ha inrett och färdigt. Jag skulle också vilja att vi har en syhörna, en snickarhörna, en 

målarhörna och att vi hade som en liten ateljé. Det skulle jag tycka va roligt och inspirerande. Jag 

tror också att det skulle göra mycket för miljön som helhet. 

Jag skulle också vilja göra mycket mer av NO-rummet. Där skulle jag vilja att det på hyllorna finns 

rader med olika experiment med fysik, kemi et cetera. Kanske att allt inte kan vara där helt själv 

men målet är ju ändå att det är dit vi ska komma. Men att NO-rummet i alla fall blir en 

inspirerande miljö som komplement till de andra rummen. Att rummet fick mer av en personlig 

NO-prägel. Där känner jag att jag kan göra mycket själv bara jag får tiden. 

Det som hindrar oss är bristen på tid och faktiskt att vi är i en uppbyggnadsfas vilket gör det 

orealistiskt att tro att jag ska kunna presentera tio olika alternativ inom ett arbetsområde.  I 

relation till andra arbetsuppgifter som jag har får ateljén låg prioritet, det är viktigare att eleverna 

får sina kunskapsmål förankrade och att vi gör bra planeringar än att vi köper in och går igenom 

material.
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Nästa läsår kommer skolans 75 elever att bli närmare 120 då skolans högstadium får tre 

årskurser att ta hand om. När jag frågar Börje om det inte kommer att försämra skolans 

fysiska miljö förklarar han för mig att organisationen med en 6-7:a på det här våningsplanet 

med den här lärartätheten ligger kvar. Åttorna kommer att ha andra tillfälliga lokaler medan 

de går i åttan och sedan när 8-9:an blir fulltalig ska de flytta till en egen intilliggande 

byggnad. Där finns det också planer på att utveckla någon slags fritidsaktivitet för de äldre 

eleverna med kafeteria och uppehållsrum. 

Cecilia och skola C  

Skola C ligger centralt i en större storstad mitt bland bostäder, kaféer och mindre butiker. På 

utsidan ser huset ut som vilket hyres- eller bostadsrättshus som helst. Eftersom det behövs en 

kod för att komma in blir jag lite handfallen stående i några minuter innan det kommer en elev 

som kan släppa in mig. Hon är försenad till morgonsamlingen som började kl 9. På andra 

sidan porten möts jag direkt av ett kapprum med plastparkett på golvet. Plastparketten ligger 

för övrigt genomgående i alla skolans rum. Kapprummet innehåller flera ställningar för kläder 

och skor. Ställningarna är delvis förankrade med buntband, delvis fastskruvade i väggen. 

Väskor och jackor hänger på krokarna och på golvet ligger skor utspridda, lite som en hall i 

hemmiljö. Till höger om porten i entrén finns en enkel träbänk att sitta på när man tar på sig 

skorna och en brandsläckare. Till höger står en papperskorg av modellen större. Entrén 

mynnar ut i en lång sluttande ramp vilken leder in i en skåphall. Längs med rampen finns på 

höger sida ett litet krypin där jag förvånande nog inte hittar några elever under hela den tiden 

jag observerar. Krypinnet har heltäckningsmatta, ett litet runt kafébord, en röd plastfåtölj och 

tre stolar. Mattan är röd och en liten trappa på två steg leder dit. Där är rent och fräscht. 

Väggen längs med rampen är dekorerad med väggmålningar på olika kända 

Stockholmsbyggnader som globen och stadshuset. Målningarna ser ut att vara gjorda av 

elever. Väggen är i övrigt svagt beigegrå. 

Rampen leder till elevernas skåphall. Den har klinkergolv och rymmer 56 små plåtskåp. 

Skåpen är låsbara men flera av dem saknar hänglås och några är på vidgavel. De öppna 

skåpen ser ut att innehålla pärmar, läroböcker och papper. Skåphallen tar slut genom att 

klinkergolvet återigen övergår i plastparkett. Hallen bildare en öppen enhet med ett kök och 

en torgliknande öppning som ser ut att fungera som en öppen studieplats. Det enda som 

skärmar av skåphallen är en vägg gentemot ett mindre rum och ett hembyggt glasskåp där 

olika elevarbeten i lera står utställda. På andra sidan glasskåpet finns fyra stationära datorer 
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och sex svart snurrbara kontorsstolar med stoppning. Sex stycken grå tygskärmar med 

löstagbara stålben står i ett hörn. Rummet ser oinspirerande och ganska trist ut. På väggen 

ovanför datorerna sitter nio blyertsteckningar med tema psycho. De är välgjord och prydligt 

uppsatta på en lång rad. 

Det öppna torgliknande rummet fungerar som samlingssal på morgnarna för alla elever och är 

ett genomgångsrum med takfönster. Rummet ligger centralt och den öppna planlösningen 

verkar locka elever och lärare och är det rum som alla passerar och dras till. Det är lågt i tak 

och rummet har flera tjocka pelare, cirka tio vita runda bord med fyra till fem svarta stolar 

vardera. Jag associerar rummet till källare eller lagerlokal, kanske för att rummet ligger under 

mark och saknar väggfönster, eller på grund av den låga takhöjden Det är ganska hög 

ljudvolym och flera elever springer fram och tillbaka. Över allt hör jag elever som skrattar 

och diskuterar men jag ser inga uppfällda böcker. 

Cecilia har arbetat på skolan i tre år som matte och NO-lärare. Innan hon kom till skolan 

arbetade hon som bland annat fotograf och som fotolärare på en folkhögskola efter att hon för 

drygt tio år sedan hoppade av lärarhögskolan. Idag har hon återupptagit sina studier vid 

lärarhögskolan och för att hinna med studierna arbetar hon idag enbart som mattelärare och 

som mentor. Hon beräknar att ta examen till senast våren 2016. Även Cecilia anser att 

elevernas arbetsmiljö är viktig, till och med jätteviktig för deras lärande och hon är snabb med 

att berätta att vare sig hon eller eleverna är helt nöjda med den miljö skolan har idag. 

Arbetsmiljön är jätteviktig! Eleverna tycker att det för stökigt idag och just därför pratade jag och 

en kollega om att vi ska ha ämnesrum för att få det mycket lugnare. Samtidigt måste eleverna ha 

rätten att sätta sig några stycken och arbete ifred så vi behöver grupprum också. Nu när vi har så 

få rum har vi ingen plats för enskilda arbeten. För detta krävs en mycket större yta.
121

 

 

Cecilia menar att skolledningen är väl medveten om att högstadiet har vuxit ur sina lokaler, 

men det är inte lätt att hitta nytt och processen tar tid.  

 Vi håller ju på och planerar ett byggprojekt, för ledningen vet ju att vi har vuxit ikapp de här 

lokalerna. Med den här elevstyrkan kan vi kanske klara ett par år till men då behövs grupprum 

och det kan vi inte få in i de här lokalerna. Jag tycker ändå att rektorn när jag och mina kollegor 

kommer med våra idéer lyssnar på vad vi säger. Till nästa läsår har vi fixat riktiga ämnesrum. Det 

fixar vi inom arbetslaget, den biten har vi koll på. Men jag skulle egentligen vilja ha ett par 

inglasade grupprum.
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Det är inte bara bristen på utrymme som gör att Cecilia inte är nöjd med skolans lärandemiljö. 

Hon kan också se brister i hur de som arbetslag organiserar elevernas tid.  

Just nu är schemat för traditionellt. Arbetspassen är för korta. Det beror delvis på att vi tvingats 

att ta in vikarie i NO eftersom jag pluggar. Men sen i övrigt vet jag vet inte riktigt. Det har helt 

enkelt blivit för lite arbete över gränserna. Kanske på grund av tidsbrist och arbetslaget. Men det 

går att ändra på. Det som jag hoppas på och som vi planerar att återgå till sen är fler och längre 

pass med vit tid.
123

 

 

Det rum på skolan som verkligen sticker ut och som gör ett avslappnat och kreativt intryck är 

lärarnas arbetsrum som ligger i direkt anslutning till det stora öppna torgliknande rummet. 

Där inne har varje lärare förutom några få som delar plats ett eget skrivbord. På golvet ligger 

en stor matta och i ena hörnet finns fyra större fåtöljer med ett soffbord till. Jag frågar en av 

Cecilias kollegor hur det kommer sig att just lärarnas arbetsrum är det som är personligt inrett 

med en hemlik atmosfär, men hon håller inte alls med mig. Hon tycker att rummet mest 

innehåller skräp, eller som hon uttrycker sig ”vårat skräp”. Jag ser ett rum där lärarna troligen 

spenderar en hel del tid. Cecilia berättar i varje fall för mig var lärarna inte är. 

Egentligen har vi ju ämnesrum redan men vi sitter inte i dem. I varje fall jag och en kollega vill 

inreda våra rum. Jag vill bland annat göra en mobil av ett bildäck med geometriska figurer. 

Materialet finns men… äh… Rummen som de är nu är ganska tråkiga. Jag vill sätta min prägel. 

Jag vill ha det som en matteverkstad med mig på plats. Jag vill vara i verkstan på arbetspasset. Då 

ska eleverna under längre pass kunna komma från olika årskurser och arbeta med matte. Det ska 

vara verkstäder där eleverna får välja mer.
124

 

 

Skolans olika elevsalar liknar varandra på många sätt. Alla rummen har en nyinköpt kanon 

fast monterat i taket, fönster ut mot en innergård, några bokhyllor fyllda med böcker och 

ämnesmaterial. Men framför allt så slås jag av den totala avsaknaden av yta, då klassrummen 

är fyllda av arbetsbänkar och stolar. I en del av rummen bildar borden grupper, i en del rum är 

borden i särställda i raka rader. Cecilia menar att de inte brukar ha rummen möblerade så utan 

att möbleringen beror på alla nationella prov som åligger skolan att genomföra under den här 

perioden i maj. Hur som helst ser alla rummen väldigt mycket ut som traditionella klassrum 

oavsett bordens placering.  
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Lärarrollen 

Anna och skola A 

På skola A slås jag av hur gärna eleverna söker lärarnas hjälp. Jag ser aldrig en lärare ute 

bland elever utan att det är kö av elever som väntar på uppmärksamhet och hjälp kring 

läraren. Min reflektion är att de vill ha lärarnas handledning och att de litar på att lärarna ska 

kunna förklara. Tonen mellan lärare och elever är genomgående kamratlig med ömsesidig 

respekt. Till och med då jag vid ett tillfälle råkar bevittna hur en lärare skäller ut fyra elever. 

Eleverna som blir utskällda sitter i en av korridorens soffgrupper. När jag lägger märke till 

eleverna för första gången för de en ganska högljudd diskussion. Efter att skolans 

specialpedagog passerat utan att kommentera ljudvolymen men däremot hjälpt en av eleverna 

med en matteuppgift fortsätter de att arbeta. Nu är de betydligt mer lågmälda. En av eleverna 

läser tyst ur en skönlitterär bok, en sysslar med sin smartphone medan en elev räknar och får 

lågmäld hjälp av en annan elev som sitter bredvid. Utskällningen som sedan kommer baseras 

på att eleverna tydligen smitit iväg och inte skött ett förtroende de fått. ”Det här är inte okej”, 

upprepar läraren ett flertal gånger med upprörd stämma. Eleverna mumlar lite, men 

protesterar egentligen inte. Efter att läraren gått så börjar de sinsemellan diskutera sitt 

beteende och lärarens reaktion. De verkar inte märkbart upprörda eller känna sig orättvist 

behandlade. På något sätt fanns det en dos av respekt i utskällningen också, trots att den 

bestod av en total envägskommunikation. När jag frågar Anna om vad som hon uppfattar är 

viktigast i mötet med elever missuppfattar hon till en början frågan och talar istället länge och 

varmt om hur oerhört viktigt mötet med elever är. 

Eleverna ger mig så mycket energi, de är så på. Vi arbetar nära våra elever. Jag vet att jag har de 

med mig, att de vågar räcka upp handen. Mardrömmen vore att det var helt tyst medan jag stod 

och pratade. Egentligen var det samma sak för mig inom den kommunala skolan. Mötet med 

eleverna var viktigast för mig då också. Deras nyfikenhet, att de ställde frågor och så vidare. Om 

jag arbetade på en kommunal skola skulle jag göra samma race där också. Allt i mötet med elever 

har betydelse. Det är eleverna som ger mig energi. Att vi har den här nära kontakten mellan elev 

och pedagog. 

Jag kan få det här mötet i halvklassen med även den eleven som inte vill bli sedd. Vi har så pass få 

elever att man ser alla, alla känner mig. Jag är en person som kramas. Jag har mycket fysisk 

kontakt och mig kan man alltid störa. Det ger mig mycket att finnas till hands när livet kärvar för 

eleverna vilket ger mig mycket cred tillbaka. Eleverna kan alltid mejla mig när de vill. 

Sen har jag mina mentorselever som jag följer från sexan till nian. Vi har alla cirka femton 

mentorselever, de kommer alltid från två årskurser. Jag tycker inte att det spelar någon roll om 

jag även är deras ämneslärare eller inte. Tvärtom ibland kan det vara en fördel att jag inte är det 

så att de verkligen kan spy ut sina frustrationer över andra lärare på mig. 
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Jag tycker också att det är viktigt att eleven verkligen blir sedd i det här mötet. Att de blir sedda 

och att de blir lyssnade på och att de själva får. Och att det blir konsekvenser av det de berättar, 

någon åtgärd. Att vi verkligen hjälper dem och att de får tillfälle att vara små. 

Puberteten är en jobbig period. Få vuxna när man frågar dem vill återvända till sina tonår. Ena 

stunden är eleverna naivt odödliga, i nästa stund vill de krypa upp i mammas knä. Ju äldre 

eleverna blir ju mer bebisar blir de. Det är oerhört viktigt att de får feedback på sina upplevelser, 

åsikter och känslor.
125

 

 

Jag sitter med i lite drygt en halvtimme när Anna håller en lektion med en grupp elever i 

sexan. Rummet vi befinner oss i är helt klart ett ämnesrum för matematik. Ändå saknas allt 

det välkända Montessorimaterialet för matematik som finns för yngre år. Väggarna är inte 

heller täckta av pedagogiskt material med undantag för en tallinje som sitter lite osynligt 

ovanför whiteboardtavlan utan utsmyckningen består av planlöst upphängda elevarbeten. Det 

hela ger ett slarvigt intryck. Trots detta ger klassrummet en trivsam känsla och jag har ingen 

aning om varför. Det enda jag kan komma på är att eleverna är så oerhört koncentrerade på 

Annas genomgång vilket skapar ett lugn och en koncentration. Anna har också en behaglig 

och tydlig röst som man gärna lyssnar till. Hon känns väldigt proffsig och förberedd. Hon 

tvekar inte en sekund på vad hon ska säga eller hur hon ska hantera en situation. 

Om man ska få barn att tycka att något är roligt då måste det vara på deras nivå i deras vardag. 

Det är ju bara att se till sig själv, visst är det mycket roligare att läsa om sånt i tidningen som rör 

en själv? Det är något jag alltid burit med mig. ”Vad ska du med det här till?” Du måste plugga – 

varför då? För betyget? Men om jag är nöjd med en trea då? Varför jag ska kunna och vad jag ska 

ha kunskapen till. Eleverna behöver förstå den röda tråden, hur allt hänger ihop. 

Alla elever oavsett ålder stöter på motgångar. För att komma vidare måste man inse att alla sitter 

i samma båt. Jag brukar ha peptalk med niorna. Framförallt på våren då de är skoltrötta. Kämpa 

på nu, det här är de sista åtta veckor kvar eller vad det nu är. Det handlar om att få eleverna att 

förstå att det är nu det gäller, bit ihop och kämpa. Du är inte ensam, peppa varandra och kämpa. 

Det är så jäkla skönt efteråt. Föräldrar brukar också säga det – tack för att du peppat. 

Montessori gör ju också att det blir mycket roligare. Arbetar vi med statistik tittar vi i tidningarna 

efter diagram. Vilken skillnad gör diagrammen? Varför finns de där? Eller att vi tittar på teve. 

Samma sak med NO som jag har. Varför måste skräp slängas där? Och så vidare.
126

 

 

Anna pratar också om vikten av att vara ödmjuk som pedagog. 

På min förra arbetsplats var synsättet att jag inte bara var pedagog och lärare utan också elev. 

Det har jag fortfarande med mig. Ibland blir jag elev, de ställer frågor som jag inte har svaren 

på.
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Börje och skola B 

På skola B har man delat in eleverna i varje årskurs i fyra färggrupper. Två av färgerna räknas 

sedan ihop som en helklass som grön-gula gruppen och blå-röda gruppen. När eleverna har 

helklass vilket de enligt schemat har en gång i veckan är de mellan 16 och 19 elever. Nästan 

alla genomgångar och lektioner sker dock i halvklass, det vill säga varje färg för sig och då 

med mellan åtta och tio elever. Ändå kan Börje ibland känna att genomgångarna inte alltid 

blir riktigt så som han vill ha dem. 

En stor del av mina elever har gått i en mer traditionell skolform innan de kom hit, de är med 

andra ord inte vana vid Montessoripedagogiken. Ibland känns det som om jag hade haft elever 

som är mer förtrogna med Montessori så vore det lättare för mig att ha kontinuerliga små 

presentationer istället för stora traditionella lektioner. Vi har elever som inte riktigt har den 

bakgrunden, de kommer utifrån, vilket tvingar mig till att ha de här större genomgångarna. Jag 

skulle vilja ha kortare presentationer men lyckas inte riktigt, för de har behov av de längre 

lektionerna, de klarar sig inte på de kortare.
128

 

 

Istället handlar en bra dag för Börje inte främst om lyckade genomgångar utan mer om 

känslans av att ha hunnit med alla elever. 

En bra dag är när jag som pedagog har mycket elevinteraktion. Det är en dag då jag hinner se 

många elever och jag även hinner observera elever. Det är en dag då jag har pratat med elever, 

att jag ser att någon trivs och jobbar, att jag får svara på frågor. Att jag helt enkelt får möta så 

många elever som möjligt och att jag känner att det finns harmoni och arbetsro. Det är en dag då 

jag varit tydlig i planeringen så att eleverna vet vad som förväntas av dem. Då arbetar de väldigt 

bra och självständigt. 

Det är en dag då jag fått tid att se kvaliteter och färdigheter. Jag vill inte bara se saker på proven 

utan vid varje gång de har ett lärandetillfälle. Bonusen är om jag känner att har jag gjort en bra 

planering då får jag en inre tillfredställelse. Om jag har genomgångar känner jag att jag har tid 

och de tycker att de fattar. En bra dag ger jag dem någonting så att alla av dem växer efter 

genomgången, med grubbel och aha. Eller då vi har haft en bra diskussion efter att vi sett en film 

eller läst någonting.
129

 

 

På skola B inleds elevernas skoldag med att de samlas åldersintegrerat i sina färggrupper, det 

vill säga alla sexor och sjuor i gula gruppen har morgonsamling tillsammans och så vidare 

färggrupp för färggrupp. Jag sitter med på en av skolans morgonsamlingar. På samlingen som 

är trettio minuter lång inleder läraren (som inte är Börje utan en lärare i svenska) med att gå 

igenom dagens schema. Hon sitter på mattan med en öppen laptop och med flera papper och 

tidningar omkring sig. Hon har ett nästan överdrivet mjukt tonfall. 18 elever sitter på golvet 

                                                 
 

128 Intervju med Börje på skola B den 2012-05-07, kl 15:30 
129 Ibid. 
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längst med väggarna. Alla elever sitter utanför mattkanten. Läraren börjar med att presentera 

schemat för dagen och frågar sedan eleverna vad de tyckte om gårdagens utflykt till ett 

äventyrsbad. Eleverna svarar genom att först räcka upp handen och sedan svara när de får 

ordet. Eleverna verkar nöjda med utflykten men kan inte förstå varför skolan valt ett så 

avlägset bad när det finns ett mycket bättre och större äventyrsbad på närmare håll. 

Stämningen är lugn och avslappnad. När eleverna verkar ha sagt det de vill säga om gårdagen 

håller läraren upp en morgontidning och börjar berätta om att tidningarna de senaste dagarna 

skrivit om att allt fler elever i allt yngre åldrar börjat röka cannabis. Även nu sitter eleverna 

tysta och räcker upp handen när de vill svara på lärarens frågor. Långt ifrån alla elever yttrar 

sig men de som sitter tysta ser ut att lyssna. Diskussionen kommer aldrig riktigt igång, kanske 

för att några pojkar i sexan inte kan ta ämnet på allvar. De kommer med flera påståenden om 

droger och droganvändning som nog är tänkta att provocera men som inte riktigt får plats i 

sammanhanget. Läraren försöker att fånga in provokationerna men lyckas inte med att få 

pojkarna att engagera sig. Vid ett tillfälle blir samlingen en aning rörig, det är när en mobil 

ringer och ingen elev vill erkänna att det är hans eller hennes telefon. När mobilen tystnar 

återkommer lugnet. Under tiden samlingen pågår är dörren öppen och korridoren är tyst och 

öde. När jag senare pratar med Börje betonar han vikten av att alla elever engagerar sig i 

diskussioner men också om hur svårt det kan vara som lärare att lyckas få till en bra 

diskussion. 

En bra diskussion är en där eleverna lyssnar på varandra. Ibland blir jag färgad av att det är tre 

som är bra på att prata, vilket kanske gör att jag inte märker att tio inte säger någonting. Riktigt 

bra brukar det bara bli när vi kommer in på något seriöst som berör eleverna och då jag fördelar 

ordet och alla deltar. En bra diskussion är när jag känner att eleverna blivit berörda.
130

 

 

När jag för in vårt samtal på själva elevmötet pratar Börje först om hur viktigt det är att eleven 

verkligen känner sig sedd och hörd, sen övergår han till att prata om en fungerande och 

tillfredställande kommunikation. 

Det viktigaste är att eleverna känner sig hörda, att de känner sig sedda. Och att jag lyssnar och 

förstår och att de förstår mig eller rättare sagt att vi förstår varandra. Att vi pratar med varandra 

och att vi verkligen får tillfälle det. Att vi hinner se varandra. 

Det måste också finnas förtroende och förståelse, ibland har någon en dålig dag men om vi är 

medvetna om det behöver ingen bli sänkt. Det kan finnas bakomliggande orsaker och då kan 

eleven behöva stöd.  
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Jag vill i mötet med elever ha lite som en mentorsroll där jag kan vägleda eleverna i hur de ska ta 

sig ur en situation. Jag vill vara lite som en coach. Det har med synen på barn att göra, att vi inte 

ser över dem som att du ska göra det här, punkt slut, som om det inte fanns några alternativ.  

Det är klart att det ska finnas konsekvenser om de inte hunnit klart men att eleven själv ska lära 

sig att kompensera och att eleven själv är intresserad av att göra färdigt. Att eleven kan ta ansvar 

för att komma ikapp. Att eleven vet var den är på väg.
131

 

 

Vid ett tillfälle sitter jag i ett rum avsett för matte och NO. Vid ett av borden sitter fyra pojkar. 

De arbetar med olika saker. Två av pojkarna har varsin bärbar dator. En av dem lyssnar på 

musik från datorn med hörlurar medan han skriver i en anteckningsbok. Jag sitter fem meter 

bort och hör musiken genom lurarna. Den andra pojken läser från sin dators skärm. De andra 

två skriver. En lärare går omkring i rummet. Hon tystar de elever som pratar. Hennes ton är 

lågmäld och personlig. Då ingen elev behöver hennes uppmärksamhet sitter hon vid ett av 

elevborden med en bärbar dator. Förutom musiken vi hör genom pojkens hörlurar hörs ett 

lågmält mummel från några flickor vid ett bord längre bort i rummet samt att pojken som 

läser från skärmen då och då högt och rakt ut kommenterar det han läser om. Kanske på grund 

av att ingen i rummet verkar bry sig om hans uttalanden stör de egentligen inte. När en flicka 

kommer in i rummet och ber läraren om hjälp, reser hon sig och de lämnar tillsammans 

rummet. Ungefär samtidigt som läraren går kommer en pojke in i rummet. Han går direkt 

fram till pojkarna vid bordet och ljudvolymen stiger avsevärt. Strax kommer två pojkar till så 

att de nu är sex runt bordet. Ett tag blir det rörigt. Hörlurarna börjar flyttas runt från huvud till 

huvud så att alla får ta del av musiken. Han som läser från skärmen får två av de nyanlända 

pojkarnas uppmärksamhet vilket gör att ett högljutt samtal bryter ut. Jag tror att det är just 

ljudvolymen som lockar en elevassistent till rummet. Elevassistenten går fram till den av de 

sex eleverna som inte har någon stol och frågar vad han ska jobba med. Han säger att han bara 

vill lyssna klart först. Assistenten säger att han ska skynda sig. Pojkarna vid datorskärmen 

pratar vidare utan att ta notis om assistenten som inte heller vänder sig till dem. Han står kvar 

vid det pratiga bordet och försöker vänta ut pojken utan sittplats. Olika pojkar kommer då och 

då in i rummet och fram till bordet. Det känns plötsligt som att flera elever känner att det är en 

rörig situation kring bordet och att de därför dras dit. Elevassistenten försöker halvhjärtat få 

de vid bordet att arbeta men han låter slö och oengagerad och ingen bryr sig om vad han 

säger. En elev kommer in och går fram till bordet, när elevassistenten ser honom frågar han 

vad pojken ska arbeta med. Inget säger pojken och går. ”Vad står på din planering”, säger 
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assistenten och följer efter. Jag hör hur de fortsätter att prata med varandra ute i korridoren vid 

skåpen. Efter tag droppar elev efter elev av från bordet så att det slutligen återigen sitter fyra 

elever vid bordet. När den ursprungliga läraren kommer tillbaka är allt som när hon lämnade 

rummet. Alla sitter tyst och arbetar med olika saker förutom pojken med skärmen som då och 

då högljutt kommenterar det han just läst. När jag senare pratar med Börje menar han att det 

nog är svårare att arbeta på en Montessoriskola än inom en traditionell skolform. 

Jag tror att det är svårare att jobba i en Montessoriskola eftersom i en vanlig skola har man 

lektionsplaneringar och ett helhetstänk som du inte behöver visa. På en Montessoriskola behöver 

du hela tiden visa helheten för eleverna och sen visa vilka delar vi arbetar med just nu. 

Vi har också högre tankar om eleverna, vi förklarar mer som om eleverna vore vuxna. På en vanlig 

skola ser man på eleverna som barn, de skyddas. Här får eleverna ta mer ansvar. De blir mer 

delaktiga i undervisningen. I och med att vi hela tiden är tillsammans elever och lärare får vi flera 

träffpunkter. Är det något kan de säga det på ett konstruktivt sätt.
132

 

 

Att eleverna arbetar med olika saker tycker han är bra då han bara ser fördelar för eleverna.  

Jag tilltalas verkligen av eleverna arbetar med olika saker parallellt i klassrummet, att det är okej 

och naturligt att någon arbetar med svenska och någon med matte, att det är okej att få fördjupa 

sig i det man vill. Jag tror inte eleverna känner samma stress som man gör när dagen är inrutad. 

Det känns som om att skoldagen blir mer givande för eleverna.
133

 

 

Cecilia och skola C 

Cecilia på skola C menar att den stora skillnaden mellan att arbeta på en traditionell skola och 

inom Montessoriverksamhet är just inställningen till hur elever lär sig.  

Först måste jag säga att jag inte tycker att vi riktigt levt upp till det här under de senaste åren. 

Men annars tycker jag att våra elever lär sig mer att ta ansvar över sitt lärande. Att jag som 

pedagog inte kör en lektion och trycker in kunskapen utan att det är ett mer ansvarsbaserat 

lärande för livet. 

Nu är jag sån som person. Jag är ju inte riktigt den som står och trycker in kunskaperna. Jag tror 

att jag skulle använda mycket av det här ändå, vilket jag även gjorde på folkhögskolan, det är min 

personlighet. Jag har nog alltid tänkt på ett kreativt sett vilket och eftersom det är min styrka som 

pedagog så passar jag här. Jag passar inte riktigt för att arbeta på en mer traditionell skola. Även 

inom fotot var min roll mer att foto och göra själv.
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För tio år sedan hoppade Cecilia av lärarhögskolan. Bakgrunden till avhoppet var som hon 

säger att hon tog med sig eleverna hem, särskilt de elever som inte mådde bra. Idag är hon 

äldre vilket hon menar gör det lättare att hålla distansen. 

Jag har blivit äldre och lite visare, vilket gör det lättare. Fast de kommer fortfarande till mig, jag är 

som en kurator.
135

 

 

Att skapa nyfikenhet och kreativitet är enligt Cecilia de två viktigaste komponenterna i hennes 

möte med eleverna. Hon menar bestämt att pedagogens uppgift är att skapa just nyfikenhet för 

då vill eleverna lära sig. Detta i sin tur kräver inte bara kreativa lärare utan även att lärarna ger 

eleverna utrymme till att vara kreativa. 

Jag tycker att det är viktigt att verkligen föda nyfikenheten hos eleverna, att jag ger dem ett 

problem som de sedan kan få ta reda på kunskaper om på det sätt som de själva vill. Att de får 

anpassa sitt arbete själva men att jag handleder det. Jag har märkt att eleverna lär sig mer när de 

själva får styra och när de själva får leta upp kunskaperna. 

Jag brukar börja med att berätta en historia, sedan ger jag dem ett projekt typ … om ni nu skulle 

hamna i något liknande. Jag hade till exempel ett miljöprojekt med sexorna. De fick en historia 

och sen fick de leta upp och välja en miljö att studera.  De bor ju i stan, men här finns parker att 

utforska för att se vad som kan finnas i ekosystemet i den miljön. De fick leta i böcker och på 

nätet. Det blir inte så att jag står och trycker in kunskaper vilket gör att eleverna lär sig både 

bättre och att de tycker att skolan är roligare.
136

 

 

Skola C har en ganska liten elevgrupp på cirka femtio lärare. Den dag som jag besöker skolan 

är ungefär hälften av eleverna på olika lektionsgenomgångar i framför allt NO och SO. 

Resterande 25-30 rör sig i den öppna studiemiljön där jag under dagen ser tre olika lärare 

cirkulera. Cecilia är en av dem, hon är till stor del sysselsatt med att låna ut och samla in 

bärbara datorer. De elever som sitter på det öppna studietorget sitter gruppvis och pratar om 

annat än skolarbete. De blir med jämna tillfällen tillsagda av någon av lärarna, men det räcker 

inte för att de ska sluta att prata och istället arbeta. Flera elever har dragit sig undan och sitter 

i någon av de ämnesrum som skolan har. I ämnesrummen är arbetskoncentrationen betydligt 

högre. Det verkar inte som om eleverna valt rum efter vilket ämne de vill arbeta med utan 

stället verkar de letat efter ett rum där dörren gått att stänga. Den lärarkontakt jag ser under 

dagen är främst praktisk. Elever som vill ha hjälp med att skriva ut, kopiera eller låna en 

dator. De gånger kontakten inte gäller praktiska bestyr är det lärare som ber elever att börja 

arbeta, lägga undan en smartphone eller att prata mindre. 
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Materialet 

Anna och skola A 

På skola A finns det i flera av ämnesrummen en smärre och rullbar ö bestående av lådor och 

några låga hyllor. De här öarna innehåller enstaka kartonger med inplastat och självrättande 

material. Där står också några pärmar. Men materialet är mycket oattraktivt och urplockat. 

Min spontana reaktion när jag är på skolan och observerar är att öarna med sitt för att tala 

klarspråk ”skräp” borde kastas ut. Jag ser inte heller någon elev använda sig av materialet i 

hyllorna. De hämtar läroböcker, pennor och block från sina skåp i korridoren. När de vill byta 

arbete eller behöver något reser de sig helt enkelt upp och går iväg till sina skåp och kommer 

sedan tillbaka in i klassrummet med det de hämtat. De elever jag observerar ägnar för övrigt 

betydligt mer tid åt sina smartphones än åt sina läroböcker. Däremot ser jag en flicka försöka 

använda en av datorerna under den vita tiden. Datorn verkar dock inte fungera som hon vill 

och hon hittar ingen pedagog som kan hjälpa henne med datorn. Datorer är ett material som 

en del pedagoger menar att Maria Montessori säkert skulle ha uppskattat då hon var mycket 

teknikvänlig. På skola A ser man datorer mest som ett hjälpmedel för de elever som behöver 

särskilt stöd. 

Vi har inte så många datorer, men en del av eleverna har egna bärbara datorer som de tar med 

sig hemifrån. Det får de gärna ha. Specialpedagogen lånar ut datorer över dagen till de som 

behöver. De flesta eleverna har iphones som de planerar i.
137

 

 

När jag pratar med Anna om materialet i bokhylleöarna verkar hon inte räkna öarnas innehåll 

till arbetsmaterial. Innehållet är för henne ett material som de kanske använde i början av 

läsåret men som nu är sönderplockat och av tidsbrist inte alltid helt undanrensat. Hon menar 

att det lilla material de har på skolan finns inlåst i ett inte helt i ordningsställt materialrum, 

men egentligen vill hon att allt ska stå framme och att allt ska ha sin naturliga plats. 

Allt material är som sagt gömt eftersom det förstörs under elevernas eget arbete. Våra elever har 

inga rastutrymmen, vilket gör att vi inte kan ha materialet framme. Nu står allt står i 

materialrummet och vi lärare får gå och hämta. 

 

Vi skulle vilja ha låsbara skåp som man kan låsa upp på ”ea”-passen och ha låsta när eleverna har 

rast. Vi har inte heller köpt in allt material som vi kanske skulle vilja ha och vissa material som vi 

letat efter verkar inte gå att få tag på som till exempel om förkortning och förlängning inom 
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matematiken. Vi har försökt att tillverka eget men då ska det också förvaras. Nu är det lite 

hattifnatt.
138

 

 

Det material som Anna talar sig varm för och som de på skola A använder sig av i alla ämnen 

är traditionella läroböcker från läromedelsföretag. 

Alla har en lärobok som de bland annat hämtar uppgifter och labbar från, dessa görs som 

veckouppdrag. De löser ut läroböckerna för de veckor som de läser ämnet. Ibland kopierar vi 

kompendier. De måste arbeta med läroböcker. Det är superviktigt inför gymnasiet, de behöver 

arbeta med kurslitteratur. De behöver en lärobok för att tränas i att plocka ut fakta.
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Förutom läroböcker så betonar Anna även hur viktigt det är att eleverna upplever att de dem 

arbetar med har betydelse. Arbetet måste kännas meningsfullt för eleverna. 

Vi arbetar inte bara med läroböcker utan också med vardagsuppgifter då eleverna till exempel 

går till affären för att undersöka saker eller kollar i tidningar för att får reda på saker och ting. Till 

exempel fick vi precis vid terminsstart för tre år sedan redan på att vi stod utan lokaler. 

Barackerna vi skulle få var försenade, så när eleverna kom hade vi ingen skola. I tre veckor var vi 

på studiebesök, men det gick bra. Nu är vi i barackerna för tredje läsåret och egentligen är det 

först nu som vi kan gå ner på djupet. Vi arbetar med projekt där vi integrerar olika ämnen. 

Projekt som vi försöker få så verkliga som möjligt. Till exempel att låta nior räkna på en budget 

för att flytta hemifrån. För att vi vill göra det på riktigt. 

Jag tror på ”learning by doing”. Och så ska det naturligtvis vara roligt. Skolan måste handla om 

något som berör deras vardag. Det ska kännas på riktigt. Att prata om första lägenheten med nior 

är jättespännande men det är för abstrakt för sexor. Jag låter bland annat alltid exemplen jag 

ritar upp på tavlan handla om deras intressen. Om jag till exempel har många hästtjejer i klassen 

ger jag stallexempel att räkna kring. Undervisningen ska vara verklighetsbaserat.
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På skola A har eleverna relativt få och korta pass med vit tid. Åttorna har till exempel 

merparten av sin vita tid i ett entimmesblock. Det är endast på tisdagar som eleverna har ett 

längre pass på två och en halv timme. Varje pass inleds och avslutas även med en uppsamling 

för bland annat närvarokoll. Anna berättar att lärarna till hösten vill lägga halva dagar med vit 

tid då eleverna ska kunna gå till det ämnesrum de vill arbeta i. Det är ett system de tidigare 

haft och som de vill tillbaka till. 

Alla ”eget arbete” börjar med en klassamling, då kollar vi att alla är där. De som inte klarar det 

personliga ansvaret får sitta där läraren är. De som kan får gå iväg. Sen i slutet av passet har vi 

återsamling då vi utvärderar lite hur det gått. 
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Drömmen vore att vi kunde ha allt material i våra hemklassrum. De svaga eleverna ska kunna gå 

och öppna en pärm fylld med uppgifter. Det ska finnas pärmar med uppgifter även för de som är 

väldigt duktiga. Det viktiga är att det står där färdigt, i ordning och tillgängligt. 

Jag vill gärna ha mina genomgångar då och då. Jag tycker att det är roligt att hålla i genomgångar 

och eleverna gillar det också. En riktigt bra dag är då jag har ett långt pass med genomgång och 

jag har alla med mig, alla är på. Nog för att det kanske inte så Montessoriskt, men eleverna (och 

jag gillar) att de är med och pratar. De räcker upp handen och går fram till tavlan och visar. Sen 

vill jag kombinera genomgången med att de gör något laborativt. Det bästa med en bra dag är 

just det här engagemanget från eleverna, att de räcker upp handen och vill vara med.
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Börje och skola B 

På skola B är rummens ämnestillhörighet tydlig och allt är färgkodat. När jag frågar Börje om 

färgkoderna svarar han först tvärsäkert om de olika ämnenas tillhörighet, men när jag ställer 

följdfrågor blir han förvirrad och säger till slut att han inte vet. Att skolan har ett system, men 

att de verkar ha frångått det. Ibland verkar rummen ha färg efter vilken elevgrupp som har 

hemvist där och ibland efter vilket ämne som bedrivs där. Alla rummen har dock en grundfärg 

som lyser upp allt från materiallådornas färg till möbler, matta och papperskorg. Det ger ett 

genomtänkt, fräscht och aningen sterilt intryck. Rummens väggar är i stort sett kala och 

neutrala i ljust grått. De dekorationer som finns är få och består av inplastade planeringar och 

uppgifter men ibland även av enstaka ämnesrelaterade bilder. Alla rummen har låga bokhyllor 

fyllda med material främst sådant som är tillverkat av skolans lärare men även något enstaka 

material från Maria Montessori som ordklassymbolerna i trä och mattekedjorna.  

Upplägget här är att eleverna gör laborationerna själva under det vi kallar för Montessoripass. Jag 

konstruerar små kitt. Arbetar vi till exempel med magnetism planerar jag kanske sex små 

laborationer som jag fixar material till och som eleverna sedan själva utför. Jag ger dem en 

planering som kanske säger att tre labbar ska göras den här veckan och tre nästa vecka. 

Vi har ingen gemensam genomgång och hade vi varit på en traditionell skola hade alla varit 

tvungna att labba ihop, vilket skulle ha inneburit att ingen fått utföra laborationen självständigt. 

Nu testar de sig fram utan klassrumsstressen, utan att jag övervakar eller att kompisar ska kolla 

på. När de sedan kommit fram till något är de superstolta och hämtar mig för att visa och förklara 

vad de gjort.  

Det innebär att instruktionerna måste vara extremt tydliga, för när de sen håller på måste de 

försöka väldigt mycket på egen hand. Det här är en stor skillnad från en traditionell skola. Det 

måste hela tiden finnas saker som de ska göra självständigt, det innebär att jag måste förbereda 

miljön på ett helt annat sätt.
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Börje berättar att han främst använder eget material inom NO, i matten blir det oftast att han 

använder sådant som andra tillverkat som interaktiva webbsidor eller traditionell 

Montessorimaterial. 

Jag använder eget material inom framför allt NO:n som jag tillverkat själv, samma sak med 

arbetsplaneringar och målbeskrivningar. Jag utgår från läroboken och så kompletterar jag det 

med diskussioner och gruppuppgifter. Jag tycker mycket om att använda mig av olika 

matematiska problem. Jag använder mig också av olika webbsidor där de ska gå in och göra en 

aktivitet. 

Boken är alltså basen som sedan jag försökt inkludera med lådor. I början av läsåret var jag 

jättebra på det, men sen har jag haft ett så stort svinn på materialet att jag har jag tappat mycket. 

Jag har också en del traditionellt Montessorimaterial, framför allt i matte. Det är viktigt att det 

finns alternativ, till exempel om man nu jobbar med matteboken så ska det också finnas ett 

geometrikabinett.
143

 

 

När jag tittar mig omkring i skolans materialhyllor ser jag mycket riktigt mängder av 

egentillverkat material. Vad jag dock slås av är att det finns ytterst lite referenslitteratur, det 

vill säga alternativa läroböcker eller faktaböcker som uppslagsverk och liknande. Det är ändå 

något som Börje tidigare menat var viktigt i en förberedd lärandemiljö. 

Elevernas resurser är Internet, böcker, mig själv. Vi gör väldigt få studiebesök inom NO och 

matte, vilket nog främst beror på mig som lärare. Vi har däremot haft gästförläsare. Vi har haft en 

astronaut, en uppfinnare och flera olika yrken som en advokat, en polis, en kriminolog. De kom 

efter att vi haft inbrott på skolan. Vi har haft en teatergrupp här som spelat en föreställning. 

Sjuorna har varit iväg till en synagoga och en moské och till ett museum. Jag skulle gärna ha ännu 

fler studiebesök, kanske varannan vecka så att undervisningen blev mer förankrad i omvärlden. 

Men det här tror jag också är ett uppstartsproblem som vi kommer att få bukt med längre 

fram.
144

 

 

Börjes situation är lite speciell då han dels är helt utexaminerad, dels att han faktiskt håller på 

att bygga upp en skola. Detta är anledningen tror han till att han känner att han inte alltid 

räcker till. Det är så mycket han skulle vilja samtidigt som han inser att han inte kan lägga de 

kraven på sig. 

Utematte är något som jag på lärarhögskolan tänkte att jag skulle arbeta mycket med och ha som 

ett naturligt inslag men det har inte riktig blivit så i den utsträckningen jag förutsatt mig. Kanske 

på grund av att jag är ny i min lärarroll, nu känner jag mig säkrare. 
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Sen tycker jag att det är jätteroligt att tillverka material, men jag hinner inte riktigt med att 

förverkliga allt jag skulle vilja. Dels handlar det nog om att jag håller på att hitta min egen lärarroll 

plus att jag delvis måste lära om min lärarroll eftersom lärarhögskolan inte var upplagd efter 

Montessorifilosofin. Jag håller frenetiskt på med lådorna. Jag försöker tillverka material men jag 

måste också lägga ribban så att jag hinner med och orkar. Jag kan inte tillverka allt nu på en gång 

även om jag skulle vilja, men jag vill att vi i alla fall har någonting inom alla områden och så får jag 

göra lite till nästa år. Så att vi på sikt sakta men säkert bygger en grund att stå på. Det är också 

viktigt att materialet är tilltalande.
145

 

 

På skola B har man ingen tid avsatt för materialtillverkning utan det är något lärarna gör på 

sin förberedelsetid. Börje tror dock inte att det egentligen handlar om antalet timmar hit och 

dit utan om att prioritera. 

Nästa höst kommer jag att vara föräldraledig, kanske att när jag sen kommer tillbaka helst någon 

gång under vårterminen kan få gå lite bredvid om en resurstjänst. Drömmen vore då att kunna 

göra en massa saker, till exempel att göra NO-salen till en labbsal och tillverka material. Samtidigt 

vet jag att man inte kan göra material till någon annan.
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Men det viktigaste för elevers lärande är inte enligt Börje om han som lärare hinner tillverka 

material eller inte, eller hur tilltalande materialet är, för grunden är att elever lär sig när de vill 

lära sig. Allt handlar om motivation och där är materialet bara en liten droppe i havet. 

Grunden är att de lär sig när de vill lära sig. Eleverna måste ha en grundkraft att vilja själva. De 

måste vara motiverade och engagerade. Där har jag en jätteviktig roll som pedagog, att öppna 

dörrar för dem.  

Elever lär sig också om de vet vad de ska lära sig så att deras energi riktar sig i rätt riktning. Det är 

viktigt med formativ bedömning och att de hela tiden får feedback. Hur vi bedömer. Det är viktigt 

att vi gemensamt tittar på sånt som kriterier. Senare kanske de kan titta på målen med varandra. 

Jag ska kunna synliggöra för hur eleverna hur de ska göra för att höja kvalitén på sina arbeten. De 

vill ju komma långt men de vet inte alltid hur de ska göra för att komma långt.
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Cecilia och skola C 

Cecilia på skola C berättar att deras viktigaste arbetsmaterial är datorerna och läroböckerna, 

men att hon gärna skulle se att de fick in mer material under lektionerna så att eleverna kunde 

arbeta mer med händerna. 
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I matematiken använder vi böcker, plus allt möjligt mattematerial som spel med räknesätten, 

geometriska figurer. Alla elever har egna böcker i alla ämnen och arbetshäften. Vi har 28 datorer 

och tillgång till Internet. Vi har inget Montessorimaterial i NO men i matten har vi det. Jag skulle 

gärna vilja få in kaplastavar och annat som man kan bygga med. Det ska vi bygga upp, det 

kommer att finnas i budgeten till nästa år. 

Våra elever är duktiga på att sätta tillbaka det de använt i hyllorna. Jag har en del elever som 

kommit långt i matten. Jag vill göra lådor typ en geometrilåda med en stegring som utvecklar 

dem inom det området. Inom vissa område kan de ju ligga före sin ålder och inom andra kan de 

ligga efter, men någonstans kommer de ikapp. Jag tror att utvecklingen blir mer lättöverskådligt. 

De kanske glömmer och … tänk på att använda det här för att se om ni ser bättre. Läsa räcker 

oftast inte för att lösa ett problem, de måste hålla på med händerna, med alla slags sinnen.
148

 

 

Det material jag hittar i hyllorna i skolans klassrum är till största delen främst traditionella 

läroböcker, facktidskrifter och uppslagsverk och lexikon. Men det finns även annat material. I 

svenska salen finns framför allt några tidskriftssamlare med inplastade uppgiftsblad på både 

svenska och engelska. Ovanpå en av bokhyllorna står också ett bräde med Montessoriska 

ordklassymboler i trä. I matterummet finns flera lådor med mattekort från Beta men även 

linjaler, gradskivor, tärningar et cetera. Cecilia menar att det alternativa materialet utanför 

läroböckerna kanske är extra viktigt inomjust matematiken därför att många elever är rädda 

för matte. De vill inte och de tycker inte om. 

En bra dag för mig är för det första att jag arbetar med något riktigt inspirerande till exempel om 

vi tar matte och om vi arbetar med bråk. Då får elever som inte vill arbeta i böckerna istället spela 

spel som handlar om bråk och att de får jämförelsematerial som tärningar, figurer och övningar 

där man ser bråken. Att eleverna får se och göra för att sedan komma till de mer teoretiska 

grunderna. Att de får börja med något roligt. Matematiken i synnerhet är ett ämne som blir 

åsidosatt av de elever som har det jobbigt eller svårt.  

En del elever tycker om att jobba i böcker. Nu ska jag göra arbetskort som inte följer årskurserna 

utan som följer en progression steg för steg som eleverna kan följa. Som en stege på korten med 

olika redovisningsformer som man naturligtvis också får välja. Det här arbetsområdet vill jag göra 

ett spel på, på det här prov och så vidare. Det gör matten roligare särskilt för dem som det svårt 

med matten.
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Sen vill Cecilia gärna att eleverna ritar mer än vad de gör nu och att de använder bilder istället 

för text när de ska förklara hur de tänkt kring en uppgift. Hon menar att hon märkt att eleverna 

förstår mycket bättre när de ritat istället för skrivit vilket i förlängningen gör att de blir bättre 

på att prata om matematik. 
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Det ska jag ju säga att jag har sett till att jag har haft mina elever hos mig för att de ska få 

grunderna. Även om de har jobbat mycket i boken känner jag ändå att de har fått jobba där de 

själva är. 

Jag vill att det verkligen är ett lugn i mitt rum men eftersom vi har det så lyhört störs vi ofta 

utifrån och jag måste gå ut och tjata och lugna dem som är utanför, särskilt när vi har Nationella 

prov. Jag känner nog att eleverna ändå lyssnar och har respekt för vad jag säger. De förstår att 

nästa gång är det de som skriver prov. Jag försöker se till att de inte sitter tillsammans för då 

triggar de varandra och det är trist att jämt vara polis.
150
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Analys 

Vilka är de bakomliggande faktorer som styr hur skola och lärare valt att 

organisera elevers undervisningsmiljö? 

Av de tre skolor jag undersökt ligger en omgiven av landsbygd medan de andra två är centralt 

placerade i en större stad. Det har vad jag kunnat se inte spelat någon roll huruvida skolorna 

residerat på landsbygden (skola A) eller centralt i en större stad (skola B och C) utan vad som 

möjligen haft betydelse är tiden de funnits till. Skola B har funnits i snart två läsår, under de 

två åren har man tillåtit sig att sakta växa genom att successivt ta sig an en årskurs i taget. 

Första läsåret hade skolan enbart sexor, i år är gruppen utökad till sexor och sjuor och nästa 

läsår öppnar skolan upp ännu en del av sitt högstadium då sjuorna börjar i årskurs åtta. Miljön 

är nyrenoverad, fräsch och genomtänkt. De andra två skolorna har funnits med några år, de 

har också båda successivt växt och de fortsätter även att växa. Anna berättar om mängder av 

tillfälliga lösningar och om att ständigt tvingas flytta runt från den ena lokalen till den andra. 

Detta har gjort att de inte riktigt hunnit med miljön på det sätt som hon kanske önskat. Ändå 

ser jag när jag besöker skola A att de har tänkt till kring elevernas miljö. De har också tagit 

specialisthjälp av Montessorikunniga lektorer från ett närliggande universitet för att få hjälp i 

uppbyggnaden av miljön. Visst är miljön trång och delvis rörig och dåligt underhållen, men 

bitvis fungerar den eftersom jag möts av lugna och öppna elever. Att den inte fungerar helt 

och hållet blir tydligt när eleverna under skoltid ägnar så pass mycket tid och kraft åt sina 

mobiltelefoner. Här är mobilerna ett ständigt störande moment som inte enbart lockar 

eleverna till avbrott utan även gör det svårt för dem att komma igång.  

Den amerikanska forskaren Stoll Lillard pekar framför allt ut variablerna engagerande 

material, tre timmars arbetscykler och minimaliseringen av avbrott och störande element som 

extra viktiga för koncentrationen.151 På skola A har pedagogerna haft svårt att hålla reda på 

skolans material, det blev utplockat och förstört, vilket tvingat dem till att samla det material 

som fortfarande var värt något i ett materialrum. Låst och undangömt för eleverna. Anna 

berättar också att eleverna under det senaste läsåret har haft vad hon tycker alldeles för lite vit 

tid. Jag skulle vilja säga att eftersom den vita tiden är uppdelad i kortare arbetspass på en 
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timme hinner eleverna aldrig att nå den där djupare koncentrationen som Maria Montessori 

talade om. Den korta arbetstiden kanske helt enkelt ger eleverna känslan av att det inte är lönt 

att sätta igång, för snart har de lektion? En fundering som får stöd av att Anna säger att en av 

de viktigaste förändringarna lärarlaget planerar inför nästa läsår är att återigen ge eleverna 

längre och sammanhängande vit tid. Även Cecilia uttrycker frustration över de inskränkningar 

som de som arbetslag gjort av elevernas vita tid. Hon är osäker på varför de alltmer gått över 

till ett mer traditionellt schema. Hon känner själv att den förklaring hon först ger mig att det 

skulle beror på att de tvingats ta in en vikarie en dag i veckan, inte riktigt räcker som 

förklaring till varför schemat de andra fyra dagarna förändrats. Kan det vara så att långa 

arbetscykler på tre timmar kräver en förberedd och mycket god lärandemiljö? Och att lärare 

när de känner att den vita tiden blir stökig eller rörig istället för att ändra i sin studiemiljö 

vilket kanske kräver både tid och pengar ändrar sitt schema? På skola B har både sexor och 

sjuor flera vita arbetspass på tre timmar men det är också den miljö som står i en klass för sig. 

Det är även den miljö där elevernas mobiltelefoner stör minst och där de olika rummens 

bokhyllor är fyllda av nyinköpt och egentillverkat material. 

Alla tre skolorna använder sig av mer eller mindre inredda ämnesrum. Både skola A och B 

har stora enfärgade mattor på golvet, vilket är en direkt förlängning av hur det ser ut på 

Montessoriskolor för yngre barn. På skola B är egentligen hela konceptet från hur skolmiljön 

är beskriven för åldern 6-12 år överförd. Signert från Göteborgs universitet menade att 

klassrummen för den åldern ska se ut som arbetsrum med materialet sorterat ämnesvis på 

bestämda hyllor. Miljön skulle också vara rymlig, ljus och färgglad med stora mattor på 

golvet. Alla elever skulle ha också ha ett eget förvaringsutrymme och en egen arbetsplats.152 

På skola C har eleverna dels ett skåp där de förvarar sina kläder och skolböcker, dels ett litet 

låsbart skåp där de förvarar sin dator. Börje lyfter fram som något att vara stolt över att han 

upplever att nästan alla elever verkar ha hittat sin favoritplats att sitta på. På skola A har 

lärarna på inrådan av universitetslektorerna plockat in en mindre soffgrupp i varje klassrum 

och även i korridorerna finns det flera soffor. Vad som hur som helst tydligast skiljer skola A 

och B från skola C är att det känns som om de förra skolorna har en genomtänkt pedagogisk 

idé om hur de vill att deras fysiska elevmiljö ska se ut. Skola C:s har flera mindre grupprum 

som stod tomma när jag var där samtidigt som Cecilia menade att de måste ha fler grupprum. 

De har rum med soffgrupper där ingen elev är och salar med uppemot trettio arbetsplatser där 
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endast några enstaka elever trängs bland alla stolar och bänkar. Samtidigt som miljön är rörig 

och stökig med bland annat bord och stolar travade längs med väggarna vilket gör det svårt att 

passera och förstärker känslan av lagerlokal. Kvadratmässigt är inte skola C trångbodd för det 

är inte ytan som gör att skolan känns liten, rörig och trång och som gör att Cecilia upplever att 

eleverna störs under de nationella proven. Kanske att det egentligen inte heller är bråten eller 

övermöbleringens fel utan att det helt enkelt handlar om att man inte har en tydlig pedagogisk 

idé bakom elevernas lärandemiljö. Körling menade att ett problem i dagens klassrum är att de 

är för trånga för att möjliggöra samspel elever emellan. Kanske är det skolas C övermöblering 

som gör att eleverna ratar de tomma grupprummen för att istället vara på det aningen luftigare 

och centrala torget? Det görs heller ingen riktig pedagogisk åtskillnad mellan de formella och 

informella ytorna, vilket kanske kan vara en bidragande anledningen till att eleverna 

behandlar de formella lärandemiljöerna som uppehållsrum, rastutrymmen och 

kommunikationsytor. 

En av de tankar som Maria Montessori lyfter i From childhood... handlar om att en bra 

skolmiljö gör det lätt för eleverna att fritt välja syssla och att elevernas arbetsmiljö är viktig 

håller alla tre lärarna med om. Jag noterar dessutom att de alla tre ser miljön som något som 

hela tiden ska utvecklas och som går att göra bättre och att ansvaret för att göra detta är 

lärarnas. Inte ens Börje vars elever redan har en mer eller mindre fantastiskt arbetsmiljö är 

nöjd. Maria Montessori använder till och med orden ”en lärares plikt” när hon som första 

punkt listar att lärare har på sitt ansvar att miljön är ren, städad och organiserad.153 Något som 

undersökningens tre informanter verkar ha tagit till sig, för bristerna de ser i miljön leder till 

ett ständigt dåligt samvete. De mår helt enkelt dåligt över att de inte hinner med. De skyller 

inte på någon annan för även om de inser att många omständigheter har bidragit till den 

fallerande utvecklingen är ansvaret först och sist deras. Anna på skola A uttrycker frustration 

över att tiden inte räcker till för att konsekvent arbeta med elevernas arbetsmiljö. Som jag 

tolkar henne är det både tid för en punktinsats för att ställa miljön i ordning, dels kontinuerlig 

tid till att underhålla miljön som saknas. Börje pratar om vikten att prioritera, visst är miljön 

oerhört viktig men när tiden inte räcker till är elevernas kunskapsmål viktigast. Kanske är det 

så att tid måste avsättas och prioriteras från högre ort, från skolledningen? Kanske att 

skolledningen behöver peka med hela handen och avsätta säg en dag vid varje lov till 

materialunderhåll samt diskussioner kring vad i miljön som behöver förbättras? För hur ska 
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annars den fysiska miljön kunna vara varje lärares plikt och en del av en pedagogisk idé om 

inga gemensamma samtal förs och inga resurser ges i form av tid?  

Några andra saker som Maria Montessori under sin livstid pekade ut som särskilt typiska för 

Motessoripedagogiken var åldersintegrering och de öppna klassrumsdörrarna.154 På ingen av 

skolorna är klassrummen någonsin låsta. Jag känner på dörrhandtag, öppnar och tittar lite 

överallt. Ibland är klassrummen tomma, ibland sitter elever där och arbetar, men aldrig att en 

dörr är låst. På alla tre skolorna är dessutom lärarnas arbetsrum centralt placerat mitt bland 

alla elever och även dörren dit är välkomnande på vid gavel oavsett om det finns någon lärare 

i rummet. På skola B har man till och med lyft bort dörren till flera av klassrummen så att 

istället för en öppen klassrumsdörr är där ett öppet dörrhål. 

Ett av uppsatsens resultat är de tre lärarnas mycket starka engagemang i miljön. En av lärarna, 

Börje har till och med ritat skisser på hur några av skolans salar skulle kunna byggas om för 

att bli mer funktionella. Trots detta engagemang verkar lärandemiljön mest vara något som de 

tre lärarna känner skam och skuld inför. De uttrycker alla på olika sätt att de brister i sitt 

uppdrag då tid och pengar tvingar dem att prioritera andra delar av det pedagogiska 

uppdraget. Med tanke på hur starkt Maria Montessori betonar lärarens plikt för miljön känns 

det kanske lite underligt att de tre lärarna inte prioriterar annorlunda. För mig blir det därför 

tydligt att vikten av en förberedd lärandemiljö måste vara förankrad i skolledning, så att de 

enskilda pedagogerna och deras arbetsenheter får hjälp att prioritera. Kanske också att 

skolorna och de tre lärarna trots sin Montessorihemvist till viss del är fast i en traditionell 

förmedlingspedagogik och att de därför inte riktigt får till sin studiemiljö? Även på skola B 

där lärandemiljön faktiskt står i en klass för sig finns det en hel del att fundera över. Varför 

har pedagogerna till exempel rakt av överfört de yngre årens möblering? Den rörlighet som de 

överdimensionerade rummen skapade med sina välvda fönster var fantastisk, men det fanns 

inget som specifikt pekade mot den äldre åldersgruppen 12-16 år. När skola A inredda sina 

baracker tog de hjälp av Montessorikunniga lektorer från universitetet. Varför tog de inte 

hjälp av eleverna, av den åldergrupp som miljön ska förberedas för? Nu kan skola A inte ha 

sitt material framme för att det vandaliseras, det känns inte alltför långsökt att spekulera om 

materialet kanske hade behandlats med större respekt om eleverna själva hade haft del i 
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miljöns utformning. Inom både Montessori och modern forskning finns resultat som pekar på 

vikten av att göra elever delaktiga i utformandet av sin miljö.  

Vilken betydelse har Montessoripedagogiken för hur lärare interagerar 

med eleverna? 

Maria Montessori menade att en förberedd miljö är en miljö utformad efter elevernas sensitiva 

perioder. Jordbarnens sensitiva period handlade enligt henne mycket om bristande 

självförtroende och om behovet av tydliga ledare, men det handlade också om att tonåringen 

behöver bli sedd som en människa värd respekt och mogen att ta eget ansvar. Därför är det 

enligt Maria Montessori viktigt att behandla tonåringar som att de har större kapacitet än de 

visar.155 Anna på skola A älskar elevmötet, hennes ansikte blir självlysande när jag ber henne 

berätta om mötet med elever. Trots eller kanske just på grund av att det är i mötet med 

eleverna som hon får sin kraft och glädje talar hon om vikten att sätta elevens känslor i 

centrum. Mötet med elever ska utgå från eleven, det är hans eller hennes frustrationer, 

förtvivlan som står i centrum. Hon är alltid tillgänglig för sina elever, de kan mejla henne 

dygnet runt och hon svarar så snabbt hon bara kan. Cecilia avbröt för tio år sedan sina studier 

till lärare för att elevernas bekymmer åt upp henne. Nu är hon tillbaka, starkare, äldre och 

visare än förut men fortfarande är hon elevernas kurator. De kommer till henne när de mår 

dåligt för att de vet att hon finns där och att hon bryr sig. Jag tänker på ungdomars behov av 

tydliga ledare när jag på skola A ser några elever bli utskällda. De protesterar inte under 

utskällningen och inte heller efteråt. Visst diskuterar eleverna utskällningen men som jag 

uppfattar det från min plats diskuterar de lika mycket sin roll i det hela och ingenstans känner 

jag av att de skulle känna sig kränkta eller sårade. Det är överhuvudtaget väldigt slående på 

skola A att eleverna gillar sina lärare och att de vill diskutera och visa upp sitt kunnande för 

dem. Maria Montessori menade att lärarens främsta uppgift egentligen inte var att i 

traditionell mening undervisa utan att ställa i ordning en stimulerande miljö. Det vill säga att 

servera kunskapen i en sådan läcker förpackning att eleverna inte klarar av att motstå 

frestelsen. Den lektion som Anna håller om sannolikhet för sexorna är didaktiskt läckert 

förpackad och är ett starkt minne som jag kommer att bära med mig under många år framåt. 

Ett minne av koncentration, ömsesidig respekt och mycket god didaktik.  
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Börje menar att en av vinsterna med Montessoripedagogiken är att eleverna fyllda av stolthet 

kommer till honom för att visa vad de gjort istället för att han jagar inlämningar och 

labbrapporter, men jag ser också exempel där jag tycker att mötet med elever inte fungerar. 

Vad jag framför allt då ser är lärare som inte kliver in eller som inte säger ifrån, som istället 

för att vara tydliga ledare upprepar samma meningslösa fras om och om igen utan peka på 

konsekvenser. Maria Montessori menade att lärare efter att de iordningställt miljön skulle som 

en handledare dra sig tillbaka och försöka hålla sig i bakgrunden. Jag ser klara likheter till när 

Börje pratar om lärarollen som ett mentorskap eller som att vara coach. Han vill ge tipsen 

och råden för att de själva ska våga ta för sig, våga genomföra och våga växa. På skola C 

ser jag aldrig att någon elev söka upp en lärare för handledning, däremot ser jag lärare 

planlöst gå omkring på den torgliknande ytan och tjata lite här och tjata lite där. Utifrån 

min synvinkel är det väldigt tydligt att tilltalet inte fungerar vare sig som uppmuntrare 

eller igångsättare. Det som verkligen får mig att fundera är att ingen elev verkar ta illa 

vid sig, det är snarare så att de inte ens hör eller märker lärarna när de går omkring. På 

skola C ser jag också lärare som med hög röst pratar rakt ut, lite som barn som vill ha 

uppmärksamhet. Maria Montessori menade att i ett respektfullt bemötande ligger också 

att du som lärare använder en mjuk och behaglig röst. Skola C:s lärandemiljö är rörig och 

tyvärr förstärks den röriga och oorganiserade miljön av att lärarna inte riktigt klarar av att 

uppfylla den plikt som Maria Montessori pekade på i sin lista som ”att göra miljön så 

levande som möjligt och ändå hålla en koncentrerad tystnad, genom att använda mjuka 

ord och en kärleksfull närvaro”.156 Kan de vara just oviljan att vara poliser som gör att 

lärarna agerar lamt och verkningslöst och som i förlängningen ändå tvingar fram ett 

polis- eller ordningsvaktsbeteende? Börje pratar om att det är svårare att vara 

Montessorilärare än att arbeta inom en mer traditionell pedagogik, då pratar han i och för sig 

främst om material och uppgifter. Men kanske att det är svårare, för all den här elevtiden 

synliggör på ett brutalt sett vilka som inte är tydliga ledare. Jag tänker till exempel på skola 

B:s elevassistent som med sitt trista tonläge inte kunde få eleverna att arbeta, utan där arbetet 

och koncentrationen kom först efter att assistenten lämnat rummet. 

Att bestämt försöka svara på vilken betydelse Montessoripedagogiken har för hur lärarna 

interagerar är ytterst svårt. Både Anna och Börje är utbildade inom Montessori. Anna har 

tillsammans med sin arbetsenhet läst en kurs vid universitetet. Börje har gått en så kallad 
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Namex-utbildning genom Montessoriförbundet. Både Anna och Börje är också examinerade 

lärare från lärarhögskolan, medan Cecilia ännu inte tagit examen och helt saknar 

utbildningspoäng inom Montessori. Att det är den varma och nära elevkontakten som gjort att 

alla tre lärarna sökt sig till eller snarare fastnat för Montessori är tydligt. De uttrycker på olika 

sätt under intervjuerna den tillfredställelse de upplever i sina elevrelationer. Anna beskriver 

sig själv som en kramande person där elever kan gråta ut sin frustration medan hon peppar 

dem att stå ut med tonåren, med skolan, med livet. Börje menar att han och hans kollegor har 

högre tankar om eleverna just för att de är Montessorilärare, att dialogen mellan elev och 

vuxen är mer jämlik än inom en traditionell skolform då han som lärare hela tiden bland annat 

måste visa på det holistiska med de arbetsuppgifter han lägger ut. Cecilia ser sig själv som 

nästan mer kurator än lärare men pekar samtidigt på vikten av att som pedagog vara kreativ. 

Även om Anna, Börje och Cecilia är tre helt olika typer av pedagoger är det slående att de inte 

räds sina elever eller de utmaningar som eleverna ställer dem inför. Jag tänker på det som 

Börje sa om hur han upplevt andra skolor och andra högstadier där lärarna håller sina 

lektioner och sedan dricker kaffe i lärarrummet, tydligt avskilda från sina elever. Kanske är 

det så att Montessoripedagogiken har betydelse för interaktion lärare och elever emellan då 

den tvingar lärarna att hela tiden interagera. Det är kanske så enkelt att det handlar om tid, om 

att vara ständigt närvarande. Om Annas, Börjes och Cecilias upplevelse var att de inte fick 

tiden att räcka till för den förberedda miljön så verkar de inte ha några som helst problem med 

att tidsmässigt räcka till för sina elever. Tre observationer, tre intervjuer är inte mycket att stå 

på för att svara på frågan om just Montessoripedagogikens betydelse för elevmötet. På skola 

A är hela arbetsenheten utbildade inom Montessori och det är den skola där den ömsesidiga 

respekten mellan lärare och elever är tydligast. På skola B är det stor diskrepans mellan 

utbildade lärare och icke-utbildade elevresurser. På skola B har eller genomgår alla lärare 

någon form av utbildning inom Montessori. På skola C finns diskrepansen mellan det som 

Cecilia beskriver då jag intervjuar henne och det jag ser då jag observerar. Vad jag förstod av 

informella samtal utanför intervjun var Cecilia inte den enda utan formell lärarutbildning i 

arbetslaget och vad det gäller utbildning inom Montessori vet jag att endast läraren i svenska 

har utbildning. Kanske skulle den här frågan för att fullt ut kunna besvaras behöva en annan 

typ av undersökningsmaterial, eller snarare behöva kompletteras med observationer och 

intervjuer på skolor där en mer traditionell förmedlingspedagogik förs. Nu vågar jag bara 

konstatera att de lärare med både traditionell lärarutbildning och Montessorilärarutbildning är 

de lärare där jag slås av den ömsesidiga respekten i interaktionen lärare och elever emellan. 
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Det är också där som lärarnas ledarskap är tydligast och där lärarnas didaktiska förmåga lyser 

starkast. 

Vilka arbetsmaterial används på skolorna samt vilka faktorer är det som 

styr lärarnas val av materialet? 

Anna på skola A betonar verkligen vikten av att eleverna lär sig hantera traditionella 

läromedel. Hon menar att eleverna måste tränas i att läsa kurslitteratur för det är den 

verkligheten som sedan möter dem på gymnasiet och senare även på universiteten. Även 

Börje och Cecilia använder sig av traditionella läromedel men pratar mer om att dessa måste 

kompletteras med annat mer praktiskt material. Eftersom alla tre lärarna av en slump 

undervisar i matte och NO beror inte deras olika betoningar av skolböckernas vikt på olika 

ämnestillhörighet utan hänger snarare ihop med deras personligheter. På alla tre skolorna 

kvitterade eleverna ut läroböcker i alla ämnen som de sedan förvarade i sina skåp och på alla 

tre skolorna utgick också elevernas planeringar och uppgifter från läroböckerna. Anna är den 

lärare som tydligast diskuterar att skolan måste handla om sådant som berör elevernas vardag 

och att ”det ska kännas på riktigt” för eleverna. Därför gjorde hennes elever ofta smärre 

undersökningar och liknande i närområdet. Hon kallade det för ”vardagsuppgifter”. Att låta 

elever söka sig ut i samhället för att göra intervjuer eller undersökningar rimmar väl med 

Maria Montessoris tankar om puberteten som den period i livet då barnet lyfter blicken från 

familjesfären till att bli samhällsmedborgare. Maria Montessori ville också gärna se 

gästföreläsare eller att olika specialister besökte eleverna.157 Skola B som under läsåret gjort 

flera traditionella skolstudiebesök på museum och i kyrkor har under läsåret också haft besök 

av en mängd olika yrkesgrupper. När Börje berättade om besöken fick jag intrycket att 

besöken kanske mer handlat om att berätta hur det är att arbeta inom yrket än om att personen 

föreläst om något han eller hon varit specialist på. Datorer och Internet är också något som 

alla skolorna använder sig av. Kanske är skola A:s undermåliga datorer en av anledningarna 

till att Anna pratar sig varm över kurslitteraturens betydelse? På skola A finns några stationära 

datorer av varierande kvalitet i nästan alla klassrum. Under den tid jag observerar står 

datorerna oanvända förutom av en elev som istället blir arg då hon inte får datorn att fungera. 

På skola B delar eleverna två och två på en bärbar dator som de förvarar i ett litet låst 

datorskåp och på skola C har lärarna en datorvagn varifrån eleverna får låna en bärbar dator. 
                                                 
 

157 Montessori 1996: 79-80 
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Maria Montessori pratade om två olika typer av material, det konkreta materialet och det 

sinnestränande materialet.158 Det material som lärarna i undersökningens skolor kallar för 

Montessorimaterial eller som jag kallat för egentillverkat material är olika typer av konkret 

material. I vissa fall har det på skolorna funnits material utvecklat av Maria Montessori, då 

har det uteslutande handlat om material i svenska och matematik. Men det allra mesta 

materialet har varit sådant som lärarna på skolan själva utvecklat och satt ihop. Det konkreta 

materialet var på både skola A och C bristfälligt. Både Anna och Cecilia menade att de hade 

svårt att hinna med att tillverka och utveckla material. Det lät som om det var något de gjorde 

före läsårets början och så här framåt vårkanten vad det de tillverkat sönderplockat och 

hyllorna i rummen tomma. Även Börje vars ämnesrum hade fyllda bokhyllor med material 

kände sig missnöjd, inte heller han hann med. Cecilia pratar också om att det är viktigt att 

eleverna får använda händerna när de lär sig. Det här är någonting som vi känner igen från 

Maria Montessoris tankar kring handens rörelser som själens verktyg.159 

På skola A klagar lärarna på att materialet blivit sönderplockat, en trist baksida av att allt 

material är tillgängligt för eleverna även när lärarna inte är där. Materialet finns tillgängligt att 

leka med när andra rastaktiviteter saknas. På skola A önskar lärarna låsbara skåp i 

ämnesrummen, på skola B funderar man istället på att skapa ett uppehållsrum med 

kafeteriaverksamhet. Jag vill inte uttala mig om vilken lösning som är den rätta, särskilt som 

skola A redan har ett elevdrivet kafé (med begränsade öppettider) utan konstaterar bara 

återigen att båda skolornas lärare är djupt engagerade i hur skolans verksamhet kan utvecklas.  

Vilka faktorer är det då som styr valet av läromedel? Vad det gäller lärarnas tilltro på 

traditionella läroböcker tycker jag inte att något framkommer som på något sätt kan antas 

skilja sig från en traditionell skolform. Läroböckerna är för alla tre lärarna basen i deras 

undervisning, resten är komplement. Läroböckerna följer läroplanen och innehåller 

åldersanpassade texter vilket gör att eleverna smidigt tränas inför kommande studier. 

Läroböckerna verkar också successivt ta över och bli allt viktigare under läsåret då man av 

intervjuerna kan skönja att både Montessorimaterial och egentillverkat material får större 

utrymme i början av läsåret då allt är städat och uppdaterat. Enligt Maria Montessori är det 

viktigt att eleverna får arbeta med verklighetsförankrade uppgifter, något som alla tre verkar 

ha tagit till sig och på något sätt förhåller sig till. Men att använda sig av samhället och 

                                                 
 

158 Signert 2000: 41-43 
159 Skjöld & Smeds 2009: 49 
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närområdet utanför skolan för till exempel fältstudier verkar i stor utsträckning stanna vid 

studiebesök även om både Cecilia och Anna ger exempel på hur de ger eleverna uppgifter 

som måste lösas i miljöer utanför skolan. Med andra ord verkar det vara en traditionell tillit 

till läromedelsföretagen som gör att lärarna köper in läroböcker och praktiskt betamaterial och 

deras Montessorihemvist som gör att de kompletterar upp det traditionella läromedlen med 

andra praktiska uppgifter och annat material. Till viss del framkommer det av intervjuerna att 

med mer tid eller framför allt annan prioritering skulle det egen tillverkade materialet få större 

utrymme. En intressant iakttagelse är att ingenstans hör jag att lärarna nämner ekonomi som 

begränsning i deras val av läromedel. Snarare tvärtom då Anna menar att hon tidigare på 

andra skolor känt sig ekonomisk begränsad men att det på skola A finns en helt annan 

acceptans för utgifter kring studiebesök och andra inköp. 

Diskussion 

I augusti 2010 var jag trots ett långt sommarlov fortfarande trött och utsliten när höstterminen 

med stormsteg närmade sig. Jag hade ingen lärartjänst som väntade på mig och jag ville heller 

ingen ha. OM, och det kändes verkligen som ett stort om, jag överhuvudtaget skulle börja 

arbeta igen så var det inte inom skolan. När telefonen ringde dröjde det därför ett tag innan 

nyfikenheten tog överhand och jag tackade ja till ett möte. Samtalet kom på fredagen, mötet 

var på måndagen och på tisdagen arbetade jag igen bland elever. Den här gången som 

Montessorilärare i svenska och SO för högstadiet. Det som mötte mig var ett engagerat 

arbetslag, nyfikna elever och en avslappnad men rörig miljö. Det var en omtumlande höst där 

jag försiktigt utan att allt för mycket visa min okunnighet försökte bena ut vad i allt kaos som 

kunde räknas till Montessori och vad som var duktiga pedagoger med ett brinnande intresse 

för sina elevers kunskapsutveckling. Till våren fick jag möjlighet att trots att min formella 

lärarexamen inte var i hamn gå en nationell Montessorikurs, att ta en så kallad Namex. Den 

gjorde att pusselbitarna föll på plats men den väckte också många frågor. För när det kom till 

åldrarna 12-16 år ville Maria Montessori helst ha så kallade farmschools, det vill säga 

internatskolor på landsbygden där eleverna brukade jorden och bedrev försäljning. Det var 

långt ifrån den skola i ett tätbebyggt område som jag arbetade på.  

Så om nu barn i åldern 6-12 år tillhör styrkans och stillhetens ålder och med sin stora 

intellektuella kapacitet mår bäst av att skolarbeta i miljö som påminner om ett öppet 

arbetsrum med egen arbetsplats och en strukturerad och sorterad omgivning i ljusa och glada 
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färger, vad mår då jordbarnen bäst av? I inledningen till det här arbetet förde jag fram tesen 

att högstadieelevernas studiemiljö antagligen skulle skilja sig åt en hel del från skola till skola. 

Detta på grund av att Maria Montessori har skrivit relativt lite om de äldre barnens förberedda 

miljö. Den tesen har ju inte alls visat sig stämma. Det skillnader som funnit verkar inte alls ha 

haft med pedagogiska val att göra utan enbart handlat om prioriteringar och resurser. Ska man 

lita till hur den här undersökningens skolor organiserat sina elevers skolvardag och till det 

ideal som de intervjuade lärarna pratade om, så är det dessutom inte mycket som skiljer 

styrkans barn från jordbarnen. Någon längtan ut i naturen till att bruka jorden fanns inte, den 

enda längtan jag i så fall kände bland lärarna var den ständiga längtan till just mer tid och 

resurser. Det enda i Montessorielevernas miljö som jag upplevde skilde från mellanstadiet och 

som fick mig att känna att jag omgavs av tonåringar var deras låsbara plåtskåp och att 

åldersintegreringen var som bortblåst. Det som inte var direkt kopierat från yngre åldrars 

fysiska Montessorimiljö var direktkopierat från det traditionella högstadium vi är vana att 

möta i våra svenska skolor som ämnessalar, skåphallar, läroböcker och lektioner. 

En sensitiv period som Maria Montessori pekade ut som särskilt betydelsefull för ungdomar 

12-16 år är bland annat tonåringens behov av rättvisa och personlig värdighet. Hon menade att 

de upproriska och rebelliska känslor som ungdomar ibland ger uttryck för bottnar i att man 

känner sig orättvist behandlad eller fått sin värdighet kränkt. Jag kan inte se att den här 

sensitiviteten direkt syntes i skolorna miljö men den märktes i kontakten mellan elever och 

lärare, som förutom i ett fall med elevassistenten, genomgående var fylld av respekt men även 

tillit och värme. Ett mer generellt behov hos alla människor och som ofta enligt Maria 

Montessori ligger till grund för framgång i livet är självförtroende och tillit till den egna 

förmågan. Yngre barn har ofta stor tilltro på den egna förmågan medan tonåringen ofta 

drabbas av plötslig och oväntad misstro till sin förmåga att lyckas. Även den här sensitiviteten 

märktes först och främst i relationen mellan lärare och elever. Anna pratade ju till exempel 

om hur viktigt det var med ”pep-talk” och att stötta och uppmuntra. Hon beskrev sina 

mentorselever som att de ibland var små bebisar som behövde spy ur sig allt som var fel och 

alla krav för att efteråt kunna samla ihop sig och gå vidare. Men att vara en närvarande vuxen, 

en stark förebild som ställer krav men vars uppgift är att coacha och som prioriterar att lyssna 

och stötta är inte det en del av läraryrket, oavsett om du är Montessorilärare eller inte? Så vad 

skiljer egentligen en ”vanlig” lärare från en Montessorilärare? Börje säger att det nog är 

svårare att vara Montessorilärare än lärare inom en traditionell pedagogik. Kanske har han 

rätt. Jag vet inte, eller gör jag det? För om det nu är så att du spenderar mycket mer tid med 
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dina elever som Montessorilärare borde det då inte bli lättare att vara en bra lärare? Som 

pedagoger får vi ju många fler tillfällen till möten, handledning, coachning etcetera. Maria 

Montessori hävdade att eftersom vårt samhälle är under ständig förändring bör elever tränas i 

att snabbt och lätt kunna anpassa sig. När jag tittade mig omkring och pratade med lärarna såg 

jag framför allt lärare som behövde anpassa sig. Anna till och med hyllade sitt arbetslag för att 

de var så flexibla. Kan det vara så att dagens elever är så vana vid schemabrytande aktiviteter, 

lärare som vabbar (är hemma för vård av barn) och annat de inte kan påverka att vi tar deras 

anpassning för given?  

En sak som jag så här i efterhand verkligen önskar att jag haft med i min undersökning är i 

vilken utsträckning lärarna arbetar med att observera den egna verksamheten. Maria 

Montessori var mycket tydlig med att en lärares observationsförmåga är grunden för hans 

eller hennes undervisning och att det är först genom kontinuerliga observationer som lärare 

har möjlighet att uppfatta elevers utveckling och sensitiva perioder. Ingen elev verkade ta 

nämnvärd notis av mig då jag observerade verksamheten. Någon enstaka elev på varje skola 

kommenterade eller frågade mig om vad jag gjorde, men de allra flesta eleverna betedde sig 

om de var vana vid observationer och la liksom aldrig riktigt märke till mig. Då var 

nyfikenheten bland skolornas andra lärare betydligt större. Alla lärare som jag mötte då jag 

besökte skolorna var intresserade av att utveckla sin verksamhet. De kändes engagerade och 

nyfikna och kanske just därför önskar jag att vi hade diskuterat observationens roll utifrån de 

tankar som Maria Montessori hade kring observationens betydelse för att få syn på och 

därmed kunna utvärdera den egna verksamheten. 

Förslag till fortsatt forskning 

Den här uppsatsen har koncentrerat sig på enbart Montessoriskolor vilket gör att mycket av de 

resultat som undersökningen lyft fram skulle må bra av att sättas in i ett större jämförande 

sammanhang. Till exempel skulle det vara mycket intressant att jämföra Montessorilärares 

och traditionella pedagogers inställning till elevmötet. Hur stor del av lärarrollen tycker 

lärarna egentligen ska ägnas åt ”kuratorsdelen”, till att stötta, peppa och trösta. I vilken grad 

prioriterar de olika lärarna den delen av elevkontakten? Ger det lärarna tillfredställelse? 

Känner lärarna att de har kompetensen? Hur mycket tid ägnar traditionella lärare respektive 

Montessorilärare sina elever, räknat i minuter öga mot öga? Ett förslag till fortsatt forskning 



72 

är att undersöka om Montessorilärares och traditionella lärares syn på elevmötet skiljer sig åt 

och i så fall på vilket sätt? 

En annan sak är min upplevelse av att det var så lite i den fysiska miljön som skilde sig åt från 

högstadiet till mellanstadiet. Enligt Maria Montessori är det ju helt andra barn vi har att göra 

med i tonåren, varför syns inte det i miljön? Även i de fall då miljön enbart var rörig och 

stökig uttryckte lärarna ett ganska gemensamt ideal. Deras strävan liknade varandras, de ville 

alla ha tydliga och personliga ämnesrum, stora ytor med rymd. Varifrån kommer den strävan, 

är det för att man sneglar på de yngre åren? Kan det vara så att Montessorimiljön så som vi 

tänker oss den med låga bokhyllor och mattor på golven egentligen gäller för alla åldrar? Ser 

förskolan, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet egentligen likadant ut om pedagogerna 

själva får bestämma? Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra de olika enheterna inom 

en Montessoriskola för att se vad som verkligen skiljer sig åt. 

Saker som jag inte alls tagit upp men som jag tycker vore intressant att veta är vilket utrymme 

de estetiska ämnena får på de Montessoriska högstadieskolorna. De skolor jag besökte 

verkade ju alla mer eller mindre läsa de praktiska ämnena isolerat precis som i den 

traditionella undervisningen. Jag tänker att skolorna då helt har tappat Maria Montessoris 

kosmiska och holistiska syn på livet och undervisningen. Ett förslag på fortsatt forskning är 

att undersöka i vilken grad skolorna har någon kosmisk undervisning och också vilken del de 

praktiska och estetiska ämnena har i den kosmiska undervisningen. 

Jag har redan diskuterat observationens betydelse inom Montessorpedagogiken och min 

besvikelse över att jag inte bättre tagit vara på den aspekten i min egen undersökning. Ett 

förslag till fortsatt forskning är att undersöka om och i så fall hur Montessoriskolor använder 

observationer för att utveckla den egna verksamheten. 

Vad det gäller åldersintegrering så läser ingen av skolorna åldersintegrerat. Lärarna menar att 

eleverna träffas naturligt över årskurserna under den vita tiden. Här tycker jag att det finns 

många intressanta frågor att ställa som tyvärr inte riktigt rymdes i den här undersökningen för 

jag har svårt att tro att ingen av skolorna noggrant reflekterat kring åldersintegrering då det är 

en viktig del av pedagogiken för de yngre barnen. Frågan är varför de alla förkastat den? 

Förslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka vad det är som gör att 

Montessoriskolor väljer bort att läsa åldersintegrerat i de äldre årskurserna och hur en 

åldersintegrerad undervisning skulle fungera med LGR 11. 
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Den här listan kan göras lång för precis som det sagts av etablerade forskare finns det så 

oerhört mycket outforskat kring hur Montessoripedagogiken faktiskt fungerar och bedrivs i 

dagens skolor. En sista tankegång vill jag dock dela med mig och den gäller material och 

lärarnas materialtillverkning. Montessoripedagogiken är ju trots allt kanske allra mest känd 

för sitt fantastiska matematikmaterial för elever i yngre år. Men hur ser det ut i andra ämnen? 

Vad jag förstått när jag pratat med bland annat NO-lärare på högstadiet är att mycket etablerat 

material som finns inom NO inte går att använda. Dels för att materialet bara klassificerar och 

sorterar vilket inte stämmer överrens med dagens läroplan, dels för att mycket inte längre är 

sant. De vetenskapliga sanningar som Maria Montessori byggde sitt NO-material är idag 

hundra år senare inte längre sanningar. Dessutom är allt material som sagt tillverkat för yngre 

åldrar. Nu borde det i och för sig inte vara något större problem då Maria Montessori menade 

att alla lärare bör tillverka eget material, min fundering är dock om verkligen alla 

Montessoriutbildade pedagoger även är fullfjädrade läromedelsutvecklare? Jag har liksom lite 

svårt att tro det, för vilken oerhörd och outnyttjad resurs vi har här då. Kan det vara så att 

många Montessorilärare som sliter med att tillverka material bara ägnar tiden till att uppfinna 

hjulet om och om igen istället för att prioritera annat? Eller kan det till och med vara så att 

lärarna ”snor” och kopierar material redan utarbetat av olika läromedelsföretag? Ett förslag 

till framtida forskning är att kika närmare på vad som ryms i olika skolors materiallådor och 

då gärna även jämföra materialet med de kunskapskrav som ryms i läroplanen. 
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Observationer och intervjuer 

Intervju med Anna, lärare på Montessoriskola A, 2012-04-25, ca kl 13:30-15:00. 

Intervju med Börje, lärare på Montessoriskola B, 2012-05-07, ca kl 15:30-17:30. 

Intervju med Cecilia, lärare på Montessoriskola C, 2012-05-7, ca kl 13:30-14:30. 

Observation på drygt fyra timmar på Montessoriskola A, 2012-04-25, ca kl 9:00-13:30. 

Observation på tre och en halv timme på Montessoriskola B, 2012-05-04, ca kl 8:30-12:00. 

Observation på tre timmar på Montessoriskolan C, 2012-05-04, ca 9:00-12:00. 
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Brev till Montessoriskolor 

 

Hej! 

Jag är lärarstudent vid Umeå universitet och undrar om ni skulle kunna tänka er att hjälpa mig i mitt 

examensarbete? 

Syftet med examensarbetet är att undersöka närmare hur tre olika Montessoriskolor valt att tolka 

Maria Montessoris tankar kring vad som kännetecknar god pedagogik för elever 12-16 år, det vill säga 

årskurserna 6-9. De delar av Montessoripedagogiken som jag valt att se närmare på är den 

förberedda miljön, lärarrollen och elevernas arbetsmaterial. Mina frågeställningar är: 

• Hur är undervisningsmiljön organiserad? 

• Hur interagerar lärare med elever? 

• Vilka arbetsmaterial används? 

Den hjälp jag behöver är möjligheten att få observera elever i deras studiemiljö under ett tre timmar 

långt studiepass samt om någon lärare hade tid att bli intervjuad. Intervjun bör inte ta längre tid än en 

timme.  

Jag vore mer än tacksam om ni hade möjlighet att hjälpa mig. Jag kanske ska tillägga att jag sedan 

tidigare har en NAMEX-examen och att mitt fokus inte är det ifrågasättande utan det nyfikna och 

undersökande, då syftet med mitt val av uppsatsämne är att förbättra och utveckla.  

Stort tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 
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Intervjuguide  

 

De standardiserade frågor jag ställt till lärarna är följande: 

 

• Berätta om din bakgrund som lärare. Vad har du arbetat med tidigare och vilken 

typ av utbildning har du? 

• Vad är skillnaden med att arbeta som lärare inom Montessori i jämförelse med en 

”vanlig” skola? 

• Hur vill du beskriva dig själv som Montessorilärare? Har du fått undervisa på ett 

annat sätt än inom den kommunala skolan? Om du skulle gå tillbaka till den 

kommunala skolan, skulle du då undervisa på ett annat sätt? 

• Vad inom Montessoripedagogiken tilltalar dig mest? Vad tycker du är viktigast? 

• Beskriv en bra dag i skolan. 

• Vilken betydelse har elevernas arbetsmiljö för deras lärande? 

• Hur definierar du en god arbetsmiljö för elever? 

• Hur arbetar du för att det ska bli så? 

• Vilka möjligheter har du att förbättra elevers arbetsmiljö? Finns det svårigheter? 

Berätta. 

• Vad är viktigt för dig i mötet med elever? 

• Hur lär sig elever? 

• Berätta lite om det material du använder dig av i undervisningen? Hur använder 

eleverna materialet och hur är det utformat? 


