
Specialpedagogik i 
montessoriskolan 
 
En komparativ fallstudie vid två montessoriskolor  
 
Annette Funck 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Institutionen för individ, omvärld och lärande 

Examensarbete 10 p 

Specialpedagogiskt kunskapsområde  

Praxis, Forskning och Utvecklingsarbete (41-60 p) 

Höstterminen 2007                                                                                                                              

Handledare: Eva-Maria Ahlquist 

Examinator: Matts Mattsson                                                                                                             

English title: Special Education in the montessori school                                                                            

A comparative case study at two montessori schools 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är en C-uppsats i specialpedagogik. 
En C-uppsats är en övning i att tillämpa vetenskapliga metoder. 

Materialet får ej mångfaldigas utan författarens medgivande. 
 

Copyright: Författaren  



 

Specialpedagogik i montessoriskolan  

En komparativ fallstudie vid två montessoriskolor  

Annette Funck  

Sammanfattning 

Uppsatsen är ett examensarbete inom kursen Praxis, forskning och utvecklingsarbete. 
Det valda problemområdet är: Specialpedagogik i montessoriskolan. Forskningsansatsen är 
inspirerad av en socialkonstruktivistisk- och etnografiskteoriansats utifrån studiens 
problemområde och syfte. 

 Studiens syfte är: Att undersöka och lyfta fram hur specialpedagogik gestaltar sig i 
montessoriskolan.   

Studiens upplägg utformas som praxisforskning och genomförs som en komparativ fallstudie vid 
två montessoriskolor. För att lyfta empirin ur olika synvinklar har valts följande metoder; 
associationsschema, observation, intervju samt dokumentstudier. De personliga informanterna är; 
två specialpedagoger och två montessorilärare vid varje skola. Bearbeting och analys av 
information har skett kontinuerligt under studiens process genom ett induktivt resonerande, och 
varje fall porträtteras för sig.  

Resultatet i studien tyder på att det är svårt att dra en strikt gräns mellan specialpedagogik och 
montessoripedagogik. Specialpedagogiska handlingar förenas med montessoripedagogiken 
genom; barnet i centrum, individualisering och en förberedd miljö. Ett relationellt perspektivval 
och ett inkluderande arbetssätt med barn i behov av särkilt stöd dominerar vid båda skolorna, 
undervisning och stoff anpassas till barnens skilda förutsättningar. Skolornas pedagogiska 
profilering som montessoriskola påverkar i första hand hur det specialpedagogiska stödet 
gestaltas, därutöver påverkar skillnader i skolornas organisation, samverkan mellan 
professionerna och pedagogernas grundutbildning. Utifrån studien tolkas att 
montessoripedagogiken innehar goda möjligheter för barn i behov av särskilt stöd, men 
pedagogerna har en viktig roll i att tillgodose barnets behov av stöd så att inte barnet hamnar i 
svårigheter på grund av de krav som det individuella arbetet ställer på barnet.  

 

Nyckelord: Specialpedagogik, montessoripedagogik, barn i behov av särskilt stöd, 
individuellt arbete, en förberedd miljö 



 

Special Education in the montessori 
school  

A comparative case study at two montessori schools  

Annette Funck  

Abstract 

The essay is the examination essay in the course Praxis, Research and Development. The study is 
focused on special education in the Montessori school. The research is inspired by 
socialconstructive- and ethnografic theory in relation to the purpose and topic chosen in the 
study. 
 
The purpose of the study is to examine and point out how special education is shown in the 
Montessori school. 
 

The study is structured according to praxis research and is performed as a comparative case study 
in two Montessori schools. In order to highlight the empiric from different perspectives the 
following methods have been used.; association scheme, observation, interview and document 
studies. The personal informants are two special pedagogues and two Montessori teachers in each 
school. Work and analysis of the information given have been performed continuously trough the 
process of the study by inductive reasoning and each case is portraited separately. 
 
In the result of the study it is shown that it is difficult to draw a strict line between special 
education and Montessori pedagogy. Special pedagogical actions is united with the Montessori 
pedagogy by; the child in the center, individualisation and a prepaired study environment. A 
relationally perspective and an including work method with children in need of special education 
is dominating in both schools and education and content is adapted to the childrens individual 
chance of succeeding. The schools pedagogical profile as a Montessori school is firstly effected 
by how the special education is supported and divided, secondly the organisation, collaboration 
between professions and staff education. The result of the study can be interpreted as follows: 
The Montessori pedagogy has great possibilities for children in need of special education but the 
pedagogues within the organisation have an important role to play in order to prevent the child 
getting in to difficulties depending on the demands on ability to work individually. 

Keywords: Special education, Montessori pedagogy, children in need of special education, 
individual work, prepaired environment 



 

Förord 

 
Att ge sig ut i empirin för att göra en studie kan sammanliknas vid att som passagerare och 
loggboksskrivare följa med på en okänd seglats där man inte vet vad man möter under färden. 
När man väl funnit i vilka farvatten man vill resa i återstår det att finna någon båt och besättning 
som vill ta en med som passagerare och loggboksskrivare.   

 
Jag vill därför rikta ett varmt Tack till pedagogerna, barnen och deras föräldrar vid de deltagande 
skolorna. Utan Er hade inte denna resa varit möjlig att genomföra.  

 

Inför resan, under resan och efter resan är det viktigt att ha hjälp och stöd av andra med 
kunskaper, tidigare erfarenheter som resenärer eller som så att säga ”sitter i samma båt”.  

 

Ett varmt Tack riktas därför till Matts Mattsson, kursansvarig för kursen; Praxis, Forskning och 
Utvecklingsarbete, samt kurskamrater som engagerat sig och gett värdefulla synpunkter på 
arbetet och hjälp mig under resans gång.  

 

Ett särskilt Tack riktas till min handledare Eva-Maria Ahlquist som på ett mycket positivt, 
stimulerande och konstruktivt sätt hjälpt till under resans gång.  

 

Under hela resans gång har jag varit såväl i praktiken som i tanken mer eller mindre 
”frånvarande” från min vardag. Jag vill därför Tacka min familj, vänner och kollegor som under 
det gånga året haft tålamod med min frånvaro, frågor och funderingar samt stöttat mig i med- och 
motgångar. 

 

När jag nu har stigit i land och avslutat denna resa hoppas jag att mina loggboksblad kan leva 
vidare och därigenom väcka reflektioner, tankar och inspiration till dess läsare.  

 

 

Annette 12/10 - 07 

 



 

Innehåll 

1. Inledning........................................................................................................ 1 

2. Syfte och frågeställningar............................................................................ 2 

3. Teoretiskt perspektiv ................................................................................... 3 
3.1 Specialpedagogik............................................................................................................3 

3.1.1 Barn i behov av särskilt stöd ....................................................................................7 
3.1.2 Specialpedagogrollen ..............................................................................................7 

3.2 Montessoripedagogik ....................................................................................................10 
3.2.1 Barnets utvecklingsstadier .....................................................................................11 
3.2.2 Normaliseringsbegreppet .......................................................................................11 
3.2.3 Självständighet, frihet och disciplin.........................................................................12 
3.2.4 En förberedd miljö..................................................................................................12 
3.2.5 Lärarrollen i montessoriskolan................................................................................14 
3.2.6 Paralleller till Läroplanen........................................................................................16 
3.2.7 Specialpedagogik i montessoriskolan.....................................................................17 

4. Metod och genomförande.......................................................................... 18 
4.1 Forskningsansats..........................................................................................................18 

4.1.1 Forskarrollen..........................................................................................................19 
4.2 Metodval .......................................................................................................................20 

4.2.1 Fallstudie ...............................................................................................................20 
4.3 Urval .............................................................................................................................20 
4.4 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................21 
4.5 Genomförande..............................................................................................................22 

4.5.1 Associationsschema ..............................................................................................22 
4.5.2 Observationer ........................................................................................................22 
4.5.3 Intervju ..................................................................................................................23 
4.5.4 Dokumentstudier....................................................................................................23 
4.5.5 Bearbetning och analys..........................................................................................23 

4.6 Etiska aspekter .............................................................................................................24 

5. Resultat ....................................................................................................... 25 
5.1 Presentation av montessoriskola A ...............................................................................25 
5.2 Redovisning av det empiriska materialet; skola A ..........................................................26 

5.2.1 Barnet i centrum ....................................................................................................26 
5.2.2 Individualisering .....................................................................................................27 
5.2.3 En förberedd miljö..................................................................................................29 
5.2.4  En flexibel organisation .........................................................................................29 
5.2.5 Samarbetet med hemmet.......................................................................................31 
5.2.6 Sammanfattning – skola A .....................................................................................32 



 

5.3 Presentation av montessoriskola B ...............................................................................33 
5.4 Redovisning av det empiriska materialet; skola B ..........................................................34 

5.4.1 Individualisering .....................................................................................................34 
5.4.2 En föreberedd miljö................................................................................................36 
5.4.3 Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd........................................................37 
5.4.4 Påverkan från tillhörighet till skolan ........................................................................39 
5.4.5 Sammanfattning – skola B .....................................................................................40 

5.5 Jämförelse mellan skola A och B...................................................................................41 

6. Diskussion .................................................................................................. 43 
6.1 Slutsats.........................................................................................................................52 
6.2 Kommentar till studiens upplägg....................................................................................53 

7. Källförteckning ........................................................................................... 56 
 
 

Figurförteckning 

Figur 1. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska  

             verksamhet beroende på perspektivval.                                                                            4 

Figur 2. Gestaltning av specialpedagogik vid skola A.                                                                 32 

Figur 3. Gestaltning av specialpedagogik vid skola B.                                                                 41 

Figur 4. Vad möjliggör att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas?                        44 

Figur 5. Vad möjliggör ett närmande av specialpedagogik och montessoripedagogik och  

             vilka faktorer kan utgöra hinder om ett optimalt specialpedagogiskt  

             stöd skall gestaltas.                                                                                                           50 

 

Bilagor : 

Bilaga 1: Etiska rutiner 

Bilaga 2: Brev till föräldrar 

Bilaga 3: Associationsschema 

Bilaga 4: Observationsschema 

Bilaga 5: Intervjuguide 



 1 

1. Inledning 

I skolan möts barn med olika bakgrund, språk, erfarenheter och förutsättningar för lärande. 
Skolans ambition är att möta alla barn utifrån deras erfarenheter, individuella förutsättningar och 
vara en skola för alla.  

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998, sid 14) betonas bland annat att läraren skall; 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,                                                                            

Vidare finns en måluppfyllelse och riktlinjer som visar hur långt varje elev skall nå i sin 
läroprocess under de nio obligatoriska skolåren. Detta ställer stora krav på skolan och är en stor 
utmaning för alla pedagoger inom skolans verksamhet. 

Barnen har rätt till stöd och hjälp för att nå de uppsatta målen; skolan och alla som arbetar i 
skolan, har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Vidare skall alla som arbetar i skolan samverka för att eleverna skall nå 
utbildningsmålen. Enligt Grundskoleförordningen (2000/2001) skall de elever som har 
svårigheter att följa skolans undervisning ges särskilt stöd. 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand 

ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd istället ges i 

en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare 

besluta i fråga om elevens placering i en särskild undervisningsgrupp. (5 kap. 5 §)  

Här träder specialpedagogiken in, som har sitt verksamhetsområde inom skolans ramar och enligt 
styrdokumenten även i första hand bör vara verksam i den klass eller grupp som eleven tillhör 
(Utbildningsdepartementet, 1998). För specialpedagogiken finns specialutbildade pedagoger; 
specialläraren och specialpedagogen1. I specialpedagogens uppgift ingår även att bidra med 
fördjupad kunskap så att det pedagogiska arbetet i skolan utvecklas genom att bland annat 
handleda de övriga pedagogerna. Detta är ett arbete som kan leda till motsättningar mellan 
skolans pedagoger, förväntningarna på de specialutbildade pedagogerna kan även skifta inom 
skolans verksamhet (Malmgren Hansen, 2002).    

En montessoriskola är en grundskola som valt montessoripedagogiken som sin profilering. 
Montessoriskolan kan vara en fristående skola2 eller verka som en enhet inom en kommunal 
skola. Oberoende av vilket som är fallet så lyder alla montessoriskolor under samma författningar 
och riktlinjer som är gällande för den kommunala skolan.  

                                                 
1 I studien benämns som specialpedagog även personer som är anställda som specialpedagog utan formell utbildning. 

2 En skola med en annan huvudman än kommunen. 
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Som verksam montessorilärare med en del av tjänsten som specialpedagogiskresurs för barn i 
behov av särskilt stöd ser jag frågor och diskussioner kring specialpedagogik och 
montessoripedagogik som betydelsefulla för skolutveckling. Att diskussioner kring pedagogik i 
relation till specialpedagogik är betydelsefulla för skolutveckling lyfts även fram i tidigare 
forskning (Lahdenperä, 1999; Malmgren Hansen, 2002; Brodin & Lindenstrand, 2004; Nilholm, 
2006; Mattsson, 2006).  

Vid studiebesök har jag mött diskussioner om hur det specialpedagogiska stödet vid en 
montessoriskola är och borde vara utformat. Vid diskussioner som förts vid sammankomster för 
rektorer vid montessoriskolor har åsikter framförts att det inte behövs specialpedagoger vid 
montessoriskolor eftersom skolans profilering innebär att; se och möta varje enskilt barn utifrån 
hans/hennes förutsättningar. Vidare diskuteras kring var gränsdragningen går mellan 
specialpedagogens och montessorilärarens3 ansvarsområde gällande barn i behov av särskilt stöd. 
Vid en montessoriskola möts två yrkesroller där det enskilda barnets utveckling och behov står i 
centrum och de arbetar sida vid sida med samma barn. Ahlberg (2001) poängterar att: 

Specialpedagogens arbete bedrivs i en social kontext, vilket medför att värderingar, normer och attityder 

har stor betydelse för hur arbetet gestaltar sig. Människor skapar sin vardag i interaktion med varandra 

och i den dagliga verksamheten möts olika erfarenheter där yrkesrollens tradition spelar en väsentlig roll 

för arbetets innehåll och utformning. (Ahlberg, 2001, sid 90) 

Utifrån detta är det intressant att beakta montessoriskolans miljö och skolans pedagoger4 i arbetet 
att ge alla barn och ungdomar det stöd som de behöver för att utvecklas i ett optimalt lärande. En 
viktig faktor i detta sammanhang är även hur samverkan sker mellan pedagogik och 
specialpedagogik. Därför aktualiseras problemområdet; Specialpedagogik i montessoriskolan. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är: 

• Att undersöka och lyfta fram hur specialpedagogik gestaltar sig i montessoriskolan.  
 

I studiens syfte ingår således även att utröna huruvida montessoripedagogiken påverkar denna  

gestaltning. De aktuella frågeställningarna blir således: 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns i skolans valda pedagogiska profilering i mötet 
med barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur sker samverkan mellan de två professionerna (specialpedagogen och 
montessoriläraren) i enlighet med uppdraget? 

 

                                                 
3 I studien benämns som montessorilärare även personer som är anställda som montessorilärare utan formell utbildning.  

4 I studien används  hänvisningen pedagoger till; specialpedagoger och montessorilärare 
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3. Teoretiskt perspektiv 

3.1 Specialpedagogik 

Brodin och Lindenstrand (2004) anser att det inte är enkelt att definiera specialpedagogik. Det är 
ett tvärvetenskapligt ämne som består av teorier och kunskaper från olika discipliner, till 
exempel; psykologi, sociologi, pedagogik och medicin. De anser även att det ofta blir en 
diskussion om vad som utgör skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik.  

Enligt Atterström och Persson (2000) är specialpedagogik med nödvändighet en tvärvetenskaplig 
disciplin där flera ämnesområden samverkar för att förstå och möjliggöra stöd och hjälp till 
elever som är i behov av särskilt stöd av olika orsaker. Även Fischbein och Österberg (2003) 
poängterar att de olika disciplinerna måste samverka och försöka se helheten för att skapa en för 
barnen utvecklande pedagogisk verksamhet. De anser att ”Specialpedagogiken kan tjänstgöra 
som en ”kopplingspedal” mellan  individuella psykiska och biologiska förutsättningar och 
omgivningens sociala och fysiska anpassning” (ibid, sid 21).  

Persson (2001, sid 10) ser specialpedagogik som ett ”Kunskapsområde inom den pedagogiska 
disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken inom områden där avvikelse definieras och ges 
uttryck”. Han anser att specialpedagogiken har tagit på sig uppgiften att försöka överbrygga det 
gap som bildats mellan samhällets intentioner om en skola för alla och praktikens möjligheter. 
Han presenterar två olika perspektiv på specialpedagogiken; det relationella- och det kategoriska 
perspektivet.  

Enligt Persson (2001) finns i ett relationellt perspektiv förståelsegrunden för handlandet inte att 
finna i en enskild individs uppträdande eller beteende. Individen ses inte som ensam bärare av 
problematiken, här nämns elever i svårigheter, och förändringar i elevens omgivning anses kunna 
påverka hans/hennes förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. Mot 
det relationella perspektivet ställs det kategoriska perspektivet varvid en elevs svårigheter 
reduceras till en effekt av till exempel låg begåvning eller svåra hemförhållanden, man talar om 
en elev med svårigheter. Han anser att de båda perspektiven inte behöver utesluta varandra. 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) ser det även av stor betydelse att få en utvecklande 
dialog och samverkan mellan företrädare inom perspektiven.  

Enligt Persson (1998) anpassas undervisningen och stoffet till elevernas skilda förutsättningar för 
lärande i det relationella perspektivet. De specialpedagogiska åtgärderna är långsiktiga och gör att 
eleven, läraren och den lärande miljön hamnar i fokus. Detta ses även som en anledning till att 
förskjutningen från ett kategoriskt perspektiv mot ett relationellt perspektiv går så långsamt. 
Specialpedagogiken svarar i stor utsträckning mot akuta problem, de upplevda problemen i 
skolan kräver snabba lösningar. Vilket leder till att det är svårt att motivera de berörda parterna 
att arbeta enligt det relationella perspektivet eftersom det då krävs utrymme för ett långsiktigt 
tidsperspektiv. Enligt Perssons studie (ibid, sid 32) återfinns den specialpedagogiska 
verksamhetens tradition inom det kategoriska perspektivet och är mycket sparsamt förankrad i de 
lokala och nationella styrdokumenten.  
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Persson (2001) argumenterar för en modell som ”…bygger på att specialpedagogisk verksamhet 
bör ses relationellt, dvs. i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. I ett sådant 
perspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika 
aktörer” (ibid, sid 143). I figuren som följer presenteras de två perspektivvalen och deras 
konsekvenser inom sex pedagogiska huvudområden enligt Persson (2001, sid 143). 

 

 

                                              Relationellt perspektiv                                Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av peda-  Förmåga att anpassa under-  Ämnesspecifik och undervis- 

gogisk kompetens visning och stoff till skilda  ningscentrerad 

  förutsättningar för lärande 

  hos eleverna 

 

Uppfattning av   Kvalificerad hjälp att planera  Kvalificerad hjälp direkt rela- 

specialpedagogisk in differentiering i undervisning  terad till elevers uppvisade 

kompetens  och stoff   svårigheter 

 

Orsaker till special- Elever i svårigheter. Svårigheter  Elever med svårigheter. 

pedagogiskt behov uppstår i mötet med olika  Svårigheter är antingen 

  företeelser i uppväxt- och  medfödda eller på annat  

  utbildningsmiljön                            sätt individbundna. 

 

Tidsperspektiv  Långsiktighet   Kortsiktighet 

 

 

Fokus för special- Elev, lärare och lärandemiljö  Eleven 

pedagogiska åtgärder 

 

Förläggning av ansvaret Arbetsenheter (-lag) och lärare  Speciallärare, specialpeda- 

för specialpedagogisk med aktivt stöd från rektor  goger och elevvårdspersonal 

verksamhet 

 

  
Figur 1. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. (Persson, 2001, 

sid 142) 

 

Nilholm (2006) diskuterar begreppet ”inkludering” (inclusion, eng.) som växt fram i USA och 
genom Salamancadeklarationen fått ett stor internationellt genomslag. Han anser att inkludering 
innebär alla elevers rätt till närvaro i klassrummet utan undantag. Han utgår från idén att man vill 
säga något nytt med inkluderingsbegreppet, vilket motiverat att det börjat användas, det vill säga 
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för att beteckna en idé om systemförändring. Inkludering ses i kontrast till ett integreringsbegrepp 
som ofta kommit att beteckna en anpassning av ”avvikande” individer till oförändrade system. I 
ett skolsammanhang anser han att inkludering då betyder att skolan (som helhet) ska vara 
organiserad utifrån det faktum att barn är olika. Han betonar dock att det inte råder någon full 
enighet i forskarvärlden om skillnaden mellan begreppen ”inkludering” och ”integrering” 
(Nilholm, 2006). 

Nilholm (2006, sid 44) poängterar att det inte finns i traditionell vetenskaplig mening bevisning 
för att vissa faktorer gör så att inkludering uppstår. Han presenterar tio faktorer som framkommit 
vid olika försök att kartlägga inkluderande lärandemiljöer, faktorer som brukar betraktas som 
avgörande för att inkludering ska fungera.  

1. ledarskap med en klar vision 
2. engagemang från elever och föräldrar 
3. lärares attityder 
4. övergripande planering med uppföljningar 
5. reflektion  
6. kompetensutveckling 
7. flexibelt stöd 
8. övergripande policy 
9. samarbete i undervisningen 
10. goda ekonomiska möjligheter 

 

Han poängterar även att ”det som är slående är kanske att ovanstående är exempel på faktorer 
som många skulle mena utmärker bra skolor, dvs. inte bara vad gäller arbetet med elever i behov 
av stöd” (Nilholm, 2006, sid 44).  

Haug (1998) använder begreppet inkluderande integrering och grundar sin tolkning på en analys 
av social rättvisa, det vill säga genom att tolka social rättvisa som en rätt att deltaga. 

Inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är 

inskriven som elev. Argumentet för detta är först och främst knutet till en uppfattning om social rättvisa 

som lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. (Haug, 1998, sid 21) 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) anser att de nationella styrdokumenten samt andra 
offentliga utredningsförslag liksom propositioner i stort sett framhåller en förståelse av 
specialpedagogik och specialpedagogiskt stöd som tillhörande det relationella perspektivet.  

Hösten 1998 kvalitetsgranskade Skolverkets utbildningsinspektörer bland annat insatserna för 
elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan. De fann då brister i samarbetet mellan det 
specialpedagogiska arbetet och den övriga undervisningen.  

 Den vanligaste situationen är fortfarande att eleverna kommer till den särskilda stödundervisningen för att 

”träna bort” sina brister, det vill säga arbeta med isolerade färdighetsträning, exempelvis rättstavning eller i 

addition. (Skolverket, 1999, sid 76) 

Inspektörernas uppfattning efter observationer och samtal med elever var att undervisningen 
upplevdes fragmentiserad, monoton och tråkig av många, men samtidigt trivdes eleverna hos 
specialläraren. Skolverket anser inte att rättstavning och grammatiska övningar är oviktiga men 
anser att de i långt högre grad torde kunna integreras i skrivning och läsning och sättas in i ett 
meningsfullt sammanhang. Vid kvalitetsgranskningen framkom att de flesta speciallärare och 
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klasslärare ansåg att modellen att ge stöd utanför klassrummet var ett arbetssätt som alla tjänade 
på. Enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 1999, sid 78) är en sådan arbetsmodell ”en signal till 
eleven att den inte fyller måttet” och de anser att det måste finnas mycket goda skäl för att göra 
detta. I de besökta skolorna fann inspektörerna att specialpedagoger ger handledning och/eller 
konsultation i mycket liten omfattning, förutom handledning av assistenter.  

Det är inte vanligt att specialpedagoger stöder sina kollegor med anpassning av undervisningen i 

klassrummet, inte ens sådana som har god kompetens inom sitt område, som till exempel läsutveckling. 

När vi hört oss för om varför detta inte sker, är svaren att man respekterar varandras yrkesgränser och att 

klasslärarna anses kompetenta att sköta sin egen undervisning. (Skolverket, 1999, sid 82) 

En viktig slutsats var enligt utbildningsinspektörerna att få tillstånd ett förbättrat samarbete 
mellan den särskilda stödundervisningen och den övriga undervisningen. Utgångspunkten bör 
enligt dem vara ”att den vanliga undervisningen utformas så att den i sina former anpassas till 
elevers olikheter i så stor utsträckning som möjligt” (Skolverket, 1999, sid 83).  

I skolverkets rapport (2006) framgår att såväl fristående skolor samt kommunala grundskolor bör 
förbättra arbetet med att stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Ett vanligt förbättringsområde för fristående skolor när det gäller elever i behov av särskilt är kraven på 

upprättande av åtgärdsprogram. I de kommunala skolorna är det framförallt arbetet mer generellt som 

behöver utvecklas för att stödja dessa elever. (Skolverket, 2006, sid 73) 

Vidare lyfter inspektionsrapporten fram att det inte är ovanligt att det brister i samsyn ute på 
skolorna och i kommunen kring vad som menas med elever i behov av särskilt stöd samt hur 
resurserna skall användas. Detta kan tolkas som om det är oklart hos lärarna när eleven anses vara 
i sådant behov av särskilt stöd att åtgärdsprogram ska upprättas (Skolverket, 2006).  

Även Nilholm (2006) lyfter fram vikten av ett bättre samarbete. Han anser att det är viktigt ”att 
knyta de specialpedagogiska frågorna närmare de didaktiska, inte minst de ämnesdidaktiska. 
Viktigt är att öka kunskapen om hur konkreta arbetsformer i olika ämnen leder till inkluderande 
och segrerande processer” (ibid, 2006, sid 46).  

Groth (2007) har gjort en studie med syftet att beskriva och förstå hur en grupp elever och deras 
speciallärare, inom den specialpedagogiska verksamheten, uppfattar betydelsen av de 
specialpedagogiska insatserna vad gäller elevernas självbild, självvärdering och lärande. Studien 
är en kvalitativ studie och Groth har intervjuat tre speciallärare och sex elever i årskurs fem till 
nio (två elever till varje speciallärare). Den verksamhet som studerades var en segregerad 
integrerad verksamhet, vilket betyder att eleverna lämnar sin studiegrupp för att få stöd av 
specialläraren (ibid, 2007).  

Resultatet av studien kan tyda på att den specialpedagogiska åtgärdsstruktur som studerades 
påverkar elevernas självbild i något negativ riktning, denna inverkan överförs även till 
självvärdet. En bidragande orsak till att specialpedagogikens negativa påverkan på elevens 
självbild är dess koppling till skolrelaterad problematik och skolmisslyckanden som överförs via 
den sociala interaktionen. Gällande lärandeaspekten är eleverna övervägande positiva till den 
hjälp de får. Däremot ses speciallärarnas patologiska syn på läs- och skrivsvårigheter samt den 
specialpedagogiska traditionen som en bidragande faktor till att även eleverna erhåller en 
patologisk syn på sin lärandeproblematik. Den negativa trenden mot stämpling, utanförskap och 
påverkan för elevens självbild, självvärde och lärande ses till en del att kunna kompenseras 
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genom de specialpedagogiska insatserna (som eleverna var positiva till) samt speciallärarnas 
ambitioner att motverka denna negativa trend (Groth, 2007). 

Groth (2007) ger även förslag på hur man kan mildra dessa negativa konsekvenser. Han nämner 
vikten av att medvetet arbeta för att tona ner kopplingen till skolmisslyckanden och det 
patologiska perspektivet, om det existerar, eftersom det i förlängningen kan uppfattas av eleven 
som lärandeproblematik generellt. Groth lyfter även fram betydelsen av att alla lärare ges 
fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Vidare vill han även ompröva klassystemet som 
organisatorisk form. Han anser att om den till sin karaktär homogena klasstrukturen i den svenska 
skolan skulle upplösas, så kanske de negativa följderna som jämförelser eleverna emellan leder 
till, delvis kunde undanröjas. Det förslag han här framför är att införa något mindre studiegrupper 
som är flexibla över tid och studieområden. Detta för att skapa en verksamhet som kan 
individualiseras till den grad att elever i så liten utsträckning som möjligt behöver lämna sin 
studiegrupp för att erhålla stöd för sitt lärande (ibid, 2007).  

3.1.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Lahdenperä (1999) diskuterar kring frågorna ”vilka barn som är i särskilda behov” och ”vad är 
särskilda behov”. Hon anser att eftersom det är den undervisande läraren eller personalen inom 
barnomsorgen som avgör vilka barn som är i behov av särskilt stöd, så kan även denna grupp 
vara identiska med de elever som den aktuella läraren har undervisningssvårigheter med. Hon 
anser att termen ”barn i behov av särskilt stöd” är problematisk och en grov kategorisering som 
ger föga information om inlärningssvårigheterna hos elever eller om lärarens undervisnings- 
svårigheter med barnen. Upplevelsen av svårigheterna är således beroende av den omgivning som 
barnet befinner sig i.  

Teveborg (2001, sid 9) anser att en svårighet eller ett handikapp uppstår som en följd av de krav 
som ställs från miljön. ”Det relativa handikappet innebär således att ingen egenskap, skada eller 
funktionsnedsättning i sig själv är ett handikapp. Först i en miljö där speciella krav och 
förväntningar ställs kan vissa egenskaper ge upphov till svårigheter, dvs bli ett handikapp.”  

Tinglev (2005) lyfter fram hur en likformig undervisning, en syn på eleven som bärare av 
problemen och en stark inramning i lektionstider bidrar till att skilja ut elever. Konstruktionen av 
villkoren kring eleverna bestämmer således svårigheterna och de särskilda behoven.  

I denna studie kommer följande definition av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” att 
användas: Ett barn är i behov av särskilt stöd när han/hon inte klarar de krav som ställs från 
miljön. Orsakerna till att barnet är i behov av särskilt stöd kan vara av olika slag. Det kan till 
exempel vara av social, kulturell, pedagogisk och psykologisk art. Om ett barn är i behov av 
särskilt stöd eller inte bekräftas av skolans personal genom upprättande av ett åtgärdsprogram. 

3.1.2 Specialpedagogrollen  

Den tidigare speciallärarutbildningen ersattes år 1990 med den nya specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningen. ”Den nya funktionär som utbildades, specialpedagogen, skulle få en ny 
handledande kompetens med förändrad organisatorisk inriktning såtillvida att lärare och annan 
skolpersonal avsågs att utgöra de personer som specialpedagoger handledde.” (Malmgren 
Hansen, 2002, sid 15). Ahlberg (1999) lyfter fram hur de specialpedagoger som efter sin  
utbildning vill arbeta i riktning mot förändring och involvera hela skolan i arbete för att stödja 
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elever i svårigheter kan möta på hinder.  Hon ser här risken av konflikter om kollegorna har en 
syn på specialpedagogen som ”kliniklärare” och deras förväntningar inte motsvaras av det nya 
uppdraget.  

I en longitudinell studie har Malmgren Hansen (2002) följt tretton specialpedagoger från sin 
utbildningstid till specialpedagog (1991-1992) och vidare ut i specialpedagogisk verksamhet 
(1996; 1997). I denna studie framkommer liknande problematik kring den nya yrkesrollen som 
Ahlberg (1999, 2001) framhållit. Malmgren Hansen (2002, sid 161) lyfter fram följande från sin 
studie: 

Specialpedagogisk verksamhet lider brist på styrning från ledningen i skolorna men styrs från annat håll. I 

resultaten är ett återkommande tema att verksamheten styrs av ”behov” som i praktiken kan tillhöra en 

mängd olika individer eller strukturer men de problematiseras som elevers behov och aktualiseras av 

lärare.  

Vidare framhåller Malmgren Hansen (2002, sid 163) att det i texterna från de tidpunkter då 
specialpedagogerna befinner sig i yrkesverksamheten ”…framgår att specialpedagogisk 

verksamhet i realiteten styrs av lärarna”. Hon anser att lärarna genom att inneha den informella 
makten i skolstrukturen i frågan om barn i behov av stöd bestämmer huruvida 
specialpedagogerna ges möjlighet att komma in i skolan med den nya specialpedagogiska 
verksamheten.  

Den 25/10 - 2000 fattade riksdagen beslut om en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 
som skulle leda fram till specialpedagogexamen. Enligt Utbildningsplanen för 

Specialpedagogiskt program, SFS (2001:23) skall studenten för att erhålla specialpedagog-
examen ha de specialpedagogiska kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt ha 
möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, 
vuxenutbildning eller habilitering/rehabilitering. Här betonas vikten av kunskaper för att 
identifiera och analysera hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer, 
vidare poängteras att specialpedagogen även skall delta i arbetet med att undanröja dessa hinder 
och orsaker.  

Specialpedagogen skall även genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers 
svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. I samverkan mellan skola och hem skall 
specialpedagogen utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram. Här lyfts fram 
att specialpedagogen skall utveckla principer och former för pedagogiskt mångfalt inom 
verksamhetens ram och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer (SFS, 
2001:23).   

Specialpedagogen har även en viktig roll som samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
för föräldrar samt kollegor. Specialpedagogen har ett visst ansvar för att genomföra uppföljning 
och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att kunna möta 
behoven hos alla elever (SFS, 2001:23).   

I en rapport, baserad på två delstudier av Mattsson (2006) i samarbete med Degermalm och Pisilä 
diskuteras om vad som är värdefull specialpedagogisk kunskap och hur sådan kan bildas, utifrån 
akademin och fältet. I resultatet av delstudierna framgår att den akademiska kunskapssynen 
skiljer sig från praktikerfältet. Här framkommer att specialpedagogiskt arbete enligt 
lärarutbildningen i Stockholm bör bedrivas på flera nivåer: individinriktat, grupporienterat, 
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organisationsinriktat och på samhällsnivå. Medan ”den specialpedagogiska praktiken tycks 
domineras av ett individ- och problemorienterat arbetssätt” ( Mattsson, 2006, sid IV). I studien 
lyfts praxisnära forskning fram som ett alternativ till upplysningsmodellen för skapande av 
värdefull specialpedagogisk kunskap och ett närmre samarbete mellan akademi och fält. 

I studien presenteras en figur över Det specialpedagogiska fältet som lyfter fram fältets 
mångfacitet. Här framhålls att specialpedagogik utvecklas på ett fält där det finns många olika 
aktörer, institutioner och traditioner som upprätthåller en viss praktik och föreställningar. Fältet 
är präglat av sin historia och ekonomiska, kulturella och organisatoriska omständigheter. I 
rapporten anses att de involverade aktörerna sannolikt är överens om mycket, och att man 
troligen kan identifiera en specialpedagogisk diskurs som bildar gränserna för vad som kan ingå i 
det specialpedagogiska kunskapsområdet. ”Men här pågår också maktstrider mellan olika 
professionella grupper och kunskapskulturer. Den pedagogiska yrkesrollen är därför på intet sätt 
given” (Mattsson, 2006, sid 43).  

I studien diskuteras även kring hur det på det specialpedagogiska fältet kan urskiljas olika roller 
som kan förknippas med olika förändringsstrategier. En specialpedagogisk yrkesroll kan präglas 
av mer eller mindre fokus på individ, grupp, struktur och process. Sammantaget presenteras nio 
skisserade yrkesroller, vilka kan vara svåra att finna renodlade i verkligheten och framträder 
sannolikt mera som blandformer. En kort presentation av de nio yrkesrollerna görs här utifrån 
Mattsson (2006).  

Det Individinriktade arbetet syftar till att kompensera, hjälpa eller förändra de individer som 
skiljer sig från mängden. Denna strategi liknar den gamla rollen som speciallärare och är starkt 
befäst i historiska traditioner. Med ett grupporienterat arbetssätt kommer specialpedagogik till 
utryck i relationerna mellan kamraterna. Tanken är att eleverna, kamraterna eller skolklassen ska 
stärkas som grupp och att gruppsolidariteten också ska omfatta udda och marginaliserade elever 
(Mattsson, 2006). 

När specialpedagogik bedrivs strukturinriktat fungerar specialpedagogen i stor utsträckning som 
en rådgivare och en förespråkare för jämlikhet, rättvisa, omtanke och inkludering. Denna roll 
kräver av specialpedagogen att hon/han kan arbeta på alla nivåer, individ-, grupp-, organisations- 
och samhällsnivå. När specialpedagogik främst är inriktat på att stödja andra lärares försök att 
åstadkomma ett bra arbete benämns specialpedagogens roll som handledare/rådgivare. Han eller 
hon arbetar indirekt via kollegor till individen eller gruppen, en roll som visar sig var 
problematisk och svår att legitimera och ge auktoritet. Kollegiet visar sig ofta hellre se att någon 
tar hand om deras problem än att de ges ”undervisning” om hur de skall sköta sitt arbete 
(Mattsson, 2006).  

Samverkanspedagogen ser som sin uppgift att underlätta kommunikation och samverkan mellan 
alla involverade aktörerna så att det sammantagna arbetet blir bra i ett specialpedagogiskt 
perspektiv. Ibland kan specialpedagogiskt arbete innebära att någon fungerar som expert. Detta 
kan innebära att man är expert på ett visst funktionshinder eller till exempel vissa diagnoser. 
Denna strategi präglas av medicinskt, psykologiskt och kompensatoriskt tänkande och expertens 
arbete bygger på idén att individen skall åtgärdas, hjälpas och kompenseras (Mattsson, 2006).  

”Empowerment” står för en förändringsstrategi som bygger på medvetandegörandeprocesser, 
mobilisering av människors egen kraft och solidaritet.  Denna strategi ses inte alls i studien och 
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Mattsson (2006) menar att det snarare är så att maktlösheten är stor bland både studenter och 
erfarna lärare. Yrkesrollen som animatör innebär att man har till sin uppgift att frigöra de positiva 
och kreativa krafter som finns i en grupp eller ett samhälle, rollen liknar den som beskrivits som 
empowerment och är betjänt av fantasifulla arbetssätt och humor. Den reflekterande praktikern 

utvecklar en ”kompass”, han lär sig att ta sig fram utan karta också i okänd terräng genom att 
reflektera över sin praktik. Det blir således en kunskapsstrategi som är byggd på beprövad 
erfarenhet (Mattsson, 2006).   

Förändringen från speciallärarutbildningen till en specialpedagogisk utbildning har inte skett utan 
oenigheter enligt Högskoleverkets rapport (2006). De specialpedagogiska utbildningarna har i 
stor utsträckning tolkat specialpedagogens roll så att denna i första hand skall vara rådgivande, 
handledande och utvecklande, och det konkreta arbetat med barnen överlåtes således till stor del 
åt lärarna. En sådan rollfördelning i en tid då de övriga lärarna i skolorna i ringa utsträckning har 
den specialpedagogiska kompetens som ett sådant samarbete kräver har framstått som 
problematisk då förväntningarna och behoven i skolorna är stora gällande konkret arbete med 
elever i svårigheter (ibid, 2006).  

Högskoleverkets rapport (2006) tillsammans med ett regeringsskifte har inneburit diskussioner 
kring hur den specialpedagogiska utbildningen skall utformas, i inläggen har även debatteras 
frågan om att återuppta speciallärarutbildningen. I ett pressmeddelande från Utbildnings-
departementet (Regeringskansliet; 2007-06-28) meddelas att nio lärosäten får speciallärar-
utbildning och de första studenterna ska kunna antas till 2008. Speciallärarutbildningen skall 
inrikta sig på det direkta arbetet med eleverna, specialpedagogutbildningen ska vara kvar vid 
sidan av utbildningen eftersom specialpedagogerna anses utgöra ett bra stöd till skolledningen 
och övriga lärare.  

3.2 Montessoripedagogik 

Montessoripedagogiken grundades i Italien i början av 1900-talet av Maria Montessori, och  
grundar sig på hennes egna iakttagelser och den forskning som hon bedrev under hela sitt liv. 
”För Maria Montessori var observationen viktig. Hon menade att alla upptäckter och de exakta 
vetenskaperna hade utvecklats genom observation. Enligt Montessori måste man börja med att 
observera barn” (Signert, 2000, sid 36).  

Pedagogiken spreds över stora delar av världen och sedan 1980-talet har även antalet 
montessoriskolor ökat i Sverige, i början var det främst inom föräldradrivna verksamheter. Efter 
den så kallade friskolereformen som genomfördes 1992 blev bidragsreglerna förmånligare och 
genom detta ökade antalet friskolor kraftigt. I dag finns montessoripedagogik på alla stadier i den 
svenska skolan, inom förskolan, grundskolan högstadium och gymnasium (Signert, 2000).  

Många av de idéer som Montessori lanserade vid förra seklets början har blivit allmängods 
exempelvis genom att de har integrerats i läroplaner och därmed tagits upp i vanliga skolor och 
förskolor (Hedlund,1995; Signert, 2000; Quarfood, 2005). 

Montessoripedagogik är ett omfattande kunskapsfält och för att ge en bakgrund presenteras här 
centrala grundtankar och begrepp som karakteriserar pedagogiken. Här delges även några 
axplock ur tidigare och vår nu gällande läroplan som går i linje med montessoripedagogiken.  
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3.2.1 Barnets utvecklingsstadier 

Vid sina observationer av barnen uppmärksammade Maria Montessori att de genomgick fyra  
olika faser i sin utveckling. De fyra utvecklingsstadierna är enbart en grundstomme men 
samtidigt vikiga eftersom det är Montessoris övergripande syn på barnets utveckling från 
födelsen till vuxen ålder. Framställning av barnets utveckling visar en holistisk syn på 
människans utveckling (Grazzini, 1996).  

Maria Montessori delade in barnets utveckling i fyra olika faser; 0-6 år (Infancy), 6 – 12 år 
(Childhood), 12 – 18 år (Adolescence) samt 18 – 24 år (Maturity). De olika faserna består inte av 
raka linjer utan kan snarare ses som V-formade linjer som bildar fyra trianglar som Montessori 
kallade ”the constructive rhythm of life”. Den vänstra sidan av en triangel nämner Montessori 
som ”the opening stage of life”, en öppning för att göra särskilda erfarenheter och således 
förvärva nya erövringar. Den högra sidan av en triangel representerar enligt Montessori ”the 
closing of a stage of life”, en förberedelse som sker inför att barnet snart skall gå in i en ny 
utvecklingsfas. Detta är de sensitiva perioderna som vägleder utvecklingen och bestämmer dess 
rytm (Grazzini, 1996, p. 211).  

För studien är den andra och tredje fasen relevant då studien fokuserar på montessoriskolor där 
barnen är i åldern 6 – 15 år. Den andra fasen (6-12 år), beskriver Montessori som en period av 
växande men utan några större förvandlingar, det är en period av lugn och foglighet (Montessori, 
1949/1998, 1946/1998).  

The child of the second plane is hungry for culture, which means for knowledge and understanding: the 

knowledge and understanding of the world built by Nature and of that built by mankind. He is endowed 

with the necessary capacities: the power of imagination, the power of abstract thought and reasoning, 

physical strength, and health (Grazzini, 1996, p. 217)  

Den tredje fasen (12- 18 år) är åter en tid med stora förändringar, både psykiska och fysiska. 
Under denna fas kan karaktären vara instabil och det kan ofta uppstå disciplinära problem och 
olika former av uppror. Det är även den fas där individen lämnar bardomen bakom sig för att 
träda in i vuxenlivet, bli en medlem i samhället (Grazzini, 1996).   

3.2.2 Normaliseringsbegreppet 

Maria Montessori hade tidigare talat om normalitet och anormalitet i absoluta termer, som om det 
rörde sig om statiska, evigt oföränderliga kategorier, men år 1901 använde hon sig för första 
gången av normaliseringsbegreppet och signalerade då ett mer dynamiskt processperspektiv 
(Quarfood, 2005).  

När Maria Montessori kommit i kontakt och arbetat med barnen i San Lorenzo drog hon utifrån 
sina observationer slutsatsen att barnens spontana verksamhetslust var en effekt av den 
tillrättalagda miljön i kombination med de sinnestränande materialen, som hade lockat fram 
barnens sanna natur. Detta ledde till att normaliseringstanken blev hennes ledstjärna, nu gällde 
det inte längre att ställa diagnos och korrigera medfödda defekter, utan snarare att stimulera den 
inneboende normaliseringspotentialen. ”Montessoris upptäckt var att normala barn inte var 
normala nog, att medelmåttiga prestationer och skolleda i själva verket var resultatet av en 
deformerande skolmiljö och en förlegad undervisningsmetod” (Quarfood, 2005, sid 239). 
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Maria Montessori (1949/1998, 1946/1998) ansåg att ett barn för att kunna göra framsteg först 
måste nå ett normalt fungerande – ett gott hälsotillstånd, detta är vad hon kallar ”normalisering”.  
Hon jämför här med hur en sjuk man måste återvinna sin goda hälsa för att kunna utföra ett 
arbete som motsvarar hans medfödda talanger. Hon poängterar att en följd av normaliseringen 
inte är att barnen plötsligt börjar lyda en lärare som undervisar och tillrättavisar dem, det är 
istället fråga om att de finner en form av en inre guide enligt naturens egna lagar.  

De kan genom sitt yttre beteende avslöja en slags psykiskt fysiologi som, liksom kroppens fysiologi, 

fungerar dold i det inre, i själens komplicerade labyrint. Vad som vanligtvis kallas ”Montessorimetoden” 

kretsar kring denna essentiella punkt. (Montessori, 1949/1998, 1946/1998, sid 35)  

Maria Montessori ansåg att en människa inte kan disciplineras med enbart ord, inte heller genom 
att hon hör någon annan tala. Disciplin uppnås enlig henne på ett indirekt sätt, genom att man 
utvecklar aktivitet i spontant arbete.  

Varje individ måste själv finna ut hur han ska kontrollera sig av egen ansträngning och genom lugn och 

tyst aktivitet som inte inriktas på ett yttre mål utan som är avsedd att hålla den inre lågan vid liv som vårt liv 

är beroende av.  (Montessori, 1948/1998, sid 289) 

3.2.3 Självständighet, frihet och disciplin 

För att kunna vara fri måste man vara självständig enligt Montessori, hon förordar därför från den 
tidiga barndomen en undervisning som hjälper barnen vidare på vägen mot självständighet. Målet 
för denna undervisning är självständiga och fria människor som fullkomnat sig själva genom att 
lägga ner kraft på sina egna handlingar. Hon poängterar även vikten av att ge barnet tid, tid för att 
repetera, upprepa och befästa sina kunskaper (Montessori, 1948/1998). Ett uttryck som ofta är 
citerat inom montessoripedagogiken är: ”Hjälp mig att göra det själv!” (Montessori, 1938/1998, 
sid 143).  

Det barn som aldrig har lärt sig att arbeta självständigt, att sätta upp mål för sina handlingar eller att 

kontrollera sin viljestyrka känns igen i den vuxne som låter andra leda honom och som känner ett ständigt 

behov av andras gillande. (Montessori, 1949/1998, sid 25)    

Montessori (1989, p 12) beskriver friheten i montessoriskolor på följande sätt; ”When we speak 
about freedom in education we mean freedom for the creative energy which is the urge of life 
towards the development of the individual”. Hon påpekar dock att det inte betyder att det saknas 
ordning, utan att ordning är nödvändigt om barnen ska vara fria att arbeta. ”Freedom comes with 
a responsibility to be constructive for oneself and society” (Lillard, 2005, p. 332). Inre disciplin 
och ordning är inte något som finns från början hos det lilla barnet utan det utvecklas och den 
vuxnes uppgift är att visa vägen dit genom att stötta barnet på deras väg till normalisering 
(Montessori, 1949/1992).  

3.2.4 En förberedd miljö 

Maria Montessori anser att miljön kan påverka barnets utveckling, den kan förändra liksom 
hjälpa och förstöra (Montessori, 1938/1998).  

Då barnet är omedvetet om sina inre behov och då de vuxna runt barnet långtifrån kan tolka 
barnet, uppkommer i familjen och i skolan många missriktade händelser som hindrar 
barndomslivet att utvecklas. Den vuxnas uppgift blir därför enligt Montessori att så långt som 
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möjligt undanröja dessa omständigheter genom en noggrann studie av den tidiga barndomens 
dolda behov för att rätt anpassa hjälpen till barnet. Den första praktiska handlingen är att skapa en 
miljö, där barnet kan sysselsätta sig självt och uppnå sina mål, på det sättet inriktas otyglade 
aktiviteter till metodik och ordning (Montessori, 1948/1998). 

Montessori lyfter fram vikten av struktur, rutiner och ordning, detta gäller såväl små barn som 
barn i skolåldern. Hon betonar att intresse och koncentration härrör ur frånvaron av förvirring och 
överflöd. Montessorimiljön främjar koncentration genom minst tre punkter; engagerande 
material, tre timmars arbetspass, och minimum med omständigheter som kan störa 
koncentrationen (Lillard, 2005).  

Den förberedda miljön måste enligt Montessori vara rik på sådana saker som intresserar barnet 
som kan motivera till aktivitet och därmed inbjuda det till att göra egna erfarenheter. Hon ser inte 
materialet som en hjälp för läraren, ett läromedel, utan materialet ses som en hjälp för barnet som 
väljer dem, tar kontroll över dem och arbetar med dem utifrån sina egna tendenser och behov 
(Montessori, 1948/1998).  

Montessori skiljer på de material som används i ”det praktiska livet/övningar i vardagslivet” och 
”utvecklingsmaterial”, det senare består av det sinnestränande materialet, material för inlärning 
av alfabetet, siffror, läsning och räkning. Utvecklingsmaterialet skall även väcka barnets intresse 
och uppmärksamhet genom att de erbjuder barnet en aktivitet, det är möjligt att göra något med 
dem. Allt arbetsmaterial i en montessorimiljö är begränsat i antal och har sina bestämda platser, 
dit barnen skall lämna tillbaka materialet (Montessori, 1948/1998).  

Det sinnestränande materialet var inte Maria Montessoris egen uppfinning, det kan spåras tillbaka 
till den franska handikappedagogiken. Jean Itard (1774-1838) hade utvecklat dessa material och 
hans lärjunge Edouard Séguin (1812-1880) vidareutvecklade Itards metod till ett heltäckande 
pedagogiskt program.  ”Det gällde att så att säga leda barnet vid handen från muskelträningen via 
sinnestärningen till det begreppsliga tänkandets och den moraliska hållningens högre stadier” 
(Quarfood, 2005, sid 58).   

Maria Montessori  höll fast i de riktlinjer för materialet som Itard och Séguin hade utformat och 
än idag utformas nytt montessorimaterial efter Itards tillverkningsprincip: ”Att analysera 
uppgiften som ska lösas i dess minsta komponenter och sedan uppdela materialen i olika moment 
graderade efter svårighetsgraden” (Quarfood, 2005, sid 228). 

Genom att materialet är självkorrigerande ger det barnet möjlighet att tillämpa sin 
slutledningsförmåga och de kan arbeta självständigt. Montessori ansåg att det är viktigt att 
individen blir medveten om sina egna fel och sedan kan rätta sina fel utan att behöva begära hjälp 
av läraren vilket kan leda till mindervärdeskänslor och dåligt självförtroende (Montessori, 
1949/1992).    

Montessori upptäckte vid sina observationer av barnen att varje individ hade sitt eget sätt att 
arbeta men att kurvan för detta arbete såg rätt lika ut för alla barn. Detta kallade hon för en 
arbetscykel. Utifrån detta ansåg hon att eleverna själva skall bestämma uppläggningen av arbetet 
och sedan få frihet att hålla på med en uppgift så länge man vill. För Montessori handlar detta om 
respekt för individen och därför delas inte skoldagen upp efter ett schema, utan det finns bara en 
bestämd start och sluttid, och en bestämd tid för lunch (Signert, 2000).  
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Montessori uppmuntrade möjligheten att lära av varandra genom att bilda åldersblandade 
grupper. Att lära av varandra sker både informellt och formellt i klassrummen, läraren kan be ett 
barn presentera ett material för ett annat eller så sker detta spontant mellan barnen. De 
ålderblandade grupperna främjar barnens sociala utveckling, de har frihet att arbeta tillsammans, 
vilket de ofta gör, speciellt när de är äldre (Lillard, 2005).   

Vid sina observationer av barnen tog Montessori fasta på barnens fria val, hon såg barnets 
intresse för att lära som viktigt och pedagogiken tillhandahåller meningsfullt lärande på flera sätt. 
Tidigare kunskap används för att skapa intresse och mycket av undervisningen och materialet 
bygger därför vidare på varandra och går från konkretion till abstraktion. Montessori ansåg även 
att intresse väcks genom integrering och sammanlänkning, därför tillämpas ämnesintegration, 
kunskaper förs över mellan ämnen i klassrummet, mellan klassrum och från klassrummet ut i 
världen utanför skolan (Lillard, 2005). 

Here is an essential principle of education: to teach details is to bring confusion; to establish the 

relationship between things is to bring knowledge. (Montessori, 1948/1994, p. 58) 

3.2.5 Lärarrollen i montessoriskolan 

Montessori (1949/1992, sid 19) ansåg att ”undervisning inte är något läraren gör; den är en 
naturlig process som utvecklas spontant inom människan”. Detta påverkade även hur hon ser på 
lärarrollen. Montessori beskriver skillnaden mellan en lärare vid montessoriskolor och en vanlig 
skola på följande sätt:  

Läraren i traditionella skolor betraktar sina elevers omedelbara beteende i vetskap om att hon måste 

kontrollera dem och lära dem det hon ska. Montessoriläraren letar istället efter det som finns hos barnet, 

men som ännu inte uppenbarat sig. (Montessori, 1949/1992, sid 240) 

Att observera barnet är därför en av de viktigaste delarna i montessoripedagogiken. ”Enligt 
Montessori var alla barn speciella och behövde mötas med de metoder som var nödvändiga för 
det enskilda barnet. ”Följ barnet!”, sa hon” (Signert, 2000, sid 97).   

Lärarens uppgift är att hjälpa barnet tillrätta bland materialen och göra det förtroget med 
omgivningens regler och verksamhet. Läraren är en förbindelselänk mellan materialen 
(föremålen) och barnet. Materialet presenteras genom individuella lektioner för barnen, eller i 
smågrupper efter den gradering som materialet fått utifrån svårighetsgrad vilket gör att läraren 
måste vara väl förtrogen med materialets syfte och mål. Montessori liknar lärarens arbete med 
hur guiden arbetar: ”Hon vägleder i valet av material, i att finna de exakta orden, i att underlätta 
och förklara arbetet, i att förhindra slöseri med energi, i att dämpa eventuella oroligheter” 
(Montessori,1948/1998, sid 161). 

Montessori presenterar tre utvecklingsstadier i lärarens uppgifter. Den första uppgiften är att 
förvalta omgivningen, i detta arbete ingår att vårda miljön och materialet. I den andra fasen ingår 
att vinna de barn som ännu inte har funnit sin normalisering och skapa lugn och ordning i 
klassrummet. Den tredje och sista fasen innebär att läraren genom att observera och iaktta barnen 
fortsätter att presentera ny materiel för barnen individuellt utifrån deras behov (Montessori, 
1949/1998, 1946/1998).  

The Montessori teacher watches each child carefully and uses a level of structure – a degree of freedom – 

that fits what child is ready for and adjust it as the child changes. (Lillard, 2005, p.101) 
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Målet för Montessori var att ge utbildning för hela människan inte enbart intellektet. I lärarens 
uppgifter ingår att delge barnen lektioner som kallas ”The lessons of Grace and Courtesy” vilka 
handlar om hur vi uppträder i olika situationer i mötet med medmänniskor, natur och miljö 
(Lillard, 2005).  

Lillard och Else-Quest (2006) har gjort en jämförande studie mellan barn på en montessoriskola 
och barn på andra skolor med mer traditionell undervisning i Milwaukee (USA). Barnen i båda 
grupperna testades på kunskaper, färdigheter och socialförmåga. Kunskapstesterna kan hänvisas 
till engelska, matematik och hur barnen var förberedda inför skolstart (detta gällde 5-åringarna). 
Vidare testades barnens sociala förmåga genom att eleverna fick berätta om hur de skulle lösa 
några påhittade sociala händelser/problem. 

Studiens resultat visar att de femåringar som gått i montessoriskolan var mer förberedda inför 
skolstarten gällande läsning och matematik, de var även bättre på att hantera sociala 
händelser/problem än kontrollgruppen i samma ålder. De tolvåringar som gått på 
montessoriskolan skrev uppsatser som hade mer utvecklade meningsbyggnader och bedömdes 
som mer kreativa än kontrollgruppens. De äldre barnen från montessoriskolan visade även de en 
högre social förmåga än sin jämngamla kontrollgrupp. När det gällde stavning, grammatik, 
läsning och matematik framkom inga större skillnader vid jämförelserna när barnen var tolv år 
(Lillard & Else-Quest, 2006). 

När barnet blir äldre får läraren en större roll, inte för att undervisa barnet, utan för att stimulera 
barnets intresse. Vid de äldre skolåren arbetar barnen mycket med projekt och att göra egna 
studier, dessa introduceras dock alltid av att läraren berättar historier eller händelse som 
inspiration och introduktion till ett arbetsområde. Läraren följer de äldre barnens utveckling med 
hjälp av de individuella arbetsjournalerna eller loggböcker. Barnet och läraren träffas och går 
igenom vilka moment som barnet har arbetat med och vad som återstår eller är nästa steg inom de 
olika ämnesområdena (Lillard, 2005).  

I en rapport av Hensvold (2006) beskrivs forskning om elevaktiva arbetsmodeller, i rapporten 
ingår svensk forskning, norska utvärderingsstudier samt ett urval internationell forskning.  
I studien avses med elevaktiva arbetsmodeller elevers individuella/egna arbeten samt deras 
lärande i samverkan till exempel tema- och projektarbeten. I de svenska, norska och 
internationella studierna framstår att uppgiftens karaktär, och lärarens kommunikation med 
eleverna är avgörande för hur samarbetet mellan eleverna fungerar. Här lyfts även fram vikten av 
att eleverna ges stöd och ”inskolning” i arbetsmodellerna, samt att skolans pedagogiska och 
kulturella miljö har stor betydelse för hur dessa arbetsmodeller skall ha möjlighet att genomföras 
i skolan.  

Enligt Hensvold (2006) visar flera studier att eleverna måste kunna organisera och planera sitt 
arbete samt ha en god läs- och skrivförmåga för att klara ett individuellt arbete. Hon påpekar att 
flera studier visar att många elever saknar dessa kompetenser och samtidigt lämnas ensamma 
med sitt arbete, varför hon anser att mer forskning behövs för att belysa denna problematik.     

Haster (2003) har gjort en studie med syftet att tydliggöra och uppmärksamma eventuella 
förändringar som skett mellan dagens lärarroll i montessoripedagogiken och den lärarroll som 
Maria Montessori och andra pedagoger beskrivit under 1900-talet. Studien bestod av 
litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med fem montessorilärare. Utifrån studien 
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sammanfattar hon att lärarens huvudsakliga uppgifter är detsamma då som nu. Men att 
montessorilärarens roll har förändrats i takt med samhällets förändringar. Den förändring hon 
lyfter fram är att montessoriläraren som beskrivs på 1900-talet var en lärare som gav barnen 
intryck och visade dem världen, dagens montessorilärare hjälper barnen att sortera upp alla 
intryck som de får för att ge dem möjlighet att vinna sin kunskap. Som förklaring till denna 
utveckling ser hon möjligen att montessorilärarens främsta uppgift är att följa barnet och då bör 
hon följa barnet i den tid vi lever i nu (ibid, 2003).  

Malm (2006) har analyserat åtta montessoripedagogers livsberättelser utifrån syftet att studera en 
grupp lärares personliga och professionella tolkningar av vad det innebär att vara 
montessorilärare. Livs- och yrkesberättelserna belyser tre områden: hur lärarna ser på sitt 
yrkesval, hur deras personliga värderingar reflekteras och tar sig uttryck i deras professionella 
handlingar samt hur de ser på framtiden.  

Deltagarna i studien visade en stark medvetenhet om lärarrollens betydelse och förhållningssättet 
till barn. De delar även en likartad förståelse för centrala begrepp inom pedagogiken såsom frihet, 
disciplin och normalisering. Bland lärarna finns en positiv syn på den nationella läroplanen som 
de på många sätt anser stämma väl överens med de grundläggande principerna i 
montessoriundervisningen. Lärarna är överens om att det finns ett behov av att 
montessoripedagogiken förändras med tiden (Malm, 2006).  

3.2.6 Paralleller till Läroplanen 

I Läroplan för grundskolan, såväl år 1962 (Kungliga Skolöverstyrelsens skriftserie 60, 1964) 
samt Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) lyfts fram betydelsen av att sätta eleven i centrum, frihet 
och självständighet. ”De som verkar inom skolan skall visa aktning för elevens människovärde 
och söka skaffa sig kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar samt söka främja 
hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa” (ibid. 1969, sid 10) 
10). Maria Montessori betonade vikten av frihet att utvecklas till en självständig individ men 
även vikten av struktur och ordning, disciplin (se sid 12)5.  

I Läroplan för grundskolan, såväl år 1962 (Kungliga Skolöverstyrelsens skriftserie 60, 1964) 
samt Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) poängteras att undervisningen bör innehålla en 
kombination av undervisningsformer och att den även kan ske med enbart hjälp av väl utvecklade 
läromedel. I Läroplanerna presenteras de undervisningsprinciper som skall prägla det praktiska 
skolarbetet. Inom utbildningssammanhang har dessa ibland benämns som ”MAKIS” och står för 
orden; motivation, aktivitet, konkretion, individualisera och självdisciplin (ibid, 1969). Paralleller 
kan dras mellan ”MAKIS” och den förberedda montessorimiljön där barnets motivation, egen 
aktivitet, materialets konkretion, samt lärarens roll att individualisera och verka för självdisciplin 
är centrala (se sid 13f.).    

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) understryks vikten av samverkan inom skolan för att stödja 
varje enskild elev, det betonas även att skolan skall vara indelad i arbetsenheter. I Lgr 80 
poängteras att en arbetsenhet inte behöver bestå av klasser ur samma årskurs utan enheter kan 
bildas med elever från olika årskurser, det vill säga åldersblandade grupper. Vidare ges här en 
frihet att inom skolan besluta om schemats utformning, det blev således fritt att inte strukturera 
                                                 
5 Används för sidhänvisning i detta arbete 
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upp skoldagen i 40 minuters lektioner trots att detta var utgångspunkten i kursplanerna (ibid, 
1980). I montessoriskolan arbetar man i åldersblandade grupper och skoldagen har få fasta 
lektionstider (se sid 13).  

I Lpo 94  (Utbildningsdepartementet, 1998) betonas att skolans uppdrag är att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper, utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra 
grunden för undervisningen. Eleverna skall således ges större ansvar för det egna arbetet och för 
skolmiljön, läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
Maria Montessori ansåg att lärarens uppgift inte är att undervisa utan att leda barnet, detta 
genomsyrar även lärarrollen i montessoriskolan (se sid 14) och paralleller kan dras till lärarens 
roll enligt Lpo 94.   

3.2.7 Specialpedagogik i montessoriskolan  

Tidigare forskning inom valda problemområde är sparsam liksom i övrigt inom 
montessoripedagogiken. Eva-Maria Ahlqvist och Per Gynther som utbildar montessorilärare vid 
Lärarhögskolan i Stockholm framhåller vid en intervju i Montessoritidningen (Svenska 
Montessoriförbundet, 2006, Nr 3, sid 10) att det är för lite forskning om montessoripedagogiken. 
De anser att ”Genom att beforska montessoripedagogiken kan vi skapa en större förståelse för 
dess möjligheter”.      

Benedictsson och Söderlund (2005) gjorde en studie med syftet att undersöka specialpedagogers 
och skolledares syn på montessorimiljöns möjligheter att främja alla barns optimala lärande och 
vilket arbetssätt specialpedagogerna använder i denna miljö. De använde sig av kvalitativa 
intervjuer och studerade även skolledare och specialpedagogers syn på montessoriskolans 
möjlighet att vara en skola för alla. I studien ingick sex skolledare och sex specialpedagoger, fyra 
ur varje yrkeskategori hade även montessoriutbildning. 

I studien framkom att hälften av informanterna oavsett yrkesgrupp, ansåg att montessorimiljön 
inte gav alla barn möjlighet till optimalt lärande. De ansåg även att miljön av olika anledningar 
inte passar för alla barn, samtidigt såg informanterna att skolan var en skola för alla. 
Specialpedagogerna arbetade mestadels individinriktat, kompensatoriskt och enskilt med de barn 
som behövde stöd, en slutsats är även att informanterna skilde specialpedagogiken från 
montessoripedagogiken. Det var bara en specialpedagog med montessoriutbildning som lyfte 
fram att montessoripedagogiken var viktigast i hennes arbete (Benedictsson & Söderlund, 2005). 

Jannesson (2005) har gjort en studie där syftet var att få insikt i hur montessoripedagoger arbetar 
med barn som har läs- och skrivsvårigheter. I studien som bestod av kvalitativa intervjuer med 
sex montessoripedagoger framkom att den individualiserade undervisningen och 
montessorimaterialet ansågs som bra för barn med läs- och skrivsvårigheter. Vidare visar studien 
att montessoripedagogerna arbetar förebyggande och ser till varje individs problem och kopplar 
in sakkunniga pedagoger när problemen anses för stora. Tyngdpunkten i montessori-
pedagogernas arbete ligger i att valet av metod skall svara till barnets behov samt att bygga upp 
barnets självförtroende.  
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4. Metod och genomförande 

4.1 Forskningsansats 

I forskningsansatsen har inspiration hämtats från en socialkonstruktivistisk teoriansats utifrån 
studiens problemområde och syfte. Att göra en studie av specialpedagogik i montessoriskolan 
innebär att studera specialpedagogens och montessorilärarens ord och handlingar i en viss 
kontext – montessoriskolan, där även tillhörigheten i en social kontext kan påverka pedagogernas 
ord och handlingar (jmf. Ahlberg, se sid 2).  

Den centrala uppfattningen för ett socialkonstruktivistiskt tänkande är att individer upplever 
världen på lite olika sätt utifrån sin bakgrund, sina intressen och sina mål i livet. Samtidigt som 
socialt beteende till en del styrs av faktorer som normer, roller och gemensamma erfarenheter. 
Människan kan handla kreativt och formar då kontinuerligt sin verklighet genom olika beslut och 
handlingar. Detta gör att verkligheten inte är statisk eller fast utan formas genom samspelet 
mellan individer och grupper (Giddens, 1989/1994).  

Mattsson (2001, sid 18) lyfter fram hur ”kunskap är makt” i ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Han menar att ”lyckas man på ett övertygande sätt hävda sin kunskap så är den 
giltig”. Samtidigt är då gällande i detta perspektiv att de som inte kan göra några sanningsanspråk 
förblir maktlösa emot dem som vinner stöd för sin verklighetskonstruktion.  

Med inspiration från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan eventuellt således aktualiseras 
”kunskap är makt”, med hänvisning till Mattsson (2001;2006) och Malmgren Hansen (2002).  

I studien har även hämtats inspiration från etnografi, vilket är tidsödande i fråga om fältarbete 
och Alvesson och Deetz (2000) föreslår som alternativ en partiell etnografi: fokusering på 
situationen.  

Situationen studeras empiriskt som ett centralt fenomen, till exempel ”undervisning” eller ”rådgivning”, i 

stället för att man talar om den eller fyller i ett frågeformulär i anslutning till den. I en situationsfokus är 

både aktörer och det institutionella sammanhanget närvarande. (Alvesson & Deetz, 2000, sid 223)  

Fördelar med situationsfokus jämfört med en fullständig etnografi är att syftet nu blir att dra 
lärdom och utforska en situation - specialpedagogiken och inte ett helt kulturellt system - till 
exempel montessoriskolan. Vidare är fördelarna att ett begränsat fokus ger mer tid till en 
djuptolkning och reflektion som gör det möjligt att beskriva det empiriska materialet med en viss 
utförlighet inom en rimlig tidsram som här står till förfogande. 

Alvesson och Deetz (2000) betonar att forskaren i sin analys och tolkning bör ta i beaktande att 
aktören delvis är formad efter den scen - kontext - i vilken hon agerar, samt att även scenen är 
påverkad av de berörda aktörerna och deras handlingar. Detta stämmer väl överens med en 
socialkonstruktivistisk teori där man lyfter fram hur ”verkligheten” formas genom samspelet 
mellan individer och grupper.  
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Målet med studien är inte att ge en objektiv/korrekt bild av verkligheten utan snarare att lyfta 
fram hur specialpedagogik gestaltar sig i de utvalda montessoriskolorna i skenet av denna studie.  

Min intention med studien är inte enbart att erhålla kunskap om hur specialpedagogik gestaltar 
sig i montessoriskolan. Här finns även en ambition att lyfta fram tyst kunskap och 
medvetandegöra det vardagliga genom att sätta ord på handlingar som utförs av pedagogerna i 
praktiken, och medvetandegöra sådant som annars tagits förgivet eller inte uppmärksammats.  

Genom detta kan den osynliga och synliga kunskapen bakom handlingarna identifieras. Vilket  
kan leda till reflektion över handlandet samt uppbringa ny kunskap om hur specialpedagogik kan 
utvecklas i montessoriskolan. Lewin (1946, p35) poängterar att ”Research that produce nothing 
but books will not suffice.” En praxisorienterad ansats har därför valts för studien. Vid 
praktiknära forskning har kunskapsintresset sitt fokus på ”…handlingslivet, det vill säga de 
handlingar genom vilka människor påverkar varandra och samhället” (Mattsson, 2004, sid 21). 

Stensmo (2002, sid 52) lyfter fram aktionsforskning i skolan som ett sätt att ”stärka lärares 
röster”. Han ser möjligheterna att generalisera resultat från ett aktionsforskningsprojekt genom att 
en annan lärare kan finna något i projektet som hon kan använda sig av för att förbättra 
verksamheten i sin skola och sitt klassrum. 

Den tilltänka målgruppen för studiens slutprodukt är lärare och specialpedagoger som arbetar 
med olika inriktningar inom skolväsendet, inte enbart inom montessoriskolor.   

Oberoende av vilken tankefigur man följer, teori/praktik eller praktik/teori så måste i en 
utbildningsvetenskaplig forskning dessa sammansmälta om ett närmande skall ske mellan 
forskarsamhället och praktikersamhället så att forskningen kan ge praktikerna användbar 
yrkeskunskap (May, 1997/2001; Stensmo, 2002). I studien kommer den empiriska delen att 
förankras och diskuteras utifrån relevant teori.  

4.1.1 Forskarrollen 

En praxisforskare arbetar nära de människor som ingår i det specifika sammanhanget, han tar sig 
in i kontexten bestående av bland annat tid, rum, ting, orsak, verkan, aktörer, handlingar, 
förutsättningar, tradition (Mattsson, 2004). Min ansats har varit att inifrån försöka förstå och sätta 
ord på de handlingar som utförs av involverade pedagoger vid de undersökta skolarna. Vilket 
stämmer väl överens med den beskrivning som Mattsson (2004) ger av en praxisforskares insats. 
I studien har valts att stundom vara en praxisforskare, men samtidigt för studiens trovärdighet 
vara lojal med vetenskapligheten likt en universitetsforskare. 

Forskarrollen påverkas under processen av studiens forskningsfrågor, vilka påverkas av vad som 
Bourdieu kallar forskarens ”habitus”, den ryggsäck som forskaren bär med sig innehållande 
erfarenheter och som påverkar hans/hennes val av forskningsfrågor (Mattsson, 2004).  

Mattsson (2004) anser att man kan ha goda skäl för att distansera sig från den praktik som ska 
utforskas. Min förförståelse av kontexten som undersöks i studien är stor varför förmågan som 
forskare att skapa distans till empirin är viktig, samtidigt som jag skall skapa närhet till empirin.  
För att skapa närhet ses som en fördel att ett gemensamt professionellt språk finns. Förutom 
närhet och distans krävs även en förmåga att byta perspektiv, att jag som forskare ställer mig  
utanför och ser på kontexten från en annan position än den vardagliga rollen som 
montessorilärare och specialpedagogiskresurs. Enligt Emsheimer (se Emsheimer; Hansen & 
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Koppfeldt, 2005) kan det vara svårt men är samtidigt viktigt för att till fullo förstå en situation 
eller händelse där människor deltar.  

4.2 Metodval 

Det valda undersökningsämnet - specialpedagogik - är svårt att undersöka genom användning av 
olika variabler, det är inte mätbart. Fenomenet måste undersökas genom deltagande i dialog, 
kommunikation och faktiska studier, till exempel via observation. Studien bedrivs i ett naturligt 
sammanhang och syftet är att söka förklaringar rörande det naturliga sammanhanget via dem som 
upplever det från insidan. I studien ligger fokus på att uppfatta och dokumentera händelser och 
ord som beskriver specialpedagogik i montessoriskolan. Utifrån valda undersökningsämne, 
studiens syfte och frågeställningar söker sig studien mot den kvalitativa metoden (Merriam, 
1988/1994; Andersen, 1990/1994; DePoy & Gitlin, 1994/1999).  

 

4.2.1 Fallstudie 

Fallstudien är heuristisk, den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras. Den 
kan skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenheter eller bekräfta det man redan visste eller 
trodde sig veta (Merriam, 1988/1994). Fallstudiemetoden ses därför som lämpad för denna 
studies syfte. 

Fallstudier kan jämföras och kombineras så att en fördjupad förståelse och förklaringar 
möjliggörs. En viktig fråga för att avgöra om fallstudien är den bästa metoden är om man kan 
identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen (Merriam, 1988/1994). I studien är 
montessoriskolan ett avgränsat system, en professionell praktik. Den företeelse som studeras är 
den specialpedagogiska yrkesutövningen i praktiken.  

I studien är ambitionen att ge ingående exempel för att lyfta fram den specialpedagogiska 
yrkesutövningen i praktiken utifrån det som observeras och delges via informanter. Vidare vill 
jag lyfta fram en helhetsbild av specialpedagogiken i dess kontext. De två studerade skolorna 
jämförs, likheter/olikheter lyfts fram och analyseras utifrån studiens teoretiska referensramar. Det 
är således de olika fallen som utgör den centrala utgångspunkten för analysen.  

4.3 Urval 

Inför denna studie påbörjades i januari månad (år 2007) letandet efter kontaktuppgifter till 
grundskolor med montessoripedagogik. Detta kunde vara fristående skolor, kommunala skolor 
eller delar av en kommunal skola. Kontaktuppgifterna letades fram via Svenska 
Montessoriförbundet (www.montessoriforbundet.a.se), Friskolornas Riksförbund 
(www.friskola.se) samt via Google (www.google.se). I månadsskiftet januari – februari gjorde 
jag en förfrågan om intresse av att medverka via telefon och e-post till 110 montessoriskolor över 
hela landet. Vid kontakten med skolorna presenterades studiens syfte, datainsamlingsmetoder, 
upplägg samt de etiska rutiner som är gällande för studien.   
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Via telefonkontakterna och svaren via e-post framkom att många av skolorna inte hade tillgång 
till specialpedagog. Rektorerna från två skolor gav positivt besked via e-post och dessa skolor 
hade tillgång till specialpedagog, varför dessa två skolor blev det slutgiltiga urvalet.  

Studien begränsar sig således till fallstudier vid två montessoriskolor; (A) en fristående 
montessoriskola (F- 9) och (B) en montessoriskola som tillhör en kommunal skola (F-5). Via 
telefonkontakt med skolornas rektorer bestämdes vilka ur personalgruppen som skulle medverka 
i studien. Rektorernas urval grundade sig på att personerna arbetade som montessorilärare eller 
specialpedagog i den observerade skolan/gruppen samt deras tillgänglighet, eget intresse att 
medverka. Jag vistades två dagar vid varje skola och intervjuade en montessorilärare och en 
specialpedagog vid varje skola.  

Att skolorna och de medverkande vid skolorna valt att medverka i studien av eget intresse kan 
framhäva en bias effekt, en icke avsedd eller oundviklig påverkan på undersökningens resultat 
(DePoy & Gitling, 1994/1999). 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om undersökningens tillförlitlighet eller giltighet, att den faktiskt undersöker det 
som avses att undersöka. I kvalitativa studier gäller begreppet validitet i stort sett hela 
forskningsprocessen. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas. 
Reliabiliteten kan ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället 
(Patel & Davidson, 2003). Trost (2005, sid 111) poängterar att man vid kvalitativa 
undersökningar sällan har att göra med statiska förhållanden; ”Genom att vi människor inte är 

eller har utan vi gör eller handlar, vi är aktiva, så sker automatiskt förändringar”. Trost (2005) 
ser trovärdigheten som ett stort problem med kvalitativa studier och påpekar att det är viktigt att 
forskaren kan visa läsaren att de data och analyser som görs är trovärdiga. Han påpekar vikten av 
att forskaren därför påvisar att data är insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta 
för den aktuella problemställningen.  

Mattsson (se Bronäs & Selander, 2006) som diskuterar bedömningsgrunder för praxisorienterad 
forskning lyfter fram begreppen transparens/genomskinlighet som ett alternativ till validitet och 
reliabilitet. Tyngdpunkten blir då att läsaren skall kunna se hur forskningen genomförts och på 
vilka grunder olika sanningsanspråk görs. Även Patel och Davidson (2003) understyrker vikten 
av att forskaren presenterar sina tolkningar så läsaren kan bilda sig en egen uppfattning av dessas 
trovärdighet, vilket enligt dem brukar nämnas som kommunikativ validitet. Här lyfter de fram 
möjligheten att öka den kommunikativa validiteten genom beskrivningar av den kontext i vilket 
den studerade företeelsen finns, samt att bryta ut sekvenser från intervjuer för att understöda en 
tolkning. De påpekar dock vikten av en bra balans mellan citat från intervjuer och den egna 
kommenterande texten för att möjliggöra för läsaren att bedöma tolkningens trovärdighet.  

För studiens tillförlitlighet är det därför viktigt att forskaren i en kvalitativ studie bland annat 
presentera sin roll, teorier, urvalskriterier, kontexten samt hur bearbetning och analys har skett. 
Detta för att förtydliga för läsaren och såtillvida möjliggöra för läsaren att följa forskarens 
arbetsförfarande, så att läsaren utifrån detta kan bilda sig en egen uppfattning av studiens 
trovärdighet.  
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Vissa forskare anser att det inte går att generalisera utifrån en fallstudie och betraktar detta som 
en begränsning hos metoden. Merriam (1988/1994, sid 187) lyfter fram hur vi kan se 
”Generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren”. Då är det läsaren som bestämmer om 
vad i undersökningen som är tillämpat på hans eller hennes situation och vad som inte alls passar 
in, därför är en kontextrelation viktig i studien. Genom användandet av två fall som rör samma 
företeelse ökas den externa validiteten och generaliserbarheten hos resultatet. I studien utnyttjas 
flera datainsamlingsmetoder, triangulering, för att lyfta empirin ur olika synvinklar, vilket även 
ger balans åt studien genom olika metoders svaga och starka sidor (Merriam, 1988/1994; Patel & 
Davidson, 2003).  

4.5 Genomförande 

De empiriska studierna genomfördes i huvudsak på ett likartat sätt under två dagar vid 

respektive skola. Av organisatoriska och praktiska anledningar förekommer olikheter i 

genomförandet, vilket presenteras nedan för ett förtydligande av genomförandet. Under 

denna rubrik presenteras även de ”bortfall” som uppstått under studien.  

4.5.1 Associationsschema 

Ett associationsschema (Bilaga 3) delades ut till pedagogerna vid skolorna. Schemat är inspirerat 
av Mattsson (2006-10-03) och syftet är att få en inblick i hur informanterna associerar kring ordet 
specialpedagogik samt ta del av om dessa associationer är positiva eller negativa. Med 
associationsschemat följde ett bifogat brev där studiens syfte och de gällande etiska rutinerna 
presenterades (se Bilaga 1, utan underskift) samt ett frankerat svarskuvert.  

Vid båda skolorna delade jag ut sju associationsscheman (vid skola A deltog ej de pedagoger som 
arbetade i förskolan) och bortfallet av svar var fyra stycken vid vardera skola.    

4.5.2 Observationer 

Merriam (1988/1994) anser att observationer liksom intervjuer kan vara en primär 
informationskälla under en fallundersökning, observation är den bästa tekniken när en aktivitet, 
händelse eller situation kan iakttas direkt. Enligt Alvesson och Deetz (2000) kan observationer 
även vara ett sätt för forskaren att undgå att bli beroende av intervjupersonernas perceptioner, 
uppfattningar och redogörelser. 

Vid observationerna lades tyngdpunkten på att lyfta fram exempel ur praktiken som berättar om 
olika händelser som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. En modell som 
Johansson och Svedner (2001) kallar ”critical incident” användes, modellen innebär att definiera 
vissa skeenden, som jag var intresserad av och ville observera. Observationen blir således delvis 
strukturerad och ett observationsschema (Bilaga 4) användes som stöd och anteckningar gjordes 
kontinuerligt. Observationen var icke deltagande och direkt öppen, då pedagogerna visste att 
han/hon var föremål för en undersökning. Vid skola A genomfördes observationer i hela lokalen 
förutom vid förskolans hemvist. Vid skola B genomfördes observationerna delvis i hela lokalen, 
men mestadels i det klassrum där årskurs 4 – 5 arbetade. Under vistelsen vid skolan 
kompletterades även observationerna med informella samtal med olika pedagoger i verksamheten 
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och dessa samtal dokumenterades genom anteckningar. Informella och spontana samtal anses 
som ett viktigt komplement till observationsmetoden enligt Alvesson och Deetz (2000).  

Vid observationerna fanns intresse av att använda videoinspelning för att underlätta 
bearbetningen av materialet, därför sändes även en förfrågan ut till de aktuella barnens 
vårdnadshavare (Bilaga 2).  Förmedlandet av denna skedde av rektorn eller av kontaktpersonen 
vid skolan. Vid skola A genomfördes bara videoinspelningar av lokalen eftersom det skulle ha 
varit svårt att i praktiken utesluta de barn där vårdnadshavaren inte gett sitt tillstånd. Vid skola B 
genomfördes videoinspelningar i klassummet under korta sekvenser av skoldagen.  

4.5.3 Intervju 

Vid fallstudier som rör utbildning är intervju ett vanligt sätt att samla information. ”När vi inte 
kan observera handlingar och känslor eller det sätt varpå människor tolkar sin omvärld, måste vi 
fråga dem om detta, dvs. intervjua dem” (Merriam, 1988/1994, sid 87). I studien användes 
intervju som ett medel för att lyfta fram hur pedagogerna talar om sina egna handlingar. Enligt 
Trost (2005) bygger en forskningsmässig intervju på ett förtroendegivande och syftet är att föra 
forskningen framåt, att lära mer om den sociala verkligheten. Intervjun var delvis strukturerad 
och intervjuguiden (Bilaga 5) är utformad enligt tips och råd som gavs av Mattsson (2006-12-12). 
I intervjuguiden söks efter pedagogernas berättelser av tre olika slag med syftet att få tolv 
detaljerade berättelser som fokuserar på händelser som återspeglar specialpedagogik i 
montessoriskolan. Trost (2005) anser att vi genom att fråga om beteende, och om handlingar även 
kan få fram den intervjuades känslor. Han påpekar att vi inte då skall fråga efter vad den 
intervjuade kände eller upplevde i en situation utan hellre fokusera på händelser. 

Vid skolorna A och B intervjuades en specialpedagog och en montessorilärare. Informanterna 
fick välja tid och plats för intervjuerna. De spelades in på en Mp3 spelare, och stödanteckningar 
gjordes som en försäkran mot tekniska missöden. Intervjun med specialpedagogen vid skola B 
genomfördes på hennes begäran via e-post, på grund av sjukfrånvaro de aktuella dagarna.  

4.5.4 Dokumentstudier 

I fallstudier använder man termen dokument om man avser information som samlats in via andra 
kanaler än intervjuer och observationer, detta eftersom det då i huvudsak är skriftliga källor som 
man hänvisar till (Merriam, 1988/1994). Vid skolorna studerades bland annat följande dokument; 
befattningsbeskrivningar för montessorilärare, handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd och  
åtgärdsprogram (ej ifyllt dokument). Vidare har jag tagit del av skolornas kvalitetsredovisningar 
samt annan information om skolorna via deras hemsidor för att möjliggöra en presentation av 
skolan som kontext. Syftet med dokumentstudierna var inte bara att samla in fakta utan som 
Carlström och Hagman (1999, sid 75) uttrycker ”Det gäller att få ny kunskap eller ny förståelse 
för den fråga som man försöker få svar på”.  

4.5.5 Bearbetning och analys 

Merriam (1988/1994) anser att det underlättar arbetet vid fallstudier om insamling och analys 
sker parallellt och forskaren då samtidigt lägger upp en databas med rådata som är relevant för 
studien. DePoy och Gitlin (1994/1999) beskriver kvalitativ forskning som en repetitiv process, 
dataanalysen påbörjar när forskaren beträder fältet och pågår sedan kontinuerligt. Vid 
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genomförande av den empiriska studien gjorde jag kontinuerligt analyser av materialet, under 
arbetets gång pågick således ett induktivt resonerande. Resultaten från de olika 
datainsamlingsmetoderna samlades ihop till ”rådata” från den empiriska verkligheten, data från 
skola A och B hölls separerade.  

Jag läste igenom materialet flera gånger och noterade tankar, och reflektioner kring det lästa. 
Småningom utkristalliserades olika teman i materialet, teman som återkom vid olika 
insamlingsmetoder, dessa sorterades och etiketterades. Arbetet kan liknas vid ett pusselläggande, 
bitar från olika insamlingsmetoder länkas samman för att bilda ett motiv med flera detaljer. 
Emsheimer (se Emsheimer m.fl. 2005, sid 181) ställer frågan: ”Har du lagt ut pusselbitarna, tagit 
isär alla som fastnat i varandra, vridit och vänt på dem och tittat på dem ordentligt?.” För att inte 
fastna i ett direkt motiv utan försöka åstadkomma en medveten tolknings akt lade jag sedan ner 
arbetet i några dagar, innan jag återupptog arbetet. Slutligen strukturerade jag upp valda teman 
som fick bilda stommen vid redovisningen av det empiriska materialet (se Kap 5.2 och 5.4).  

Merriam (1988/1994) lyfter fram möjligheten att göra en jämförande analys mellan de olika 
fallen vid en fallstudie. I denna studie görs en jämförelse mellan skola A och B; vilka 
likheter/olikheter framkommer i hur specialpedagogik gestaltar sig? Emsheimer (se Emsheimer 
m.fl. 2005) anser att betraktande av skillnaden är den kraftfullaste källan för information. Han 
uppmanar därför till att söka skillnader och försöka förstå den information den berättar om.   

4.6 Etiska aspekter 

Vid studiens genomförande har jag följt HSFR:s (2002) individskyddskrav som konkretiseras i 
fyra allmänna huvudkrav på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De deltagande i studien har delgetts de etiska rutiner 
som följs vid den empiriska delen av studien (Bilaga 1,2).  
Informationskravet har följts genom att samliga deltagande i studien har informerats om studiens 
syfte och uppläggning. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att de deltagande har informerats 
om att deras deltagande är frivilligt och samtycke har erhållits från de deltagande. Gällande 
videoinspelningen tillfrågades barnens vårdnadshavare och eftersom inte tillåtelse givits av alla 
vårdnadshavare vid skola A, valde jag bort att videofilma i skolan när barnen var närvarande.    
Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande försäkras att personuppgifter inte lämnas ut och 
att allt insamlat material förstörs efter avslutad studie. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat 
material endast kommer att användas i denna studie.  
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5. Resultat 

Empirin redovisas i två delar; skola A (F-9, ej förskolan) samt skola B (montessoriskolan F-

5), inledningsvis görs en kontextuell beskrivning av skolorna. Vid redovisningen 

sammanslås material från de olika datainsamlingsmetoderna för att ge en mer levande bild 

av materialet. Här återges citat av pedagogerna och beskrivningar av autentiska händelser 

som gestaltar specialpedagogiken vid skolan. Materialet är grupperat i teman som 

utkristalliserats. Redovisningen av varje skola avslutas med en sammanfattning och en 

visuell bild över hur specialpedagogiken gestaltar sig vid skolorna. Avslutningsvis görs en 

jämförelse mellan skola A och B.     

5.1 Presentation av montessoriskola A 

Skolan grundades år 1993 med förskola och lågstadieklass, hösten 1998 var skolan en fullt 
utbyggd F-9 skola. Den är centralt belägen i en medelstor industrikommun med cirka 30.000 
invånare. Skolan drivs som ett aktiebolag där styrelsemedlemmarna utgör ledningsgruppen och 
dess medlemmar arbetar i verksamheten. Skolan är godkänd som friskola och upptagen i 
kommunens barnomsorgsplan. Skolan är öppen för alla; föräldrar i kommunen kan välja att ställa 
sitt barn i kö till skolan, däremot har barn ur den egna förskolan företräde. Barnen vid skolan 
kommer från landsbygden, villaområden samt höghusbebyggelse.  

Skolan är högt belägen i en gammal industrilokal och har en ljus och öppen planlösning, där 
förskola till skolår nio arbetar och verkar i samma lokal. Skolan saknar klassrum i traditionell 
mening, men varje åldersgrupp har sin hemvist, förskolan (23 barn) finns längst ner i lokalen 
sedan följer skolår F – 2 (12 barn), skolår 3 – 5 (13 barn) samt slutligen skolår 6 – 9 ( 32 barn).  

Lokalen är uppdelad i ”sektioner” genom avgränsningar av låga hyllor där arbetsmaterialet är 
placerat. Arbetsmaterialet är indelat i ämnesområden som tillexempel; svenska, språk, matematik, 
naturorienterande ämnen (NO), samhällsorienterande ämnen (SO). Vidare finns ett skolbibliotek 
och tre mindre arbetsrum för barnen, och två arbetsrum för rektorn/specialpedagogen. I 
närliggande lokaler finns skolans trä- och syslöjdlokaler. Undervisningen i hemkunskap sker vid 
en restaurang i samma byggnad, och där äter även barn och personal sin lunch tillsammans med 
övriga gäster.     

Barnens skoldag har en bestämd start- och sluttid som varierar beroende på barnens ålder. Raster 
finns inte inlagt på schemat förutom lunchrasten. Skolgården som ligger mellan huskropparna är 
delvis asfalterad men det finns även gungor och andra lekredskap. Delar av skoldagen är 
schemalagd, till exempel idrott, språk, matematik, hemkunskap, syslöjd/träslöjd, den övriga tiden 
är till förfogande för barnens individuella arbete.  

Personalen vid skolan uppgår till 10 pedagoger samt en kök/städpersonal. De arbetar i ett 
gemensamt arbetslag, några har montessoriutbildning som påbyggnad på sin grundläggande 
pedagogiska utbildning och samtliga vid skolan har deltagit i en inköpt utbildning i form av 
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föreläsningar i montessoripedagogik. Tre montessorilärare är ”stationerade” och ansvarar för 
verksamheten vid förskolan, övriga montessorilärare arbetar vid skolan och är fördelade som 
mentorer för de olika åldersgrupperna samt ämnesansvariga. Skolans rektor har en delad tjänst; 
rektor 30 % och specialpedagog 70 %. Tiden är inte preciserad utan hon förlägger tiden enligt 
behov. Samtliga pedagoger arbetar heltid, de har ingen speciell schemalagd undervisningstid utan 
finns tillgängliga för barnen i skolan mellan klockan 8.00 – 16.00.  

5.2 Redovisning av det empiriska materialet; skola A 

5.2.1 Barnet i centrum 

Varje måndag morgon samlas samtliga barn och personal mitt i lokalen för att gemensamt starta 
upp den nya arbetsveckan.   

Rektorn berättar om veckans kommande händelser, noterar om någon är frånvarande och hälsar speciellt 

de barn och vuxna välkomna tillbaka som varit sjuka eller frånvarande. Vid skolan finns flertal barn med 

”trassliga” hemförhållanden, liksom barn som har varit ”stökiga” och fått mycket negativ uppmärksamhet 

under tidigare skolår. Rektorn nämner barnen enskilt med namn för att visa att just de är betydelsefulla 

och en del av gemenskapen. (observation, informellt samtal 2007-03-19) 

Det relativt få antalet barn (57 stycken) gör att det är möjligt för rektorn och montessorilärarna att 
ha överblick och känna igen samtliga barn personligen.  

De intervjuade pedagogerna anser att specialpedagogik och montessoripedagogik ”går hand i 
hand”, de ser även stora fördelar med pedagogiken för att stödja barn i behov av särskilt stöd.  

Specialpedagogik och montessoripedagogik går hand i hand och där har man fantastiska möjligheter att 

hjälpa de barn som har det jobbigt och som är besvärliga överallt. Det är viktigt att man har tålamod, är 

ärlig mot barnen och visar att man har förtroende för dem men också att man visar att det förtroende 

måste förtjänas. Genom alternativa arbeten och genom att behandla X med utgångsläge av det han är, 

inte försöka hitta fel och göra honom som vi tror ett barn skall vara utan utgå från hans personlighet så kan 

man ha oerhört positiva effekter. (intervju 2007-03-19) 

Både vid observationerna och intervjuerna framkommer målet att se barnet som hon/han är, se 
individen, och sedan i stödet utgå från denne och inte från några förutbestämda förebilder.  

Vid skolan finns flera barn som har behov av att prata om saker som har hänt hemma, de är 
oroliga och har svårt att koncentrera sig på sitt arbete. Skolan har tillgång till en psykolog via 
kommunen men inte någon egen anställd psykolog/kurator.  

Specialpedagogen sitter och lägger informationsbrev om skolan i kuvert. Det knackar på dörren och in 

kommer X, han har behov av att prata om saker som hänt hemma, han är orolig och okoncentrerad. X är i 

svårigheter i svenska och matematik och har en ”negativ” skolerfarenhet i bagaget. Specialpedagogen 

avslutar inte sitt arbete utan läser av hur han mår när han kommer in i rummet. Han får erbjudandet att 

hjälpa henne. Det vill han gärna och sitter en lång stund, arbetar och berättar samtidigt om det som oroar 

honom. Sedan avbryter han arbetet med kuverten och säger att han vill träna på multiplikationstabellen. 

Specialpedagogen plockar fram arbetsmaterialet och de arbetar en stund med detta. X är nu koncentrerad 

och lugn. Han återkommer flera gånger under dessa två dagar för att ta en paus och bara prata och arbeta 

en stund med specialpedagogen. (observation 2007-03-19/20, intervju 2007-03-19) 
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Mellan specialpedagogen och montessorilärarna är det överenskommet att barnen kan ”komma 
och gå” vid behov och prata/arbeta med henne, tiden styrs inte av den vuxne utan av barnets 
behov. Pedagogerna vid skolan lägger mycket tid på att lyssna på barnen, få dem att bli 
koncentrerade, och att må bra innan de lägger fokus på inlärning. 

5.2.2 Individualisering 

Efter det pedagogiska mötet som pedagogerna har på måndag morgon återgår de till sina olika 
hemvisterna för att stötta barnen i deras veckoplanering. Samtliga barn vid skolan gör sin 
veckoplanering, olika detaljerad beroende på ålder och förutsättningar.  

Gemensamma aktiviteter och arbetsuppgifter skrivs upp på tavlan så att barnen kan skriva in detta sina 

planeringar. Några barn får även individuell hjälp genom att tillsammans med montessoriläraren gå 

igenom sina individuella arbetsplaner och genom diskussion bestämma vad han/hon bör arbeta med, här 

kan även ges alternativa arbeten som barnet kan göra för att uppnå målet. Det förekommer även vid 

behov att montessoriläraren skriver ner i barnens loggböcker. (observation, informellt samtal 2007-03-19) 

De individuella planeringar som barnen gör möjliggör individualisering. Montessoriläraren anser 
även att detta till en del ger barnet möjlighet att arbeta utifrån sitt intresse vilket kan öka deras 
motivation.  

Vid planeringen är det inte alltid man kan låta barnen bestämma vad de skall göra eller inte göra men jag 

kan ge dem lite stöd så de kanske vågar skriva in till exempel geografi. Jag kan vänta, men inte alltför 

länge för vi har en läroplan men någon vecka, några månader kan man vänta med de yngre barnen. Jag 

hade en elev som inte ville räkna, vänta lite sade han, inte nu, när vi skulle planera veckan. Sen en dag 

kom han och sa att nu vill jag räkna och då räknade han i flera veckor, på sju veckor arbetade det barnet 

med bara det och hade gått igenom addition, subtraktion, multiplikation, han behärskade inte det helt men 

hade jobbat med det. Sedan blev det slut med matematik för en tid. Barnet sade sedan: - jag har inte lärt 

mig att räkna, jag kan bara räkna. Det var precis som om han alltid kunnat detta, bara intresset först kom. 

(intervju 2007-03-20) 

Barnen ges hemuppgifter och läxor men kraven är ställda utifrån individuella förutsättningar. 

Hemuppgifter och läxor ges till de äldre barnen för att träna på att ta eget ansvar. Vid engelska lektionen 

hade barnens delgivits en uppgift att skriva en spökhistoria. Historierna skulle framföras muntligt för 

kamraterna efter att han/hon först har gått igenom den tillsammans med montessoriläraren. En elev i 

svårigheter hade skrivit sin berättelse på svenska och fick sedan hjälp av en montessorilärare att översätta 

sin historia och skriva ner den på engelska. Vi förhör och presentationer ges möjlighet till muntlig 

framställning till barn i läs- och skrivsvårigheter. (0bservation & informellt samtal 2007-03-20) 

Montessorilärarna vid skolan arbetar för att alla barn skall få möjlighet att lyckas, de ger barnen 
anpassade uppgifter och barnen får även hjälp och stöd för att genomföra dem vid behov, hjälpen 
ges av såväl specialpedagog som montessorilärare. Pedagogerna anpassar förhör och 
presentationer till barnens förutsättningar.  

Pedagogerna ser även risken att det kan vara ”många intryck” som kan störa ett barn i 
svårigheter. Intrycken kommer från såväl materialet samt det faktum att det är mycket ”rörelse” 
kring barnen genom att flera barn rör sig runt i rummet.  
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För barn i svårigheter kan det ta lite längre tid att vänja sig, det finns många intryck, barn som går omkring 

vilket kan störa koncentrationen, men samtidigt så är livet fullt av intryck, även hemma. Vi kan inte ta bort 

det men hjälpa barnen att arbeta med det. Stimulansen kan vara lite stor för de yngre barnen när de 

känner att de har lyckats med ett steg och genast vill ta nästa steg. Men de brukar återkomma till det som 

de precis klarat och träna mera sedan om ett tag. (intervju 2007-03-20) 

I studien har valts att även ta del av hur montessorilärarna arbetar med läs- och skrivinlärning 
eftersom hur den första läs- och skrivundervisningen gestaltas anses vara betydelsefullt för 
barnets fortsatta läs- och skrivutveckling6.  

Med de yngsta barnen sexåringarna sitter jag lite informellt, de kan dessutom läsa redan nästan alla och 

ettorna följer jag lite med schema och lyssnar av deras läsutveckling. Barnen följer det rosa materialet 

(ljudenligt) och arbetar även lite med bokstäverna, sedan fortsätter de till det blå (icke ljudenligt) och gröna 

(ljudstridigt) materialet. Då börjar de ofta ställa frågor; - Hur stavas det? Då leker vi lite grann och 

avdramatiserar, samtidigt ger det här materialet den vikt det skall ha. Det skall inte bli någon barriär. 

Sexåringarna skriver ofta sagor och då går vi inte in på stavning utan jag läser som de tror att det står, 

med ettorna kan vi ibland läsa som det står och då kommer vi in på en diskussion om stavning, men det är 

mycket individuellt hur man måste möta barnen. (intervju 2007-03-20)  

Vid skolan arbetar montessoriläraren förberedande inför läs- och skrivinlärning och 
förskolebarnen arbetar med språklig medvetenhet, en tidig kontakt med bokstäverna ingår i 
montessoripedagogiken. Montessorimaterialet har en central roll vid läs- och skrivinlärningen.  

Med de äldre barnen som inte har kommit så igång med sin läsning förekommer inte något speciellt 

läsprojekt7. Specialpedagogen läser mycket för de barnen och sedan får de återge texten med sina egna 

ord, detta skriver sedan specialpedagogen ner och de läser texten igen tillsammans. Ibland ”växelläser”  

specialpedagogen och barnet beroende på hur långt barnet har kommit i sin läsutveckling. (observation & 

intervju 2007-03-19) 

Datorerna används av barnen vid informationsinhämtning och för barn i läs- och skrivsvårigheter.  

Vid biblioteket och vid ett närliggande arbetsbord finns åtta stycken datorer med rättstavningsprogram 

tillgängliga för barnen. De har även möjlighet att låna datorerna som finns vid lärarnas arbetsbord vid 

behov. Datorerna används i stor utsträckning av eleverna när de gör sina egna presentationer av olika 

arbetsområden som de skall redovisa. (observation 2007-03-20) 

                                                 
6 En anledning till barns läs- och skrivproblem kan vara avsaknad av kontinuitet och struktur i undervisningen. Lärarens 

kompetens anses vara en betydande faktor, en läsinlärningsmetod kan användas men en kombination av olika metoder ses 

som en mer effektiv väg för att öka barns läs- och skrivförmåga. (Myrberg, M. & Lange, A-L., 2006; Identifiering, diagnostik, 

samt specialpedagogiska insatser för elever med Läs- och skrivsvårigheter. Rapport från Konsensusprojektet) 

7 Här hänvisas till metoder och program (till exempel; Reading Recovery; First Steps) som diskuteras och presenteras i 

litteratur om läs- och skrivsvårigheter. (se till exempel: Dyslexi. Från teori till praktik. Høien, T. & Lundberg, I., 2002, Natur och 

Kultur)  



 29 

5.2.3 En förberedd miljö 

Montessoriläraren lyfter fram montessorimaterialet och den förberedda miljön som positiv för 
barn i behov av särskilt stöd. Hon anser att miljön inger trygghet och möjligheter för dessa barn 
att stärka sitt självförtroende.  

Han behöver inte kämpa för att överleva här i denna miljö. Den förberedda miljön gör att barnet kan arbeta 

i egen takt och trots att man kanske har svårigheter av något slag kan man vara den som visar andra och 

vara den som använder ett material först, det är positivt för deras självförtroende. Att materialet är 

självrättande gör att barnet inte behöver vara osäker om han/hon skall visa upp det för någon eftersom 

han/hon kan rätta sig själv innan och rätta till eventuella fel. (intervju 2007-03-20) 

Fördelen med miljön är den öppna planlösningen, kollegor i närheten och att barnen som får den här 

möjligheten att komma tillbaka till materialen. Jag ser ofta äldre barn som kommer tillbaka många gånger. 

Även det att materialet finns på sina platser, de nya barnen vet var det är, man hittar, det tror jag skapar 

en viss trygghet hos barnen, det är jag helt övertygad om. (intervju 2007-03-20) 

Montessorilärarna vid de äldre skolåren och specialpedagogen presenterar montessorimaterial 
och uppmuntrar eleverna att använda detta istället för en lärobok.  

En flicka som nu går i skolår sex tar sig en promenad till F-2 hemvisten för att visuellt och taktilt repetera 

positionssystemet. Hon tog inte med sig materialet till sin hemvist utan stannade kvar där och plockade 

och kände på ”guldmaterialet” för att befästa ental, tiotal, hundratal och tusental. Vid arbetet med Europas 

länder valde en pojke i år sex att arbeta med kartpusslet och en karta över Europa där han lägger ut 

ländernas namn och flaggor istället för sin lärobok. Han hämtade materialet vid skolår 3 – 5 och satte sig 

sedan ner vid sin egen hemvist och arbetade med materialet. (observation 2007-03-19) 

För de äldre barnen kan det upplevas som genant att ”gå tillbaka” och arbeta med material som är 
placerat vid de yngre åren, detta underlättas av rörelsefriheten och den öppna planlösningen. Att 
grupperna inte är åldershomogena underlättar individualiseringen. Pedagogerna är även 
uppmuntrande och framhäver arbetet med montessorimaterial som ett ”positivt val”. Även ett 
yngre barn som ”hunnit längre” eller har ett speciellt intresse i något ämne kan tillgodoses med 
arbetsmaterial enligt behov och förutsättningar.  

Montessorimaterialet utgör huvuddelen av skolans läromedel. För de äldre barnen tillkommer 
även läroböcker och av montessorilärarna tillverkat arbetsmaterial utifrån de principer som 
montessorimaterialet är utformat.   

Montessorimaterialet används kontinuerligt av samtliga barn vid de yngre skolåren, det ingår i deras 

arbetsscheman och planering, det är vanligt att barnen ”går tillbaka” till tidigare passerat material och 

repeterar för att befästa kunskaperna. Ett barn i skolår ett som har svårt för uppdelningen av talet tio 

arbetar med olika räkneuppgifter och använder additionsbrädan som stöd för att taktilt och visuellt befästa 

uppdelningen av talet tio. (observation 2007-03-19, intervju 2007-03-20) 

Möjligheten att ”gå tillbaka” och repetera för att befästa kunskaper lyfter pedagogerna fram som 
speciellt viktigt för barn i svårigheter, liksom möjligheten att använda flera sinnen.  

5.2.4  En flexibel organisation  

Efter storsamlingen på måndag morgon har pedagogerna vid skolan ett pedagogiskt möte, barnen 
återgår till sina hemvister och påbörjar arbetet med veckans planering.  
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Mötets syfte är att förstärka den dagliga stabiliteten och tillsammans arbeta för att stödja och förstå det 

enskilda barnets och hans/hennes individuella personlighet och förmåga. Vid mötet diskuteras praktiska 

organisationsfrågor men även frågor av mera pedagogisk karaktär. I detta forum delger montessorilärarna 

specialpedagogen samt kollegiet nuläget för de barn som är i behov av särskilt stöd och efterfrågar även 

om stöd i olika frågor, det kan röra sig om; tips på individualisering, arbetsmaterial, begäran om 

observationer av barn eller undervisningssituationer. Specialpedagogik lyfts vid associationsschemat fram 

som ett positivt ”elev och lärarstöd”. (observation & informellt samtal  2007-03-19, dokumentstudier, 

associationsschema) 

Montessorilärarna och specialpedagogen har ett nära och flexibelt samarbete, ett öppet klimat 
råder mellan pedagogerna vid mötet.  Detta liknar en ”gemensam handledning” där pedagogerna 
delger varandra sina kunskaper och erfarenheter. Genom att alla deltar i mötet har samtliga 
pedagoger kännedom om de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta möjliggör att det inte bara 
är specialpedagogen eller barnets mentor som har möjlighet att stötta honom/henne.  

Arbetstiden för pedagogerna är knuten till barnens behov och indelas inte i undervisningstid och 
planeringstid.  

Barnen har tillgång till montessorilärarna efter skoltid då de finns kvar vid skolan till klockan 16.00. Det är 

främst de äldre barnen som utnyttjar detta, de yngre barnen går då ofta vidare till fritidsverksamheten. Ett 

barn frågar även om möjlighet att komma till skolan under lovet och arbeta eftersom han skulle vara ledig 

några dagar veckan innan lovet. Detta var möjligt eftersom specialpedagogen skulle finnas på plats och då 

kunde stötta honom i hans arbete. (dokumentstudier 2007-03-19, observation & informellt samtal 2007-03-

20) 

Pedagogernas arbetstider är anpassade efter barnens behov. Stor flexibilitet visas mot eleverna av 
pedagogerna, ena stunden sitter de och planerar verksamheten och i nästa stund sitter de och 
hjälper en elev med ett problem i till exempel matematik.  

För barn i svårigheter upprättas åtgärdsprogram, detta görs i dialog mellan specialpedagogen och 
barnets mentor, föräldrarna och barnet är även delaktiga i denna process. I åtgärdsprogrammet 
lyftes ”elevens resurser” fram och det görs upp både kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Utifrån åtgärdsprogrammet arbetar sedan specialpedagogen och montessoriläraren vidare med barnet och 

det görs ett preliminärt schema över hur montessoriläraren och specialpedagogen skall stödja barnet. 

Specialpedagogen arbetar inne i sitt rum med barnet eller ute i verksamheten, var arbete sker beror på det 

individuella barnet, situationen och dagsläget. Specialpedagogen har inte något fast schema utan följer 

barnen och verksamheten i övrigt. Hon går även ut i verksamheten och följer upp ”sina” barn genom att 

följa deras arbetsscheman, kontrollerar läxor, planering och stöttar dem socialt, hon byter med 

montessoriläraren om han/hon behöver tid för att ha en individuell genomgång i något moment med ett 

barn. (dokumentstudier 2007-03-19, observation & informellt samtal 2007-03-20) 

Specialpedagogen och montessoriläraren lyfter fram betydelsen av att de kan vara flexibla i sitt 
arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

Fördelarna är att jag kan vara väldigt flexibel, jag kan hämta ett barn, eller locka in ett barn eller bara prata 

en stund när jag ser att något av de här barnen som är lite stökiga behöver det. Jag finns i verksamheten, 

vi kan sätta oss ner och prata en stund och de kan tala lite om vad som är jobbigt just då. Jag behöver inte 

gå in i något klassrum och hämta ut någon utan jag kan fånga upp någon. Det känns oerhört kränkande 
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när man plockar ut ett barn och säger att du behöver extra lästräning, dom behöver det ja, men de 

behöver inte plockas ut för det, för det är kränkande tycker jag. (intervju 2007-03-19) 

Samarbetet med specialpedagogen och montessorilärarna fungerar bra, vi har en närhet till varandra och 

jag kan lika bra gå till X eller XX eller XXX och säga att jag har ett barn som behöver arbeta extra med 

något praktiskt. Det är väldigt viktigt att vi kan vara flexibla. Jag blir aldrig ensam i dessa frågor, är jag 

upptagen av en liten grupp eller ett annat barn är det skönt att veta att jag kan skicka barnet till någon 

annan och han/hon får hjälp där. (intervju 2007-03-20) 

Samtliga pedagoger vid skolan har någon form av montessoriutbildning, de har en gemensam 
plattform att stå på. Skolan drivs av några av pedagogerna och vägen mellan beslutsfattarna och 
verksamheten blir således kort, det finns heller inga synliga eller osynliga väggar och dörrar 
mellan de olika ”hemvisterna” vilket underlättar samarbetet.  

Specialpedagogen lyfter fram vikten av att läraren har montessoriutbildning.  

När man får personal som inte är montessoriutbildad och som är positiva till det arbetssättet men som inte 

kan släppa, de undervisar, man har alltså renodlad undervisning, då blir det andra effekter än bara 

renodlad undervisning. När de undervisat en grupp med barn och går ut därifrån så är det fritt fram för 

barnen, för då är man färdig. Man är inte självgående längre utan nu är läraren borta, nu är vi lediga i stort 

sett. Då frångår vi det här med självständigt arbete, med barns utveckling efter sin förmåga och att den 

vuxne går runt och hjälper istället. (intervju 2007-03-19)  

Specialpedagogen lyfter här fram svårigheten som kan uppkomma för samtliga montessorilärare 
men kanske främst för en lärare utan montessoriutbildning när han/hon skall finna en bra 
övergång mellan den lärarledda undervisningen, de gemensamma genomgångarna och samtidigt 
bevara det självständiga arbetet.  

5.2.5 Samarbetet med hemmet 

Förståelsen, kunskapen om skolans pedagogik och samarbetet med hemmet är betydelsefulla 
faktorer för barnens skolgång. Vid skolan anordnas föräldrautbildningar och föräldrarna bjuds 
även in en kväll i månaden för att få information, bekanta sig med material, ställa frågor och 
ventilera funderingar.   

Sist skolan anordnade föräldrautbildning var det två anmälningar. Föräldraarrangemanget är inte så högt, 

vi rannsakar oss ibland om hur vi kunde göra detta bättre men jag tror att det i kommunen med den 

industri vi har så har man inte den nivån, den grund där man tycker att skolan är viktig. Man kommer till 

montessoriskolan och så säger man att man är fri att utvecklas men det är inte frihet från och när man då 

vill att föräldrarna och barnen skall ta till sig det här med ansvar och ordning kan det bli diskussioner. Vi 

har många föräldrar som har valt bort någonting annat än valt montessori, men vi har också dem som valt 

montessoripedagogiken och det känns oerhört varmt, och det märks också. (intervju 2007-03-19) 

Det kan störa barnen när föräldrarna inte riktigt är insatta i sättet att arbeta och inte kan uppskatta när 

barnet har gjort något, det har jag sett många gånger, ingen kritik mot föräldrarna med det kan vara ett 

stort arbete för barnet och sedan ser inte föräldrarna storheten i det. Men det är som sagt upp till oss att 

informera föräldrarna lite mer. (intervju 2007-03-20) 
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Skolan vill arbeta för ett mer kontinuerligt samarbete med föräldrarna men upplever att det är lite 
svårt att få ett riktigt gensvar och intresse. Några barn har gått vid skolan sedan förskoletiden men 
en del barn har börjat senare och kommit efter ett skolbyte.   

5.2.6 Sammanfattning – skola A 

Skolans profilering som montessoriskola genomsyrar skolan som helhet. Basen är en flexibel 
organisation och pedagogerna har sin gemensamma plattform i montessoripedagogiken.  

Vid skolan utmärks montessoripedagogiken av; barnet i centrum, en förberedd miljö samt 
individualisering. Dessa tre element är betydelsefulla för hur specialpedagogiken gestaltas vid 
skolan, i pedagogernas handlingar förenas montessoripedagogik och specialpedagogik. Det 
specialpedagogiska stödet ges i den dagliga verksamheten eller dess omedelbara närhet av såväl 
specialpedagogen och montessorilärarna, handledning förekommer i form av individuella samtal 
och samtal vid pedagogiska möten. Mellan specialpedagogen och montessorilärarna finns ett nära 
och öppet samarbete med det enskilda barnet i fokus.  

Vid skolan ses få begränsningar i den valda pedagogiken för barn i behov av särskilt stöd, det 
som omnämns är en eventuellt negativ påverkan genom rörelsen i rummet och de många intryck 
som kan uppstå genom det rika materialutbudet.  

Samarbetet med hemmet belyses av pedagogerna som viktigt men samtidigt svårt att genomföra 
enligt pedagogernas önskemål, detta upplevs av pedagogerna som negativt för barnens 
skolsituation och ett område skolan vill arbeta vidare med och försöka utveckla.   

 

 

Figur 2. Gestaltning av specialpedagogik vid skola A.  
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5.3 Presentation av montessoriskola B 

Skolan är en kommunal grundskola och ligger centralt i ett litet samhälle på landsbygden i 
närheten av två större städer. I samhället bor cirka 3500 människor och bebyggelsen består i 
huvudsak av villor och kedjehus. Skolan har cirka 400 barn från F-klass till skolår fem, 
pedagogerna och barnen arbetar i tre spår samt en montessoriskola som bildar ett eget spår men i 
övrigt tillhör skolan. Initiativet till grundandet av en montessoriskola kommer från tre av 
personalen som tidigare arbetade vid skolan och som har montessoriutbildning. Montessoriskolan 
är nu sedan fem år tillbaka en del av den kommunala skolan. Intagningen till montessoriskolan 
sker genom att föräldrarna i kommunen får ställa sina barn i kö, men montessoriskolan är öppen 
för alla barn i kommunen. Föremål för den här studien är montessoriskolan som jag kommer att 
nämna som montessoriskolan, vid hänvisning till den övriga verksamheten används benämningen 
skolan.   

Det totala antalet anställda vid skolan är cirka 70 personer och man arbetar i arbetslag F-2 och 3 – 
5. Personalen vid montessoriskolan (6 stycken) bildar ett eget arbetslag, liksom special-
pedagogerna (5 stycken) vid skolan gör. Fritidshem för barn som behöver finns inom varje 
arbetslag och det finns även en fritidsklubb för de äldre barnen. Montessoriskolan har tillgång till 
kommunens resurscentrum och vid skolan finns logoped (anställd som specialpedagog), 
talpedagog och sjuksyster. En montessorilärare (ej utbildad specialpedagog) arbetar som 
specialpedagog vid skolan och ansvarar för det specialpedagogiska stödet i matematik för barn i 
behov av särskilt stöd vid montessoriskolan. Därtill är en specialpedagog vid skolan kopplad till 
montessoriskolan för att stödja barn i behov av särskilt stöd i svenska. Vid skolan och 
montessoriskolan arbetar man med SET8 – Social och Emotionell Träning/livskunskap och vidare 
har skolan portfolio9 som profilering varför även montessoriskolan arbetar utifrån denna 
profilering.  

Montessoriskolan har egna lokaler och en egen skolgård men ligger i nära anslutning till skolan 
och barnen kan utnyttja även skolans gård. På skolgården som är lummig och grön finns 
gungställningar, lekredskap och en sandlåda. Barn och personal från montessoriskolan äter sin 
lunch vid skolan där barnen även har idrott och musik. I montessoriskolan finns tre klassrum med 
egen ingång och sanitära utrymmen, ett gemensamt kök (personalrum) finns i anslutning till ett 
av klassrummen. Barnen är indelade i åldersblandade grupper; Förskoleklass – skolår 1 (19 barn), 
skolår 2 – 3 (16 barn) samt skolår 4 – 5 (20 barn). Fem av pedagogerna vid montessoriskolan har 
montessoriutbildning och de arbetar heltid, tiden är uppdelad i undervisningstid och 
planeringstid. Pedagogerna ansvarar för olika klasser men arbetar även över klassgränserna inom 
ämnen till exempel; NO och matematik.    

Klassrummen är ljusa med låga fönster, det finns arbetsbord som är grupperade i olika antal 
sittplatser (barnen har fria platser) och även några enskilda platser, samt två soffor där barnen kan 
krypa upp och läsa en bok. I anslutning till varje klassrum finns ett mindre arbetsrum och runt 

                                                 
8 För mer information, se http://www.set.st 

9 Portfoliometodik i skolan synliggör kunskapsutvecklingen över tid och stöder barnet att aktivt delta i sin egen lärprocess. 

Genom att samla, välja ut, utvärdera och reflektera kring sina arbeten utifrån strävans- och uppnåendemål tydliggörs lärandet. 

(Ellmin, B. & Ellmin, R., 2003, Att arbeta med portfolio. Teori, förhållningssätt och praktik)  
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väggarna i klassrummen finns arbetsmaterialet uppdelat enligt ämnesområden; matematik, 
svenska, språk, naturorienterande ämnen (NO), samhällsorienterande ämnen (SO).  

Barnens skoldag har en bestämd start och sluttid, vilken varierar beroende på barnens ålder. Efter 
lunch har de rast, men i övrigt finns ingen rast inlagd i schemat. Barnen kan dock ta en kortare 
paus från arbetet på förmiddagen vid behov. På schemat är ämnen som idrott och musik 
fastställda, den övriga tiden är avsatt för individuellt arbete eller gemensamma lärarpresentationer 
av teman eller arbetsområden.  

5.4 Redovisning av det empiriska materialet; skola B 

5.4.1 Individualisering 

I början av veckan planerar barnen sin arbetsvecka utifrån sin egen individuella studieplan, som 
stöd och struktur har de även hjälp av ett schema som är inklistrat i deras loggböcker. Aktuella 
händelser som gäller alla barn skrivs upp på tavlan. Läraren stödjer barnen i planering och 
utvärdering efter behov.  

Montessoriläraren går runt i klassen och stödjer barnen individuellt i planeringen, några behöver mycket 

lite stöd och andra mera. Hon och barnet går igenom den individuella studieplanen och barnet får tips, 

idéer om vad han/hon kan arbeta med. En kille med dyslexi får skrivhjälp och ibland har montessoriläraren 

skrivit en färdig lapp som X klistrar in i sin loggbok. Under förmiddagen går montessoriläraren igenom alla 

planeringar individuellt och godkänner dem. (observation & informellt samtal 2007-04-10) 

Att planera och strukturera sin arbetsvecka kan enligt Hensvold (2006) (se sid 15) vara svårt för 
många barn. I momentet ingår att läsa av sin individuella studieplan och att ha en god 
tidsuppfattning om sitt eget lärande; hur mycket hinner jag arbeta med under en vecka? Här ges 
barnen individuell hjälp och de har möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar och 
kunskapsnivå.  

En fördel med det individuella arbetet är även enligt montessoriläraren att barnen inte kan 
jämföra sig med varandra; barn i svårigheter behöver inte känna sig frustrerade på grund av att de 
är långsammare än sina kamrater. 

De kommer så långt de kan i sin läs- eller skrivutveckling men de blir inte frustrerade varje dag och det 

tycker jag är det viktigaste, att varje barn jobbar på sin nivå och att de inte direkt kan jämföra sig med 

varandra i olika saker, genom att de gör olika saker. (intervju 2007-04-10)  

Vid montessoriskolan har barnen läxor i svenska, matematik och engelska. Barnen har alltid 
minst en vecka på sig att lämna in sina läxor och inlämningsdatum skrivs in i loggböckerna.  

I svenska har barnen i skolår 4 – 5 haft en text till läxa. Utifrån texten väljer barnen individuellt ut allt från 4 

– 10 ord som de vill lära sig stava. Montessoriläraren läser mening för mening och barnen skriver ner om 

det i den lästa texten kommer upp ett ord som de själva har valt som läxa. Barn som vill får även försöka 

skriva några ord som montessoriläraren har bestämt och säger att de skall skriva ner. Barnen lämnar 

sedan in de ord de valt att skriva till montessoriläraren som går igenom stavningen av dem. (observation 

2007-04-11)  
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I engelska har barnen individuella läxor, barnet och montessoriläraren väljer ut lämpligt antal ord som blir 

läxa till barnet.  Den övriga läxan består av uppgifter som är utplockade från de aktuella sidor där barnet 

arbetar i nuläget. (observation 2007-04-11) 

Läxorna i matematik är individuella och alla barn har en läxa varje vecka. När barnet lämnar tillbaka sin 

läxa går montessoriläraren igenom den tillsammans med barnet och rättar vid behov. Hon delger barnet 

strategier men lyssnar först in hur barnet tänker; ”Hur tänker du?”. Detta för att få ledtrådar till goda 

strategier som passar just detta barn. (observation & informellt samtal 2007-04-10) 

Genom att barnen ges individuella läxor har även barn i svårigheter möjlighet att lyckas. Att 
känna att man lyckas kan vara viktigt för självförtroende. I klassen framkom vid 
observationstillfällena inte någon form av ”tävling” eller jämförelse mellan barnen vilket tyder på 
ett klimat som är positivt för barn i svårigheter. Arbetet med individuella läxor kräver förstås en 
god organisationsförmåga av montessoriläraren. I associationsschemat lyftes specialpedagogik 
fram som ett ”pedagogiskt finlir” som stärker barnets självförtroende, ett passande namn för de 
individuella läxorna?  

Vid engelskan är klassen uppdelad i två grupper (år 4 - 5), den andra gruppen har då musik vid 
skolan.  

Lektionen börjar gemensamt men sedan övergår barnen till sina individuella planeringar i engelska. X som 

har dyslexi är enbart med på den muntliga och gemensamma delen. Detta enligt överenskommelse med 

föräldrarna, X vill öka sitt ordförråd för att kunna förstå och prata engelska. Däremot upplever X att det är 

svårt att arbeta individuellt med engelska. Under resten av lektionen sitter X och lyssnar på en svensk 

talbok vid datorn. Hemma har X även tillgång till DAISY10 som han kan använda som hjälpmedel för att 

läsa svenska och engelska texter. (observation & informellt samtal 2007-04-11) 

Undervisningen individualiseras utifrån barnens förutsättningar. Här finns även utrymme för 
”specialarrangemang” för barn i svårigheter, och de har tillgång till hjälpmedel i hemmet för att 
underlätta skolgången.   

Hur läsinlärningen struktureras kan påverka barnets förutsättningar för en god läsutveckling. 

Läsinlärningen sker genom gemensamma genomgångar av ljud-bokstav för att säkerställa att alla barn 

”följer med på tåget”. Det ges även individuellt stöd i läsinlärningen och barnen har språklek i små grupper 

(F-1). I början arbetar man mycket med diktering, det vill säga man skriver gemensamma texter som 

sedan blir barnens läsläxa. Barnen får småningom individuella läsläxor. Till läsläxan har montessoriläraren 

sammanställt frågor som barnen skall svara på för att träna sig på att skriva och säkerställa läsförståelsen. 

Man börjar även tidigt med bokcirklar där man diskuterar det lästa, detta startar upp vid vårterminen i år ett 

och fortsätter sedan vidare under de senare skolåren, barnen är indelade i olika grupper utifrån deras 

läsförmåga. Grupperna samlas (montessoriläraren deltar) och diskuterar de lästa böckerna, barn i stora 

lässvårigheter ges möjlighet att lyssna på den aktuella boken för att ha möjlighet att delta i bokcirkeln. 

(observation & informellt samtal 2007-04-10)  

Läsinlärningen vid montessoriskolan sker såväl individuellt som i grupp. Montessoriläraren 
arbetar förberedande med språklig medvetenhet, hon använder olika läsinlärningsmetoder för att 

                                                 
10 En digital teknik som strukturerar text och annan typ av data för att göra det enklare att söka i och läsa information. 
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nå alla barn och följer det enskilda barnets förutsättningar och behov. Arbetet visar på en 
helhetssyn på läsning; i momenten ingår; att tala, läsa och skriva.  

Mellan klassrummen finns stängda dörrar, men det är fritt för barnen att röra sig mellan rummen.  

Eleverna rör sig även mellan klassrummen, det är främst de yngre som kommer in och får presentationer 

eller hämtar material. De får sin handledning här i klassrummet, sedan tar de med sig materialet till sitt 

klassrum och jobbar vidare där. De äldre går mera ner och lånar material när det behöver sådant som inte 

finns här i klassrummet (intervju 2007-04-10).  

Genom att barnen får röra sig fritt mellan klassrummen och hämta material ges de möjlighet att 
arbeta på sin egen utvecklingsnivå. För barn i svårigheter anser jag att det är viktigt att få tillgång 
till arbetsmaterial i lämplig svårighetsgrad och det kan även vara bra för dem att repetera genom 
att arbeta med material som de redan har passerat. Här ges även möjlighet för barn med behov av 
större utmaningar att få sina behov tillfredsställda, de behöver inte vänta tills de uppnått rätt 
skolår utan kan utvecklas i sin egen takt.  

5.4.2 En föreberedd miljö 

Montessorimaterialet ingår som en naturlig del av miljön och matematikmaterialet lyfts speciellt 
fram som ett bra hjälpmedel för att ge en konkret bild av abstrakta begrepp.  

Höjdpunkter tycker jag är när barnen jobbar tillexempel med bråk och de upptäcker att ”är det så här lätt?”. 

När vi hade prov nu i femman så funderade barnen varför man frågar vilket som är mest en halv eller en 

tredjedel. Barnen förstod inte att det skulle vara svårt, de har den bilden klart framför sig genom materialet. 

Det är sådana tillfällen i vardagen när de tillägnat sig matematiken som jag tycker är positivt. (intervju 

2007-04-10)  

Specialpedagogen som arbetar nästan enbart med barn i behov av särskilt stöd i matematik 

använder montessorimaterialet i sitt arbete vid skolan.  

 

Det mest positiva är naturligtvis när barnet jag arbetar med känner glädje för matematik och förstår vad 

han/hon gör och varför. Detta händer tack och lov ganska ofta och här är montessoripedagogiken och 

montessorimaterialet till stor nytta. Även barnen vid skolan upplever att de får en djupare förståelse, 

dessutom brukar de bli mer positivt inställda till matte. (intervju 2007-06-21) 

Montessorimaterialet används kontinuerligt vid presentationer samt som stöd för barn i 
svårigheter. Materialet möjliggör konkretisering och inlärning via flera sinnen vilket pedagogerna 
lyfter fram som viktigt för barn i matematiksvårigheter.  

Montessoriläraren kan inte lyfta fram något som i stunden är negativt för barn i behov av särskilt 
stöd i denna miljö.  

Nej, jag tycker bara det är fördelar man hinner med dem på ett annat sätt. Vi har flera barn som är i behov 

av extra hjälp och de får det på ett helt annat sätt här. Jag hinner med dem (intervju 2007-04-10).   

Däremot ser hon vissa farhågor om hur det skall bli för barnen senare när de kommer till en 
vanlig skola till exempel i skolår sex.  
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Ibland tänker jag på om våra barn senare kan ha svårt att vänta på sin tur. Barnen sitter inte här och 

väntar, de väntar aldrig, de har sin planering, det finns alltid annat att göra om man inte kommer vidare 

med en sak. Men skall alla sitta och ha matte samtidigt tror jag vara barn kan bli väldigt otåliga för det är 

de inte vana vid. Det kan vara en nackdel men jag ser det inte som en nackdel utan att andra system får 

anpassa sig i stället. Att vänta på sin tur är jättebra, men att sitta overksam, passiv och vänta är inte bra. 

(intervju 2007-04-10)  

Montessoriläraren anser att den ”vanliga” skolan mer borde anpassa sig till barnen och bygga på 
mera individuellt arbete så att inte barnen blir så hänvisade till lärarens tid att hjälpa dem.  

I den förberedda miljön har man även tillgång till andra former av hjälpmedel för barn i behov av 
särkilt stöd, till exempel; datorer med möjlighet att lyssna på talböcker, hörselskydd, pilates boll 
och kilkuddar i olika höjer för förbättrad sittställning.  

Barnen arbetar med ett grupparbete, de skall göra en tidning. Grupperna är uppdelade av Montessori-

läraren och det finns båda starka och svaga läsare i grupperna. X som har dyslexi får hjälp av sin grupp att 

välja ut en artikel som han skall skriva om. X bläddrar och läser i sin tidning och väljer ut en artikel som 

verkar intressant, sedan hjälper en kamrat till att läsa texten högt. När X har bestämt sig för en artikel 

kommer Montessoriläraren och läser och diskuterar artikeln tillsammans med honom. De diskuterar 

tillsammans vad som skall vara med i den egna artikeln och montessoriläraren markerar detta med gul 

understrykningspenna. Därefter går X till datorn och skriver ut sin artikel. När de senare i gruppen skall 

läsa upp valda artiklar och rösta om vilka som skall in i tidningen hjälper en kamrat till att läsa upp X: s 

artikeln. (observation & informellt samtal 2007-04-11) 

Grupparbete eller arbete med en kamrat ses även som ett stöd för barn i behov av särkilt stöd, de 
arbetar såväl organiserat som spontant i större eller mindre grupper. 

Barnen arbetar ofta parvis eller i en mindre grupp i matematik för att ta hjälp av varandra. Det är inte 

nödvändigt att de arbetar med samma uppgifter men de uppmuntras att ta hjälp av både sina kamrater och 

det konkreta materialet. (observation & informellt samtal 2007-04-10)  

Barnen hjälper varandra spontant och de visar ofta sig vara duktiga på att ge förklaringar till 
varandra. Här fungerade arbetet i grupp bra för X som är i stora lässvårigheter men det kräver att 
barnen har en positiv attityd till olikheter och förståelse för varandras svårigheter. 
Montessoriläraren var observatör i bakgrunden och kom in och hjälpte till när behov uppstod.  

5.4.3 Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd  

I skolans handlingsplan för barn i behov av särkilt stöd ges riktlinjer till hur det 
specialpedagogiska stödet skall prioriteras och riktlinjer för omfattning av insatserna.  

Varje hösttermin samt vid de årliga klasskonferenserna lämnar lärarna in önskemål om specialpedagogiskt 

stöd till barn i behov av särskilt stöd. Montessorilärarna får då fylla i en blankett där de beskriver behovet 

och inom vilket/vilka områden som de anser att det finns svårigheter, blanketten lämnas till 

specialpedagogerna vid skolan. Till blanketten bifogas även tidigare åtgärdsprogram eller en beskrivning 

av tidigare insatser. De yngre barnen prioriteras och man har ett tätt samarbete. Barn med diagnos till 

exempel dyslexi har kontinuerligt individuellt stöd. Annars består stödet även av olika stödperioder till 

exempel; Individuell intensivträning i läsning och stavning. Specialpedagogen som är logoped arbetar i 

första hand med barn med dyslexi. Specialpedagogerna skriver åtgärdsprogram i samråd med 

montessorilärare, föräldrar och barnet. (informellt samtal & dokumentstudier 2007-10-04) 
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I åtgärdsprogrammet lyfts fram ”vad fungerar bra?” och ”vad fungerar inte bra?”. Här görs upp mål och 

delmål samt framkommer vem som är ansvarig för åtgärderna. Vidare bestäms uppföljning och ansvarig 

för detta. En utvärdering med fortsatt planering ingår också i skolans åtgärdsprogram. (dokumentstudier)  

Montessorilärarna är ”beställare” av specialpedagogiska resurser men kan inte alltid påverka om 
stödet ges vid montessoriskolan i den egna klassen eller vid skolan i specialpedagogens 
arbetsrum.  

Läraren tycker det är bra med tidig hjälp och anser att samarbetet är bra, men tycker att det vore bättre att 

specialpedagogen arbetade i klassrummet i större utsträckning. En elev i skolår två går till exempel ifrån 

tre gånger i veckan till skolan för att få stöd och han upplever det inte alltid som positivt. Montessoriläraren 

försöker därför även så mycket som möjligt ge stöd i klassen genom daglig läsning individuellt med eleven. 

(informellt samtal & observation 2007-04-11) 

Montessorilärarna vill att barnen så lite som möjligt skall behöva gå ifrån gruppen men anser att 
det är försvarbart för barn med dyslexi att de går ner till skolan och får hjälp av logoped eller 
extra motoriskträning.   

Vi har ett barn med svår dyslexi, och det barnet behöver hjälp även om jag har montessoriutbildning. 

Barnet går dagligen till en logoped vid skolan. Där ges speciellt anpassa träning men annars så arbetar 

barnet här och det går jättebra. Det tycker jag är ett bra system. (intervju 2007-04-10) 

Vid skolan har två idrottslärare MTI-utbildning11. Barn med dyslexi eller andra barn som är i behov av 

rörelseträning har MTI-gymnastik två timmar en eftermiddag i veckan, vilket är mycket positivt. (intervju 

2007-04-10)   

I handlingsplanen ges även förslag på olika tester, diagnoser som kan göras för att tidigt fånga 
upp eventuella barn i behov av särskilt stöd.  

Detta kan lätt användas för speciella syften och vridas och vändas så att det som ”redovisaren” vill ska 

synas syns. Positivt är såklart att mycket kan klarna och resurserna lättare kan sättas in där de behövs, 

men åter igen är det så och vad är det egentligen som testas i en provsituation eller vid till exempel ett 

Wisc test!? (intervju 2007-06-21) 

Specialpedagogen känner sig tveksam till olika former av tester och framförallt till hur man ser 
på resultatet och tolkningarna av dessa.  

Synpunkter som belyser problematiken kring att samarbeta när man har olika pedagogiska 
profileringar lyftes fram av montessoriläraren och specialpedagogen. Montessorilärarna ser det 
som viktigt att specialpedagogen har montessoriutbildning när han/hon skall arbeta vid 
montessoriskolan med deras barn. 

Y vår specialpedagog som vi har i matematik är inte specialpedagog men arbetar som det nu, hon är 

montessorilärare och med henne är det lättare att samarbeta. Jag kan inte tänka mig att ha ”mattespec” 

med en icke montessorilärare. Vi kan inte skicka barnen till det om han/hon skall sitta och räkna i en bok, 

sida upp och sida ner. Om inte specialpedagogen har montessoriutbildning får de vara här och hjälpa till 

med annat, för har de inte kunskap om materialet i matematik så kan de inte använda materialet som 

                                                 
11 Det är en utbildning som handlar om ”Motorik-Träning-Inlärning”, en form av rörelseträning som är utarbetad av 

idrottsläraren Christer Sandberg. (se http://www.mti.m.se). 
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verktyg. Montessoriutbildning är en förutsättning för att arbeta som specialpedagog här speciellt när det 

gäller matematiken. Nu arbetar vi två i klassrummet när vi har specialpedagogen här (en timme i veckan) 

och då kan vi vara två som hjälper till, det är bättre än att ta ut ett barn och träna lite extra. (intervju 2007-

04-10).  

Specialpedagogen som även har montessoriutbildning upplever i sin tur att det kan vara svårt att 
handleda kollegor som är ”osäkra i sin roll” eller inte har ”det enskilda barnet i fokus”. 

Den negativa känslan uppstår främst när barnen vill och kan men inte får redskap och möjlighet att arbeta 

på det sätt som han/hon borde får göra. I mitt arbete ingår handledning av pedagoger och arbetslag. Det 

svåraste här är lärare som är osäkra i sin egen roll och därför har ett enormt kontrollbehov eller använder 

sig av traditionell katederundervisning utan att ha de enskilda barnen i fokus. (intervju 2007-06-21)  

I samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, framstår olikheter i utbildning och grundsyn på 
barnet som faktorer som påverkar hur stödet slutligen utformas.   

Det framkommer även frågor som rör specialpedagogens arbetsuppgifter i relation till 
klasslärarens åtaganden.  

I associationsschemat ses specialpedagogik som positivt när det sker i samarbete med läraren i klassen 

och det omnämns som kvalificerad undervisning och handledning. Som negativa associationer av 

begreppet specialpedagogik framkommer vid två enkäter frågan om ”specialpedagogerna har mindre USK 

(undervisningstid) än de som är klassansvariga”, de anses ha en ”friare roll och mindre arbete än 

klassläraren”. Vidare lyftes fram att det är viktigt att de som arbetar har lärarkompetensen i botten med 

kommentaren att ”det är inte alltid så”. (associationsschema)  

5.4.4 Påverkan från tillhörighet till skolan   

Montessorilärarna ser fördelar med att tillhöra en vanlig kommunal skola. Det ger personalen ett 
större utbud med utbildningar och fortbildningar och annan personal till exempel olika 
specialpedagogiska resurser samt hjälpmedel.   

Vi har tillgång till kommunens resurscentrum och allt annat som kommunen har, vi har här både logoped, 

talpedagog och sjuksyster vid skolan. Vi har även tillgång till idrottshall, slöjdsalar, samt musiklärare från 

F-klass. (intervju 2007-10-04) 

Här framkommer även nackdelar som lyftes fram kring att tillhöra en skola med annan 
pedagogisk profilering än den egna.  

Även om jag har jobbat över 25 år på den vanliga skolan så är det jättemycket som man gjorde där som 

man fortfarande gör här som är bra. Nu har vi bjudit hit all personal på en halvdags studiedag och dukat 

upp allt material så de skall få laborera. Men de orkar inte ta till sig detta, de klagar ofta på att det är saker 

som de inte hinner med och man delger tips men de orkar inte i alla fall. De kan klaga på att det är femton 

barn som står i kö och väntar på att bli hjälpta i matematik men varför har då allihop matematik på samma 

gång? Då kan man bli lite trött, eftersom vi tillhör den vanliga skolan, hade vi varit på en montessoriskola 

så hade vi inte stångats med det här så mycket. (intervju 2007-04-10)  

Hos montessorilärarna finns en önskan om att kunna delge lärarna vid skolan kunskap från 
montessoripedagogiken som de anser skulle gynna alla barn och i synnerhet barn i svårigheter. 
Jämförelser görs med att montessorilärarna tagit med sig ”pedagogik” från den vanliga skolan 
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som hon tycker gynnar barnen och anser att det även borde fungera tvärtom. Liknande tankar och 
fungeringar kom även fram inför barnens fortsatta skolgång vid skolår sex.  

När specialpedagogen använder montessoripedagogiken i sitt arbete vid skolan upplever hon inte 
något större motstånd hos kollegor eller föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd.  

Finns det nackdelar så är det kollegors inställning (som brukar försvinna med kunskap) och ibland en oro 

hos föräldrar som tror att det är något konstigt och mycket annorlunda detta med Montessori. Det brukar 

gå över fort i takt med att deras barn gör framsteg! (intervju 06-21) 

För specialpedagogen är det inte problematiskt att överföra montessoripedagogik till skolan så 
länge hon själv utför ”handlingarna”, däremot upplevde hon liksom montessoriläraren en viss 
svårighet när det gällde att överföra kunskap som skulle leda till att någon annan handlade utifrån 
montessoripedagogiken.  

Tillhörigheten till skolan ger föräldrar till barn i behov av särskilt stöd vid montessoriskolan 
möjlighet att medverka i ett nätverk som är grundat av föräldrar vid skolan.  

Bland föräldrarna vid skolan finns ett nätverk för föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Nätverkets tanke 

är att man kan stödja varandra samt delge varandra råd om olika typer av stödåtgärder inom både skolan, 

barnpsykiatrin, habilitering och försäkringskassan. Ett mål är även att man skall träffas och få känna att 

man är flera som har barn i behov av extra stöd, för att klara sin skolgång. (dokumentstudier)  

5.4.5 Sammanfattning – skola B 

Montessoriskolan ingår som en del av en vanlig kommunal skola vilket påverkar dess 
organisation och verksamhet. Vid montessoriskolan är grundstommen i verksamheten 
montessoripedagogiken vilket även är lärarnas gemensamma plattform. Montessorilärarna har 
även behållit arbetsmoment (pedagogik) som visat sig framgångsrika i deras tidigare erfarenheter 
inom den vanliga grundskolan, till exempel vid läsinlärning.  

Montessoripedagogiken utmärks av; en förberedd miljö och individualiseringen, barnen arbetar 
utifrån sina egna förutsättningar och behov. Montessorilärarna stödjer barn i behov av särskilt 
stöd i verksamheten och anpassar undervisningen och lärostoffet vilket kan ses som handlingar 
som förenar montessoripedagogik och specialpedagogik.  

Organisationen att vara en del av skolan påverkar hur det specialpedagogiska arbetet utformas. 
Montessorilärarna lyfter här fram både positiva och negativa faktorer vilket illustreras med + 
(plus) och – (minus) i figur 3 (se sid 41). Montessoriskolan och skolan samverkar kring barn i 
behov av särskilt stöd och montessorilärarna ser det som en stor fördel att ha tillgång till en bred 
specialpedagogisk kompetens vid skolan. Lärarna vid montessoriskolan beställer 
specialpedagogiskt stöd från skolan, stödet ges både i montessoriskolan och vid skolan. Vilket 
illustreras med pilar till/från (SM) och (S) i figur 3 (se sid 41).   

Montessorilärarna önskar att stödet i större omfattning skulle ges vid montessoriskolan så barnen 
inte behöver gå ifrån sin egen grupp, och anser det som betydelsefullt att specialpedagogen har 
montessoriutbildning.  

Vid montessoriskolan upplever man även ibland frustration som uppkommer på grund av att det 
finns olikheter i hur verksamheten (pedagogiken) skiljer sig åt mellan montessoriskolan och 
skolan.   
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Figur 3. Gestaltning av specialpedagogik vid skola B. 

5.5 Jämförelse mellan skola A och B 
Montessoripedagogik, en förberedd miljö och individualisering utgör grundstommen vid båda 
skolorna där nästan samtliga pedagoger har montessoriutbildning. Den stora rörelsefriheten vid 
skola A ses som positiv ur ett specialpedagogiskt perspektiv, barnen har fri tillgång till allt 
material vid skolan och kan inspirera och inspireras av varandra. Friheten att röra sig fritt i 
lokalen och det myckna materialet ses även som ett möjligt orosmoment för barn i svårigheter. 
Vid skola B sker rörelserna inte lika naturligt som vid skola A då det finns dörrar mellan 
klassrummen. Detta gör även att det är lugnare och mindre rörelse kring barnen. Vid skola B ses 
inga nackdelar för barn i behov av särskilt stöd med montessoripedagogiken eller den förberedda 
miljön men en oro om hur barnen skall mötas och anpassa sig vid senare skolår framhävs.  

Teman som utkristalliseras vid båda skolorna är; En förberedd miljö och Individualisering (se 
Figur 2,3). En stor likhet råder mellan skolorna i hur de använder den förberedda miljön för att 
stödja barn i behov av särskilt stöd. Vid skola A och B är en stor del av dagen avdelad till det 
individuella arbetet. Här erbjuds individualisering, genom att barnen får arbeta i sin egen takt och 
utifrån sina egna förutsättningar och behov, montessorilärarna erbjuder stöd och hjälp i 
planering/utvärdering och anpassar undervisningsstoffet. Vid skola A utkristalliserar sig temat 
”barnet i centrum” (se figur 2), tydligare vilket kan vara en följd av att det vid skolan finns flera 
barn som har det oroligt hemma, vilket i sin tur påverkar deras möjlighet till koncentration på 
arbetet vid skolan. Vid skola B utkristalliseras inte detta tema lika tydligt men ingår som en del i 
individualiseringen. Gränsen mellan de tre teman; barnet i centrum, individualisering och en 
förberedd miljö är inte konturskarp och de står även i ett beroendeförhållande till varandra. 

Skolorna skiljer sig åt organisatoriskt, och det påverkar hur specialpedagogiken gestaltar sig vid 
skolorna. Skola A är en fristående montessoriskola och vägen mellan beslut och verksamhet är 
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kort. Skola B tillhör en vanlig kommunal skola och samverkar med skolan kring barn i behov av 
särskilt stöd. Vid skola A och B lyfte montessorilärarna fram vikten av att specialpedagogerna 
har montessoriutbildning för att underlätta samarbetet kring barn i behov av särkilt stöd. Samtliga 
informanter anser att det specialpedagogiska stödet i så stor omfattning som möjligt skall ges 
inom den grupp som barnet tillhör. 

Skola B har genom tillhörigheten till skolan en bredare kompetens att tillgå vad gäller 
specialpedagogiska resurser och även ett vidare utbud av hjälpmedel för barn i behov av särskilt 
stöd.  

Läsinlärningen vid skola A och B skiljer sig åt i hur strukturerad den är, vid skola A utgör 
montessorimaterialet grunden medan man vid skola B kombinerar flera metoder för att möta 
barnen individuellt.  

Samarbetet med hemmet nämns vid skola A som en del som inte fungerar tillfredsställande 
medan pedagogerna vid skola B inte omnämner föräldrarna något speciellt. Vid båda skolorna är 
föräldrarna delaktiga vid utformandet av åtgärdsprogram och vid skola B finns ett nätverk för 
föräldrar till barn i behov av särskilt stöd.  
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6. Diskussion 

En förankring av studiens empiri i ett teoretiskt perspektiv görs i en diskussion som 

inramas av studiens syfte; att undersöka och lyfta fram hur specialpedagogik gestaltar sig i 

montessoriskolan. I diskussionen gör jag inte några bedömningar om hur specialpedagogik 

gestaltar sig vid skolorna, vilket inte heller ingår i studiens syfte. Intressanta faktorer och 

obesvarade frågor belyses och lyfts fram som genom reflektion hos läsaren kan verka för en 

utveckling av specialpedagogik i den egna verksamheten.  

De utvalda skolorna har montessoripedagogik som sin profilering och i verksamheten var Maria 
Montessoris grundtankar tydliga, nästan samtliga pedagoger hade montessoriutbildning. Vid 
observationerna av handlingar och i informanternas berättelser framkommer likt det Malm (2006) 
fann i sin studie en stark medvetenhet om lärarrollens betydelse, ett gemensamt förhållningssätt 
till barnet och en likartad förståelse av centrala begrepp i pedagogiken (se sid 16).   

Specialpedagogik och montessoripedagogik  

Forskare inom specialpedagogikens disciplin lyfter fram att specialpedagogik är en 
tvärvetenskaplig disciplin samt att det även kan vara svårt att definiera var skillnaden går mellan 
specialpedagogik och pedagogik (se sid 3).  

I studien framstår det som svårt att definiera och dra en strikt gräns mellan specialpedagogik och 
montessoripedagogik. Vid observationerna blev det tydligt hur pedagogernas handlingar 
medförde att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas. Det är främst under följande tre 
teman som detta framstår tydligt; Barnet i centrum, Individualisering och En föreberedd miljö (se 
figur 2,3). Vilka paralleller finns det i dessa teman som möjliggör att specialpedagogiken och 
montessoripedagogiken förenas?  

I montessoripedagogiken betonas vikten av att läraren observerar barnet för att kunna ”följa 
barnet” och bemöta barnet utifrån hans/hennes behov (se sid 14). I studien blir detta synligt i 
pedagogernas bemötande av det enskilda barnet. Pedagogerna lyfter fram barnet för att visa att 
just de är betydelsefulla och tar sig tid att lyssna på dem. När pedagogerna stödjer barnet i 
hans/hennes arbete sker detta genom individualisering. För att möjliggöra denna individualisering 
som består i att anpassa undervisning och stoff  krävs att pedagogen har observerat barnet och fått 
en kännedom om hans/hennes behov och förutsättning, att ha barnet i centrum är således en 
förutsättning för individualisering.  

I ett relationellt perspektiv på specialpedagogik (se sid 4) uppfattas specialpedagogisk kompetens 
som kvalificerad hjälp att planera in differentiering i undervisning och stoff. För att detta skall 
vara möjligt krävs enligt min åsikt att man observerar barnet på olika sätt för att få kännedom om 
dess behov och förutsättningar och en parallell kan dras till montessoripedagogiken.    

En förberedd miljö är mer än bara själva arbetsrummet och montessorimaterialet. Däri ingår även 
lärarrollen, de långa arbetspassen, åldersblandade grupper, ämnesintegrering och 
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sammanlänkning samt det individuella arbetssättet (se sid 14 ff). Vilka paralleller finns här som 
möjliggör att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas?  

Lärarens roll innebär att han/hon är observatör, inspiratör och handledare, en förutsättning för att 
möjliggöra en individualisering som sedan sker bland annat genom det individuella arbetet. 
Arbetsrummets utformning med en stor rörelsefrihet och montessorimaterialet skapar 
tillsammans möjligheter för barnet att få lära via flera sinnen. Matematikmaterialet lyfts av 
pedagogerna fram som betydelsefullt för att ge barnen konkreta upplevelser av abstrakta begrepp 
(se sid 36). I litteratur om matematiksvårigheter12 betonas vikten av att barnen får arbeta med 
laborativt material för att lyfta fram det matematiska tänkandet och att stödja språkliga 
förklaringar. I den förberedda montessorimiljön kan således dras följande paralleller som förenar 
specialpedagogiken och montessoripedagogiken; lärarens roll, det individuella arbetssättet och     
montessorimaterialet som även har en historisk koppling till specialpedagogiken (se sid 13).   

Utifrån resonemanget ovan kring de tre teman som presenterats återfinner jag följande paralleller 
som möjliggör att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas; lärarens roll, 
individualisering, individuellt arbete och montessorimaterialet.  

 

             

Figur 4.  Vad möjliggör att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas? 

 

Utifrån dessa tankegångar anser jag att det är svårt att fastställa om de i studien deltagande 
pedagogernas handlingar och bemötande av barnet skall ses som specialpedagogik eller 
montessoripedagogik, jag ställer mig även frågan om det är nödvändigt att dra en strikt gräns 
mellan dem.  

                                                 
12 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

    Lundberg, I & Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – hur hänger det ihop?     

   Stockholm: Natur och Kultur.  
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I strävan mot en skola för alla, liksom i det perspektiv som Persson (2001) nämner som det 
relationella perspektivet är visionen att pedagogik och specialpedagogik skall samspela. Även 
Nilholm (2006) lyfter fram vikten av att knyta de specialpedagogiska och pedagogiska frågorna 
närmare varandra. Således torde även ett närmande av specialpedagogik och 
montessoripedagogik ses som eftersträvansvärt.  

Är det kanske så att diskursen egentligen handlar om pedagogik, hur olika pedagoger bemöter  
barnens olikheter för att barnen skall utvecklas optimalt, trots att vi placerar orden special-, och 
montessori- framför pedagogiken?   

I  Lpo 94, som är ett nationellt styrkdokument för skolan finner vi även direktiv som i praktiken 
betyder att alla pedagoger bör observera och följa barnet när han/hon skall utgå från varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (se sid 1).  

Vid jämförelse av den specialpedagogiska verksamheten vid skola A och B med de perspektiv 
som Persson (2001) presenterar (se figur1, sid 4) har skola A har ett relationellt perspektiv val, 
även vid skola B dominerade detta perspektiv starkt, men inslag kan uppfattas från det 
kategoriska perspektivet.  

Persson (2001) anser att de båda perspektiven inte behöver vara varandra uteslutande. 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) har liknande åsikter och efterlyser en utvecklande 
dialog och samverkan mellan företrädare och forskare inom perspektiven. I forskning kring läs- 
och skrivsvårigheter13 lyfts idag fram vikten av individuellt anpassat stöd till barn i läs- och 
skrivsvårigheter, tillexempel barn med dyslexi. Det individuella stödet kan då även innebära ”en-
till-en” undervisning utanför den tillhörande gruppen. Vid skola B förekom stödperioder utanför 
den dagliga verksamheten som var relaterade till barnets uppvisade svårigheter, till exempel 
intensivträning i läsning och stavning. Barn med dyslexi hade också daglig kontakt med logoped 
och deltog i motorisk träning vilket montessoriläraren ansåg som positivt och även befogat att 
barnet då lämnade sin grupp.   

Vid jämförelse av hur det specialpedagogiska stödet är utformat vid skolorna A och B med den 
diskussion som Nilholm (se sid 4f) gör kring begreppen inkludering och integrering anser jag att 
skolorna har ett inkluderande arbetssätt. Samtliga intervjuade vid skola A och B ansluter sig till 
Haug (1998) och Nilholm (2006) och anser att det specialpedagogiska stödet i möjligaste mån 
skall ges i den grupp som barnet tillhör och i sammanhang med övrig verksamhet. Målet med 
pedagogernas arbete är inte att anpassa/göra om ”avvikande” barn utan i högre grad utgå från 
barnets behov och sedan anpassa undervisning, stoffet och verksamheten så långt som möjligt 
genom individualisering utifrån barnets behov.  

Nilholm (2006) presenterar tio faktorer som brukar betraktas som avgörande för att inkludering 
ska fungera (se sid 5). I denna studie kan även flera av dessa återfinnas vid skola A och B. Vid 
skola A anser jag utifrån det empiriska materialet att följande faktorer representeras; ledarskap 
med en klar vision, lärares attityder, övergripande planering med uppföljningar, 

                                                 
13 Hulme, C. & Snowling, M. (ed). (2005) The science of Reading. Malden. Blackwell publishing                                                

   Elbro, C. (2004) Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber 
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kompetensutveckling, flexibelt stöd och samarbete i undervisningen. Vid skola B framstår utifrån 
studien följande faktorer representerade; ledarskap med en klar vision, engagemang från elever 
och föräldrar, lärares attityder, övergripande planering och uppföljningar, kompetensutveckling, 
övergripande policy, samarbete i undervisningen samt goda ekonomiska möjligheter.    

Möjligheter och begränsningar för barn i behov av särskilt stöd?  

Vid observationerna och intervjuerna framkom flera goda möjligheter med montessori-
pedagogiken för barn i behov av särskilt stöd. Den förberedda miljön med bland annat 
montessorimaterial och åldersintegrering samt individualisering gavs mycket plats i 
pedagogernas berättelser. Även i den studie som Jannesson (2005) gjorde presenteras 
individualiseringen samt montessorimaterialet som ett stöd för barn i svårigheter (se sid 17). 

Däremot lyftes få begränsningar fram, vilket inte helt överensstämmer med resultatet av den 
studie som gjordes av Benedictsson och Söderlund (se sid 17). Vad skillnaderna i studiernas 
resultat beror på går inte att svara på, men det kan påverkas av studiernas upplägg samt 
informanternas utbildning, personlighet och skolornas organisation.   

Groth (2007) anser att en upplösning av den homogena klasstrukturen kunde vara positiv i den 
mening att jämförelser mellan barnen kunde undanrödjas (se sid 7). Vid intervjuerna lyfte två 
informanter fram den positiva betydelsen för barnets självförtroende att barnen i den 
åldersblandade gruppen med individuellt arbete inte behöver jämföra sig med sina kamrater (se 
sid 34, 39).  

Ett tillåtande klimat anser jag kan ha mycket stor inverkan på självkänslan och självförtroendet 
hos ett barn i svårigheter, i hur de vågar pröva sina förmågor, ta del av uppgifter och samverka 
med andra barn. I montessoripedagogiken är respekten för varandra en grundsten som ingår i 
arbetet (se sid 15 f). Vid skola A kommenterade specialpedagogen även detta ”Skolan är en plats 
där man lär sig det sociala livet, lär sig anpassa sig, lär sig ta hänsyn” (intervju 2007-03-19). Vid 
skola B arbetar man med SET och vid skola A har man kontinuerligt ”kompissamtal” 14som 
inslag i det mobbing förebyggande arbetet. Ett resultat av pedagogikens och det medvetna arbetet 
visade sig i att det vid skolorna fanns ett tillåtande klimat, barnen var hjälpsamma mot varandra 
och man fick vara annorlunda (se sid  35 f).  

Vid skola A var det relativt sett mycket rörelse i rummet, vilket även en montessorilärare lyfte 
fram, många barn var ännu i en fas där de sökte sin arbetsro och koncentration. Här fanns flera 
barn som var i behov av särskilt stöd på grund av oroliga hemförhållanden, barn som befann sig i 
utvecklingsfas tre (se sid 11) och barn som kommit till skolan under senare år och ännu inte 
riktigt funnit sig tillrätta med det individuella arbetssättet. Några av de barn som kommit senare 
genom ett skolbyte var barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogen upplevde att en del 
föräldrar inte valt montessoripedagogiken utan i stället valt bort något annat (se sid 31). För att 
stödja de oroliga barnen arbetade montessorilärarna och specialpedagogen med fokus på att först 
nå en ”normalisering” (se sid 11), innan fokus lades på inlärning och de anpassade sin roll utifrån 
barnens behov för stunden.  

                                                 
14 En form av samtal i klassen som utgår från boken; Kompissamtal - kommunikation istället för tystnad eller våld  

 (L., Edling, 2000) 
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Vid skola B var det lugnare i klassrummet (år 4 - 5), vilket säkert berodde på att det var mindre 
öppna ytor och således färre barn i rörelse. Barnen här har även ett annat ”bagage” och har varit i 
verksamheten under flera år och var vana med det individuella arbetssättet som kräver en 
inskolningsperiod (se sid 15).   

Tinglev (2005) anser att konstruktionen av villkoren kring barnen bestämmer och påverkar vilka 
svårigheter och behov som uppkommer (se sid 7). Vid montessoriskolan är stora delar av dagen 
avsatt till individuellt arbete. Att barnen planerar och arbetar utifrån sina egna förutsättningar och 
därigenom ges möjlighet till individualisering framhålls som positivt för barn i behov av särkilt 
stöd.  Montessoriläraren anser även att det gör att hon har tid att hinna med barn som är i behov 
av extra hjälp (se sid 36).  

Observationerna liksom vad som framkom vid intervjuerna tyder på att ett sådant arbetssätt 
kräver en god organisationsförmåga och en bred kunskap hos pedagogerna, vilket även lyftes 
fram av specialpedagogerna. Specialpedagogen vid skola A lyfter fram vikten av att läraren har 
montessoriutbildning och vågar ”släppa och inte ha renodlad undervisning” vilket påverkar 
barnens självständighet och möjligheten till individualisering (se sid 31).  Även specialpedagogen 
vid skola B lyfte fram vikten av att läraren måste vara säker i sin roll så han/hon inte har ett så 
stort kontrollbehov eller använder sig av ”katederundervisning” och inte har barnet i fokus (se sid 
39).  

Fischbein och Österberg (2003) understryker betydelsen av att en verksamhet där barnen 
förväntas vara aktiva och själva söka kunskaper måste kombineras med en vuxen som vägleder 
och handleder, annars missgynnas de barn som inte har så goda förutsättningar att vara 
självgående. Även Hensvold (2006) lyfter fram denna problematik utifrån sina studier av 
nationell och internationell forskning (se sid 15).  

Vid observationerna framkom flera situationer då barn i till exempel läs- och skrivsvårigheter 
hade varit helt ”strandsatta” om de inte hade fått hjälp av någon pedagog eller sina kamrater. 
Tillgång till olika hjälpmedel som exempelvis datorprogram och DAISY är även viktigt för barn i 
läs- och skrivsvårigheter i denna undervisningsform. Studien visar vikten av att barn i behov av 
särskilt stöd erhåller stöd enligt sitt individuella behov i en verksamhet som grundar sig på 
individuellt arbete. 

Samverkan mellan två professioner i ett specialpedagogiskt fält 

I en rapport av Mattsson (2006) i samarbete med Degerman och Pisilä presenteras det 
specialpedagogiska fältets mångfacitet (se sid 9). I ett vidare perspektiv och vid jämförelser 
mellan skolorna framkommer att specialpedagogikens gestaltning berörs av andra faktorer än 
montessoripedagogiken. Skolornas organisation, samverkan mellan professionerna och 
pedagogernas grundutbildning är intressanta och viktiga faktorer att lyfta fram. I jämförelse med 
de parallellerna som möjliggjorde att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas (se sid 
44, figur 4) framkommer under dessa tre faktorer hinder som kan uppenbara sig i 
montessoriskolan om ett optimalt specialpedagogiskt stöd för barn i behov av särskilt stöd skall 
gestaltas. Hinder som inte var så framträdande och säkerligen inte är unika i denna kontext men 
samtidigt viktiga att uppmärksamma då de kan påverka kvaliteten av det specialpedagogiska 
stödet.  
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Skolornas organisation som fristående skola eller en kommunal enhet påverkar skolornas 
resurser för barn i behov av särskilt stöd. Skola A hade i teorin tillgång till de kommunala 
resurserna till exempel skolpsykolog, men specialpedagogen ansåg att detta inte fungerade så väl 
eftersom väntetiden var mycket lång och personen hade ingen bestämd tid avsatt för skola A.  

Skola B som ingår i en större organisation har i jämförelse med skola A ett bredare utbud av 
specialpedagogiska resurser, detta även gällande andra hjälpmedel.  

Som fristående skola har skola A en större möjlighet att ha en mer flexibel organisation än skola 
B. Vid skola B har montessorilärarna samma arbetstider som vid den kommunala verksamheten 
och de samarbetar med specialpedagogerna vid skolan, samt ämneslärare i musik och idrott vilket 
påverkar deras frihet att organisera sin verksamhet tidsmässigt.    

Vid skola A bestämmer de anställda tillsammans vilka ramar som skall vara gällande för till 
exempel arbetstider, fördelning av ansvar över åldersgrupperna samt det specialpedagogiska 
stödets utformning.  Den flexibla organisationen och lokalernas utformning som finns gör att 
barnen kan vända sig till vem som helst vid skolan för att erhålla stöd och tidsmässigt är 
pedagogerna även tillgängliga största delen av dagen (se sid 29 ff). I associationsschemat som 
några pedagoger vid skola A besvarade nämns specialpedagogik som ”osynlig”, sett som något 
positivt. Är det den stora flexibiliteten i när, var och hur det specialpedagogiska stödet ges till 
barnet som gör att det uppfattas som ”osynligt” och förenas med montessoripedagogiken?  

Mattsson (2006) lyfter fram att aktörerna inom det specialpedagogiska fältet kan var eniga i 
mycket men att även maktstrider mellan olika professions grupper och kunskapskulturer kan 
finnas (se sid 9). I denna studie fokuseras på samverkan mellan professionerna; 
specialpedagogen och montessoriläraren.   

Specialpedagogen vid skola A är även rektor och därigenom innehar hon en maktposition. Hon 
har därigenom stort inflytande på hur det specialpedagogiska stödet utformas vid skolan. Hon är 
en av skolans grundare och har formell kompetens som specialpedagog, vilket sett i  
socialkonstruktivistiskt perspektiv även kan ge henne makt genom kunskap (se sid 18 f). I 
associationsschemat (vid skola A) framkom associationer till specialpedagogik som 
”odefinierbart” och ”lättvindigt” med en negativ klang, kan detta vara en signal på att alla vid 
skolan inte är helt nöjda med hur specialpedagogiken gestaltar sig? Är informanten van vid en 
annan specialpedagogisk kultur än den som finns här, en kultur där specialpedagogiken är mer 
strukturerad, synlig och sker på bestämda tider och platser? Finns det en risk att stödet upphör att 
synas, eller upphör helt om målet är att helt innesluta det i den vanliga pedagogiken? Hur 
organiserar man då individuellt stöd till barn i stora läs- och skrivsvårigheter, som de har rätt till 
och även är i behov av enligt forskning inom området?  

Vid skola B framkommer vid intervjuerna och vid de informella samtalen med montessorilärare 
att det finns splittringar kring hur specialpedagogiken gestaltas genom att skola B och skolan har 
olika pedagogiska profileringar (se sid 38 f). Montessorilärarna är beställare av stödet, men 
specialpedagogerna har sedan till stor del makten om hur stödet utformas, i skolans handlingsplan 
ges inte direkta direktiv hur stödet skall genomföras, här nämns bara prioriteringar och 
omfattning.  

Det specialpedagogiska stödet som beställs från skolan vid skola B gäller stöd i svenska och 
matematik. I matematik kommer en specialpedagog med montessorilärarutbildning till gruppen 
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och arbetar där tillsammans med montessoriläraren. Detta anser montessoriläraren fungerar bra, 
hon kan inte tänka sig att skicka barnen till en specialpedagog utan montessoriutbildning eller att 
denne kommer in i verksamheten och stödjer barn i behov av särskilt stöd i matematik. De lyfter 
även fram att samarbetet kring barn i behov av särkilt stöd underlättas om specialpedagogen har 
montessoriutbildning. Här nämns speciellt vikten av att specialpedagogen kan använda 
montessorimaterialet i matematik i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd (se sid 47).  

I inledningen (se sid 2) lyftes fram diskussionen av behovet av specialpedagoger vid 
montessoriskolor. Kan andelen specialpedagoger vid montessoriskolor påverkas av 
tillgängligheten av specialpedagoger med montessoriutbildning, förutom att det kan vara en fråga 
om resurstillgång?  

I svenska ges stödet av specialpedagogen till största del vid skolan, det består bland annat av 
stödperioder av intensiv läsning och stavning. Montessorilärarna ser gärna att detta stöd skulle 
delges mera i den grupp som barnen tillhör, men anpassar sig till skolans rådande kultur.  

Vid intervjuerna framkommer även att montessoriläraren och specialpedagogen i matematik 
upplever svårigheter i att ge ”handledning” och överföra tankar, idéer från Montessori-
pedagogiken till skolans pedagoger (se sid 39 f). Det finns således en önskan från montessori-
läraren att överföra sina tankar och påverka skolans verksamhet främst för barn i behov av särkilt 
stöd men utan gehör blir en frustration tydlig. Vid associationsscheman kommer frågeställningar 
fram som förstärker tankarna om att det råder någon form av obalans i samarbetet mellan de olika 
verksamheterna. Här ställs frågor, funderingar kring specialpedagogens roll och arbetssituation 
till större del än till ordet specialpedagogik. Är det ett tecken på att dolda motsättningar finns? Är 
dessa i så fall ett resultat av maktbalansen mellan pedagogerna?  

De intervjuade pedagogernas grundutbildning skiljer sig åt mellan skola A och B, i studien 
framkommer olikheter i hur specialpedagogiken gestaltas, vilket kan härledas från skillnader i 
grundutbildning. Detta utifrån att se om pedagogerna använde sig av kunskaper eller erfarenheter 
som inte härrör från den gemensamma utbildningen; montessoripedagogik som alla fyra 
informanter har. Samtliga pedagoger använde sig av montessorimaterialet för att stödja barn i 
behov av särkilt stöd i matematik, vilket de ansåg gav barnen förståelse genom konkretion.   

Olikheter framkommer däremot gällande stödet till barn i läs- och skrivsvårigheter, samt hur läs- 
och skrivinlärningen sker vid skola A och B.  

Specialpedagogen vid skola A har förskollärarutbildning och specialpedagog utbildning, gren tre 
för utvecklingsstörda. Vid observationerna eller vad som framkom vid intervjuerna användes inte 
något speciellt läsprojekt för barn i lässvårigheter och stödet hade ingen tydlig struktur.  Barnet 
kom in till specialpedagogen och de läste, eller bearbetade lästa texter tillsammans men utav vad 
som framkom var inte stödet så strukturerat som vid skola B.  

Genom tillhörigheten till skolan hade skola B tillgång till logoped och talpedagog vilka arbetade 
med barn i tal-, läs- och skrivsvårigheter. Barn med dyslexi hade kontinuerlig kontakt med 
logopeden och den ansvariga för stödet i svenska är utbildad specialpedagog. Vid skolan används 
en-till-en undervisning15 i form av läsprojekt för att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. Det 
ingår även kortare perioder med intensivträning i läsning och stavning vilket även kan ske i 
                                                 
15 Specialpedagogen arbetar individuellt med ett barn 
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mindre grupper. I handlingsplanen för barn i behov av särkilt stöd anges att läsinlärningen i 
skolår ett och två skall prioriteras.      

Vid skola A har den montessorilärare som ansvarar för läs- och skrivinlärningen som 
grundutbildning barnskötarexamen med påbyggnad montessoriutbildning 0 – 6 år. 
Montessorimaterialet hade en central plats vid läs- och skrivinlärningen och barnen hade inte 
några kontinuerliga läsläxor (se sid 28). Vid skola B är montessoriläraren som ansvarade för läs- 
och skrivinlärningen grundskollärare. Hon använde sig av flera läsinlärningsmetoder för att nå 
alla barn och i arbetet synliggjordes helheten; att tala, läs och skriva. Montessorimaterialet 
utgjorde ingen central plats i undervisningen i svenska, utan materialet och arbetssättet hade 
inslag från den traditionella läs- och skrivmetodiken (se sid 35).   

Sammanfattningsvis ses att skolans organisation som påverkar dess resurser och flexibilitet, 
samverkan mellan professionerna samt pedagogernas grundutbildning kan utgöra hinder om ett 
optimalt specialpedagogiskt stöd skall gestaltas. Detta göra att figur 3 (se sid 44) kan utvecklas 
enligt följande. Utifrån målet att specialpedagogik och montessoripedagogik torde närma sig 
varandra (se sid 45) presenteras de faktorer som möjliggör att specialpedagogik och 
montessoripedagogik förenas som + (plus) faktorer. De faktorer som kan utgöra hinder om ett 
optimalt specialpedagogiskt stöd skall gestaltas presenteras som – (minus) faktorer.   

 
Figur 5. Vad möjliggör ett närmande av specialpedagogik och montessoripedagogik och vilka faktorer kan 

utgöra hinder om ett optimalt specialpedagogiskt stöd skall gestaltas.    
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Specialpedagogrollen 

Mattsson (2006) presenterar nio skisserade yrkesroller som specialpedagogen kan ha, han 
poängterar att rollerna kan vara svåra att finna renodlade i verkligheten (se sid 9 f).Utifrån 
observationerna och intervjuerna placerar jag specialpedagogerna i studien in i följande roller.  

Specialpedagogen vid skola A, har en strukturinriktad roll, hon arbetar rådgivande och har 
möjlighet genom sin rektorsroll att arbeta på alla nivåer; individ-, grupp-, och organisationsnivå. I 
praktiken arbetar hon inte på samhällsnivå, men framhåller en önskan om att påverka även på den 
nivån: ”Vi måste ge barnen en möjlighet att delta, det måste ändras mycket attityder hos de 
vuxna, de måste ha förtroende för barn och släppa in dem i samhället” (intervju 2007-03-19). 
Specialpedagogen har även en handledande roll genom att arbeta indirekt via montessorilärarna 
som hon handleder individuellt eller i grupp.    

Vid skola B har specialpedagogerna inte observerats i verksamheten utan denna placering 
grundar sig på vad specialpedagogen i matematik själv berättar i intervjun samt kollegornas 
information om dem. Den specialpedagog som ansvarar för stödet i svenska arbetar 
individinriktat genom läsprojekt, och intensivträning med barn i behov av särskilt stöd. Arbetet 
påminner om speciallärarens arbete. Hon arbetar även genom att handleda, men det är inte den 
främsta rollen.  

Hos specialpedagogen vid skola B som arbetar med matematik ser jag främst rollen som en 
reflekterande praktiker, hon använder sig av en kunskapsstrategi där hon hämtar kunskap från 
sina tidigare erfarenheter som montessorilärare. I hennes arbete ingår även handledning och i det 
arbetet framstår hennes erfarenheter från montessoripedagogiken vara i fokus, vilket hon gärna 
vill dela med sig av till lärarna vid skolan. Vid skola B finns även personer som är experter inom 
vissa specifika områden. Logopeden som arbetar som specialpedagog, en talpedagog och två 
idrottslärare som arbetar med MTI vilka alla ingår i de specialpedagogiska resurserna vid skolan.  

Genom att blicka tillbaka till hur samverkan mellan professionerna framstod vid skola A och B 
(se sid 45), framlyfts eventuella motsättningar vid skola B. Kan eventuella motsättningar även 
påverkas av att det är flera specialpedagoger med olika roller som montessoriläraren skall 
samarbeta med i jämförelse med vid skola A? 

Att utveckla specialpedagogik? 

Utifrån de tankar, reflektioner och åsikter som framkommit i studien reflekteras här kring  
faktorer som påverkar hur specialpedagogiken gestaltas, faktorer som visar på möjligheter till att 
vidareutveckla specialpedagogiken i montessoriskolan.  

För utvecklandet av specialpedagogik är samverkan mellan specialpedagoger och 
montessorilärare viktigt och grundläggande, här är även vikten av montessoriutbildning till alla 
och  kompetensutveckling i specialpedagogik till montessorilärarna fundamentalt för en 
gemensam kunskapssyn.  

Nilholm (2006) anser att ett flexibelt stöd till barnen är en viktig faktor för en inkluderande 
lärandemiljö (se sid 5). Således är en flexibel organisation ett mål att sträva mot. En flexibel 
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organisation kräver ett gott samarbete mellan pedagogerna, vidare inbegrips lokalernas 
utformning samt hur man strukturerar upp pedagogernas arbetstider. 

För att möjliggöra ett individuellt anpassat stöd till alla barn såväl barn i stora läs- och 
skrivsvårigheter som till exempel vid dyslexi men även för barn i sociala svårigheter är det viktigt 
att ha tillgång till olika specialpedagogiska resurser; logoped, talpedagog, psykolog och kurator. 
En liten skola har sällan möjlighet att tillhandahålla alla resurser, varför ett samarbete med andra 
fristående skolor eller kommunen kan vara ett sätt att möjliggöra mera resurser.  

Utbildning och kurser i montessoripedagogik kan ses som fortbildningskurser och de anordnas av 
universitet/högskolor samt av enskilda företag. Förkunskapskraven varierar beroende på kursens 
inriktning16. Således betyder inte genomgången kurs i montessoripedagogik detsamma som att en 
person är lärarutbildad. Det är de enskilda montessoriskolornas ansvar att anställa kompetent 
personal med lämplig förkunskap och inriktning, men idag finns troligen (liksom i denna studie) 
montessorilärare som arbetar vid grundskolan utan grundläggande lärarkompetens med läs- och 
skrivinlärning. Som en utvecklande insats i det specialpedagogiska arbetet borde i de fall en 
kompetenshöjande fortbildning ges till de montessorilärare som inte har de formella kunskaper i 
läs- och skrivutveckling.  

Reflektionerna visar att utveckling av specialpedagogik inte är något som görs i en 
handvändning. Det kräver organisation, tid, samarbete, resurser och kunskap.  

6.1 Slutsats  

Utifrån studien har följande slutsatser dragits: 

Att det är svårt att dra en strikt gräns mellan specialpedagogik och montessoripedagogik, då 
pedagogernas handlingar medför att specialpedagogik och montessoripedagogik förenas. 

Att det är skolans pedagogiska profilering som montessoriskola som i första hand påverkar hur 
det specialpedagogiska stödet gestaltas. Utöver själva grundförutsättningen så kan skillnader i 
organisation, samverkan mellan professionerna och pedagogernas grundutbildning spela en 
betydelsefull roll.  

Att montessoripedagogiken innehar goda möjligheter för barn i behov av särskilt stöd genom den 
förberedda miljön och individualisering.  

Att pedagogerna har en viktig roll i att tillgodose barnets behov av stöd så att inte barnet hamnar i 
svårigheter på grund av de krav som det individuella arbetet ställer på barnet.  

Att studien visar att montessoripedagogiken strävar mot ett inkluderande arbetssätt med barn i 
behov av särskilt stöd.  

 

                                                 
16 För ytterligare information och en förteckning över utbildningar se  www.montessoriforbundet.a.se  
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6.2 Kommentar till studiens upplägg 

Studien har fyllt sitt syfte och även givit svar på de frågeställningar som ingick. Valet av metod, 
en komparativ fallstudie har varit produktivt för denna studie. Positivt är att de utvalda skolorna 
har olika organisation samt att de deltagande pedagogerna har olika grundutbildning, fortbildning 
och arbetslivserfarenheter. Detta möjliggjorde att jag kunde studera likheter i hur 
specialpedagogiken gestaltade sig trots olikheterna, vad gäller formell kompetens och 
erfarenheter samt olikheter som påverkades av andra faktorer än montessoripedagogiken som 
organisation och tillgång till specialpedagogiska resurser.  

Under rubriken Metod och genomförande är studien noggrant beskriven för att möjliggöra för 
läsaren att ”följa mig på spåren” genom studien. Vid tolkningarna av resultaten från empirin har 
det även varit tryggt att använda olika datainsamlingsmetoder som stärker trovärdigheten i 
studien.  

Den valda forskningsansatsen som är inspirerad av ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
möjliggjorde att jag som forskare får ta del komplexiteten av specialpedagogikens gestaltning när 
den sätts in i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Pedagogernas handlingar uppmärksammades 
och betraktades, deras berättelser togs del av och det visade sig att de deltagandes handlingar och 
kommunikation påverkades av de egna erfarenheterna, den situation och tid de verkar i.  

En praxisorienterad ansats har valt i studien, men förändringsambitionen har inte fullföljts i 
skrivandets stund. Däremot innehar jag förhoppningar att studien kan leda till reflektion hos 
läsaren och därigenom leda till förändringar på sikt. Under det år som jag varit engagerad i 
studien har det lett till diskussioner kring specialpedagogik och montessoripedagogik vid den 
montessoriskola där jag arbetar. Detta ledde till en utvärdering i kollegiet av det 
specialpedagogiska stödet och därigenom har förändringar skett som till exempel; nya 
befattningsbeskrivningar för specialpedagog och specialpedagogiska resurser där samverkan med 
montessorilärarna betonas och preciseras. Vidare så lyfter ledningen nu fram kravet på att 
samtliga fastanställda pedagoger skall ha en grundläggande kompetens utifrån sina 
arbetsuppgifter samt montessoriutbildning och ekonomiska resurser har avsatts till detta.   

Den definition som valdes i studien av begreppet barn i behov av särskilt stöd har troligen lett till 
att barn observerats som erhållit särskilt stöd i verksamheten, men inte har bekräftats som barn i 
behov av särskilt stöd genom upprättande av åtgärdsprogram. Detta som ett resultat av att 
pedagogernas arbete inrymde individuellt stöd till barn genom anpassning av undervisningsstoff 
och krav utifrån barnets förutsättningar. Utan detta stöd hade med största sannolikhet flera av 
barnen varit i behov av särskilt stöd utifrån studiens definition.   

Trots bortfallet på åtta av fjorton associationsscheman togs resultatet av de besvarade med då de 
pedagoger som valt att svara har något de vill framföra och därför är det viktigt att deras röster 
får höras. Orsaken till bortfallet kan jag bara spekulera i; en obekant/ovanlig form av enkät, 
tidsbrist eller ointresse? 

I studien är alla intervjuer inte genomförda på exakt lika sätt på grund av en informants sjukdom 
vid skola B, vilket även gjorde att denne inte kunde följas i verksamheten. Den andra 
specialpedagogen vid skola B, som montessorilärarna talade om (specialpedagogen i svenska) var 
inte tillfrågad om att delta varför hon inte följdes i verksamheten vid skolan. Ovan nämnda 
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avvikelser till trots ger studien ändå en trovärdig bild av pedagogernas arbete genom studier av 
dokument samt uttalanden av kollegor vid skola B.  

Av etiska skäl valdes videoinspelningen vid skola A bort när barnen var närvarande men genom 
att förlägga två dagar i empirin är det som observerades väl dokumenterat och kartlagt. Vidare 
gav de två dagarna vid varje skola tillfällen till många informella samtal som varit till hjälp och 
stöd för att säkerställa bilden av empirin.  

Resultatet av studien är troligtvis påverkat av en bias effekt, då de deltagande har visat intresse 
för att delta, samt visat ett stort intresse av problemområdet och ansåg att det var en intressant 
forskningsfråga. Trots detta anser jag att studien kan vara intressant för pedagoger inom 
montessoriskolor samt andra läsare och pedagoger eftersom den lyfter fram faktorer som likväl 
kunde påträffas i en annan skolform som till exempel samverkan mellan professioner i ett 
specialpedagogiskt fält.  

Studien har även lyft fram obesvarade frågor och visar att problemområdet är ett angeläget ämne 
för fortsatt forskning. I ett specialpedagogiskt perspektiv vore det framförallt intressant att rikta 
uppmärksamheten och fokus mot samverkan mellan olika professioner kring barn i behov av 
särskilt stöd. Vad händer om fem år då vi även har specialläraren tillbaka på fältet? Hur kommer 
de att mottas och ges tillträde till det specialpedagogiska fältet? Kommer skolorna att ha 
ekonomiska möjligheter att ha både specialpedagoger och speciallärare vid skolorna; eller blir det 
skolans ledning eller de verksamma pedagogerna som väljer vilken kompetens de önskar? Blir 
det en segrerande verksamhet där barn i behov av särskilt stöd lyfts ut ur gemenskapen? Eller 
lyckas vi föra specialpedagogiken och den övriga undervisningen närmare varandra och se 
olikheter och variation som något positivt, värdefullt och utvecklande, och således uppfylla vårt 
mål om en likvärdig utbildning för alla barn enligt vår läroplan? 
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EPILOG 
 

Har du som läsare läst en loggbok som skrivits ombord på en segelbåt i medvind i ett djup och 
säkert farvatten? 

Ja, delvis har denna seglats haft medvind. Jag har varit passagerare och loggboksskrivare i en båt 
där besättningen i båten är välutbildade, engagerade och har en lång erfarenhet av seglatser och 
det farvatten vi seglat i. Vilket inte får tas för givet för alla båtar som seglar i dessa farvatten. I 
alla farvatten kan finnas liksom här undervattensgrund på rutten som är viktiga att lokalisera, 
undervattensgrund som kanske är svåra att upptäcka för en besättning som seglar i hemmavatten.   

Som passagerare och loggboksskrivare över denna seglats har jag lokaliserat och 
uppmärksammat en del undervattensgrund, vilka inte varit helt uppenbara men kan utgöra hinder 
och svårigheter under seglatsen. Dessa har för mig som passagerare blivit synliga och 
lokaliserade genom användning av flera olika navigeringsverktyg – vill du se vad som gömmer 
sig i djupet - räcker det inte med att bara spana ut över vatten ytan! 

Varför är det viktigt att finna undervattengrund på denna rutt, där man till synes seglar fram rätt 
bra?  

En lokalisering av undervattensgrund kan vara ett sätt att göra framtida seglatser säkrare, 
besättningen får en kännedom om var/när de skall vara observanta, vidare kan de och andra även 
få vägledning för att finna nya rutter att segla.    

 

 

Slutord… 
 
 

Om ett barn är i svårigheter 

att lära sig. 

Bör vi anta att vi ännu inte funnit 

det rätta sättet att möta honom. 

Vi bör fråga oss om vi har 

upptäckt och utnyttjat hans förmågor och möjligheter, 

och givit honom den rätta balansen 

mellan delar och helhet, 

frihet och struktur. 

     Annette Funck 
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Intervjuer 

Intervju (2007-03-19): Specialpedagog och rektor vid skola A, utbildad förskollärare,   

                                     specialpedagog (gren tre för utvecklingsstörda), montessoriutbildning 0 –     

                                    12 år från England, Sankt Nicolas.  
                                    Arbetserfarenhet: Specialpedagog, över 30 år 

                                                                 Montessorilärare, över 10 år 

 

Intervju (2007-03-20): Montessorilärare vid skola A, barnskötarutbildning och   

                                     montessoriutbildning från England 0-6 år, Sankt Nicolas.  

                                    Arbetserfarenhet: Montessorilärare, cirka 14 år  

 

Intervju (2007-04-10): Montessorilärare vid skola B, lågstadielärare och speciallärare,  

                                     montessoriutbildning från England 0 – 12 år, London Montessori Center. 

                                    Arbetserfarenhet: Lärare, över 30 år 

                                                                 Montessorilärare cirka 15 år 

 

Intervju (via e-post, 2007-06-21): Specialpedagog vid skola B, Grundskollärare 1-7 (Ma/No),   

                                                      montessoriutbildning 40 p.  

                                                      Arbetserfarenhet: Montessorilärare, 6 år 

                                                                                   Specialpedagog, 1 år  

 

Observationer 

Observation (2007-03-19) (2007-03-20): Observation vid skola A.  
 
Observation (2007-04-10) (2007-04-11): Observation vid skola B. 
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                                                          Bilaga  1 
 
 
 
       Etiska rutiner som följs vid den empiriska delen av  

    arbetet med C- uppsatsen; Specialpedagogik i      
    montessoriskolan. 
 
 

Kurs: Praxis, forskning och utvecklingsarbete, 20 p. 
Kursansvarig: Matts Mattsson 
Handledare: Eva-Maria Ahlquist 
Författare: Annette Funck 
 
Studiens syfte är: 

• Att undersöka och lyfta fram hur specialpedagogik gestaltar sig i montessoriskolan.  
 
Rutinerna är sammanställda utifrån Forskningsetiska principer, inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. (HSFR, 2002). 
 
 

• Den deltagande i studien är informerad om studiens syfte. 
 
• Den deltagande i studien är informerad om att hans/hennes deltagande är frivilligt. 

 
 
• Den deltagande i studien har chans att avbryta om han/hon inte vill fortsätta sitt 

deltagande i studien. 
 
• Den deltagande i studien är informerad och försäkrad att inga personliga uppgifter 

kommer att lämnas ut, samt att allt material kommer att förstöras när studien är avslutad. I 
studien kommer den deltagande att vara anonym. 

 
• Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast används för 

forskningsändamål. 
 

 
 
Undertecknad person har tagit del av dessa rutiner och godkänner dem samt ger sitt medgivande 
att författaren får använda sig av relevant information samt citera henne/honom i studien.  
 
 
______________________________          ______________________________ 
Ort och datum        Den deltagande 
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Hejsan! 

 
Mitt namn är Annette Funck och jag är studerande vid den fristående kursen; Praxis, forskning 
och utvecklingsarbete vid Lärarhögskolan i Stockholm. Samtidigt arbetar jag deltid som 
klasslärare och specialpedagogiskresurs i en år F-2 vid XXX Montessoriskola.  

Inom kursens ram skall jag nu skriva en c-uppsats inom specialpedagogiskt område och har valt 
att skriva om Specialpedagogik i montessoriskolan.  

Syftet med studien är:  

Att undersöka och lyfta fram hur specialpedagogik gestaltar sig i montessoriskolan. 

Vid studien följs Forskningsetiska principer, inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. 

(HSFR, 2002), vilka har delgetts de vuxna som deltar i studien. Vid genomförandet av denna 
studie planeras observationer i klassrum. Vid observationerna finns önskemål om att använda 
videokamera för att underlätta bearbetningen av materialet. Det är de vuxna (läraren och 

specialpedagogen) som observeras i klassrummet för studien - inte barnen! 

Det inspelade materialet kommer endast att ses av mig. Om min examinator mot förmodan kräver 
att se materialet för studiens trovärdighet kommer det att ske tillsammans med enbart mig. I 
uppsatsen kommer jag inte att namnge skolan, klasser eller personer. När studien är avslutad 
kommer allt inspelat material att förstöras.  

För att få använda mig av videoinspelningar i klassrummet måste jag fråga om Ert tillstånd. 
Därför ber jag Er att fylla i lappen som följer här nedan och lämna den till skolan senast den 
X/XX-07. 

Har ni frågor om undersökningen kontakta mig gärna: Epost: xxxxxx 

Telefon: Hem -  xxxxxx    Mobil – xxxx-xxxxxxx  Arbete – xxxx-xxxx 

Tack för Er medverkan! 
Annette Funck 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lappen tillbaka till skolan senast fredagen den X/XX-07, TACK! 

 

Jag tillåter  

 

Jag tillåter inte  

 

att Annette Funck får göra videoinspelningar i det klassrum där mitt barn  

 

_____________________________ (barnets namn) är elev.  

 

………………………………………………. 

Underskrift vårdnadshavare  
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Associationsschema 
 
 
1)   Vad associerar du till när du hör begreppet ”specialpedagogik” ? 

      Skriv ner några av dina associationer på raderna nedan. 

 

1_____________________________       2_____________________________ 
 
3_____________________________       4 ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Är dina associationer positiva (+) eller negativa (-)? 

      Märk ut med + eller – framför dina ord. 

3)  Gradera dina ord i närhet (synonym) med begreppet ”specialpedagogik” genom att placera     

      ut dem i cirkelfiguren ovan. 

 
Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 
 

Special- 
pedagogik 
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Observationsschema 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      

 

Hur används montessorimaterialen som 
”hjälp och stöd” för barn i behov av 
särskilt stöd? 

Hur ges individuellt stöd till barnet? 

T.ex. vid planering/utvärdering av 
arbetet? 

Vilka övriga hjälpmedel finns för 
barnet i och utanför klassrummet? 

Hur gestaltas samverkan mellan 
specialpedagogen och 
montessoriläraren? 
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Intervjuguide  

 
 

1. Vilken pedagogisk grundutbildning har Du? 
- eventuell fortbildning 

 
2. Har du montessoriutbildning? 

- vilken? 
 

3. Hur många år har Du arbetat som montessorilärare/specialpedagog/speciallärare? 
 
4. Återge en berättelse som visar på positiva händelser och erfarenheter av 

specialpedagogiskt arbete, erfarenheter som Du gärna vill dela med Dig. Händelser och 
erfarenheter som gör Dig glad och stolt över Ditt arbete. 

 
5. Återge en berättelse som visar på negativa händelser och erfarenheter av 

specialpedagogiskt arbete, erfarenheter som Du kanske egentligen inte vill dela med Dig. 
Händelser och erfarenheter som gjort Dig nedstämd, kanske besviken, skapat en känsla av 
otillräcklighet.  

 
6. Återge en berättelse som visar på händelser och erfarenheter av specialpedagogik där det 

är svårt att avgöra vad som är positivt eller negativt. Det kanske är skillnad på hur man 
bedömer händelsen på kort respektive lång sikt, det hela kanske var bra ur vissa aspekter 
men dåligt ur andra. Här söks händelser och erfarenheter som man har anledning att 
fundera mera över.    

 
 
7. Något övrigt Du vill tillägga?



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
 

Lärarhögskolan i Stockholm  

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5 A 

Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm  

Telefon: 08-737 55 00                                                   

www.lararhogskolan.se 


