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Abstrakt  

Syftet med vår undersökning är att skapa en utökad förståelse för hur montessoripedagogiken 

bidrar till barns psykosociala utveckling. För att undersöka vår huvudfråga, hur 

montessoripedagoger bemöter barns vilja, har vi genomfört en kvalitativ undersökning på 

montessoriförskolor i Halland. Vårt insamlade empiriska material, av intervjuer och 

observationer, visar att det som utmärker montessori som pedagogisk inriktning är att barnet 

är i centrum och att pedagogerna står tillbaka med sin egen auktoritet för att inte hindra 

barnets spontana aktivitet. Pedagogerna använder sig också av olika pedagogiska handlingar 

för att stimulera att barnen får frihet under ansvar. Utkomsten av de pedagogiska handlingarna 

har betydelse för barnens psykosociala utveckling då de bidrar till att utveckla 

självmedvetenhet, en förmåga att reagera och agera med hänsyn till både sig själv och andra. 

Vi har analyserat vårt material med våra socialpsykologiska teorier, George Mead, Moira Von 

Wright och Johan Asplund. Resultatet från analysen visar även att en viktig del är att 

pedagogerna växelverkar mellan sitt eget och barnets perspektiv, att det sker en dialog mellan 

pedagoger och barn och att barnen i en omgivning där de bemöts av äkta gensvar stimuleras 

till självmedvetenhet. Sålunda är vår slutsats att montessoripedagogernas bemötande 

stimulerar ett mer relationsorienterat perspektiv.  

 

Nyckelord: montessoripedagogik, spontan aktivitet, frihet under ansvar, självmedvetenhet, 

relationsorienterat perspektiv. 

 

Abstract  

The purpose of this study is to, by using a qualitative field work, investigate how montessori 

education and foremost the interaction between the montessori teacher and the child 

contribute to the psychological and social development of the child. To answer our question 

how montessori education contributes to the free will of children we did our study at several 

montessori pre-schools in Halland. The results from our empirical data, interviews and 

observations, show that what outline montessori as a theory is an orientation towards the child 

and not the adult and by doing so it stimulates the spontaneously activity of the child. The 

results also show that the montessori teachers by practice freedom within limits participate to 

the development of children´s self-consciousness, an awareness of oneself in relation to 

another. We have analyzed our material using our theories within the field of 

socialpscychology, George Mead, Moira Von Wright and Johan Asplund. The result from our 

analysis show that an important part of the interaction is the ability to shift from one´s own 

perspective to the perspective of the child. This sort of action invites a dialogue between the 

montessori teachers and the children. By giving the children genuineresponseand continuous 

feedback they are stimulated to develop a self-consciousness. Thus the interaction stimulates 

an orientation towards a more relational perspective.  

 

Keywords: montessori teaching, spontaneously activity, freedom within limits, self-

consciousness, relational perspective 
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1. Inledning  

I medierna de senaste åren har det pågått en debatt om skolans form och innehåll, bland annat 

med anledning av internationella utvärderingar, där den svenska skolan har kommit att rankas 

lågt i jämförelse med tidigare. Det är framförallt de svenska barnens prestationer i vissa 

ämnen som står i fokus. Men debatten tenderar också att beröra en rad andra faktorer, som 

den statliga regleringen av skolan, skolmiljön, neddragning av resurser på vissa skolor, ett 

stort antal barn per lärare, lärarnas pedagogiska kompetens, att det är stökigt i klasserna och 

att många lärare har en ohållbar arbetssituation med mycket tillägg av administration, osv. Det 

är en komplex fråga hur de försämrade resultaten ska kunna förklaras, och vilka åtgärder som 

är lämpliga att vidtas.  

 

Mot bakgrund av detta har vi funnit det intressant att socialpsykologiskt studera den 

alternativa skolform, som är Montessori, som går tillbaka på den italienska pedagogen Maria 

Montessori, som var verksam vid sekelskiftet 1900. Det som är utmärkande för 

montessoripedagogiken är att den inte lägger så stor tonvikt vid anpassning till externa 

normer, utan istället hyser en stor tilltro till människans egen förmåga, att från tidig ålder 

utveckla kunskaper, självtillit, ansvar, respekt och hänsyn till andra. Det finns en förskjutning 

till att bemöta barnets vilja, på ett sätt som stimulerar den mentala utvecklingen, och ytterst 

syftar till en utveckling av hela människan och även omfattar kultur, samhälle och miljö. 

Montessori (1998a) skriver att det som blir vår ledsagare inte är så mycket barnets vilja som 

den gåtfulla vilja som styr tillblivelsen av människan (Montessori, 1998a, s. 20).  

 

Det socialpsykologiska fenomen som vi mera specifikt är intresserade av att utforska i 

uppsatsen är hur montesorripedagogiken bidrar till barns psykosociala utveckling. Det är 

framförallt åldern 3-4 år som vi intresserat oss för, eftersom det är i den här åldern som de 

utvecklar en egen person(Lightfoot m. fl, 2009, ss. 201-231). I linje med George Meads 

(1976) socialpsykologi är detta en ålder, då barnens utveckling av ett eget jag påbörjas. Det är 

en ålder då barnet börjar bli medveten om sig självt och sin relation till sin omgivning. Det 

betyder också att barnen i den här åldern tar sina första steg mot det sociala livet. Hur denna 

övergång sker tänker vi är grundläggande för barnets utveckling till en vuxen person. Vi 

ställer med andra ord frågan om vad utkomsten av pedagogiken blir och vilken betydelse den 

har för barns psykosociala utveckling.  Detta leder oss fram till en formulering av syftet och 

frågeställningen i denna uppsats.   
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att få en ökad förståelse för hur Montessoripedagogiken bidrar till barns 

psykosociala utveckling.  

 

Huvudfrågeställning:  

 Hur bemöter montessoripedagoger barns vilja? 

 

Underfrågor:  

 Vad är utmärkande för montessoripedagogiken som pedagogisk inriktning? 

 Vilka pedagogiska handlingar används? 

 Vilken betydelse har det för barns psykosociala utveckling?  

 

För att undersöka vårt område har vi genomfört en kvalitativ studie där det empiriska 

materialet består av intervjuutskrifter och fältanteckningar från deltagande observationer. 

Genom att intervjua montessoripedagoger och utföra deltagande observationer på deras 

interaktion med barnen och barnen emellan har vår förhoppning varit att skapa en utökad 

förståelse hur just pedagogernas bemötande av barns vilja bidrar till barns psykosociala 

utveckling. 

 

1.2 Disposition  

I bakgrunden presenterar vi vårt fenomen efter våra tre underfrågor: Vad utmärker montessori 

som pedagogisk inriktning? Vilka pedagogiska handlingar använder sig pedagogerna av för 

att tillämpa teorin praktiskt? Slutligen vilken betydelse får dessa pedagogiska handlingar för 

barnets psyksociala utveckling?  

I metoddelen redogör vi för den vetenskapsteoretiska metod vi använt för vår undersökning. 

Vi redogör också mer ingående för vårt val av intervjuer och deltagande observation. I 

presentation av materialet redogör vi för intervjuer, observationer och en sammanfattning av 

intervju och observationer. Materialet presenteras, liksom bakgrunden, efter våra underfrågor.  

I vår analys analyserar vi det insamlade materialet med våra socialpsykologiska teorier. 

Analysen presenteras liksom vår bakgrund och vår materialpresentation utifrån våra tre 
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underfrågor. Utifrån vår analys redogör vi sedan för den slutsats vi kommit fram till genom 

våra tre underfrågor och vi avslutar med en reflektion över vårt resultat.  

 

2. Bakgrund  

2.1.1 Montessori som pedagogisk inriktning 

Montessoripedagogiken har fått sitt namn efter den italienska barnläkaren Maria Montessori 

(1870-1952). Det som utmärker den som pedagogisk inriktning är att barnet är i centrum och 

att barnet betraktas som en självständig individ. Montessori (1998b) skriver att varje 

människa föds med en livsdrift som kommer vara grunden till hennes egenskaper, handlingar, 

karaktärsdrag och hur hon anpassar sig till sin omgivning (Montessori, 1998b, 15). 

Människans livsdrift eller hennes individuella utveckling hör också samman med allt levande 

och icke-levande och följer en kosmisk plan där allt som hänt hänger ihop med det som sker 

idag. Ingenting presenteras som isolerade fakta inom montessoripedagogiken utan barnen 

uppmuntras till att förstå och vara en del av helheten och att bli medvetna om att de är fysiskt 

förenade med andra människor (Wennerström & Smeds, 2008).  

 

Syftet med montessoripedagogiken är att underlätta och stimulera denna livsdrift, i 

människan, så att den får utvecklas i sin egen takt (Montessori, 1998b, ss. 15-16). Det är en 

pedagogik som tog sin början utifrån slumpmässiga iakttagelser som Montessori gjorde efter 

att hon startat barnhemmet Casa dei Bambini, Barnens hus. Montessori (1998a) berättar att 

hon iakttog att om man ger barn utrymme kommer de själva välja sysselsättning och utveckla 

vad hon kallar en inre eller spontan disciplin (Montessori, 1998b, ss. 84-100). Montessori 

menar på att när barn är aktiva bygger de upp sin egen inre struktur, de bygger upp sig själva, 

och Montessori kallar det arbete. För att stimulera barnens utveckling är det viktigt att barnen 

får frihet under ansvar (Wennerström & Smeds, 2008).  

 

 

2.1.2 Pedagogiska handlingar  

Det finns tre grundläggande delar i pedagogiken som bidrar till barnets utveckling: 

pedagogen, miljön och arbetsmaterialet (Montessori, 1998b, s. 103).  

 

Pedagogen: För att stimulera barnets utveckling utför pedagogerna olika handlingar. För det 

första är det viktigt att barnen får frihet under ansvar, vilket kan innebära att tillåta att barnen 
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får känna på saker även om något gått sönder. För det andra har pedagogerna som uppgift att 

uppmuntra barnen till att klara sig själva, t ex klä på sig, äta själva. För det tredje får 

pedagogerna kontinuerligt arbeta med att varken påskynda eller avbryta barnens aktiviteter. 

För det fjärde ska pedagogen vara engagerad men hålla sig i bakgrunden så mycket som 

möjligt, så att hon kan observera var barnen befinner sig i sin utveckling (Wennerström & 

Smeds, 2008). För det femte lär dem sig att lägga band på sin egen verksamhetslust för att inte 

ta över och hindra barnets möjligheter till att handla (Montessori, 1998b, s. 54-64). För det 

sjätte ska pedagogerna förbereda en miljö som stimulerar barnet till att upptäcka sina egna 

förmågor (Wennerström & Smeds, 2008).  

 

Miljön: Miljön är betydelsefull då den kan underlätta och reducera hinder för barnets 

utveckling och på så sätt ge fritt spelrum för barnets energi (Montessori, 1998b, s. 75). 

Omgivningen ska vara ljus och varm och form och färg ska stimulera barnens sinnen. 

Rummen ska vara rymliga och möjliggöra att barnen både får mycket rörelsefrihet och att när 

de helst vill kan dra sig undan till en myshörna. Miljön är utformad och anpassad efter 

barnens ålder. Klädhängare och hyllor är i barnens höjd så att de kan komma åt det de vill 

utan att fråga pedagogerna. Badrummen är utformade så att barnen själva kan gå på toaletten, 

tvätta sina händer och spegla sig. Köken är utformade så att bord och stolar är i barnens höjd. 

Det finns en diskbänk i barnens höjd så att de själva kan duka undan, diska och torka sin disk 

(Wennerström & Smeds, 2008). 

 

Arbetsmaterialet: Arbetsmaterialens funktion är att fungera som nyckel till världen. 

Arbetsmaterialet som barnen använder i sina inomhus aktiviteter är fritt tillgängliga på hyllor. 

Materialet ska vara komplett, helt och rent och det finns i endast ett exemplar (förutom t ex 

pennor, lera, lego, etc) så att barnen får vänta på sin tur. I köken är köksredskapen i 

miniformat och de finns tillgängliga så att barnen själva kan ta sin mat. Det finns riktiga 

tallrikar, glas och bestick, som är utformade så att de själva kan äta och det finns 

minisoppborstar och miniskyfflar som barnen kan använda sig av för att t ex sopa upp ris som 

spillts på golvet (Wennerström & Smeds, 2008). 

 

2.1.3 Barnets psykosociala utveckling  

Som vi tolkar det är de pedagogiska handlingarna till för att barnen ska kunna utveckla en 

förståelse för sitt eget värde. Genom att bemöta barnen på lika villkor är det tänkt att barnens 
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självkänsla stärks och att de får en stabil grund att stå på. Vidare uppmuntras barnens 

självständighetssträvan av en miljö som är anpassad och utformad efter deras behov, samt att 

arbetsmaterialet är utformat så att om barnen gör misstag kan de rätta till dem utan någon 

lärares tillsyn eller ingripanden. Genom att i olika handlingar arbeta efter grundtanken frihet 

under ansvar stimuleras barnen att utveckla en spontan disciplin, en självdisciplin. Ett barn 

som inte är i behov av disciplin utifrån lyder inte blint utan kan växa upp med en förmåga och 

en vilja att ta ansvar för sina handlingar. Ett barn vars omgivning bemöter det med respekt 

kan också utveckla en förståelse för andras människor värde. Utkomsten blir att barnet 

utvecklar en självmedvetenhet, en förmåga att reagera och agera med hänsyn till både sig 

själv och andra (Wennerström & Smeds, 2008). 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Montessori som pedagogisk inriktning  

Artikeln Culture, Craft, & Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher 

Training (2009) av Jacqueline Cossentino är tänkt att ge en fördjupad inblick i 

montessoripedagogikens grunder. Författaren lyfter fram tre begrepp - kultur, hantverk och 

sammanhang - för att förstå montessoripedagogiken. För det första utmärks montessori som 

pedagogisk inriktning av att barnet är i centrum och en kosmologi där människans handlingar 

hänger samman med hennes moraliska och andliga mål, vilka är fred och samexistens. 

Författaren uppfattar att det finns en föreställning att för att verkligen förstå kulturen måste 

man vara en utövare av den. Kulturen och traditionen förs vidare av att man lär sig hantverket 

genom att lärare demonstrerar hur man går tillväga. På så sätt förs kulturen och traditionen 

vidare muntligen och via att praktiskt förstå att tillämpa den rätt. Lärarna fungerar lite som 

tröskelväktare till den pedagogiska kanon som genomsyrar kulturen och som innefattar både 

praktisk och teoretisk kunskap. Grundläggande principer inom denna kanon är att miljön ska 

vara förberedd på så sätt att den tillåter frihet under ansvar och att all interaktion sker utifrån 

barnets behov. För att hantverket inte ska bli mekaniskt utvecklar de blivande pedagogerna en 

förståelse för hur de ska växla mellan sitt eget och barnets perspektiv. Genom att träna på att 

integrera rolltagande och uppgiftsbaserat lärande med att förstå en händelse utifrån sitt 

sammanhang blir läraren delaktig och ett konstruktivt element i själva kulturen. För 

pedagogen leder det till transformation och en djupare förståelse av att vägleda och inte styra 

och ju mer pedagogen utvecklar den förståelsen att barnet är i centrum desto mer kan 

pedagogen bidra till barnets utveckling.  
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2.2.2 Pedagogiska handlingar 

Artikeln Playful learning and Montessori Education (2013) av Angeline Lillard  

presenterar forskning som stödjer att lekfullt lärande är visat att vara mer konstruktivt för barn 

än undervisning. I artikeln skriver man att det är vanligt att barn i åldrarna 3-5 år förväntas 

sitta och lyssna till lektionerna utan att interagera med lärarna (Hamre & Pianta 2007). En 

sådan inställning till lärande motsäger principerna för ett konstruktivt lärande, för forskning 

om mänskligt lärande visar på att konstruktivt lärande är effektivt. Många lärare är för ett 

konstruktivistiskt tillvägagångssätt och ser särskilt lekfullt lärande som ett utvecklingsmässigt 

alternativ till undervisning (Fisher m. fl. 2011) - som ett sätt att hjälpa att förskolebarn lär sig 

på ett sätt som är naturligt. Det följer längs en linje som går från fri lek (där barn leker 

oberoende), genom styrd lek (där en vuxen övervakar och försiktigt styr), till pedagogisk 

instruktion (där en lärare instruerar barn direkt). Det konstruktiva och lekfulla lärandet är en 

växelverkan mellan fri och guidad lek. Det är ett lärande där lärande sker utifrån 

pedagogernas delaktighet. 

 

I artikeln Hur kommunicerar yngre barn kring symboler? (2011) av Hanna Thuresson vill vi 

utvidga förståelsen av att lärande förstås som en växelverkan mellan lärarens och barnets 

perspektiv. Artikeln tar upp två olika synsätt på barns sätt att kommunicera. Det första är att 

pedagogen introducerar ett sätt att kommunicera och det andra är att barnen själva 

kommunicerar med hjälp av symboler. Det första synsättet är att pedagogen ska informera om 

teoretisk kunskap för barnen så de förstår vår komplexa värld. Det gäller då att pedagogen 

förstår sig på barnens sätt att lära så att de informerar om den sorts kunskap som barnen kan 

relatera till. Forskare menar på att pedagogen måste vara medveten om dels sitt eget, dels 

barnets perspektiv.  

 

I det andra synsättet är det barnen själva som är aktiva kunskapssökare. Barnen betraktas som 

aktiva kommunikatörer redan från födelsen. Barn ses alltså som aktiva deltagare i vårt läs- 

och skriv samhälle. Att lära sig skriva och läsa handlar inte enbart att kommunicera med 

bokstäver och andra symboler. Det handlar även om att genom symboler kunna skapa en 

meningsfullhet. Detta genom att barnen har hämtat in redskap för att kunna skapa en mening, 

kunna tänka kritiskt etc. (Thuresson, 2011, s 65-68).”Båda synsätten ligger väl i linje med 

Vygotskijs (1978) tankar. Vygotskij (1978) menar att barns tänkande och handlingar kan 



7 
 

utvecklas och lyftas till en högre och mer avancerad nivå om barnet arbetar tillsammans med 

en vuxen och/eller ett annat barn. Det barnet ska genom ålder eller genom att prövat på och 

upplevt fler saker, ha införlivat ett större antal symboler och tankeredskap, och som genom att 

kunna kombinera dessa, befinner sig på en kvalitativt sett högre och mer avancerad nivå”( 

Thuresson, 2011, s. 68). 

 

2.2.3 Barnets psykosociala utveckling   

I artikeln Evaluating Montessori Education (2006) av Angeline Lillard presenteras en 

undersökning som gjordes i Milvaukee, Wisconsin (USA). I undersökningen testade man 5-

åringar och 12- åringar som gick i en kommunal montessoriskola och jämförde deras resultat 

med resultat från jämnåriga barn som inte gått i montessoriskola. Barn i båda grupperna 

testades i kognitiva/akademiska och sociala/beteendemässiga förmågor. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur dessa förmågor tog sig uttryck i de båda grupperna. 

Resultatet visade att 5-åringar med montessoriutbildning gjorde bättre ifrån sig i kognitiva 

tester som matematik och läsförståelse och att deras sociala/beteendemässiga visade sig i 

resonemang med rättvisa lösningar. De involverade sig också mer i en positiv och gemensam 

interaktion på lekplatsen med sina kamrater. Resultatet för 12-åringar visade att barnen med 

montessoriutbildning hade en högre språkförståelse och att deras sätt att lösa olika sociala 

problem mer var inriktade på positiva responser, som innebar att de kunde ge uttryck för sina 

känslor och berätta om de kände sig sårade. Sammanfattningsvis vill vi med vår fjärde artikel 

presentera forskning som stödjer att montessoripedagogiken kan skapa bättre förutsättningar 

för barns kognitiva och socioemotionella utveckling än barn utbildade i kommunal förskola 

och skola. 

 

2.2.4 Sammanfattning vetenskapliga artiklar  

Vi har valt att ta med vetenskapliga artiklar från USA och Sverige. Vi var noggranna med att 

välja minst en artikel från Sverige på grund av att vår undersökning är i Sverige. Vi hittade 

intressanta artiklar från USA som kunde utveckla vår förståelse kring montessoripedagogik. I 

artikeln Culture, Craft, & Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher 

Training (2009) av Jacqueline Cossentino fick vi en fördjupad förståelse som vi kunde koppla 

till montessoripedagogikens grunder. Den här artikeln är viktig då den ger en inblick i hur 

viktigt det är att pedagogerna är med och konstruerar den sociala verkligheten tillsammans 

med barnen. Artiklarna Playful learning and Montessori Education (2013)av Angeline Lillard 
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och Hur kommunicerar yngre barn kring symboler?(2011) av Hanna Thuresson är tänkta att 

ge en fördjupad inblick i pedagogernas bemötande. Pedagogerna använder sig av olika 

handlingar och dessa handlingar kan brytas ner till att pedagogen är antingen aktiv eller 

passiv, alternativt växelverkar mellan dessa två sätt för att bemöta barnens behov. Artikeln 

Playful learning and Montessori Education (2013) av Angeline Lillard är också till för att 

styrka att lärande där man växlar mellan fri och guidad lek visat sig vara mer konstruktivt än 

lärande där man bara undervisar. Det här tänker vi utgör en kontrast till kommunala förskolor 

som kanske mer är präglade av undervisning än att pedagogerna deltar i lärandeprocessen, d v 

s de blir själva en del av lärandeprocessen och står inte utanför. För att ytterligare förtydliga 

hur viktigt detta är och vilken betydelse detta tillvägagångssätt får för barns psykosociala 

utveckling valde vi artikeln Evaluating Montessori Education (2006) av Angeline Lillard. 

Den här artikeln är en jämförande studie mellan traditionella förskolor och 

montessoriförskolor. Den visar att montessoripedgogiken skapar bättre förutsättningar för 

barns psykosociala utveckling, dels kognitiva förmågor, dels sociala förmågor.  

 

 

3. Metod  
3.1 Vetenskapsteoretisk Metod 

Då vår undersökning är kvalitativ utgörs det empiriska underlaget i den här undersökningen 

av intervjuutskrifter och fältanteckningar från deltagande observationer. För att förstå vår 

huvudfråga och för att komma åt meningsnivån, d v s pedagogernas och barnens upplevelser 

och vad deras handlingar betyder, har vi valt hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats. 

Hermeneutik är både en filosofi om förståelsens villkor och en forskningsansats med tolkning 

som analysredskap. Vi har valt tolkning som redskap för att förstå vårt forskningsområde och 

med det har vi varit införstådda med att tolkningar är att betrakta som subjektiva processer 

mellan den som tolkar och det som tolkas. Att tolka pedagoger och barns upplevelser och 

handlingar är en subjektiv akt som präglas av vår förförståelse kring det som tolkas och denna 

förståelse sätter både gränser och ger riktning till de svar vi fått (Ödman, 1979, ss, 46, 84).  

 

Vi har särkskilt valt att utgå från Georg Gadamers existentiella hermeneutik (Ödman, 1979, s 

24) som utgår från att mening uppstår som ett resultat av en ömsesidig interaktion och att där 

det finns utrymme för ett samtal som sker på lika villkor där finns det också möjlighet till 

förståelse (Ödman, 1979, ss. 8, 28). Vi valde det här perspektivet framför andra föregångare 

inom den hermeneutiska teoritraditionen, t ex Scheliermachers perspektiv, då vi är av 
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uppfattningen att det inte helt går att komma åt pedagogernas och barnens meningsnivå och 

att det heller inte, i enlighet med vad vi sagt ovan om tolkningens subjektiva betydelse, är 

önskevärt att tränga undan vår egen (Ödman, 1979, ss. 22-44). Vår undersökning har därför 

vägletts av att vi inte helt kan få tillgång till en annan människas upplevelsevärld. Däremot 

kan en upplevelsevärld delas och skapas i interaktion med andra. 

 

För att anamma grundförutsättningen för en dialog, vilket i hermeneutisk mening betyder att 

den förs på lika villkor (Ödman, 1979, s. 8), har vi haft som utgångspunkt att inte osynliggöra 

oss själva i positivistisk anda utan synliggöra oss själva i våra observationer, våra 

grundantaganden, kriterier, etiska tillvägagångssätt som väglett oss genom 

forskningsprocessen (Widerberg, 2002, s. 28-30). Vi har valt en intervjuform som inte varit 

för styrande för att öppna upp för ett samtal mellan oss och pedagogernas reflektioner. I 

deltagande observation innebar förskjutningen att barnen aldrig framstod som objekt som 

skulle observeras utan som subjekt som vi förhöll oss icke-förklarande till. För att för ett kort 

ögonblick låta vår horisont sammansmälta med barnens värld och låta deras värld ta över, bli 

indragna i dialogen med barnen, utförde vi deltagande observation. Som vi skrev ovan ledde 

det till att vi förhåll oss icke-förklarande, i betydelse lyssnande. Det öppnade upp för att det 

blev barnen som ställde oss frågor genom sitt agerande, frågor som gav oss möjlighet att 

faktiskt förstå oss själva på ett nytt sätt. Ödman (1979) skriver att det är just denna 

självförståelse i förändring som gör att vi kan säga, ja, så är det verkligen (Ödman, 1979, s. 

19). Den existentiella hermeneutiken vill inte bara förstå det den undersöker utan även förstå 

sig själv som människa. Svaren vi kom fram till fanns därför aldrig där som bevis som 

bekräftade en hypotes (Ödman, 1979, s. 8-21) utan den meningstolkning vi kom fram till kan 

mer betraktas som en stillbild av en föränderlig verklighet, en slags självförståelse i 

förändring (Ödman, 1979, ss. 84-85). Utifrån det vi sagt om mening delar vi även Widerbergs 

(2002) uppfattning att någon form av kollektiv miljö tillsammans med andra forskare utgör en 

gynnsam grund för att skapa mening och förståelse (Widerberg, 2002, s. 31). För oss har 

samtalen med andra studenter och lärare under de tre seminariemomenten, samt de tre 

handlingstillfällen vi haft med vår handledare utvecklat vår förståelse av vårt fenomen.  

 

Ett upptäckande förhållningssätt har med andra ord varit vägledande för att svara på vår 

frågeställning, hur pedagoger bemöter barns vilja, och vi har utgått från den öppna frågandets 

princip. Denna princip är uppdelad i två delar. Den första delen kan förstås utifrån att vi som 

forskare inser vår kunskapsbrist och riskerar att själva bli förändrade av det materialet berättar 
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för oss. Den andra delen innebär att det gäller att försöka hitta de frågor materialet ställer till 

oss (Ödman, 1979, ss. 84-85). För oss innebar detta att vi i intervju med pedagoger eller 

deltagande observation av barn inte tvingade oss på och tolkade in för mycket, för att bekräfta 

vår hypotes. Samt att vi kontinuerligt arbetade med vår förförståelse och att skapa mening 

utifrån en växelverkan mellan empiri och teori. 

 

3.2  Förförståelse 

Enligt den existentiella hermeneutiken har vi alltid med oss en förståelse av det vi undersöker. 

Vi har en förståelsehorisont som sätter gränser för vad vi kan förstå och samtidigt ger den oss 

riktning mot vilka frågor vi kan ställa (Allwood & Erikson, 1999, ss. 73-99). Anaëlles 

förförståelse i det här projektet är praktisk och teoretisk. Den praktiska erfarenheten består av  

arbetslivserfarenhet inom området. Anaëlle har också gått en helgkurs i pedagogik. Hon har 

även intresse för barn och det har gjort att hon har läst litteratur kring barns beteende och 

pedagogik. Stefans förståelse är mer förankrad i socialpsykologiska teorier kring interaktion 

och relationer. Sammantaget har dessa erfarenheter legat till grund för den fond, den 

förståelsehorisont, som vi bar med oss in i projektet. Den här förståelsehorisonten har 

visserligen fungerat som ett par glasögon som färgat valet av fenomen, huvudfråga, hur vi 

utvecklade teman, val av teorier, vad vi valde att fokusera extra på under intervjuer och 

observationer och hur vi avslutningsvis analyserade vårt material. Men samtidigt har den här 

förståelsehorisonten varit i ständig förändring, för i vårt kunskapssökande har vi kontinuerligt 

arbetat utifrån det Ödman (1984) kallar spiralen, den fruktbara öppna cirkeln, som förändras i 

harmoni med förändringar i kunskapsprocessen och som ger forskningen större bredd och 

precisering (Ödman, 1979, s. 84).  

 

3.3 Urval  

Pedagoger  

Vid urval av informanter lät vi oss vägledas av det Fangen (2005) skriver, att det viktiga inte 

är att uppnå ett statistiskt representativt urval utan att hitta bra exempel som ställer vår 

huvudfråga och våra underfrågor på sin spets (Fangen, 2005, s. 58). För att göra det krävdes 

en viss insyn i förskoleverksamheten. Anaëlle hade en kontakt som kunde ge oss den inblick 

vi behövde för vår forskning. På grund av konfidentialitetskravet kan vi inte närmare gå in på 

information som kan identifiera personen. Men utifrån denna information valde vi ut 6 

stycken pedagoger på tre montessoriförskolor i Halland. Pedagogerna vi intervjuade var alla 
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kvinnor, då det endast arbetar kvinnor på förskolorna. Vi intervjuade 2 stycken nyanställda 

och 4 stycken erfarna pedagoger, eftersom vi ville ha en bra variation för vår undersökning. 

Som det visade sig var fördelen med nyanställda att de var just nya inom området och kunde 

ge en öppen syn på sitt område. Nackdelen var att de saknade den praktiska erfarenheten som 

kunde bidra med fördjupad förståelse av ämnet. Fördelen med erfarna pedagoger var att de 

hade en fördjupad kunskap som gjorde att de inte var så teoristyrda som vi uppfattade att de 

nyanställda var. Nackdelen var att deras rutin ibland låg som ett hinder för att se situationer 

från ett nytt perspektiv.  

Barn 

Vi observerade totalt 13 (8 flickor och 5 pojkar) stycken barn i åldrarna 3-4 år. Urvalet av 

barn styrdes av vilka pedagoger vi hade intervjuat. De pedagoger som vi intervjuade kom att 

ha hand om de barngrupper vi observerade, och det föll sig då naturligt att observera dem 

barnen.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

För att skapa tillförlitlighet i vår undersökning har vi förhållit oss kritiska till vår egen 

tolkning och valt att betrakta den som relativ, inte absolut, väl medvetna om att redan sättet att 

ställa vår huvudfråga, "Hur montessoripedagoger bemöter barns vilja?", innefattar en bestämd 

riktning och därför också kom att ge ett visst perspektiv (Ödman, 1979, s. 84). 

 

För att operationalisera vår frågeställning utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) 

bestående av tio stycken teman: Inledande frågor, montessoripedagogiken, 

organisationskultur, tidigare erfarenheter, pedagogiskt ideal, bemötande av barns vilja, lekens 

betydelse, konflikter, sociala aktiviteter, miljö/utformning. Dessa teman fungerade som olika 

ingångar in i vårt område för att fånga upp pedagogernas upplevelser och för att få svar på vad 

som utmärker montessoripedagogiken, vilka pedagogiska handlingar som används och vilken 

betydelse pedagogerna ger dessa handlingar för barns psykosociala utveckling.  

 

För att skapa tillförlitlighet i vår undersökning har vi också tagit fasta på de kriterier som 

Ödman (1979) tar upp kring den existentiella hermeneutiken. Så har vi arbetat med att bygga 

upp ett tolkningssystem som hänger ihop på ett logiskt och stringent sätt, så att det existerar 

en harmoni mellan del/helhet. Vi har varit noggranna med att kontrollera tolkningarnas 

inbördes logiska sammanhang och kontrollerat våra tolkningar med det empiriska materialet 
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och vår teoretiska bakgrund (Ödman, 1979, ss. 88-102). En tolkning har avslutats när vi 

kommit fram till en god gestalt, till ett inre sammanhang mellan teori och mellan teori och 

empiri (Kvale & Brinkmann, 2009 ss. 226-227). Vi har vidare varit noggranna med att det 

finns referenser till våra argument och slutsatser (Ödman, 1979, ss. 88-102). 

 

Utöver det här har vi försökt göra vår undersökning tillförlitlig genom att redogöra för alla 

faser i forskningsprocessen. För att vår undersökning ska vara valid har vi inte låtit personliga 

värderingar eller vår teoretiska inriktning i allt för hög grad låta påverka utförandet eller vår 

slutsats. Vi har varit noggranna med att våra teman är relevanta och kan bidra med utökad 

förståelse för hur montessoripedagogiken skapar förutsättningar för barns psykosociala 

utveckling (Bryman, 2002, ss. 257-261). Kvale & Brinkman (2009) skriver att frågan om 

validitet är knuten till reliabilitet, men istället för att fråga om intervjuresultatet kan 

generaliseras kan man fråga om den kunskap som produceras i en specifik intervju kan 

överföras till andra relevanta situationer och personer (Kvale & Brinkman, 2009, ss. 280-

281). Det här en uppfattning vi delar och därför finns det i slutet av den här uppsatsen en 

transkriberad intervju (se bilaga 3). 

 

3.5 Metod  

Vi har valt intervju som metod för att för att förstå världen utifrån pedagogernas perspektiv. 

Den information som kom fram i intervjuerna betraktar vi som individens sätt att presentera 

sig själv på. Alltså hennes upplevelse av vad som utmärker montessori som pedagogisk 

inriktning, vilka pedagogiska handlingar som används och vilken betydelse pedagogiken och 

hon själv har för barns utveckling (Fangen, 2005, ss. 189-190). För att få tillgång till barnens 

horisont utförde vi deltagande observation. Fördelningen, intervju av pedagog och deltagande 

observation av barn bottnade för det första i att barnens språkförståelse (3-4 år) var begränsad 

och inte kunde ge oss den information som vi ansåg var värdefull för vår undersökning. För 

det andra använde vi pedagogernas reflektioner som hjälp för att förtydliga och skapa 

förståelse för sådant vi ställt oss frågevisa till under deltagande observation.  

 

Tematiska öppna intervjuer 

Vi valde att arbeta med en tematisk öppen intervjuform. En tematiskt öppen intervjuform 

passade vår undersökning eftersom vi enbart var intresserade av yrkesrollen(i vårt fall 

pedagog) och inte hela personen (Widerberg, 2002, s. 67). Anledningen till att vi inte valde att 
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utföra en strukturerad eller semi-strukturerad intervjuform, var för att vi ansåg att de 

begränsat pedagogernas möjlighet till självreflektion och vår möjlighet att ta reda på hur de 

upplever sin yrkesroll. Vi valde heller inte en helt öppen intervjuform då vi var av 

uppfattningen att denna intervjuform hade begränsat vår möjlighet att återkoppla till vårt eget 

resonemang utifrån de teman vi ställde upp (Aspers, 2007, ss. 136-138). 

 

Deltagande observation  

Vi delade upp vår observation i delvis deltagande observation och icke-deltagande 

observation. Utifrån delvis deltagande observation kom Anaëlle att delta i det sociala 

samspelet men inte delta i de miljöspecifika lekarna, barnens lekar, och göra 

minnesanteckningar. Syftet var att bli indragen i dialogen med barnen. Låta den egna 

horisonten smälta samman och gå upp i fältet. Stefan utförde en icke deltagande observation, 

alltså involverade han sig inte i samspelet utan han befann sig i periferin där han skrev 

anteckningar med nyckelord och citat (Aspers, 2007, ss. 123-124). Detta tillvägagångssätt gav 

oss möjlighet att granska och komplettera varandras tolkningar, att få både översikt och djup, 

helhet och detaljrikedom, och att få två infallsvinklar på barnens upplevelsevärld.  

 

3. 6 Tillvägagångssätt 

Vi började med att utarbeta en intervjuguide där vi omsatte undersökningens överordnade 

problemställningar till tio stycken konkreta teman med underliggande frågor(Dalen, 2008, ss. 

31-33). Utifrån det ansökte vi om tillstånd för att kunna genomföra vår undersökning (Dalen, 

2008, s. 37) genom att muntligen (via telefon) ta kontakt med en montessoriförskolor i 

Halland. Vi informerade rektorn på respektive skola kort om vårt projekt och hur vi lagt upp 

det. Rektorn godkände vårt projekt. Därefter bokade vi in tid för intervjuer med personalen 

samt tid för observationer på barnen.  

Vi valde att utföra alla sex intervjuer på plats då vi såg det som en fördel då informanterna där 

kunde relatera till området lättare. Vi tänkte också att det kunde bli svårt för oss att få 

informanterna att ställa upp utanför arbetstid. Inför intervjuerna presenterade vi oss själva för 

att ge ett tillförlitligt intryck och skapa trygghet så att de anställda skulle veta vad intervjun 

handlade om (Widerberg, 2002, s. 94). Vi informerade kort hur vår uppsats kommer att 

användas, vi informerade om krav om samtycke (se bilaga 1), att det är konfidentiellt och att 

materialet endast används i forskningssyfte (Stukát, 2005, ss. 130-132). Vid 

intervjusituationen använde vi oss av tekniskt hjälpmedel, mobiltelefon, för att spela in 
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samtalen (Dalen, 2008, s. 33). Under intervjusamtalen har vi tillämpat områdesprincipen, som 

innebar att vi började med inledande frågor som fick deltagarna att känna sig avslappnade 

(Dalen, 2008, s. 31). Vid transkribering av intervjuer har vi försökt att skriva ut en intervju så 

att vad som sägs och vad som händer återges i utskriften (Aspers, 2007, s. 149).  

Vi utförde 3 observationer som var fördelade på 3 dagar. Inför våra observationstillfällen 

informerade vi om vår ankomst genom ett brev som sattes upp av pedagogerna. För att få 

tillåtelse att observera barnen skrev vi ett brev till de föräldrar vars barn skulle ingå i 

observationen. Vi informerade och utgick från att inge ett förtroende för pedagoger samt barn. 

 

3.7 Etisk reflektion 

Vi har sökt efter ny kunskap. Pedagogerna har svarat så långt de själva velat(Widerberg, 

2002, s. 40). Som Widerberg (2002) skriver har vi inte varit intresserade av 

intervjupersonerna som personer utan vad de kan lära oss om den sociala interaktionen. För 

oss har det skapat en trygget i vår forskning, då ingen part har behövt känna sig utlämnad 

(Widerberg, 2002, s. 67). Vi betraktar intervjuer som ett samtal och det ideala samtalet som en 

frånvaro av maktobalans, vilket betyder att samtalet mellan oss som forskare och pedagoger 

blev en dialog av reflektion med ”öppna frågor” och följdfrågor. Likväl är vi av uppfattningen 

att det skedde en styrning från vår sida vilket i vårt fall har utgjorts av vår intervjuguide med 

tillhörande teman. Det föll sig naturligt att ställa följdfrågor för på så sätt kunde vi i enlighet 

med att frilägga och tilldela mening, öppna upp för pedagogernas egna tolkningar och 

samtidigt arbeta med och utveckla vår egen förförståelse (Ödman, 1979, s. 46). När det 

kommer till fältanteckningar har vi varit uppmärksamma på att vårt eget intryck inte 

nödvändigtvis är barnens intryck, d v s att skilja på vad som sägs eller görs av deltagarna och 

vad som är vår egen tolkning (Aspers, 2007, ss. 117-118).  

 

Nedan belyser vi etiska punkter som vi anser vara väsentliga för vår forskningsetik. 

Informationskravet: Alla som var berörda av studien informerades. Vi berättade om vårt syfte 

och hur vår uppsats kommer att användas. Vi kontaktade pedagogerna i god tid före 

intervjuerna och förklarade att allt som sker är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

intervjuerna eller observationerna. Vi lämnade information till föräldrarna om vår 

undersökning i form av informationsblad. Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att vi 

som forskare måste få ett medgivande från deltagarna i undersökningen att de vill delta i 

undersökningen. Samt varje individ har rätt att bestämma på vilka villkor den vill delta och 
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hur länge. Vi fick medgivande från alla pedagoger och från föräldrar till de barn vi 

undersökte. Konfidentialitetskravet: Syftar på trygghet och hänsyn till de medverkandes 

anonymitet. Allt behandlas konfidentiellt, samtliga pedagoger, barn och förskoleverksamheter 

har ett fingerat namn, så att ingen privat information kan identifiera de som deltagit i 

undersökningen. Nyttjandekravet: Materialet har endast använts i forskningssyfte (Stukát, 

2005, ss. 130-132).  

 

4. Teoridel  

4.1 George Herbert Mead  

Vi kommer att teoretisera vårt insamlade intervjumaterial med begrepp från Mead. De 

begrepp som vi kommer använda oss av för att förstå vad som utmärker montessori som 

pedagogisk inriktning är: Jaget, I och me och Generaliserade Andre.  

 

Jaget hos Mead (1976) kan förstås som något som har utveckling och som utvecklas hos 

individen som ett resultat av hans relationer till andra individer inom en social erfarenhets- 

och aktiveringsprocess (Mead, 1976, s. 109). Det är en utveckling som börjar i vår barndom 

(som sker i två stadier: leken och spelet) och som fortgår genom livet. Vidare sker jagets 

utveckling genom att det först blir ett objekt för sig själv och tar över andras attityder (Mead, 

1976, ss. 13-19). Alltså det utgörs först av en organisation av andra individers särskilda 

attityder. Därefter utgörs jaget av de sociala attityderna hos den sociala grupp som helhet som 

individen tillhör och ingår i (Mead, 1976, s.123). Jagets totala struktur är m a o en spegel av 

den samordnade sociala processen inom en kooperativ aktivitet (Mead, 1976, ss. 109-127). 

 

Ett jag blir man genom att ta över den andres attityd och handla gentemot sig själv som andra 

handlar. Jagets förverkligande, skriver Mead (1979) sker genom att det inser sin 

överlägsenhet över andra (Mead, 1976, s. 131). En äkta överlägsenhet grundar sig på 

utförandet av bestämda funktioner, t ex kan en god kirurg vara stolt över sin överlägsenhet, 

för när han använder sig av den, i det samhälle eller inom den kultur han tillhör, förlorar 

överlägsenheten sitt element av egoism. Istället blir den funktionell och helt legitim. En 

människa som på detta sätt är självmedveten agerar och reagerar med hänsyn till både sig 

själv och andra människor (Mead, 1976, ss. 131-132). 
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Det fullständiga jaget uppfattas av Mead (1976) som både I och me. I är något som reagerar 

på en social situation inom individens erfarenhet. Det är individens svar på attityden som 

andra riktar mot honom och som han i sin tur intar mot dem. I inger en känsla av frihet och 

initiativ (Mead, 1976, s. 135). Me representerar det konventionella och det vanemässiga, de 

responser och vanor som alla har, alltså en bestämd samhällsordning i individens egen 

erfarenhet (Mead, 1976, ss. 135-147). I i detta ögonblick finns i me i nästa ögonblick (Mead, 

1976, s. 133). I och me är delar av ett helt men i processen åtskilda, där I är oförutsägbar och 

både framkallar me och reagerar för det (Mead, 1976, s. 135). I är handling och respons, 

samhällets teknik för sin egen förvandling, det som gör att vi inte stagnerar och me 

representerar den sociala inramningen (Mead, 1976, ss. 20-22). Jaget som vi valt att tolka 

Mead (1976) är en process som utgörs av dessa två faser och utan dessa vore varken medvetet 

ansvar eller uppkomsten av något nytt i erfarenheten möjligt (Mead, 1976, s. 135). 

 

För att framgångsrikt kunna spela sin roll måste man ha hela den organiserade aktiviteten 

inom sitt jag. Då har man inte bara övertagit enskilda attityder eller roller utan varje annans 

attityd eller roll som deltar i den gemensamma handlingen, d v s man har generaliserat alla 

andras attityder och antagit den Generaliserade Andre i sig själv (Mead, 1976, ss. 19, 120). 

Den Generaliserade Andres attityd är hela samhällets eller kulturens attityd och det är som 

den Generaliserade Andre som den sociala processen influerar den individuella beteendena 

som är involverade i den bestämda aktiviteten eller processen, t ex beskriver Mead (1979) hur 

en basebollspelare måste ha den Generaliserade Andres attityd för att kunna slå iväg bollen. 

Endast genom att anta den Generaliserade Andres attityd mot sig själv är ett samförstånd, en 

gemensam social mening eller handling, möjlig (Mead, 1976, ss. 120-121). Genom att 

framkalla gruppens attityd mot sig själv och reagera på den förändras gruppens attityd, på 

linkande sätt som utkomsten av basebollspelet förändras för varje boll, som slås i väg i en 

oförutsägbar riktning.  

 

4.2 Moira Von Wright 

Vi kommer att teoretisera vårt samlade observationsmaterial med begrepp från Von Wright. 

De begrepp som vi kommer använda oss av för att förstå de pedagogiska handlingarna är: 

punktuellt och relationellt perspektiv, lärarens blick utifrån ett punktuellt perspektiv och 

lärarens blick utifrån ett relationellt perspektiv och intersubjektivitet. 
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Med ett punktuellt perspektiv menar Von Wright (2000) att människan förstås som en produkt 

av inre egenskaper och att dessa går att isolera från sitt sammanhang, så att man kan fastställa 

vem individen är. Till skillnad från relationella egenskaper som betraktas som fenomen 

betraktas punktuella egenskaper som något som tillhör individen (Von Wright, 2000, ss. 32-

33). Med ett relationellt perspektiv menar Von Wright (2000) att individer är en förutsättning 

för varandras existens och att den ena sidan i relationen bestäms av den andra. Det relationella 

perspektivet betyder att vi aldrig kan bestämma vem en annan människa är (Von Wright, 

2000, s. 33-36).  

 

Lärarens blick utifrån ett punktuellt perspektiv kan leda till att läraren uppfattar sig som 

centrum i undervisningsprocessen och att eleven förstår sig själva som att de är bärare av 

egenskaper. T ex jag är slarvig, jag är tekniskt begåvad. När eleven uppfattar sig i punktuella 

termer stärker det en egocentrisk jaguppfattning (Von Wright, 2000, ss. 193-197), ett slutet 

jag (Von Wright, 2000, ss. 146-147). Läraren bedömer istället eleven i relation till idealet, 

Eleven, och möter det som ett objekt och inte som ett subjekt. Lärarens blick nöjer sig med att 

göra prognoser och att diagnosticera var på utvecklingslinjen eleven befinner sig med hjälp av 

kategoriseringar. Läraren planerar sedan hur hon ska få eleven till målet, d v s idealet Eleven. 

Lärarens fokus är att få eleven att bli det den borde bli, det finns ett rätt och ett fel och läraren 

bär på det rätta (Von Wright, 2000, ss. 176-177).  

 

Lärarens blick utifrån ett relationellt perspektiv kan leda till ett ökat tolkningsutrymme och en 

erkänsla av att vara unik. I det relationella perspektivet möter läraren eleven (Von Wright, 

2000, s. 196), som ett öppet jag (Von Wright, 2000, ss. 148-149). Läraren som möter eleven 

betraktar inte situationen som ett pingpong spel där hon själv alltid ska serva. För att utgå från 

eleven behöver läraren inta elevens perspektiv, vilket betyder att läraren växlar mellan sitt 

eget och elevens perspektiv. Läraren övertar inte elevens roll utan pendlar i en dialektisk 

process. Läraren blir på så sätt delaktig i de fenomen som eleven möter och det sker en 

koordinering i handling. Läraren varken har den rätta lösningen eller lotsar eleven förbi 

problemet utan bidrar till att berika alternativen (Von Wright, 2000, ss. 123, 177, 178). En 

lärare som möter en elev, möter den i det Von Wright (2000) kallar intersubjektivitet.  

 

Intersubjektivitet förutsätter att varje människa är unik och att ingen människa är den andra lik 

(Von Wright, 2000, ss. 50-51). Intersubjektivitet innebär att källan till människors själv står 

att finna i kommunikationen mellan människor, i inter-subjektiviteten. Det sociala är det som 
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sker mellan människor och människor subjektivitet förstås som föränderlig, som en 

subjektivitet i vardande (Von Wright, 2000, ss. 50-51). Det intersubjektiva är en ständigt 

pågående och oavslutad process av meningsskapande där man växlar perspektiv, ser sig själv 

med den andres ögon och vidgar sitt synfält (Von Wright, 2000, ss. 112-123). 

Intersubjektiviteten öppnar upp för det oförutsägbara, för när läraren är nyfiken på eleven och 

undrar vem den är finner hon inte svaret i personen utan i relationen som uppstår mellan dem i 

den gemensamma handlingen (Von Wright, 2000, s. 196).  

 

4.3 Johan Asplund  

Vi kommer att teoretisera vårt samlade intervju- och observationsmaterial med begrepp från 

Asplund. De begrepp som vi kommer använda oss av för att förstå utkomsten av de 

pedagogiska handlingarna är: social responsivitet, konkret socialitet och responsorium. 

 

Enligt Asplund (2004) är social responsivitet ett slags primitivt språk, en elementär form av 

beteende som kommer före alla gruppbildningar (Asplund, 2004, ss. 13-24). Med social 

repsonsivitet menar Asplund (1987) en beteendesekvens där två eller flera personer tar notis 

om varandra och där den ena partens gensvar är ett äkta gensvar på den andra partens 

beteende i ett fortgående växelspel. Det socialt responsiva beteendet kännetecknas vidare av 

rollövertaganden, d v s den ena parten kan föregripa den andra partens beteende och utföra det 

beteendet i den andra partens ställe. Den ena parten kan ocksåfullborda ett beteende som den 

andra parten blott har inlett (Asplund, 2004, ss. 10-11). Vi tänker att Asplunds sätt att förstå 

relationen mellan drakflygaren och draken kan sättas i relation till montessoripedagogens 

handlingar (däri inkluderat miljön, arbetsmaterialet) som dynamiska faktorer som stimulerar 

barns vilja och psykosociala utveckling. Asplund (2004) skriver att en aktivitet som 

drakflygning kan till en början se ut som en enmansaktivitet men drakflygning är en 

elementär form för socialt liv som handlar om drakflygaren och draken (Asplund, 2004, s. 37-

38). Drakflygaren förvandlar ett livlöst föremål till ett levande väsen (Asplund, 2004, s. 15) 

som rycker i linan, svarar och drakflygaren känner lust att svara tillbaka. Det är en process 

som är mångtydig och oviss, där stimuli kan förväxlas och missuppfattas och där en kotte kan 

förvandlas till en gris (Asplund, 1987, s. 67).  

 

Det andra begreppet vi tänker använda från Asplund (1987, 2004) är konkret socialitet. 

Konkret socialitet är, som Asplund (2004) skriver, en aktivitet mellan vedhuggaren och veden 
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och som utspelar sig i ett vedskjul (Asplund, 2004, s. 159). Det här begreppet tänker vi kan 

appliceras på interaktionen mellan pedagog, barn och miljö. Den konkreta responsiviteten är 

en pågående process där aktörerna svarar (erkänner varandra) på varandras handlingar i en 

specifik och målinriktad aktivitet, t ex lek (Asplund, 2004, s. 170-171). Det är en process som 

innefattar känslor, och som Asplund skriver, är känslor feedback, som kan liknas vi en pendel 

i den sociala interaktionen (Asplund, 2004, s. 150). I den konkreta socialiteten sker tillflöde 

och förnyelse. Inom den konkreta socialiteten finns det inga roller, för så snart jag har 

uppfattat mig som en rollinnehavare, har jag gått från att uppleva mig själv som en konkret 

person till en abstrakt samhällsvarelse (Asplund, 2004, s. 174).  

 

När den sociala responsiviteten är renodlad är den ett responsorium. Ett responsorium 

utvecklas inte i ett vakuum, utan i relation till en social värld, och det kännetecknas av att man 

är absorberad (Asplund, 1987, s. 11). På liknande sätt som Asplund (1987) nämner att två 

boxare kan vara uppslukade i ett responsorium tänker vi att barn som är absorberade av en 

aktivitet eller som leker kan ingå i ett responsorium. Asplund (1987) skriver att när det finns 

ett outtalat eller uttalat förbud mot att störa är det i regel tal om ett responsorium (Asplund, 

1987, ss. 11-12). 

 

5. Presentation av material 

Vårt material presenteras efter våra tre underfrågor:  

1. Vad utmärker montessori som pedagogisk inriktning?  

2. Vilka pedagogiska handlingar används? 

3. Vilken betydelse har det för barnets psyksociala utveckling?  

Vidare har vi fördelat materialet på följande sätt:  

1. Intervjuer  

2. Observationer 

3. Sammanfattning av intervjuer och observationer  

Syftet har varit att fånga upp betydelsen av pedagogers bemötande utifrån våra underfrågor så 

att vi vår analys har kunnat svara på vår problemformulering: Hur bemöter 

montessoripedagoger barns vilja?  
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5. 1. Presentation av intervju  

Vi kommer att presentera vårt samlade intervjumaterial efter våra tre underfrågor för att på så 

sätt skapa en helhetsbild av de sex pedagogernas upplevelser av vad som utmärker montessori 

som pedagogisk inriktning och betydelsen av att vara montessoripedagog. Det är en 

helhetsbild som gjort det möjligt för oss att svara på vår huvudfråga. 

 

5.1.1 Montessori som pedagogisk inriktning  

Det som kännetecknar montessoripedagogiken enligt informanterna är att barnet står i 

centrum och att man följer barnet, så att man tillgodoser varje barns individuella behov. Två 

av informanterna tog upp som exempel att man ”sitter på händerna” när barnet utför en 

aktivitet. Genom att stå tillbaka och inte utföra aktiviteten i barnets ställe skapas utrymme för 

barnet att själv pröva sig fram. IP3: Genom att följa barnet så gör vi det som gynnar barnet 

tillsammans med barnet. Då tycker jag att man gynnar deras utveckling och att man har det 

samspelet mellan den vuxna och barnet.” Så som vi tolkar IP3 citat så gynnas barnets 

identitetsutveckling genom att pedagogen följer barnet. Vidare förstår vi det här citat som att 

det krävs ett samspel mellan pedagogen och barnet. På så sätt kan pedagogen guida barnet i 

sin utveckling och stimulera barnet till att finna aktiviteter i ett samspel.  

 IP6 ” En bra pedagog ser att barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling är precis 

 lika viktig som den intellektuella utvecklingen. Man ska vara uppmärksam, se, lyssna på, 

 skydda och stimulera barnet utifrån en kärleksfull och trygg miljö. Man måste förstå sig på 

 barns känsliga perioder. Observera och förstå att ett barn vill lära. För att lära måste man 

 träna. En bra pedagog måste stimulera detta. Barnen på en montessoriförskola ”arbetar”. 

 Allt de gör kallas arbete. Montessoripedagogens största uppgift är att guida barnen till ett 

 bra självförtroende och en god självkänsla”.  

Här lyfter IP6 fram en betydelsefull faktor i hur pedagogerna förhåller sig till barnen. Alltså 

pedagogerna måste lära sig att ta hänsyn till alla barns behov. Att barn befinner sig i känsliga 

perioder förstår vi som att barn går igenom olika utvecklings faser som är viktiga för deras 

självständighetsutveckling. Varje barn utvecklas i sin egen takt. Därför blir det extra viktigt 

för pedagogen att också förstå varje barns individuella behov. Som vi förstår det behöver 

pedagogerna både kunna ha en helhetsförståelse och samtidigt se detaljerna.  

Att vara trygg och lugn som pedagog tycker alla informanter är viktigt. Att de vuxna är som 

förebilder och att om de visar hänsyn mot barnen, så gör barnen det med gentemot varandra. 

Pedagogerna tar upp vikten av att förmedla till barnen att alla har lika mycket värde och att 
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man ska vara ödmjuk mot varandra. En av informanterna tar även upp när barnen känner sig 

älskade så är det först då som de kan visa kärlek och vänskap inför andra. Informanterna 

nämner också att deras förhållningssätt påverkar barnen. 

IP3 ”Jag tror att det är viktigt med inlyssnande vuxna med empati och att det är ett varmt 

klimat och att det ändå finns tydligheter […] Jag tänker att om det finns vuxna som lyssnar 

och samspelar med dem och tar vara på deras idéer så att de kan utvecklas. Jag tror det är 

viktigt för, ja, att dem känner sig omtyckta och värdefulla för vem dem är. Bemötandet från 

oss vuxna speglar hur de beter sig mot andra barn. Det har stor betydelse.”  

 

IP3 menar att barnen imiterar de vuxna och att det är därför bemötande blir så viktig. Vi har 

valt att förstå det här som att pedagogerna är medvetna om ömsesidigheten i relationen.  

Hur en pedagog ska agera om två eller flera barn befinner sig i en konflikt är informanterna 

eniga om att det är viktigt att pedagogerna är närvarande och finns till hands vid behov.  

IP5 ”När barn är i konflikt med varandra är det alltid mycket viktigt att de känner sig sedda 

och lyssnade på. Att varje barn får prata färdigt om sin egen upplevelse. Det är viktigt som 

pedagog att förklara att båda får berätta sin version utan att bli avbruten och att jag sitter 

kvar och lyssnar. Att man som pedagog hjälper barnen att sätta ord på sina känslor och att 

även bekräfta deras känslor oavsett vad som hänt. Man behöver inte komma fram till vem 

som hade rätt utan det kan ofta räcka att man förklarar hur det kändes för den ena och den 

andre. Min upplevelse är att barnen ofta förstår varandra.” 

IP5´s citat utgör enligt vår uppfattning att det är viktigt att kunna växla mellan barns olika 

perspektiv. Att pedagogerna visar att alla barn är lika mycket värda förmedlas vidare till 

barnen. Det blir viktigt att hjälpa barnen att uttrycka sina känslor och förstå den andres 

perspektiv.  

 

5.1.2 Pedagogiska handlingar 

Flera av pedagogerna nämner att det är viktigtatt inte fastna i gamla spår. IP2 säger att det är 

viktigt att ”våga förändra sig och vara närvarande och lugn.Just det här med att agera, att 

inte hejda dem och vara för snabb och tänka det värsta och styra utan att följa barnet mer. Att 

se barnet, att följa barnet, och se vart det är på väg och vara liksom med".  

Utifrån det IP2 nämner tänker vi att pedagogen behöver vara flexibel och att man som 

pedagog ska tänka positivt, vara uppfinningsrik och ha ett öppet sinne. På så sätt tänker vi att 

en viktig del är att pedagogerna själva förändras och utvecklas i relation till barnen.  
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Balansen mellan att leda och vägleda ändras växelvis menar informanterna, men ofta försöker 

de att vägleda barnen.  

 IP1: ”Balansen mellan att leda och vägleda. Att leda barnen är när jag bestämmer vad ett 

 barn ska göra och att vägleda är när barnet bestämmer vad de ska göra och använder mig 

 som redskap. Barnen är inte en ”massa” som jag ska forma utan barnen ska forma sig själva 

 men jag finns där och hjälper dem”. 

Så som vi tolkar IP1 måste pedagogen följa och främja barnets utveckling. Hon måste lägga 

band på sig själv och sluta leda barnet och istället rätta sig efter barnets behov och anpassa sig 

efter vad barnet vill.  

Om ett barn ramlar och slår sig är informanterna eniga om att man som vuxen ska 

uppmärksamma situationen och inte släppa blickfånget helt. Barnen uttrycker om det gjorde 

ont eller inte. Ibland menar dem att det kan bero på hur utvecklad motoriken är och att de då 

finns barn som snubblar till jämt. Om det är allvarligt däremot så gäller det att rusa fram till 

barnet. Men annars så menar de att det finns fördelar med att avvakta. Ibland kan det hända att 

flera barn rusar fram och sen hämtar oss. Det är fördelaktigt att barnen lär sig se andra barn 

behov och även att barnen kan känna efter själva men att de vet att hjälpen finns där tillhands. 

IP3: ”Om det är någon som har skadat sig allvarligt rusar man ju men ibland kan det va att 

man väntar in lite och då kan de va väldigt magiskt. Då kanske det kommer barn utifrån 

liksom som ska hjälpa till och trösta och ibland vinner man på att vänta in.” 

Vår tolkning är att man uppmuntrar barnen att se varandra så att de själva har förmåga att 

själva påverka utkomsten.  

Montessorimaterialet står framme och är i barnens höjd. Detta tycker informanterna är mycket 

fördelaktigt. Barnen kan själva välja att ta fram ett material för att jobba med och många 

gånger känner ett yngre barn sig stimulerad av ett äldre barn som arbetar med något och väljer 

att vara åskådare. Materialet är genomtänkt och barnen lär sig saker i det undermedvetna 

många gånger. De flesta av pedagogerna nämner att de försöker att anpassa miljön till dagens 

barn och blanda lite nytt material och menar på att mycket kan vara montessoriskt. Det beror 

på hur man använder det. Pedagogerna försöker att anpassa miljön efter den aktuella 

barngruppens behov och förnyar miljön under terminen. Arbetsmaterialet anpassas efter 

barngruppen en gång på hösten och sedan kontinuerligt i syfte att den ska formas efter 

barnens lust. IP 1: ”…som jag sa innan, att allting kan vara montessoriskt, det är bara hur du 
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använder det.”Somvi tolkar det så menar IP1 att det finns ett bestämt sätt att visa/förmedla 

montessorikulturen.  

 

5.1.3 Barnets psykosociala utveckling  

En viktig aspekt enligt informanterna är att uppmuntra barnet till tron på sig självt, vilket 

stärker självkänslan och utvecklar självtillit. Informanterna är eniga om att bemöta varje 

individs behov så gott som det går i en stor barngrupp med flera olika viljor. Men ibland 

behöver barnen öva på att vänta för allt går inte att göra med detsamma.  

Att sätta gränser för barnen upplever pedagogerna som något mycket viktigt. Om de inte 

sätter några gränser kan barnet känna ett behov att prova tills den får en gräns. Sedan nämner 

även pedagogerna att olika barn är i behov av olika mycket gränser.  

IP6: ”Genom att förklara för barnen vilka regler som gäller. Bestämma en del regler 

 tillsammans med  barnen. Detta ger frihet under ansvar vilket är en viktig bit inom 

 montessoripedagogiken. Det upplever jag inte som något svårt. Detta skapar trygghet  för 

barnen. Pedagogiken är individanpassad. T. ex de små barnen har mer begränsad 

 frihet än de större barnen. Målet är att nå en inre balans och harmoni i samvaro med 

 andra". 

IP6 menar enligt vår uppfattning att pedagogen ska visa tillit till barnen. Om ett litet barn får 

för mycket frihet, som den inte kan hantera så blir barnet otryggt. I ovan nämnda citat 

framkommer det att en viktig del i de pedagogiska handlingarna är frihet under ansvar som tar 

sig uttryck i att man inte försöker ha för mycket regler men få och bra gränser.  

Hur man ger respons till barnen har en stor betydelse för barnets utveckling. Informanterna 

nämner att olika barn i behov av olika mycket uppmärksamhet och att man kommunicerar 

med barnen på ett sätt där man visar sig ärlig. Att man visar intresse för barnen och för vad de 

vill. Det gäller att fråga barnen hur de känner sig så att de känner sig nöjda. Man ska varken 

ge för mycket beröm eller ge för hård kritik, för då menar informanterna på att berömmandet 

kan mista sin betydelse och den negativa kritiken kan hämma barnens lust att utföra 

aktiviteten på nytt.  

 IP1: ”Responsen som vi ger är inte att vi springer runt och berömmer utan man försöker att 

 få barnen att känna efter om de är nöjda med det de har åstadkommit, vare sig det är att 

 pussla, jobba med bokstäver, siffror, vad de än sysslar med […]. För mycket beröm mister till 

 slut sin betydelse. Om man är kritisk så mister man lusten att pröva få då kanske man blir 
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 rädd för det och tänker att det var inte tillräckligt bra. Så då vill man inte prova igen. Men 

 om man känner sig nöjd själv, då. Det är den bästa moroten." 

Det här citatet förstår vi som att om barnets rörelser styrs utifrån, kan det inte utveckla en 

egen inre disciplin. Det är därför viktigt att inte värdera barnets förmåga och att inte avbryta 

barnet i sin aktivitet. Det är också viktigt att pedagogen uppmuntrar barnet att välja en 

aktivitet som barnen själva tycker om.  

Intervjupersonerna är överens om att leken har en stor betydelse för barnens utveckling. Det 

är en hel del sociala bitar som barn lär sig i leken. T ex att samarbeta, visa hänsyn och 

turtagning. Pedagogerna ser på leken som barnens arbete. Här bearbetar barnen det de har 

varit med om och får möjlighet att sätta ord på.  

 IP4: "Lekens betydelse är jätte viktig det är den viktigaste grejen. Annars så utvecklas de ju 

 inte. Det är deras arbete, det är ju leken. Den fria leken är ju jätte viktig för att samarbeta, 

 det sociala och turtagning. Den är ju A och O. Så det är viktigt med leken. Barnen kan ju 

 leka tillsammans och de kan ju leka själva och fantisera om de har dockor eller små djur 

 eller vad de har för någonting. Ibland så är det barn som har långa monologer där de leker 

 med sina djur. De hittar sitt eget”. 

Så som vi tolkar IP4 så menar pedagogen att leken ses som en del av barnets arbete. 

Informanterna ser leken som annorlunda idag jämfört med hur den såg ut då de själva var 

barn. Trots att det skiljer cirka 20 år mellan vissa av informanterna. De tror att på grund av att 

barnen har så många leksaker idag så krävs det inte att barnen använder sig av sin fantasi. De 

har svårare att fantisera då det inte krävs av dem att använda den lika mycket. Idag möts 

barnen av andra intryck som t ex elektroniska prylar då det inte fanns ett lika stort utbud när 

informanterna var unga, som tv tittande och Ipad.  

 

5.2. Presentation av observation 

Vi har valt att presentera våra observationer efter de sex pedagogiska handlingar som vi tog 

upp i vår bakgrund. Observationerna visar hur teorin genomförs i praktiken. Det praktiska 

momentet som de pedagogiska handlingarna representerar visar hur pedagogerna går tillväga 

för att stimulera en viss utkomst som har betydelse för barnens psykosociala utveckling. I de 

fall en sekvens som innehåller en pedagogisk handling leder över till en ny sekvens med en ny 

handling har vi markerat det med (forts.).  
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5.2.1 Pedagogiska handlingar 

5.2.1Frihet under ansvar 

Jag kommer in genom dörren och i hallen skuttar tjejen fram som jag har tänk observera. Hon 

hälsar på mig och berättar att hon heter Anna. ”Kolla vad jag kan göra” säger hon, och snurrar 

runt på ett ben. ”Jag får inte äta godis på dagis”, säger hon kort därefter.  ”Lollo och Burney 

är mina vänner”. Jag frågar ”vilka är det?”. En av de två pedagogerna som är på plats frågar 

Anna, om det är vännerna som hon träffade i Tunisien? Flickan svarar ” Ja det är det. Man 

måste ha vänner”. Hon skuttar in mot dagis sjungandes på en sång. Sången handlar om Lollo 

och Burney. Jag kommer in i ett rum där fem stycken barn mellan ett till fyra år samt två 

pedagoger är på plats på dagis. Anna tillhör ett av de äldre barnen. Hon står på en av de tre 

trappstegen på en trappa, som liknar en bro som är placerad mitt i rummet. Hon säger till mig 

”Kolla, jag har en lös tand”. Jag svarar ”oj, redan”. Hon svarar tillbaka ” ja, det har vuxit ut en 

ny tand”. Hon går ner ifrån trappan och hittar en salt degklump på golvet, hon tittar på mig 

och stoppar den i munnen. Hon säger” ja, jag vill dega!”. Jag frågar Anna som har satt sig vid 

ett bord i barnhöjd, vart degen finns. Hon säger att den finns i kylskåpet. Jag öppnar 

kylskåpsdörren och tar fram degen till henne. Då kommer en annan pedagog fram och säger 

till Anna. ”Om du ska leka med degen så får du plocka undan det du har lekt med först. Du 

har hunnit leka med så mycket!” Hon går upp från bordet för att plocka undan leksakerna som 

ligger spritt över rummet. Hon trippar på tårna under tiden och börjar sjunga ”tipp tapp tipp 

tapp tippe tippe tipp tapp...” Sången smittar av sig i rummet bland barnen. ”Nu ska jag dega!” 

säger hon och går tillbaka till degen.  

 

På trappan står nu en annan flicka som är tre och ett halvt år och heter Karin. Hon bygger ett 

torn, som är högre än Karin själv, med stora legobitar av plast. Hon har ställt sig på en av 

plast klossarna som hon placerat på ett av trappstegen och tornet som hon sträcker sig till för 

att bygga, har hon ställt högst upp på trappan. När det välter ler hon och plockar sedan 

iordning. Karin kommer till bordet för att dega. Jag bestämmer mig för att observera henne 

också. Vid bordet sitter nu Anna, Karin och jag. Anna delar ut degbitar till Karin, till mig och 

till henne själv och säger ”en till dig, en till dig och en till mig”. Hon delar ut kavlarna på 

samma vis. Flickorna och jag börjar kavla. Hon frågar mig ” Vet du vart vi bor? ”Nej” säger 

jag. Hon svarar ”vi bor på Miniland med Lollo och Burney”. Hon tittar på mig och stoppar en 

degklump i munnen. En av pedagogerna som just har satt sig vid bordet för att dega med 

barnen säger ” Istället för att äta deg, så får du gå och hämta din frukt. Vad händer med 
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magen? Tjejen svarar. ”Jag vet inte”. Pedagogen svarar tillbaka ”Du får ju ont i magen” och 

petar på magen. ”Just det” säger flickan. ”Nu ska jag hämta min frukt”. Hon plockar i ordning 

degen och lyfter från bordet för att hämta sin frukt.  

 

Hon kommer tillbaka med sin burk med frukt i. Nu plockar Karin iordning sin deg och hämtar 

sin frukt. Anna räknar ”1, 2, 3, 4, 5. Jag har 1 2 4 clementiner”. Hon ber mig att hjälpa henne 

att skala hennes clementin. Jag ger tillbaka clementinen och säger. ”Här, du får skala färdigt 

själv." Tack säger hon. Hon skalar färdigt clementinen och börjar äta. Hon lägger fruktköttet 

från clementinen i sin fruktburk, som står öppen på bordet. Hon ser att jag tittar på henne och 

säger. ”Jag tycker bara om saften!” När hon ätit upp clementinen säger hon. ”Nu har jag 1, 2 

clementiner kvar”. Jag upprepar. ”Ja, nu har du 2 clementiner kvar”. Hon frågar mig: ” Hur 

många barn är det här? 1, 2, 3, 4, 5 ” säger hon och pekar på barnen i rummet och räknar med 

mig. ”Hur många dockor är det?” frågar hon därefter. Under tiden har hon backat sin stol ifrån 

bordet. ”Nu kommer jag tillbaka, fram fram fram, så!” Detta säger hon samtidigt som hon 

skjuter in sig själv till bordet igen. Hon ber mig att hjälpa henne att skala sin andra clementin. 

Jag börjar att skala den och ger tillbaka den och säger att hon kan skala färdigt den själv. ”Så 

där ja” säger hon när hon är klar. Hon tar emot den och säger tack.”Skala lite clementin, det är 

gott”, säger hon. ”Jag har deg under min fot” säger hon.  

 

När Anna och Karin har ätit upp frukten så slänger de skalet i fruktskalshinken som är 

placerad på golvet vid diskbänken. De tvättar sina händer och går vidare mot leksakerna. ”Ska 

vi leka?” frågar Anna Karin. ”Jag vet, du kan vara sjuk, säger Anna och tittar med ett stort 

leende mot Karin. Vi kan leka sjukhus säger Anna och skuttar runt och sjunger ”Du kan 

hoppa om du har hopp i benen....  Jag vet! Vi kan åka till mormor!” Karin svarar ”nej”. Anna 

svarar tillbaka ”kom så gör vi det, det kan vi väl? Vi kan köpa medicin. Hopp in i bilen!” De 

båda sätter sig på en studsmatta som är placerad i rummet. Anna ”oj farmor ringer också” Hon 

reser sig upp och går och hämtar en leksakslur och stäcker den mot örat.  Hon presenterar sig 

som en av pedagogerna som svarar på hennes avdelning och ändrar det snabbt till Anna. ”Ja, 

imorgon, på Torsdag. Ja, det går bra. Okej i år kan du komma”. Hon går tillbaka till kompisen 

som sitter kvar på studsmattan. Anna ”Hjälp, jag sitter fast”. Karin reser sig upp och hämtar 

en docka. Hon ger dockan till Anna som sitter kvar på studsmattan. Anna ”Tack”. Hon 

erbjuder en telefon. Sen hämtar hon ett gosedjur som är Ior. Anna ”Han har inga ben, jag får 

hålla i honom”. Karin ”Han har ben” säger hon och visar de fyra åsnebenen. Anna ”Det var 

mysigt att sitta här med Ior. Vi ska sova i bilen. Vi har sovit gott alltså. Aj, sitt ner. Nu ska vi 
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gå ut ur bilen. Mina damer. Nu är vi framme i Tunisien. Nu är vi framme i något annat land” 

säger hon till sin Karin. De båda tjejerna sitter kvar på studsmattan. Anna ”Hjälp, jag sitter 

fast! Tack ska du ha! Sitt stilla” Anna hittar deg på sina kläder, hon stoppar den i munnen. 

”Nu är vi framme. Nu är vi framme igen." 

 

Aj ta i. Putta ut mig” Karin puttar ut henne mot golvet. Båda tjejerna ställer sig upp. Anna 

”Nu ska vi vänta på flygplanet”. Hon börjar sjunga. ”Nu är vi här igen, nu är vi här igen, vad 

ska vi göra, vad ska vi göra. Ja det ska vi göra såklart”. Hon hämtar en leksaksmikrofon och 

sjunger ”vicka lite på rumpan” och vickar på rumpan. Hon sjunger om miljön och sina 

kompisar och ställer sig på trappan. Karin hämtar en mikrofon till sig. De ställer sig på 

trappan och tittar ut genom rummet. De går över till Sankta Lucia låten ”Sankta Lucia”. De 

börjar sjunga ”Tipp tapp tippa tapp” och går runt i miljön. Anna lägger sig på en madrass och 

låtsas sova i leken. Karin kommer efter. Anna ”Du ska inte sova här” säger hon till Karin och 

lägger sig i en docksäng som befinner sig på andra sidan rummet. De ligger och vilar ett tag. 

Anna reser sig upp och sjunger” städa, städa varje dag, det tycker jag är kul!”. Anna går fram 

till en av pedagogerna och säger att hon vill måla på stafflit. Pedagogen svarar att hon får 

plocka i ordning först. Hon städar och sätter sig ner för att leka med bondgården. Karin går till 

stafflit för att måla. Anna går dit och säger ”men jag ville måla”. Pedagogen svarar att hon sa 

till henne att hon skulle städa och att hon därefter gick till bondgården men att de båda 

flickorna kan måla tillsammans. De båda flickorna blir glada. Jag sätter mig på en stol intill. 

Anna frågar mig om jag kan hjälpa henne knäppa förklädet. Jag knäpper det åt henne och de 

målar tillsammans. Karin målar cirklar och Anna fyller på med färg där det inte finns någon 

färg. ”Här”, Anna ger mig teckningen som de målat.  
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5.2.3Uppmuntra 

Jag kommer in till förskolan efter att barnen har varit på en utomhuspjäs. Jag hälsar på 

pedagogen och får reda på att de ska göra i ordning ett buffébord till lunch. En av 

pedagogerna presenterar mig för tvillingarna, Noah och Rasmus, som jag ska observera. Jag 

sätter mig på huk med ett anteckningsblock i knäet. Tvillingarna på fyra år som jag ska 

observera befinner sig i badrummet men en pedagog efter utomhusföreställningen. Noah 

frågar mig varför jag sitter utanför? Han tittar på mig och på anteckningsblocket som jag har i 

knäet. Jag svarar att jag jobbar med ett skolarbete. Noah ”vill du se våra tröjor?” Han visar sin 

tröja för mig. Sen gömmer han sig bakom ett hörn medan hans tvillingbror, Rasmus är inne i 

badrummet och tvättar sig. Han ser att en leksaks-ko står på fel plats på andra sidan rummet 

”jag ser en kossa”. Jag tittar vart han pekar. ”Där uppe” säger han och pekar igen. ”Får jag ta 

ner den?” Jag svarar att det går bra. Han sträcker sig upp mot hyllan och lägger den i 

bondgården på sin plats. Han går in i badrummet till sin tvillingbror Rasmus och pedagogen. 

Pedagogen frågar om Noah blev rädd när det åskade. Noah svarar ”nej”. Rasmus ”jag blev 

rädd”. Noah ”jag blev lite rädd”. Rasmus frågar pedagogen. ”Varför ska vi ta av dem här” 

Noah repeterar för pedagogen vad hans tvillingbror frågade. ”Varför ska vi ta av våra byxor?” 
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De syftar på ett par långkalsonger som de hade på sig under sina byxor. Pedagogen svarar att 

deras mamma satte på dem för att teatern var utomhus. Men det är varmt att ha på dem 

inomhus. Noah säger till pedagogen att hon kan lägga hans och Rasmus byxor på hyllan. 

Noah vänder sig mot mig. ”Titta vart jag har varit” säger han och visar sitt plåster i 

armvecket. Rasmus, ”Jag fick inget plåster”. Jag frågar Noah om han har varit där själv. Noah 

”Ja”.  

 

Efter det går tvillingarna till samlingen där pedagogerna visar bilder ifrån utflykten på en 

overhead. Sedan går alla och sätter sig för att äta. Barnen sitter vid ett uppdukat bord för att 

äta. Det är uppdukat med riktiga glas och porslin. Barnen tar själva mat från ett buffébord. Jag 

sitter vid Noahs bord. Noah ”varför sitter du inte jämte mig?” Jag svarar att jag inte vet varför 

men att jag sitter mitt emot honom. Noah ”vi har en tomte hemma men vi har ingen julgran”. 

Jag säger, ja just det, då ska ni snart fira jul säger jag och frågar om de snart ska ha jullov. 

Noah svarar ”ja idag”. En annan pedagog sätter sig vid bordet hos barnen. De säger en ramsa 

som går, ”Maten står på bordet händerna i knäet nu så säger alla varsågod och ät”. Barnen går 

och tar från ett buffébord. När de börjar äta igen frågar pedagogen Noah hur det var på 

utflykten. Noah svarar. ”De hade ett svärd. Det var soldater och djur på stan”. Han häller 

sedan upp det sista vattnet ur kannan och frågar om han får gå och fylla på. När han har ätit 

upp frågar han om han får hämta mer. Han äter upp och alla barn väntar på att kompisarna är 

mätta. Sedan är det Noahs tur att torka bordet och sopa på golvet när alla andra har tackat. När 

han är färdig går han upp för att få massage tillsammans med de övriga barnen. Pedagogerna 

går runt och masserar barnen som ligger och vilar på madrasser till lugn musik. Efter 

massagen går barnen ut. 
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(forts.) 

5.2.4Varken påskynda eller avbryta 

I hallen står flera barn som är på väg att gå ut och ta frisk luft. En pedagog står redan utanför. 

En annan pedagog befinner sig i hallen tillsammans med barnen, som håller på att ta på sig 

sina ytterkläder. Stefan befinner sig i periferin. Rasmus sätter sig ned för att dra på sig sina 

överdragsbyxor. När det är klart sträcker han sig efter sin jacka, som hänger på en 

klädhängare i hans höjd. Rasmus börjar med att ta på sig sin jacka. När det kommer till att dra 

upp dragkedjan har Rasmus svårt att fästa i blixtlåset. Rasmus ser sig omkring. Samtidigt är 

de andra barnen på väg ut. Pedagogen uppmärksammar Rasmus som ännu inte har fått upp 

dragkedjan på sin jacka. Pedagogen går fram till Rasmus och frågar hur det går. Rasmus 

svarar att han kan själv. Pedagogen sätter sig på huk mittemot Rasmus. Rasmus försöker 

några gånger till utan att få upp dragkedjan. Rasmus lyckas tillslut att dra upp dragkedjan.  

 

(forts.)  

5.2.5Hålla sig i bakgrunden och observera 
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Det finns flera barn ute på skolgården. Tre barn springer och jagar varandra. Två pedagoger 

står en bit bort från aktiviteten.  Ett av barnen som heter Tilda på 4 år ramlar omkull. Båda 

pedagogerna ser att Tilda ramlat omkull och står kvar. Tilda som ramlat omkull, reser sig upp 

och tittar bort mot pedagogerna. Då kommer ett av barnen som var med i aktiviteten som 

heter Lillie på fyra år fram till Tilda som ramlat. Lilli klappar om henne och tittar vänligt mot 

Tilda. Tilda ler. De fortsätter sin aktivitet. Pedagogerna fortsätter sitt samtal.  

 

5.2.6Lägga band på sin egen verksamhetslust 

Jag och Stefan kommer in till dagis och hälsar på de tre pedagogerna som jobbar där. Vi går 

in och hälsar på barnen. Jag som ska vara deltagande observatör, sätter mig vid ett barn som 

äter sin frukt. Jag tycker att jag fått kontakt med henne. Hon heter Ebba och är runt 3 år. 

Stefan sitter bakom, vid väggen. Flera barn går till hallen, där varje barn har sin hylla och sin 

krok, för att hämta sina frukter som ligger på barnens hyllor. Ebba får syn på Viggo som är ca 

1 ½ år. Han är på väg för att hämta sin frukt. Ebba ser sig omkring och talar om för mig att 

Viggo kan sitta här, bredvid henne. Då kommer ett annat barn och sätter sig jämte Ebba. Hon 

sänker blicken men tittar sedan mot en annan stol som är ledig vid samma bord. Men ett annat 

barn sätter sig där. Det här sker tills alla platser runt bordet är fullsatta. Viggo kommer in i 

rummet från hallen där det just hämtat sin frukt och sätter sig ned vid ett annat bord. Där sitter 

också en av pedagogerna. Ebba ser att Viggo satt sig vid ett annat bord och skiner plötsligt 

upp. Ebba reser sig upp och tar med sin stol och går bort till bordet där Viggo sitter. Ebba 

sätter sig jämte Viggo. 

 

(forts.) 

5.2.7Förbereda och introducera miljön/arbetsmaterialet 

Efter fruktstunden erbjuder jag mig att gå in till ett lekrum med två barn Meja, 4 år och Liam, 

4 år. Stefan går också ner och sätter sig mot väggen i andra hörnet av rummet. Jag sätter mig i 

en soffa i rummet. I rummet finns det bland annat ett bord, en leksaksspis, leksaksporslin och 

leksaksmat. Meja och Liam leker mamma, pappa, barn. Liam är pappa och Meja är barn. 

Liam lagar mat. Meja sitter vid det framdukade bordet och frågar pappa Liam vad det blir för 

mat. Liam svarar att det blir svampsoppa. Meja svarar: ”Jag gillar inte svamp. Jag vet! Vi kan 

ha vanlig soppa.”  

Pappa Liam svarar: ”Men den är jättegod.”  

Meja upprepar: ”Men jag gillar inte svamp.” 
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Pappan Liam svarar: ”Men det smakar inte svamp. Vill du smaka?” Meja svarar ”okej” och 

smakar med en suck. Och säger sedan ”Vad god! Jag gillar svamp.” 

Meja och Liam fortsätter sin lek. Meja går över till Mamma och Liam stannar kvar i rollen 

som pappa. Meja som nu är mamma tar på sig alldels för stora klackskor som hon hittar bland 

utklädningskläderna och väljer sedan ut en klänning. Hon går fram och frågar mig om hon 

kan hjälpa henne att knäppa en knapp baktill på klänningen. Mamman Meja frågar därefter 

pappan Liam med en för stor klänning över sina kläder och i klackskor ”Vill du dansa?”. 

Pappa Liam” Jag vill inte dansa”. Mamman Meja svarar: ”Men, men jag vill dansa med dig i 

denna kläningen.” Hon vrider sig runt med klänningen som svänger runt. Pappan Liam svarar 

”okej”, och sätter också på sig en klänning och klackskor. De håller varandra i handen och 

hoppar runt tills de ramlar omkull på golvet. 

 

Lite senare under dagen befinner jag mig på skolgården tillsammans med en flicka på tre år, 

Tyra heter hon. Hon är i en känslig period har pedagogerna talat om mig. Två av Tyras 

dagiskompisar, Leo 4 år, och, Ella 4, år befinner sig i en lekstuga på skolgården. De leker 

mamma, pappa, barn. Jag befinner mig nu utanför lekstugan tillsammans med Tyra. Tyra 

gråter på nytt och säger ”mamma”. Jag tröstar Tyra i min famn. Tyra går sedan snyftandes in i 

lekstugan till dagiskompisarna Leo och Ella. Ella sätter sin hand på Tyras axel. Ella och Leo 

lutar sig mot Tyra och frågar om hon vill vara mamma i mamma, pappa, barn. De frågar 

henne om hon vill vara barn. Tyra går med i leken. Tyra går fram till en låtsats telefon som 

ligger på ett bord i lekstugan. Hon tar upp telefonen och placerar den mot örat. Hon säger: 

”Mamma!” och börjar gråta, igen. Jag frågar vad det är och tar upp henne i min famn.  

 

5.3 Resultat av intervju och observation 

Som vi har sett i den här presentationen använder sig pedagogerna av olika handlingar som 

ligger helt i linje med det vi tagit upp i vår bakgrund. Dessa sex handlingar bidrar till barns 

psykosociala utveckling. I det första temat, frihet under ansvar, får barnet lära känna sina egna 

och de andras behov. Som det framgår i intervjumaterialet försöker inte informanterna ha för 

mycket regler men få och bra gränser, vilket vi tolkar stimulerar barnet att utveckla ett ansvar 

för sina egna och andras handlingar. I vårt andra tema, uppmuntra, tar pedagogen hänsyn till 

barnens behov då de får bearbeta sina intryck och får möjlighet att skapa sammanhang kring 

sina upplevelser. Här finns också en genomtänkt miljö som stimulerar barnens 

undermedvetna. T ex stimulerar glasen barnen att visa respekt för föremålet som kan tappas 
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och gå i sönder och de får också själva hälla vatten ur kannan. Som vi tolkar det tränas barnen 

här i både hänsyn och självständighet.  

 

I vårt tredje tema, varken påskynda eller avbryta, där barnet drar upp dragkedja, stimulerar 

pedagogen barnets vilja på så sätt att när det får göra i egen takt då blir barnet mer säkert på 

sig själv. I situationen stimulerar också miljön barnets självständighet då klädhängaren som 

sitter i barnets höjd gör det möjlighet för barnet att ta på sig sina kläder utan hjälp utifrån. I 

vårt fjärde tema, hålla sig i bakgrunden och observera, bidrar pedagogens bemötande till att 

andra barn komma fram till barnet som ramlat. Vår tolkning är att bemötandet stimulerar en 

vilja hos de andra barnen att gå fram, som gör att barnen utvecklar hänsyn mot varandra och 

en social medvetenhet. Som vi tolkar det utvecklar även pedagogen själv hänsyn i situationen 

eller stimuleras till det, när hon tillgodoser och tar hänsyn till barnets behov.  

 

I vårt femte tema, lägga band på sin egen verksamhetslust, flyttar ett barn sin stol till ett annat 

bord för att sitta tillsammans med ett annat barn. Som vi tolkar det innebär det här att den 

närvarande pedagogen stimulerar barnet att utveckla en spontan disciplin, och genom att göra 

det finner barnet en egen lösning på sitt problem, d v s hur det ska kunna sitta tillsammans 

med det andra barnet, vilket bidrar till barnets utveckling, av självdisciplin.  

 

I vårt sjätte tema som innefattar "mamma-pappa-barn", "svampsoppa" och "dans" leker 

barnen. Som vi förstår det utvecklar barnen i lekarna sin kognitiva och språkliga förmåga, 

något vi tycker oss se i konversationerna mellan barnen. Som informanterna berättar är den 

fria leken viktig för barnens förmåga till turtagning och att samarbeta. Miljön har en viktig 

roll, då den skapar förutsättningar för barnens lek. Så finns det en lekstuga, en leksaksspis 

med leksaksmat, etc. och kläder till att klä ut sig och ett rymligt rum där det går att dansa och 

röra på sig. 

 

6. Analys  

För att utöka vår förståelse kring hur montessoripedagogiken bidrar till barns psykosociala 

utveckling analyserar vi det empiriska materialet med våra socialpsykologiska teorier. I 6.1 

kommer vi använda oss av George Meads (1976) teori om jagets utveckling till 

självmedvetenhet. I 6.2 här kommer vi använda oss av Moira Von Wrights (2000) 

pedagogiska rekonstruktion av Meads teori för att analysera de pedagogiska handlingarna. I 
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6.3 använder vi oss av Johan Asplunds (1987, 2004) teori om social responsivitet för att förstå 

vilken betydelse handlingarna har för barnets psykosociala utveckling. I 6.4 presenteras en 

sammanfattning. 

 

6.1Montessori som pedagogisk inriktning 

Utifrån intervjuerna formades en bild, ett pedagogiskt ideal, som vi tolkar som utmärkande för 

montessori som pedagogisk inriktning. Det är den bilden som vi har valt att analysera med 

Meads (1976) teori. Som vi tolkar det kan montessori som pedagogisk inriktning betraktas 

som en kultur som innefattar flera komponenter som alla är beroende av varandra för att skapa 

en helhetsförståelse. I enlighet med Meads (1976) teori har vi valt att tolka dessa olika 

komponenter som en uppsättning attityder som pedagogerna måste lära sig och utveckla i sig 

själva. Det som utmärker montessori som pedagogisk inriktning kan kopplas till artikeln, 

Culture, Craft, & Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher 

Training(2009)av Jacqueline Cossentino, som tar upp att man måste vara en utövare för att 

verkligen bli en del av kulturen. För att bli en del av kulturen genomgår pedagogerna det som 

Mead (1976) kallar en utveckling jaget, som till en början utgörs av en organisation av 

särskilda attityder(Mead, 1976), t ex att man sitter på händerna, att man är ett redskap och att 

barnet är i centrum. Pedagogen måste som vi tolkar det utveckla en förståelse för såväl 

montessoriteorin som helhet som sin egen del i denna helhet. Pedagogens jag måste utgöras 

av en samordnad organisering av de sociala attityderna i den sociala grupp hon ingår i, det 

Mead (1976) menar är att generalisera alla andras attityder och inta den Generaliserade Andre 

i sig själv (Mead, 1976). Först då är samförstånd möjligt. Men för att den Generaliserade 

Andres attityd hos jaget inte ska stagnera behöver montessoripedagogen medvetet arbeta med 

sig själv och se sig själv som ett redskap. Montessoripedagogen måste kunna växelverka 

mellan sitt eget och barnets perspektiv. Hon måste kunna ha en balans mellan Meads (1976) 

begreppspar I och me, mellan det spontana och den sociala inramningen (Mead 1976) för att 

kunna fungera som ett konstruktivt och dynamiskt element. Endast genom att kontinuerligt 

utvecklas i interaktionen med barnen kan hon själv och kulturen förbli levande, inte statisk. 

När montessoripedagogen således kommer till den punkt där hon kan slå till bollen, liksom 

basebollspelaren som kan slå till bollen då hans handlingar är koordinerade med gruppens 

attityder bjuder hon in det spontana I och det disciplinerade me och hennes möte med barnet 

liksom hennes möte med sig själv ligger då öppet för förändring. Mead (1979) skriver att 

känslan av överlägsenhet blir dominant när man identifierar sig i gruppen och att en äkta 
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överlägsenhet grundar sig på utförandet av bestämda funktioner. Som vi förstår det betyder 

det att när montessoripedagogen använder sig av sin överlägsenhet i den kultur hon tillhör 

förlorar hennes överlägsenhet sitt element av egoism, istället blir överlägsenheten funktionell 

och legitim handling med förmåga att förändra situationen för de inblandade (Mead, 1976). 

Montsseoripedagogen som på detta sätt förmår förändra situationen har förverkligat sitt jag i 

den sociala situationen som hon ingår i. Hon har själv förändrats, och som artklen, Culture, 

Craft, & Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher Training(2009 )av 

Jacqueline Cossentino, tar upp är det denna transformation, skiftningen från den vuxne till 

barnet, som utmärker montessori som pedagogisk inriktning.  

 

6.2Pedagogiska handlingar 

6.2.1 Frihet under ansvar 

I observationen frihet under ansvar möter vi Anna följt av hennes kompis Karin, som rör sig 

fritt i rummet. Montessoripedagogen finns hela tiden närvarande och behöver ibland sätta 

gränser men för det mesta tillåts barnen att röra sig fritt och att prova på saker. Som vi tolkar 

det innebär ett relationellt perspektiv att man växlar mellan sitt eget och barnets perspektiv 

(Von Wright, 2000). Montssoripedagogen som utgår från ett relationellt perspektiv finns där 

ömsom för att stödja barnet, ömsom för att låta barnet ta initiativ i den mån barnet visar att det 

klarar av det. Utifrån artikeln Hur kommunicerar yngre barn kring symboler?(2011) av Hanna 

Thuresson kan man också tolka det som att montessoripedagogen ömsom växlar mellan att 

initiera en handling, t ex då hon säger till barnet att hämta sin frukt istället för att äta deg, 

ömsom blir barnen de som aktiva kunskaps sökare, som t ex när de leker.  

 

6.2.2 Uppmuntra 

I observationen uppmuntra, så leder den pedagogiska handlingen till ett det Von Wright 

(2000) kallar ett intersubjektivt möte, som i badrummet då pedagogen frågar en av 

tvillingarna om det var rädd för åskan. Här inbjuder och uppmuntrar pedagogen barnet till att 

uttrycka sina känslor och kommunicera med sina känslor. Montessoripedagogen som vänder 

sig mot barnet och frågar och väntar på ett svar, inbjuder till en konversation där hon också är 

beredd att ändra sin uppfattning, ett intersubjektivt möte där källan till människors själv står 

att finna i kommunikationen mellan människor (Von Wright 2000). Vidare bär inte 

montessoripedagogen på svaret om vem barnet eller hon själv är utan de kan enligt Von 
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Wright (2000) förstås som föränderliga, som subjekt i vardande (Von Wright, 2000, ss. 50-

51). 

 

6.2.3 Varken påskynda eller avbryta 

I observationen varken avbryta eller påskynda, så bemöter pedagogen barnet utifrån det Von 

Wright (2000) kallar ett relationellt perspektiv. Om lärarens blick hade följt det punktuella 

perspektivet (Von Wright 2000) så hade förmodligen hennes uppfattning av barnet präglats av 

ett ideal. Montessoripedagogen hade då förmodligen jämfört barnet med andra barn. Om det 

fanns andra barn som klarar dra upp sin dragkedja så hade barnet bedömts utifrån vad dem 

barnen presterar. Montessoriopedagogen hade då nöjt sig med att ställa en diagnos på barnet, 

vad det befinner sig i sin utveckling. Samtidigt hade hon placerat sig i centrum av 

undervisningen med rätt att avgöra vad som är rätt och fel. Barnet som inte klarar av att dra 

upp sin dragkedja hade betraktats som bärare av vissa egenskaper t ex att det är slarvigt. 

Montessoripedagogen hade som vi tolkar det belönat de som klarar att dra upp dragkedja och 

förhållit sig negativt inställd till de barn som inte klarar att dra upp dragkedjan på egen hand. 

Men eftersom montessoripedagogen varken berömmer eller kritiserar barnet i situationen och 

heller inte gör det åt barnet tolkar vi att montessoripedagogen gör det utifrån ett relationellt 

perspektiv (Von Wright 2000). Montessoripedagogen erkänner barnet som unikt och 

annorlunda än sig självt. I det relationella perspektivet så finns det inte någon som har den 

rätta lösningen vilket innebär att den ena sidan i relationen bestäms av den andra (Von 

Wright, 2000). Om barnet inte kan dra upp sin dragkedja innebär det att pedagogen inte heller 

erbjuder barnet den möjligheten. Som vi tolkar det så är pedagogen medveten om 

ömsesidigheten i relationen. När hon sätter sig på huk tolkar vi det som att hon säger att hon 

är närvarande för barnet och stödjer på så sätt barnet att det klarar att dra upp dragkedjan av 

egen vilja. Vilket inte hade varit fallet om pedagogen kritiserat eller gjort det åt barnet.  

 

6.2.4 Hålla sig i bakgrunden och observera 

I observationen hålla sig i bakgrunden och observera, ramlar ett barn omkull. Pedagogen står 

på avstånd och har uppsikt över situationen. Ett barn kommer fram till det ramlade barnet. 

Som vi tolkar det så bemöter pedagogen barnet utifrån det Von Wright (2000) kallar ett 

relationellt perspektiv, på så sätt att hon blir delaktig i själva handlingen. Hon ramlar med 

barnets perspektiv, tar barnets roll och därför vet hon också att hon klarar av att resa på sig. 

Samtidigt så är hon inte barnet. Hon övertar inte barnets roll utan pendlar som Von Wright 

(2000) skriver om det relationella perspektivet i en dialektisk process (Von Wright, 2000, ss. 
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123, 177, 178) mellan sitt eget och barnets perspektiv och på så sätt stödjer hon barnet i sin 

utveckling. Enligt vår tolkning öppnar montessoripedagogen också upp för det Von Wright 

(2000) kallar ett intersubjektivt möte mellan sig själv, barnet och barnen (Von Wright, 2000). 

Det är inte enbart montessoripedagogen som växlar sitt perspektiv och vidgar sitt synfält utan 

även barnen gör det emellan varandra. Det intersubjektiva mötet kan förstås som en 

gemensam och koordinerad handling mellan alla tre parter (Von Wright, 2000).  

 

6.2.5 Lägga band på sin egen verksamhetslust  

I den här observationen uppmärksammade vi att den pedagogiska handlingen, lägga band på 

sin egen verksamhetslust, kan förstås som att pedagogen sätter barnet i centrum. Om 

pedagogen hade anammat ett punktuellt perspektiv (Von Wright, 2000), tolkar vi det som att 

pedagogen hade tillrättavisat barnet och anvisat det till sin plats för att på så sätt upprätthålla 

idealet av den lydiga eleven. Men när pedagogen som vi tolkar det låter barnet flytta sin stol 

och byta plats går det från att betrakta barnet som olydigt till att hon stimulerar barnets egen 

vilja, alltså en självdisciplin. För att kunna göra detta behöver pedagogen inta barnets 

perspektiv och ha tillit till barnet. Även om stolen tas ifrån sin plats så följer pedagogen 

barnets rörelse och ger barnet handlingsutrymme, vilket är en förutsättning för ett 

intersubjektivt möte, d v s en ständigt pågående process av meningsskapande där man växlar 

perspektiv, ser sig själv med den andres ögon och vidgar sitt synfält (Von Wright, 2000). 

Pedagogen blir som artikeln Playful learning and Montessori Education (2013) av Angeline 

Lillard tar upp delaktig och inte undervisande.   

 

6.2.6 Förbereda och introducera miljö och arbetsmaterial 

I de tre lekarna som vi observerade finns det en förberedd miljö som stimulerar barnens 

aktivitet. Vi har valt att analysera leken mamma, pappa, barn där Anaëlle, som deltagande 

observatör, blir indragen i aktiviteten och i vår tolkning får funktion som pedagog. Som vi 

tolkar det möter Anaëlle barnet som gråter i leken mamma, pappa, barn utifrån Von Wrights 

(2000) relationella perspektiv, d v s Anaëlle växlar mellan sitt eget perspektiv och det 

gråtande barnets. För att finnas där som ett stöd kan Anaëlle inte själv bli ledsen och börja 

gråta utan hon måste för att vägleda barnet ha både distans och närvaro. Om Anaëlle hade 

mött barnet utifrån det Von Wright (2000) kallar ett punktuellt perspektiv hade hon inte 

övertagit barnets roll och heller inte pendlat i en dialektisk process. Snarare skulle hon, som vi 

tolkar det, utgått från ett ideal, t ex att det bara är små barn som gråter, att barnet ska vara tyst 

eller så skulle hon kanske berömt barnet när det sedan inte gråter, men oavsett skulle hon inte 
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möta barnet utan utgå från idealet. Hon skulle möta barnet som ett objekt och inte som ett 

subjekt (Von Wright, 2000). Som Von Wright (2000) skriver är det sociala det som sker 

mellan människor och människors subjektivitet förstås som föränderlig, som en subjektivitet i 

vardande (Wright, 2000, ss. 50-51).  

 

6.3 Barnets psykosociala utveckling 

6.3.1 Frihet under ansvar 

Anna och Karin leker under insyn av en montessoripedagog. Materialen finns där för att 

stimulera barnens utveckling. Karin interagerar med tornet som svarar tillbaka. Klossarna får 

liv och svarar med att falla omkull på golvet. Karins gensvar visar sig i ett leende. Det sker 

vad Asplund (1987) kallar en social responsivitet. Det livlösa föremålet blir levande. 

Montessoripedagogen som bemöter barnen med frihet under ansvar tillåter barnen att gå upp i 

sina aktiviteter, i vad vi tolkar Asplund (1987) skulle kalla olika responsorium. Hela rummet 

vibrerar och blir en mångtydig process, så förvandlas studsmattan till en bil, på väg till 

mormor, eller är det en ambulans, är flickorna sköterskor eller ambulansförare? I den sociala 

responsiviteten kan som Asplund (1987) skriver stimuli förväxlas och missuppfattas 

(Asplund, 1987) så är studsmattan plötsligt ett flygplan och Anna och Karin har på en kort 

stund varit hos både mormor och i Tunisien. Montssoripedagogens bemötande stimulerar nya 

möjligheter för barnens spontana disciplin, deras psykosociala utveckling av ansvar och 

hänsyn.  

 

6.3.2 Uppmuntra 

I observationen tolkar vi det som att pedagogen och barnen bekräftar varandra. De frågar och 

får svar, och som vi förstår Asplund (2004) kännetecknar det en social responsivitet (Asplund, 

2004). Det är en aktivitet som fortsätter under måltiden där barnen tränas i turtagning, i att 

vänta på sin tur. Pedagogerna uppmuntrar barnen att själva hälla vatten från kannorna och 

fylla sina glas. Det fyllda glaset som de själva fyllt blir ett levande väsen som det gäller att 

balansera så att vattnet inte spills ut eller så kan man tappa glaset på golvet och någon kan få 

glassplitter på sig. Man måste vara aktsam. Plötsligt är barnet och glaset absorberade i en 

balansakt, med Asplunds (1987) terminologi, ett responsorium, en spontan aktivitet där barnet 

kan utveckla hänsyn i relation till andra.  

 

6.3.3 Varken påskynda eller avbryta 
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I observationen där ett barn håller på att dra upp sin dragkedja på jackan pågår enligt vår 

förståelse en specifik aktivitet mellan blixtlåset, barnet och pedagogen, vilket är 

kännetecknade för det Asplund (2004) kallar konkret socialitet (Asplund, 2004). I den 

konkreta socialiteten finns det inga roller, ingen som lär ut och ingen som undervisas utan den 

konkreta responsiviteten är en pågående process där aktörerna erkänner varandra i en 

målinriktad aktivitet (Asplund, 2004), att dra upp en dragkedja. Dragkedjan förvandlas till ett 

levande väsen på liknande sätt som den relation Asplund (2004) ser mellan draken och 

drakflygaren, ett slags primitivt språk, en så kallad social responsivitet (Asplund, 2004). Som 

vi tolkar situationen fanns det ett outtalat förbud att störa eller avbryta vilket pekar på att de 

båda var absorberade i ett responsorium (Asplund, 1987), inom vilken en ömsesidighet kunde 

utvecklas.  

 

6.3.4 Hålla sig i bakgrunden och observera 

Montessoripedagogen som ser barnet ramla omkull tar barnets roll och växlar mellan sitt eget 

och barnets perspektiv. Beteendesekvensen mellan det omkullfallna barnet och 

montessoripedagogen kan då förstås som ett rollövertagande, en social responsivitet 

(Asplund, 2004). Mellan barnen sker,också en social responsvitett, en utväxling av responser 

där den ena partens gensvar är ett äkta gensvar på den andres beteende i ett fortgående 

växelspel. Barnet som sträcker ut sin hand och barnet som svarar med att ta emot handen 

föregriper varandras beteenden (Asplund, 2004). Montessoripedagogens bemötande 

medverkar också till att barnen stimulerar sig själva till att framkalla den respons som det 

framkallar hos den andre, d v s redan det faktum att barnet ramlar väcker attityden hos det 

andra barnet att sträcka ut sin hand, vilket i sin tur väcker responsen hos det omkullfallna 

barnet att ta emot det. På så sätt via montessoripedagogens bemötande fullbordas barnen 

genom varandra genom att de utvecklar ett ömsesidigt beroende av varandra. 

 

6.3.5 Lägga band på sin egen verksamhetslust  

Vi tolkar det som att barnet som flyttar sin stol, till och från, är absorberad av det Asplund 

(1987) kallar ett responsorium (Asplund, 1987). Barnet utvecklar sitt responsorium i relation 

till en social värld, montessorimiljön och pedagogens handling. När montessoripedagogen 

lägger band på sin egen verksamhetslust, t ex att anvisa barnet tillbaka till sin plats, tillåts 

barnet att förbli uppslukad av sitt responsorium, och det kan då bygga upp sig själv. 

 

6.3.6. Förbereda och introducera miljö och arbetsmaterial 
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I leken stimulerar barnen varandra att framkalla den respons som det framkallar hos den 

andre, de övar att ta varandras roller. Alltså övar de sig i social responsivitet, en elementär 

form av beteende som kommer före alla gruppbildningar (Asplund, 2004). Vidare 

karaktäriseras deras konversationer av tillflöde och förnyelse, d v s barnen erkänner varandra i 

en konkret socialitet (Asplund, 2004). I den konkreta socialiteten suddas rollerna ut (Asplund, 

2004), så dansar både Liam och Meja i klänning och klackskor. Tyra som spelar mamma och 

(låtsas) ringer hem till sin mamma i en leksakstelefon börjar plötsligt gråta, p g a som vi 

tolkar Tyra, att hon börjar bli medveten om sin egen person, om att hon inte är, eller är 

åtskild, mamma utan att hon är Tyra.  

 

6.4Sammanfattning av analys  

Det utmärkande för montessoripedagogernas bemötande av barns vilja är att de står tillbaka 

med sin egen vilja eller rättare, de lyssnar och är närvarande i mötet med barnet. Vi har valt 

att tolka montessoripedagogernas bemötande av barns vilja som en dynamisk process mellan 

Meads (1976) begreppspar I och me, mellan att vara närvarande och agera spontant och att ha 

distans och förlita sig på den sociala inramningen (Mead, 1976). Montessoripedagogerna kan 

nämligen inte bara bli barnet och ta barnets roll för då kan det inte vägleda det. 

Montessoripedagogen kan inte gråta när barnet gråter utan behöver kunna växla mellan sitt 

eget och barnets attityd eller perspektiv för att kunna fungera stödjande. Som artikeln,Culture, 

Craft, & Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher Training(2009)av 

Jacqueline Cossentino,tar upp är det när pedagogen integrerar rolltagande med uppgiftsbaserat 

lärande och ser till situationen som hon själv blir (delaktig) ett konstruktivt element i själva 

kulturen. Men som vi tolkar det så för att kunna inta sin roll i den gemensamma handlingen 

eller aktiviteten måste pedagogen ha utvecklat en organiserad struktur i jaget som svarar mot 

en organisation av alla de andra som är med i samma process. När pedagogen agerar i enlighet 

med den egna kulturens principer förstår hon sin funktion i det sociala sammanhanget och 

förverkligar sig som ett jag, för när montessoripedagogen på så sätt anpassar sig till sin 

omgivning blir hon en annorlunda individ och när hon blir en annan individ har hon påverkat 

det samhälle hon lever i (Mead, 1979, s. 158). Genom att på så sätt stå tillbaka, i enlighet med 

montessoripedagogikens grunder, kan pedagogen bli ett konstruktivt element som kan 

medverka till en förändring av själva kulturen, i betydelse att det kan ske en förändring i 

henne själv, då hon ser det utifrån barnets behov. Men det är en förändring som bara kan äga 

rum utifrån att hon förstått att inta den Generaliserade Andres attityd, d v s förstått att rätt 
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tolka och praktisera pedagogikens grunder, för att därigenom bjuda in det oförutsägbara I, den 

sponta aktivitet som utgör källan till kreativitet och förändring (Mead, 1976), barnets egen 

rytm, inte den vuxne pedagogens.  

 

Det är en förändring som innebär att montessoripedagogens blick inte förhåller sig 

egocentriskt till barnet eller betraktar det som en liten hjälplös varelse utan förmåga till inre 

ledning. De pedagogiska handlingarna utgår istället, som vi tolkar det, från det Von Wright 

(2000) kallar ett relationellt och inte ett punktuellt perspektiv. Men även om 

montessoripedagogerna står tillbaka med sin egen verksamhetslust stagnerar eller hämmas de 

inte i sin utveckling. Snarare tvärtom. När montessoripedagogen inte dikterar villkoren för 

vad som är rätt lärande eller ser eleven utifrån ett punktuellt perspektiv går dem själva från att 

vara slutna jag till öppna jag (Von Wright, 2000). De utvecklar ett relationellt perspektiv när 

de står tillbaka med sitt punktuella perspektiv. Lärarens blick skiftar fokus från sig själv till 

barnet och något i det intersubjektiva mötet öppnar något i dem själva, en mottaglighet för 

den andres behov, ett behov som också hänger samman med deras eget behov (Von Wright, 

2000). Som utgår från vår artikel Hur kommunicerar yngre barn kring symboler?(2011) av 

Hanna Thuresson, innebär skiftningen från undervisning till delaktighet att barnens tänkande 

och handlingar kan utvecklas och lyftas till en högre och mer avancerad nivå när det arbetar 

tillsammans med en vuxen och/eller ett annat barn. Som regnet som faller om våren och 

fuktar jordarna eller som knoppen som väntar på att möta solens strålar och få blomma ut 

inbjuder det intersubjektiva mötet och förmågan att växelverka mellan sitt och barnets 

perspektiv en förståelse om båda parters ömsesidiga beroende.  

 

Den teoretiska grunden utförd i den pedagogiska handlingen resulterar följaktligen i ett socialt 

responsorium, i en elementär form av beteende, som kommer före alla gruppbildningar och 

som är människans primitiva språk (Asplund, 2004). Pedagogen, miljön och materialen blir 

till dynamiska faktorer. Hela omgivningen en vibrerande process av mångsidiga och ovissa 

responser. I den sociala responsiviteten stimuleras barnet att förvandla det livlösa 

arbetsmaterialet eller föremålet på liknande sätt som drakflygaren förvandlar ett livlöst 

föremål till ett levande väsen (Asplund, 2004). Materialet bjuder in till fråga och svar. 

Materialet bjuder in till det sociala och det mentala, till att uttrycka sig själv. Enligt vår 

tolkning stimulerar det här barnets psykosociala utveckling i betydelse att det utvecklar en 

självmedvetenhet, en medvetenhet att agera och reagera med hänsyn till både sig själv och 

andra människor. Det här antagandet kan också kopplas till artikeln Evaluating Montessori 
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Education(2006) av Angeline Lillard, som tar upp att montessorielever visar mer social 

medvetenhet om sina kamrater och sin egen roll i relationen. Barnet absorberas, går helt upp i 

sin aktivitet och bygger därigenom upp sig själv. Ett responsorium (Asplund, 1987) har den 

inverkan att koncentrationsnivån intensifieras och som vi tolkar det är det första steget för att 

utveckla en spontan disciplin, en disciplin som kommer inifrån och som gör att barnet så 

småningom kan ta mer och mer ansvar för sina handlingar och förstå sin egen del i 

sammanhanget. Den konkreta responsiviteten är en pågående process där människor erkänner 

varandra och svarar på varandras handlingar (Asplund, 2004). Det är en process som 

innefattar känslor, av att man inte står likgiltig inför den andre utan berörs, i betydelse att man 

uppfattar sig som den ena änden i ett band. Ett band som är som en pendel och som 

karaktäriseras av ett bemötande som utvecklas i en dialog mellan pedagog och barn och inte 

en monolog där pedagogen talar om för barnet vad det ska göra.  

 

7. Slutsats  

Resultatet av vår undersökning pekar mot att montessoripedagogernas bemötande av barns 

vilja stimulerar det Mead (1976) beskriver som utvecklandet av självmedvetandet, en förmåga 

att reagera och agera med hänsyn till både sig själv och andra (Mead, 1976, ss. 131-132). 

Barnens jagutveckling stimuleras till att utvecklas i relation till andra. Det här följer också det 

som utmärker montessori som pedagogisk inriktning, nämligen att barnen uppmuntras till att 

förstå sig själva som en del av helheten. För att den teoretiska utgångspunkten ska kunna 

förverkligas måste den emellertid praktiseras.  

 

Som vi skrivit inledningsvis är åldern 3-4 år speciell för det är i den här åldern som vi 

utvecklar vår självmedvetenhet. Det är i den här fasen i våra liv som vi utvecklar en egen 

person, ett eget jag (Lightfoot m. fl, 2009, ss. 201-231). Förskolebarnen som t ex Meja som 

ringer hem till sin mamma, befinner sig således mitt i en konversation mellan sitt gamla och 

sitt nya jag. Hur denna övergång sker är grundläggande för barnets utveckling till en vuxen 

individ. Som vi tolkar det kan barnets riktning ta två olika vägar. Dessa vägar går hand i hand, 

men med den skillnaden att tyngdpunkten förskjuts mer till den andra. Von Wright (2000) 

kallar dessa två perspektiv den slutna eller den öppna människan (Von Wright, 2000, ss. 143-

152). Pedagogernas bemötande av barns vilja, alltså deras pedagogiska handlingar, kan alltså 

inverka på barnets psykosociala utveckling på så sätt att barnets upplevelse av sig själv och 

sin omvärld mer framstår som sluten eller mer framstår som öppen. Som vi tolkar det 
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stimulerar handlingarna till att barnet vill möta andra människor utifrån ett öppet jag och ett 

relationellt perspektiv (Von Wright, 2000).  

 

Men det är inte handlingen i sig som stimulerar barnets utveckling utan framför allt 

pedagogernas förmåga att tillämpa dessa handlingar i det som artikeln, Culture, Craft, & 

Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher Training, (2009)av Jacqueline 

Cossentino, beskriver som en delaktighet i barnens handlingar, d v s pedagogernas förmåga 

att använda sig själv som redskap. Detta betyder att en handling, t ex uppmuntra, i sig själv 

inte innehåller möjligheten att generera en bestämd utkomst utan betydelsen av handlingen 

kan endast förstås i relation till hur väl den tillämpas till det individuella barnets behov och 

sin situation. Alltså hur väl pedagogen i den givna situationen bemöter barnet med ömsesidig 

förståelse, d v s hänsyn och respekt. 

 

Till skillnad från ett lärande där relationen lärare och elev ofta är den av en auktoritär sändare 

och en passiv mottagare inbjuder montessoripedagogiken till ett dynamiskt och 

situationsbaserat lärande. Vidare förändras relationen lärare och elev. Montessoripedagogen 

lär inte ut bestämda normer, vad som är rätt eller fel, utan finns till för att främja och stödja, 

inte för att bestämma över barnets förmåga till verksamhet. Det här överensstämmer med 

artiklarna Playful learning and Montessori Education (2013) av Angeline Lillard och Hur 

kommunicerar yngre barn kring symboler?(2011) av Hanna Thuresson där man tar upp att 

konstruktivt lärande kännetecknas av delaktighet och en förmåga att växla mellan guidad och 

fri lek, mellan att pedagogen vägleder barnet in i aktiviteten eller att barnet själv är aktiv 

kunskapssökare.  

 

Det avgörande för bemötandet av barns vilja blir då att verkställa teorin och de pedagogiska 

handlingarna på så sätt att pedagogen är närvarande i mötet, d v s så att pedagogen i den 

konkreta situationen kan möta barnet i egenskap av en självständig individ, i det Asplund 

(1987, 2004) kallar just konkret socialitet. För att kunna mötas i en konkret socialitet behöver 

pedagogen för ett kort ögonblick kliva ut ur sin roll som pedagog, för att inte möta barnet som 

det Asplund (2004) kallar en abstrakt samhällsvarelse utan som en människa.  

 

Vi tänker att ett möte av detta slag där man svarar på varandras responser utgör en viktig 

grund för barnets psykosociala utveckling, hur det relaterar till sig själv och sin omgivning. Vi 

tänker att barnets självuppfattning stärks genom att det blir sedd och bekräftad och på så sätt 
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utvecklar barnet en bra självkänsla. Genom detta stärks barnets tillit till sin egen förmåga och 

det leder till att det får förutsättningar för ett gott självförtroende som gör att det förmår 

värdera hur bra det är på olika färdigheter. 

 

8. Reflektion  

För att återkoppla till vår inledande diskussion menar vi att ett relationsorienterat 

förhållningssätt även kan ligga till grund för att prestera bra. Prestera ska då förstås som en 

vilja och lust, det Montessori (1998b) kallar spontan aktivitet, i individen att upptäcka sig 

själv och världen. Som artikeln Evaluating Montessori Education(2006) av Angeline Lillard   

tar upp skapar montessoripedagogiken bättre förutsättningar för att man både presterar bättre, 

d v s gör bättre ifrån sig på kognitiva tester som matematik och skrivförmåga, och att den 

sociala relationella aspekten är mer välutvecklad och leder till lösningar där man relaterar till 

andra och sig själv utifrån en ömsesidigt erkännande.   

 

Lars-Erik Berg (1992) skriver, att förmågan att bli kulturvarelse är en sällsynt gåva i 

kölvattnet av industrialisering och kapitalism (Berg, 1992), d v s i ett prestationsinriktat 

samhälle. Berg (1992) ger i sin bok "Den lekande människan" flera exempel på att det i 

dagens samhälle finns en tendens att vi i våra mellanmänskliga relationer placerar oss på 

läktarplats, abstrakt och icke-deltagande, vilket gör att vi inte känslomässigt deltar. Som vi 

tolkar Berg (1992) innebär detta en slags utebliven respons. En bidragande faktor till att 

skolelever presterar undermåligt kan med andra ord ha sin grund i uteblivna responser, av att 

det inte finns en omgivning som bemöter det med ett äkta gensvar utan som Von Wright 

(2000) är inne på bemöter eleven utifrån idealet Eleven. Läraren ser inte människan utan 

möter idealet (Von Wright, 2000, ss. 176-177).  

 

Vi anser att relevansen av vår slutsats är betydelsefull för om elever fortsätter att bemötas 

utifrån det Von Wright (2000) kallar idealet Eleven kan det resultera i att förskjutningen rör 

sig för långt så att vi riskerar att skapa förutsättningar för att möta Ingen, d v s en objektiv 

opersonlig röst. En abstrakt socialitet som Asplund (2004) skriver är just likgiltig, en slags 

frånvaro av känslor. Känslor är feedback och kan liknas vid en pendel i den sociala 

interaktionen och om eller när dessa uteblir riskerar vi att möta Ingen (Asplund, 2004, ss. 140-

154). Ingen är den vars svar är likgiltigt för frågande, varför man slutar ställa frågor, man 
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slutar samtala och övergår till beteende istället, det som är gemensamt för alla. Så småningom 

slutar man ställa frågor inuti sig själv varpå en mental död inträder (Berg, 1992, s. 202).  

 

Montessoripedagogiken och hur pedagogerna bemöter barns vilja anser vi utgör ett viktigt 

inslag i forskning om mänskliga relationer och hur våra relationer i sin tur präglar vår förmåga 

att prestera och vara kreativa. Montessori (1998a) berättar också själv om en studie som 

avslöjade en grupp fyraåringar som plötsligt spontant började skriva, varpå flera av deras 

kamrater följde på. Fenomenet kom att kallas "skrivexplosionen", då det var en explosion av 

aktivitet och entusiasm. Gruppen av barn fortsatte skrivandet, berättar Montessori (1998a) 

utan tecken på trötthet och de skrev på väggar och golv och inte lågt därefter började de 

självmant att läsa (Montessori, 1998a, s. 22). Men vad var det som framkallade denna 

explosion? Montessori ger oss hennes svar:  

 

 "De var fria att själva välja sysselsättning och blev inte avbrutna utan fick fortsätta med  sitt 

 arbete så länge intresset höll i sig [...] Detta kollektiva beteende kännetecknas av 

 social harmoni där deras olika karaktärer kom fram. De visade inte några tecken på 

 avundsjuka eller lust att tävla, utan hjälpte  istället varandra [...] Läraren behövde inte göra 

 någonting för att  upprätthålla detta märkliga fenomen. Det var med andra ord inte ett 

 direkt resultat av  undervisningen. Det gavs nämligen inga instruktioner eller 

 tillrättavisningar. Inte heller några  belöningar eller bestraffningar delades ut. Allting 

 skedde helt spontant." 

          (Montessori, 1998a, s. 30)  
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Bilaga 1. Samtyckesbrev 

 

Förfrågan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning för en C-uppsats i 

Socialpsykologi vid högskolan i Halmstad. 

Vi är två studenter Anaëlle Couture och Stefan Fredriksson som nu påbörjat vår C-uppsats. 

Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng, och det skall vara klart vecka 1 2015. 

Syftet med vårt arbete är att få en utökad förståelse för Montessoripedagogiken och hur denna 

pedagogik skapar förutsättningar för barns identitetsskapande, alltså psykosociala utveckling.   

 Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 

observation som ingår i vårt uppsatsarbete. Observationen kommer att gå tillväga genom att 

Anaëlle kommer att vara deltagande i lärargruppen och Stefan kommer att hålla sig i 

bakgrunden och göra minnesanteckningar.  I enlighet med de etiska regler som gäller är 

deltagandet helt frivilligt. Alla barn kommer att garanteras anonymitet. Ert barn har 

rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Det insamlade kommer behandlas konfidentiellt och inte finnas tillgängligt för annan 

forskning. Resultatet kommer att redovisas i vårt uppsatsarbete där inga uppgifter gör det 

möjligt att identifiera barnen.  

 

Vad vi behöver från er är, att ni som barnets vårdnadshavare skriver under detta brev och om 

ni godkänner lämnar det till förskolan, så att ansvarig lärare kan samla in svaret vid tillfälle.  

 

Datum …………………………. 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift/er    Barnets namn 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på följande mailadress: anacou13@student.hh.se, 

stefre13@student.hh.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Anaëlle Couture och Stefan Fredriksson  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Inledande frågor 

Skulle du vilja berätta hur det kom sig att du blev lärare på en Montessoriskola? 

 

2. Montessoripedagogiken 

Hur skulle du vilja beskriva det som är kännetecknande för Montessoripedagogiken? 

På vilket sätt upplever du att du har frihet i din yrkesroll som Montessoripedagog?  

Hur upplever du att Montessoripedagogik ger andra möjligheter att kommunicera med 

barnet?  

Hur tror du att det skiljer sig att gå på denna skola med Montessoripedagogik jämfört med 

andra förskolor?  

Vilken betydelse tror du det har för barnets utveckling? 

 

3. Organisationskultur 

Hur upplever du Montessoripedagogiken?  

Vad tror du är viktiga komponenter för att barn ska trivas på dagis? 

Hur tycker du att rutinerna här på förskolan går ihop med barnens individuella behov? 

 

4. Tidigare erfarenheter 

Vilka tidigare erfarenheter har du av att arbeta inom barnomsorgen? 

 

5. Pedagogiskt ideal 

Hur tycker du att en bra pedagog ska vara och agera?  

Kan du ge exempel på ett handlingsalternativ som går emot det ideal du själv arbetar efter?  

På vilket sätt tror du att du gör skillnad för barnen, hur tror du att det har betydelse för 

barnets utveckling? 
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6. Bemötande av barns vilja 

Under ditt dagliga arbete med barn i olika situationer, tänker vi att du som pedagog ställs 

inför olika viljor och önskningar från barnens sida. Hur gör du för att bemöta barnens egen 

vilja? Ensamt och i grupp? 

Hur hanterar du barnets första möte med dig för dagen?  

På vilket sätt tror du att det har betydelse på vilket sätt du ger respons på barnet? 

Hur gör du om barnet inte ger repsons 

 

7. Lekens betydelse  

Hur ser du på lekens betydelse för barnens utveckling? 

På vilket sätt tycker du att leken skiljer sig idag från när du var själv var i barn?  

 

8. Konflikter  

Hur bemöter du ett barn som blir ledsen över att du har sagt ifrån?  

Hur går du tillväga för att sätta gränser för barnet?  

Hur upplever du att det är att sätta gränser för barnet? 

Hur hanterar du en situation där två barn befinner sig i en konflikt? 

 

9. Sociala aktiviteter  

Hur går du tillväga för att skapa en relation som är tillitsfull? Har du något exempel på en 

situation?  

Hur går du tillväga om ett barn ramlar och slår sig? Går du alltid fram till barnet, om du inte 

gör det finns det ett syfte med det? 

Hur förmedlar du vikten av visad hänsyn och kärlek för barnen och barnen emellan? 

Hur skulle du beskriva balansen av att leda och vägleda? 

 

10. Miljö. Utformning, stimulera  

På vilket sätt upplever du att Montessorimiljön stimulerar lärande? 
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Bilaga 3: Transkriberad intervju IP6: 

1. Skulle du vilja berätta hur det kommer sig att du blev lärare på en Montessoriförskola? 

Under gymnasietiden så hade jag en kompis vars brorsbarn, var hörselskadad och gick på en 

montessoriförskola. Min kompis pratade lyriskt om montessoripedagogiken. På den vägen är 

det...  

2. Hur skulle du vilja beskriva det som är kännetecknande för Montessoripedagogiken? 

       1. Att man följer barnet.  

2. Att det finns en balans mellan en noggrant, genomtänkt miljö, pedagogerna och 

barnen. Att miljön är anpassad till barnen för att bl a kunna hjälpa dom att utveckla 

deras självständighet. Miljön ska vara lugn, vacker och tilltalande. Miljön är lika 

viktig som lärarens roll men det är barnet som är i centrum. Det är ett samspel i 

rörelse. Som Maria Montessori säger: ” När man tjärnar barnet så tjärnar man livet”.  

 

3. På vilket sätt upplever du att du har frihet i din yrkesroll som Montessoripedagog? 

Tidigare under min karriär så kände jag full frihet men idag är vi en aning styrda av stat och 

kommun. Vi jobbar enligt vår pedagogik men idag har vi enorma krav att följa läroplan och ha 

utsatta mål. Detta ger merarbete och en del begränsningar i vårt utövande.  

4. Hur upplever du att Montessoripedagogiken ger andra möjligheter att kommunicera med 

barnen än på en traditionell förskola? 

Så som jag tror att skillnaden är, så ligger den i enkelheten, tydligheten och i vikten att 

repetera inom lärandet. Sen så anser jag att på en montessoriförskola lägger man stor vikt i att 

kommunicera med känslor, artighetsfraser, omtänksamhet, ej störa varann och ”bry sig om 

varann” tänk.  

5. a) Hur tror du att det skiljer sig att gå på denna förskola med Montessoripedagogik jämfört 

med andra förskolor? På många förskolor så lägger man stor vikt vid gruppaktiviteter, 

samlingar veckoplaneringar där många barn deltar samtidigt. Förskollärarens roll är i fokus. 

Hos oss är väldigt lite under dagen planerat för alla barn samtidigt. Till och med samling är 

frivillig. Man lägger vikt vid att ej störa barnens koncentration. Det gör man automatiskt vid 
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varje avbrott. Hos oss är det inte alltid alla barn som har lust att gå ut samtidigt.  b) Vilken 

betydelse tror du det har för barnens utveckling? 

Stor betydelse. 

6. Hur upplever du Montessoripedagogiken? 

Den är helt rätt i tiden, för alla samhällsklasser och för alla barn. 

7. Vad tror du är viktiga komponenter för att barn ska trivas på dagis? 

Att de har något meningsfullt att göra, att de får lära sig nya saker. Barn är nyfikna. Barn vill 

lära sig. Barn har känsliga perioder under barndomen då de på ett fixerat vis intresserar sig för 

något specifikt under en period. Detta bör då finnas i klassrummet. Detta kan t ex vara 

bokstäver. De ska känna sig behövda och respekterade. De ska kunna känna av sin frihet. De 

ska ha möjlighet att ta hand om sin miljö. Det vill säga möjlighet att diska, vattna, sopa, skura, 

torka av, duka fram, baka med mera på riktigt. Stolar och bord ska vara i barnens höjd samt all 

utrustning som barnen använder ska vara i barnstorlek. Barnen ska kunna träna på att ta hand 

om sin egen person t ex av och på – klädning.  

 Förutsättningen är att barnen omger sig med varma, kunniga pedagoger, känner sig 

trygga och har kompisar. Ett önsketänkande är att de dessutom inte har allt för långa dagar på 

förskolan. 

8. Hur tycker du att rutinerna här på förskolan går ihop med barnens individuella behov? 

Rutinerna som ej går att plocka bort, som till exempel måltider har man kvar på en 

montessoriförskola. De övriga tas bort, så att det individuella valet får stort utrymme. När 

rutiner är det som skapar trygghet för de vuxna så är det ju inte för barnens skull. Det 

individuella valet är det som barnen känner sig trygga med hos oss. I princip alla dagar ser 

likadana ut. Barnen vet vilka regler som gäller, till exempel hur man gör något, var saker 

finns, hur man arbetar med materialet och hur man slutför det. Barnen känner sig trygga i det. 

Rutiner är viktiga. 

9. Vilka tidigare erfarenheter har du av att arbeta inom barnomsorgen? 

Jag har jobbat inom kommunal barnomsorg under 2 år. 

10. Hur tycker du att en bra pedagog ska vara och agera? 



53 
 

En bra pedagog ser att barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling är precis lika viktig 

som den intellektuella utvecklingen. Man ska vara uppmärksam, se, lyssna på, skydda och 

stimulera barnet utifrån en kärleksfull och trygg miljö. Man måste förstå sig på barns känsliga 

perioder. Observera och förstå att ett barn vill lära. För att lära måste man träna. En bra 

pedagog måste stimulera detta. Barnen på en montessoriförskola ”arbetar”. Allt de gör kallas 

arbete. Montessoripedagogerns största uppgift är att guida barnen till ett bra självförtroende 

och en god självkänsla.  

 Kan du ge exempel på ett handlingsalternativ som går emot det ideal du själv arbetar 

efter? 

Vissa dagar då det är många barn på förskolan kan jag känna att jag inte hinner med att ge 

tillräckligt mycket tid för varje barn.  

12. a) På vilket sätt tror du att du gör skillnad för barnen? b) Hur tror du att det har betydelse 

för barnets utveckling? 

Genom att känna att man ser barnen, respekterar dem och visar de värme och omtanke tror jag 

att jag gör skillnad. Det tycker jag är jätte viktigt för att barnen ska känna sig trygga på 

förskolan och få utvecklas i lugn och ro.  

13. a) Under ditt dagliga arbete med barn i olika situationer, tänker vi att du som pedagog 

ställs inför olika viljor och önskningar från barnens sida. Hur gör du för att bemöta barnens 

egen vilja?  

Ensamt och i grupp? 

I början när barnen är små och försiktiga är länken mellan barn och pedagog jätte viktig. Min 

uppgift är då till exempel att locka ett barn till arbete och målet är att barnet finner 

koncentration. Då finns det plats för mig som pedagog att under tiden arbeta tillsammans med 

några andra barn en stund. Detta är min roll som pedagog att vara flexibel, observera, tänka, 

tänka om under hela arbetspasset. Från den ena till den andra. Men bara där behov finns. Du 

kan som vuxen lätt störa ett barns koncentration.  

b) Om man tänker sig det exemplet att man har en samling och ett barn inte kan sitta still. 

Hur gör man bäst med det barnet då? 

Ett barn som inte kan sitta still och förmodligen inte vill eller orkar ska erbjudas ett alternativ. 
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Vilken betydelse har starten på dagen för barnet? 

Starten på dagen har stor betydelse. För ett litet barn, som är känsligare än ett äldre barn i 

allmänhet, kan fel start på morgonen störa en lång stund.  

15. På vilket sätt tror du att det har betydelse hur du ger respons till barnen? 

Det är min roll att entusiasmera barnen, vara lyhörd och följa upp. Att vara passivt aktiv är 

mycket viktigt. Om jag till exempel ser att ett barn som behöver lite stöd eller hjälp att finna 

en aktivitet frågar jag barnet om vi ska finna något tillsammans.  

16. Hur gör du om barnet inte ger repsons? 

Då försöker jag att finna något annat att göra eller så kanske barnet säger att det vill vara själv 

till exempel titta i en bok eller gå till några kompisar som leker med bondgården. Barnen i 

centrum. Pedagogen i bakgrunden.  

17. Hur ser du på lekens betydelse för barnens utveckling? 

Den har stor betydelse. Den utvecklar fantasi och bearbetar det upplevda. Genom den 

upplevda verkligheten utvecklas föreställningsförmågan. Den utvecklas alltså inte genom 

fantasi. Genom att ge barnet möjlighet att komma i kontakt med verkliga saker och 

verklighetsbaserade sagor får barnet en bra bas att stå på för att förstå sig på världen. Om 

barnet får en snesvriden bild kan det skapa förvirring hos barnet. Föreställningsförmågan 

utvecklas vid ca 4-5 års ålder. När barnet har skapat sig en någorlunda tydlig 

verklighetsuppfattning och kan skilja på fantasi och verklighet är det lättare för barnen att ta 

in fantasisagor. Det främjar och utvecklar barnens personlighet. På en montessoriförskola ska 

det finnas utrymme för lek och fantasi. Ute som inne. Som ett naturligt inslag.  

18. På vilket sätt tycker du att leken skiljer sig idag från när du var själv var barn? 

Leken skiljer sig egentligen inte så mycket, för alla barn har behov av att leka. I alla tider har 

det varit så. Idag har barnen ännu fler intryck att bearbeta. Barnen bearbetar det upplevda i 

sömnen. De har sedan behov av att fortsätta processen genom leken. Leken är ett sätt att 

bearbeta barnens vardag. Barn har ett stort behov av att bli självständiga. De leker gärna det 

som vuxna gör.  

19. Hur bemöter du ett barn som blir ledsen över att du har sagt ifrån? 
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Genom tydlighet, berätta för barnet varför du sagt ifrån. Säga att du är ledsen över att hon/han 

är ledsen. Efter en stund är det viktigt att visa barnet uppmärksamhet. Du berättar att du inte 

är arg mer.   

20. a) Hur går du tillväga för att sätta gränser för barnen? b) Hur upplever du att det är att 

sätta gränser för barnen? 

Genom att förklara för barnen vilka regler som gäller. Bestämma en del regler tillsammans 

med barnen. Detta ger frihet under ansvar vilket är en viktig bit inom montessoripedagogiken. 

Det upplever jag inte svårt. Detta skapar trygghet för barnen. Pedagogiken är individanpassad. 

Till exempel de små barnen har mer begränsad frihet än de större barnen. Målet är att nå en 

inre balans och harmoni i samvaro med andra.  

21. Hur hanterar du en situation där två eller flera barn befinner sig i en konflikt? 

Om det t ex är slagsmål mellan tre personer så får jag be de att sluta. Går inte det så får jag 

dela på dem. Viktigt är att prata med dem efteråt alla tre. Att säga förlåt är viktigt men alla 

klarar inte av att göra det medesamma i alla situationer. Du är en viktig förebild i sådana 

situationer.  

22. a) Hur går du tillväga för att skapa en relation som är tillitsfull? b) Har du något exempel 

på en sådan situation? 

Att vara kärleksfull, att respektera barnen och att hålla det du lovar. Jag visar barnen att jag 

litar på dem. De har förtroende att arbeta självständigt i många olika sammanhang. De har 

känslan av att skolan är deras och att jag hjälper till och inte tvärtom. Jag ifrågasätter inte det 

de berättar.    

23. Hur går du tillväga om ett barn ramlar och slår sig? Går du alltid fram till barnet, om du 

inte gör det vad finns det för syfte med det? 

Jag observerar en stund för ibland kan för mycket dramatik spä på det smärtsamma. Går fram 

om det behövs. Tar upp barnet i famnen och ser vad som har hänt. Om det ej är väldigt 

allvarligt så bestämmer jag tillsammans med barnet vad vi ska göra åt saken. 

24. Hur förmedlar du vikten av visad hänsyn och kärlek för barnen och barnen emellan? 

Jag tycker att man ska ge barnen kärlek varje dag. Visar att jag tycker att de är värdefulla, 

pratar med dem respektfullt. Det är viktigt att barnen lär sig att acceptera och förstå olikheter 
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hos människor. Barn som lär sig att vara ödmjuka mot varann möts med ödmjukhet tillbaka 

och detta ger i sin tur att man blir ödmjuk inför livet. Så viktigt!  

25. Hur skulle du beskriva balansen av att leda och vägleda? 

Att finna balans mellan att ha ett öppet sinne inför barnens unika egenskaper och att vara en 

förebild för barnen. Att vara medveten om att barn gör det vi gör. Balans mellan att vara tydlig 

och fast och ödmjuk och kärleksfull. Att vägleda är att tänka ” all onödig hjälp är ett hinder i 

barnets utveckling”.  

26. På vilket sätt upplever du att montessorimiljön stimulerar lärandet? 

För att miljön är en del i montessoripedagogiken och det är den som lockar barnet till lärande. 

Genom att barnet ges möjlighet att söka själv i miljön finner barnen något som lockar. Maria 

Montessori sa: ”Lärande är en naturlig och spontan process som äger rum i varje människa, 

inte genom att lyssna till ord utan genom att uppleva”. 
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