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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån sociokulturell teori tolka vilken interaktion och vilka 

läroprocesser som framträder i den förberedda miljön under ett montessoriarbetspass. Studiens data 

samlades in med hjälp av observationer på två olika montessoriförskolor under tre 

montessoriarbetspass. Utifrån resultatet diskuteras pedagogens roll, interaktionen mellan barnen samt 

materialets betydelse för barns läroprocesser. De slutsatser som framkom i studien är att miljön och 

materialet har en stor betydelse för barns läroprocess. Även pedagogen har en viktig roll för barnens 

lärande. Pedagogens uppgift är b.la. att introducera materialet samt stödja barnen i deras arbete och 

strävan mot självständighet. Även interaktionen med andra barn är betydelsefullt för barnens 

kunskapsutveckling. Denna interaktion är dock inte så tydlig i observationerna eller i 

montessoripedagogiken i sig, utan kunde identifieras genom den analys vi genomförde med hjälp av 

sociokulturell teori. I analysen framkom att barnens sociala samspel pågick på ett mer ”indirekt” plan 

och att barnen endast genom sin blotta närvaro påverkar varandra. 
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Förord 

Under förskollärarutbildningen har fokus varit ett Reggio Emilia perspektiv på barns lärande och 

utveckling. Då Louise har sina barn på en Montessori förskola/skola har vi ofta kommit in på 

diskussioner om hur alternativa pedagogiker förhåller sig till det som studerats. När möjlighet kom att 

få skriva ett självständigt arbete kändes det intressant att utveckla vår kunskap om 

montessoripedagogiken. Eftersom det idag finns lite forskning om denna pedagogik utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, anser vi att det var spännande att ta sig an detta ämne.  

Denna uppsats är skriven av Louise Wenngren och Malin Winberg och vi vill särskilt tacka vår 

handledare Anna Palmer, Universitetslektor på avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning, för hennes stora engagemang och kloka synpunkter. Vi vill även tacka pedagogerna 

på de två förskolor vi har haft möjlighet att göra observationer på, som har bidragit med inspiration 

och pedagogiska idéer som vi kan ha användning av i framtiden.  

I uppsatsen har vi valt att fokusera på olika områden. Louise har läst in sig på montessoriperspektivet, 

medan Malin har fokuserat på sociokulturell teori. Under uppsatsskrivandet har vi kontinuerligt 

diskuterat och reflekterat över vilka delar vi ska ta med i uppsatsen. Det har även varit viktigt för oss 

att båda har varit väl insatta i de olika ämnesområdena. Detta för att vi ska kunna gör en välgrundad 

analys av insamlat material. Resterande delar av uppsatsen har vi arbetat med tillsammans, vilket har 

bidragit till många intressanta och roliga diskussioner oss emellan. 

Inledning 

“The greatest sign for a success for a teacher is to be able to say, “the children are working as if I did 

not exist” (Montessori 1949, s. 404). 

En av montessoripedagogikens utgångspunkter är att den förberedda miljön inom förskolan ska 

fungera som barnens lärare. Som citatet ovan visar ska barnen kunna arbeta självständigt och läraren 

ska i princip inte behövas. I montessoriförskolan är den förberedda miljön och materialen viktiga och 

utgör en grund för den pedagogiska verksamheten. Montessorimaterialet är självrättande och har en på 

förhand uttänkt logik, som barnen får lära sig i förskolan. Pedagogens roll blir b.la. att lära barnen hur 

varje material fungerar och att skapa en stimulerande miljö för barnen som kan möta deras behov och 

intresse. Vidare ska pedagogen möjliggöra för barnen att kunna arbeta självständigt med materialen, 

eftersom barnen anses ha en inre drivkraft samt förmåga att koncentrera sig och utöva självständighet 

(Tebano-Ahlquist 2012, ss. 36-37). En av montessoripedagogikens grundvalar är att barnen ska ha 

möjlighet att välja fritt för att kunna träna sin självständighet. Vad som är viktigt att poängtera är att 

denna frihet handlar om frihet i fostran, men inte frihet från fostran. Med andra ord sker valfriheten 

inom vissa givna ramar, därmed kan man säga att det handlar om en ”strukturerad frihet” (Sköld-

Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 57-58). 

Vår utgångspunkt är att förskolan är en social- och kollektiv plats, där barnen lär sig tillsammans med 

varandra och med pedagogen. Vår nyfikenhet handlar om att se vad som händer på denna sociala plats 
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där miljön präglas av, Montessoris tankar om, det självständiga och fria barnet och den förberedda 

miljön. Strävan efter ”det självständiga barnet” kan även ställas i relation till skrivelsen i läroplanen, 

Lpfö98, som menar att ”Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra” (Skolverket 2010, s.7). En intressant fråga blir hur Montessoris individfokus 

förhåller sig till målet om att lärandet ska ske i samspel med andra. 

Idag finns det relativt lite forskning om montessoripedagogiken, vilket kan tyckas förvånande då det är 

en av den största alternativa pedagogiken och finns i över 100 länder världen över
1
. De avhandlingar 

som vi har utgått ifrån är ”Skolans levda rum och lärandets villkor – meningsskapande i 

montessoriskolans fysiska värld” (Tebano-Ahlquist 2012) samt ”Variation och invarians i Maria 

Montessoris sinnestränande material” (Signert 2012). Den första avhandlingen har en fenomenlogisk 

utgångspunkt, medan den andra har en variationsteoretisk. Eftersom vårt intresse är att undersöka vad 

som händer med samspelet och läroprocesserna i förberedda montessorimiljön, kommer denna studie 

att utgå ifrån sociokulturell teori. Detta teoretiska perspektiv bygger på antagandet om att kunskap 

konstrueras mellan människor i den kulturella kontexten (Gjems 2011, ss. 19-20). Vår förhoppning är 

att vår studie ska bidra till att få ett nytt perspektiv på montessoripedagogiken. 

För att undersöka det här problemområdet kommer observationer att genomföras under tre olika 

montessoriarbetspass på två olika förskolor. Detta metodval faller sig naturligt då vårt fokus är att 

studera ”görandet” på montessoriarbetspassen. För att få en djupare förståelse för detta behöver vi få 

tillgång till fältet och se vad som händer i barngruppen (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). I 

observationerna kommer fokus att vara hur olika faktorer kan påverka barns läroprocess under 

montessoriarbetspassen. Vårt material kommer sedan att analyseras med utgångspunkt i sociokulturell 

teori, med förhoppningen om att interaktionen och läroprocesserna i den förberedda miljön ska 

framträda och bli möjliga att problematisera.  

Utifrån ovanstående resonemang har nedanstående syfte och frågeställningar preciseras.   

Syfte och frågeställningar  

Syfte med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolka vilken interaktion och vilka 

läroprocesser som framträder i den förberedda miljön på en montessoriförskola. 

Utifrån detta syfte kan följande frågeställningar definieras: 

- Vilken roll får pedagogen i montessoriarbetspassen?  

- Hur sker interaktionen mellan barn i montessoriarbetspassen? 

- Hur påverkar materialet barns läroprocesser i montessoriarbetspassen? 

                                                      
1
 Det land som har flest montessori förskolor/skolor är USA med över 8000 stycken. Idag räknas 

montessoripedagogiken till en av de största alternativa pedagogiska inriktningar (Signert 2012, s. 12) 
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Tidigare forskning 

För att få en förståelse för varför den förberedda miljön är så viktig inom montessoripedagogiken, 

behövs kunskap i hur pedagogiken har vuxit fram och vad denna står för (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 

25, 35). Den tidigare forskningen kommer därför att beröra montessoripedagogikens historia och 

framväxt. Vidare kommer en beskrivning av vilken barnsyn som Montessori står för samt vilken roll 

barnet, pedagogen och materialet får i den pedagogiska miljön på montessoriförskolan.  

Montessoripedagogiken 

Historik 

Maria Montessori föddes på 1870-talet i Italien. Hon utbildade sig till läkare och kom senare att 

tjänstgöra på olika psykiatriska kliniker, där hon hade ett stort socialt engagemang och intresse för 

barnen.  När hon arbetade på de psykiatriska klinikerna insåg hon att miljön på dessa institutioner var 

mycket bristfällig och barnen saknade sysselsättning på dagarna. En händelse då detta blev tydligt var 

när Montessori uppmärksammade att barnen kastade sig ned på golvet efter smulor, när de hade 

avslutat måltiden. Hennes slutsats var att barnen inte gjorde detta för att de var hungriga, utan därför 

att det saknades stimuli och sysselsättning (Tebano-Ahlquist 2012, s. 29, Skjöld-Wennerström & 

Bröderman-Smeds 2009, ss. 11-13). Montessori blev senare chef för en psykiatrisk klinik och fick där 

möjlighet att pröva och vidareutveckla ett material framtaget av fransmännen Jean Itard och Edouard 

Ségiun. Syftet med materialet var att träna olika sinnesfunktioner t.ex. syn och hörsel hos mentalt 

handikappade barn. Genom att arbeta med det sinnestränande materialet, lärde sig dessa barn sådant 

som tidigare ansetts vara omöjligt. Materialet användes inte främst med syftet att barnen skulle skaffa 

sig en viss kunskap, utan för att barnen skulle få ett ”mentalt uppvaknande” och finna en inre harmoni 

(Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, s. 14). Montessoris inställning var att barnens 

mentala problem inte låg hos barnen själva, utan var snarare en pedagogisk utmaning (Tebano-

Ahlquist 2012, s. 30). I början av 1900-talet öppnade Montessori den första förskolan i Rom (Barnens 

hus). Hon ville se hur de principer hon hade arbetat med på de mentalt handikappade barnen fungerade 

på normalbegåvade. Det visade sig att hennes pedagogiska principer fungerade väl även på de 

normalbegåvade barnen (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 35-36). 

Barnsyn och pedagogens roll 

Montessori menade att barnet egentligen inte behöver någon lärare, utan det är den omgivande miljön 

som fungerar som barnets lärare. Lärarens uppgift handlar mer om att skapa en stimulerande 

omgivning för barnen och anpassa miljön efter vad som intresserar dem. Barnen lär sig inte genom att 

”ord” förmedlas till dem, utan genom att de utgår ifrån sina egna erfarenheter när de möter sin 

omgivning (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 36-37). 

Montessori talade om en normalisering av barnet, vilket hänvisar till barnets optimala utveckling. Med 

ett normaliserat barn avses ett barn som finner harmoni och trivsel i miljön. När barnet känner sig 

harmoniskt, fungerar detta självständigt och finner glädje i att lära sig nya saker. Att vara normaliserad 

innebär inte att barnet ska göras normal. Det handlar snarare om att barnet har utvecklats på ett sådant 
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sätt att denna genom självdisciplin, gör så att intellektet och kroppen fungerar som en helhet. I denna 

process råder det en stor koncentration och det skapas ett band mellan barnet och miljön. Barnet blir 

”absorberat” av det han/hon gör (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 69-71). Vad 

som är viktigt att poängtera är att övningarna inte får genomföras under tvång, utan det måste vara 

barnet som visar intresse och tar initiativ för övningarna. Det är lärarens uppgift att noggrant gå 

igenom övningen för att barnet därefter ska kunna göra uppgiften på ett självständigt sätt (Buytendijk 

1932 och Bollnow 1987 i Tebano-Ahlquist 2012, s. 44 ). När läraren ska introducera ett nytt material 

för barnet använder de ofta en så kallad ”trestegsmodell”. Denna modell innebär inledningsvis att 

läraren presenterar något nytt för barnen. I nästa steg får barnet öva på vad denna har lärt sig. I sista 

steget får det testa sina nya kunskaper. Det är viktigt att läraren är säker på att barnet kan klara 

uppgiften själv, för barnets självständighetsträning samt för dess självförtroende (Skjöld-Wennerström 

& Bröderman-Smeds 2009, ss. 120-121). 

Genom observationer kom Montessori fram till att barnet tog eget initiativ när det arbetade med det 

sinnestränande materialet, samt att barnet under lång tid kunde arbeta koncentrerat med materialet. 

Hon uppmärksammade även att när barnet hade arbetat med materialet, kände det en tillfredsställelse 

som kom inifrån. Yttre belöningar hade liten effekt på barnet, det var snarare barnets egen känsla av 

att lyckas som ”sporrade” det till att fortsätta arbeta. Montessori noterade även att den vuxnes hjälp 

kan bli ett hinder för barnets utveckling och att barnet inte vill ha den vuxnes hjälp. Istället har det ett 

behov av att kunna röra sig själv i miljön och fatta självständiga beslut. Montessori skriver “Every 

useless help is an obstracle to development” (Montessori, 1938/1969/70). Något annat som 

Montessori uppmärksammade var att barnet fann tillfredsställelse i att upprepa övningarna gång på 

gång (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 36-37, 47-48).  

Barnets utveckling 

Utgångspunkten för montessoripedagogiken är att barnets utveckling kan kopplas till olika 

utvecklingsfaser. Montessori såg att barnet passerar fyra utvecklingssteg. I varje fas har barnet ett visst 

behov som kan knytas an till den förberedda miljön. Utvecklingsmodellen är inte linjär, utan faserna 

kan snarare ses som ”kriser” i barnets utveckling. Montessoris modell har vissa likheter med 

Vygotskijs syn på utveckling. Båda menar att det inte bara är biologi, som kan förklara barnets 

utveckling, utan att den måste ses i ett större sammanhang där både den fysiska- och psykosociala 

miljön påverkar barnet. För att förskolan ska kunna möta barnets behov gäller det att skapa bästa 

möjliga förutsättningarna för det i förskolans miljö (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 40-41).  När barnet är 

mellan 0-6 år (förskoleålder) har det stort behov av närhet och trygghet. Montessori kallar dessa barn 

för ”Möbelkinder”. Barnet är under denna period mer känsligt för yttre stimuli och kan ha svårt att 

sortera alla intryck. Det är därför lärarens roll att skapa en miljö där barnet får bästa möjliga 

förutsättningar. Montessori menar vidare att barnet föds med en medfödd förmåga att lära sig och 

menar att det har ett s.k. ”absorberande sinne”. Detta innebär att barnet från födseln har en utbredd 

förmåga att ta in vad som händer i omgivningen (assimilera) och att det med hjälp av sina sinnen 

”införlivar” det som sker utanför sig själva (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 41-42). Skjöld-Wennerström 

och Bröderman-Smeds (2009, s. 27) ger ett exempel på barnets medfödda förmåga att lära sig: Ett barn 

som befinner sig i ett främmande land har en otrolig förmåga att ”fånga upp” språket på ett omedvetet 

sätt och införlivar språket i sin kropp. Denna förmåga till inlärning avtar enligt Montessori vid 6 års 

ålder. Montessori menade dock att det inte bara är miljön i sig som stimulerar barnet, utan att det är 

barnet själv som genom sina aktiva val skapar stimulans. Barnet är inte ett ”tomt kärl” som ska fyllas 

med intryck från miljön, utan det är barnets egna sinnesförnimmelser som står i centrum. Barnet 

bestämmer själv vad som intresserar den, den vuxnes roll är inte att bestämma vad barnet ska arbeta 
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med, istället ska denna vara avvaktande och se vad barnet själv väljer och utifrån detta erbjuda barnet 

stöd. Den vuxnes roll är därmed att skapa en stimulerande miljö som kan ”trigga” barnets lust att 

”arbeta” (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 42-43). 

Signert (2012, ss.70-72) menar att Montessori utgick ifrån att perceptionen styr barnets tankar och 

handlingar och påverkar barnets intellektuella utveckling. Detta är även något som Jean Piaget (1982) 

lyfter fram och menar att det är individen som ger sinnesintrycken mening. Piaget fokuserade på 

barnets (individens) tankeprocesser och kopplade utvecklingen till dess mognadsnivå. Han menade att 

barnet inte har en medfödd förmåga att tänka abstrakt om t.ex. tid och rum, utan att det successivt lär 

sig abstrakt tänkande. Han utgår ifrån att barnet följer vissa utvecklingsstadier, som uppkommer i en 

viss ordning. Ett utvecklingssteg kan inte hoppas över, utan varje barn följer en fast struktur. 

Montessori menar däremot att barnets utvecklingsstadier istället utgår ifrån dess behov, intressen och 

förkunskaper och hon menar liksom Lev Vygotskij att barnets perception mer påverkas av 

interaktionen med andra.  

Trots att det är över hundra år sedan Montessori utvecklade det sinnestränande materialet används det 

än idag på förskolor runt om i världen (Signert 2012, s. 73). Nedan följer en beskrivning av vad detta 

material får för betydelse för barnets läroprocess.  

Materialet 

Signert (2012, ss. 73-74) hänvisar till Montessori (1938/1998) som menar att ”den manuella 

aktiviteten” i det sensoriska och konkreta materialet har en avgörande betydelse för barnets 

intellektuella utveckling. I denna process binds hjärnan och handens arbete ihop. Utifrån detta synsätt 

kan sinnesträningen endast ses som en aktivitet i en större helhet tillsammans med barnets intellekt 

och fysiska rörelse. En parallell kan dras till Vygotskijs sociokulturella syn på didaktiska redskap, som 

innebär att människornas erfarenheter och kunskaper finns ”lagrade” i de redskap som människan 

använder (Säljö, 2005 i Signert 2012, ss. 73-74). Skjöld-Wennerström och Bröderman-Smeds (2009, 

ss. 115-116) menar att när barnet arbetar med det sensoriska materialet får det en djupare förståelse för 

vad det gör.  

En annan iakttagelse som Montessori gjorde när barnet arbeta med materialet var att det tycks gilla 

ordning och reda. Hon noterade att barnet själv ville plocka undan materialet när det hade arbetat, 

dessutom insåg hon att barnet verkade ha en egen inre drivkraft till att själva välja och komma igång 

med materialet. Montessori hänvisar särskilt till en händelse på förskolan ”Barnens hus” som visade 

på detta. När dagen var slut på förskolan visade det sig att läraren hade glömt att stänga skåpet med 

allt montessorimaterial. Morgonen därpå när läraren kom till klassrummet hade barnen själva plockat 

fram materialet och även valt vad de ville arbeta med. Läraren uppfattade det som att barnen inte hade 

lyssnat, medan Montessori såg händelsen på ett annat sätt. Genom sitt agerande hade barnen visat på 

att de själva vill välja vilket material de vill arbeta med samt vill ha möjlighet att plocka fram 

materialet själva. Hon uppmärksammade att materialet ofta var otillgängligt för barnen när det stod på 

höga hyllor och kom fram till att materialet istället skulle ställas på låga hyllor, så att barnen på ett 

enkelt sätt kunde komma åt det (Tebano-Ahlquist 2012, s. 37).  Barnets förkärlek för ordning, enligt 

Montessori, grundar sig i att det lär sig genom att upprepade gånger utforska sin omgivning under en 

längre tidsperiod. Barnet lär sig då att skilja på sådana föremål som rör sig och det som är konstanta 

(ligger på en viss plats). Montessori menade därför att det är viktigt att föremålen har sin bestämda 

plats i miljön. Hon menar till och med att barnet med förbundna ögon ska kunna orientera sig i 

rummet. Barnet ”skapar” sig själva genom miljön, därför är det viktigt att artefakterna har en given 

plats i rummet (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 41-43). 
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Montessorimaterialet utgår ifrån ett antal principer: Isolering; Fokus på en sak i taget. Om barnet t.ex. 

arbetar med Rosa Tornet
2
  fokuserar det på olika dimensioner. För att barnet ”bara” ska fokusera på 

just dimensioner är samtliga kuber i tornet i samma färg (rosa). Om kuberna hade haft olika färg hade 

barnet kunnat börja fokusera på färgerna istället för kubernas dimensioner. Storlek; Materialet i 

montessoriförskolan är anpassat till barnets storlek t.ex. bord, stolar och hyllor. Materialet är placerat 

lågt så att barnet ska kunna komma åt det. Sensorisk; Barnet får en djupare förståelse för vad det gör 

genom att använda många olika sinnen t.ex. när barnet lär sig bokstäverna får det även känna på 

bokstäverna som är gjorda i sandpapper. Attraktiv; Materialet ska vara lockande att arbeta med, det 

ska vara komplett och ha sin bestämda plats i rummet. Direkt syfte; Allt material ska ha ett direkt 

syfte – om barnet t.ex. arbetar med hundrakedjan
3
 är det för att barnet ska lära sig att räkna upp till 

100. Indirekt syfte; I tillägg till det direkta syftet har varje material även ett indirekt syfte, vilket 

innebär att materialet även ska lära barnet om något annat – som en förberedelse för något det ska lära 

sig längre fram t.ex. på en del material finns knoppar som ska träna barnet för ”penngreppet” när det 

senare ska lära sig skriva. Självrättande; Materialet är gjort på det sättet att det ska vara självrättande 

och ska på så sätt träna barnet i självständighet. Genom detta skapas det en ömsesidig respekt mellan 

barnet och den vuxne, då den vuxne inte behöver korrigera barnet. Exempel på självrättande material 

är cylinderblocken
4
, där varje cylinder har en given plats på blocket. Användningssätt; Materialet 

utvecklas med barnet och går ifrån lätt till svårt t.ex. används samma material i grundskolan som på 

förskolan, men ofta med ett mer avancerat användningsområde (Skjöld-Wennerström & Bröderman-

Smeds 2009, ss. 115-116). 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån sociokulturell teori för vår analys av det empiriska material som samlats in. 

Anledningen till detta val är att vi är intresserade av att se hur barn interagerar med andra barn, 

pedagoger samt materialet i deras läroprocess under montessoriarbetspassen. Eftersom den 

sociokulturella teorin fokuserar på barns lärande i den sociala kontexten och att barn medierar kunskap 

med hjälp av olika artefakter, menar vi att detta är en är en lämplig teori till vår studie. Här nedan 

följer en beskrivning av sociokulturell teori med fokus på de begrepp som ska användas i analysen 

(begreppen är kursiverade).    

Inom sociokulturell teori är språk och kommunikation grundläggande i läroprocessen. Lärande är mer 

än det som sker inom barnet, grunden för själva läroprocessen är istället det som uppstår mellan 

individen och det sociala. Denna teori kan även kallas en situerad teori, eftersom kunskap ses som 

något som konstrueras i relation med andra. Kunskapen uppstår i en kulturell kontext och inte i ett 

vakuum och är därmed situerad (Dysthe 2003, ss. 31, 34). Gjems (2011, s. 27) benämner Vygotskijs 

begrepp internalisering. Han menar att lärandet först sker på social nivå, då barnet får kunskap i 

                                                      
2 I det ”rosa tornet” finns kuber med olika dimensioner. Samtliga kuber har samma färg-rosa. Barnet ska 

genom att arbeta med tornet lära sig olika dimensioner på kuberna.  Genom att jämföra storlekarna på 

kuberna kan barnet lära sig mer om t.ex. ordning, placering osv. Barnet tränar även t.ex. motorik och 

balans (Signert 2012, s. 90). 

3 ”hundrakedjan” är ett matematikmaterial som presenteras mer utförligt i observation 1.    

4 Cylinderblocket presenteras mer utförligt i observation 4. 
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interaktion med andra, och sedan på individuell nivå, barnet använder då kunskapen de tillägnat på 

egen hand.  

Vygotskij menar att det är självklart att lärande och utveckling uppstår i mänskligt arbete. Människan 

använder alltid olika redskap för att konstruera kunskap. Dessa redskap kan både vara intellektuella 

(kunskap om hur ett visst arbete ska genomföras) samt fysiska (föremål som används för att göra 

arbetet lättare). För att kunna utföra en händelse i en situation behöver olika redskap användas. (Säljö 

2013, ss. 28-29). Läroprocessen utvecklas med hjälp av mediering (förmedling) via olika artefakter, 

det vill säga personer eller verktyg. En kombination mellan verktyg och personer ger oss en mer 

utökad kunskap i olika situationer. Vi konstruerar olika redskap, intellektuella och praktiska resurser, 

för att kunna förstå och skapa kunskap i omvärlden. De olika redskapen innehåller tidigare 

generationers erfarenheter och när de används påverkas dessa erfarenheter den kunskap som bildas 

(Putnam & Borko 2000 i Dysthe 2003, ss. 44-45). Artefakterna bör ses som en produkt av det 

mänskliga tänkandet, som byggs in i de olika redskap som används i den sociala praktiken (Säljö 

2010, s. 81). Kunskap konstrueras även i den kulturella kontexen, vilket menas att människan ständigt 

interagerar med sin omvärld. Kontexten kan ses som en social praktik som vävs samman till en 

identifierbar helhet (Gjems 2011, ss. 19-20). Barn medierar, det vill säga förmedlar, kunskap med 

hjälp av artefakter i den sociala kontexten (Welles 2007 i Gjems 2011, s. 21). Olika medierande 

redskap t.ex. fysiska (material), visuella, (bilder) eller auditiva (ord och uttryck) förmedlar ett budskap 

till oss (Nelson 1996 i Gjems 2011, s. 21). Språket, som Vygotskij (2001) kallar för symbolisk 

mediering, är det viktigaste medierande redskapet som används för att ta del av andras kunskaper. 

Orden är länkar mellan det som händer i omvärden och oss själva. Genom språket ges en förståelse för 

vad andra gör, vilket leder till att omvärden kan framstå som meningsfull. Det språkliga uttrycket 

sätter inte bara namn på en händelse eller ett objekt, utan det symboliserar en mening som finns i 

uttrycket (Gjems 2011, s. 21).   

Vygotskij menar att människan är i en ständig förändring och har alltid möjlighet att fånga upp 

kunskap i olika sociala kontexter. Barnet ses inte som en bärare av kunskap, utan kunskapen ses som 

något som kommer utifrån och in. Han beskriver människans lärande och utveckling som att det sker 

utifrån en proximal utvecklingszon. Denna zon är glappet mellan det barnet redan kan själv, utan 

någon annan, och det barnet kan göra med hjälp av någon mer erfaren (Säljö 2010, ss.119-120). 

Rogoff (1990) använder begreppet väglett deltagande, vilket utvidgar begreppet ”proximal 

utvecklingszon”. Ett väglett deltagande kan ses något som bygger broar mellan den vuxna, 

omsorgspersonen, och barnet. Detta genom att den vuxne hjälper barnet att förstå hur det ska göra i 

den nya situationen det hamnar i. För att detta ska fungera gäller det att det finns ett emotionellt band 

mellan barnet och den vuxna samt att barnet känner att den vuxna vill stötta dess handlande i 

aktiviteten. Det vägledda deltagandet kan ske både genom ord och genom handling, då de tillsammans 

deltar i den sociala praktiken (Gjems 2011, s. 25). Vygotskij menar att barnet appropierar den 

kunskap det får från andra barn eller vuxna och lägger den på den redan funna kunskapen för att på så 

sätt kunna agera i en ny situation (Säljö 2010, ss.119-120). I förskolan lär sig barnen att hitta olika 

kognitiva redskap, idéer, teorier och även begrepp som de appropierar genom den strävan de har att 

skapa mening i situationen (Dysthe 2003, s. 44). Vägen till att få förståelse för de olika intellektuella 

och fysiska redskap går genom en process. I den första fasen saknar barnet kunskap om hur de olika 

redskapen ska användas i en specifik situation. Sedan används de olika redskapen tillsammans med en 

mer kompetent person. Stödet av den mer kompetenta minskar i det tredje steget, barnet får större 

förmåga att använda de olika redskapen på egen hand samt avgöra i vilken situation den ska användas. 

Detta leder i sin tur till att barnet kan använda redskapen helt på egen hand och vet själv i vilken 
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situation det ska användas. Den proximala utvecklingszonen kan ses som ett stöd för barnets 

utveckling och lärande. Det som sägs, alltså den språkliga medieringen kan inte vara för svår att förstå 

om den ska vara ett stöd för barnets utveckling. Den mer kompetenta bör ta hänsyn till den ”mindre 

kompetentas” intellektuella förmåga. På så sätt kan barnet ta till sig den kunskap de får och 

appropierar ny kunskapen på den redan funna (Säljö 2010, ss.123 -124). 

Begreppet intersubjektivitet visar att lärandet utvecklas i samarbete med andra. Lärandet sker i 

interaktion med andra och att det är först i interaktionen de kan komma fram till samma tolkning av en 

situation och på så sätt kan lärandet utvecklas (Wertsch 1984 i Ehrlin 2012, s. 65). Intersubjektivitet är 

den gemensamma förståelsen som uppstår mellan människor då de kommunicerar med varandra. Det 

kan inte ses som att kunskapen överförs från en person till en annan, utan att det istället är en 

gemensam förståelse. Väglett deltagande, som skrivits om ovan, bygger på intersubjektivitet. Barnen 

försöker i en situation att komma fram till en gemensam förståelse för hur de ska gå tillväga med den 

uppgift de har framför sig. Att barnet därför är deltagare i den sociala praktiken är en förutsättning för 

att de ska få kunskap om omvärlden, sig själva och andra människor (Gjems 2011, s. 26).        

Metod 

Val av metod 

På samma sätt som Tebano-Ahlquist (2012) och Signert (2012) har använt sig av observation som 

metod för att samla in data kommer även denna studie att göra det. Agners (1980) i Lalander (2015, s. 

93) menar att etnografin, där observationen ingår, är ”ett speciellt närmande till den till mänskliga 

situationen”. Detta metodval är lämpligt eftersom syftet med studien är att se hur den förberedda 

miljön kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv dvs. hur läroprocessen ser ut, hur pedagogens 

roll blir samt hur materialet används under montessoriarbetspassen. För att kunna tolka kontexten 

utifrån olika sociokulturella begrepp är det en förutsättning att få insikt i vad som händer i praktiken 

på förskolan. 

Genom observation ges möjlighet att göra en egen tolkning av vad som händer i situationen, dvs. 

forskaren får möjlighet att inta ett så kallat utifrån- och inperspektiv på situationen. Om metodvalet 

istället hade varit intervju hade perspektivet blivit ett inifrån- och utperspektiv, dvs. vi hade då fått 

reda på vad intervjupersonerna tänker om situationen (Fägerborg 2011, s. 96). I en observation ges 

möjlighet för observatören att använda olika sinnen t.ex. syn, hörsel och känsel för att ”få fatt” i vad 

som händer i situationen. Det kan då bli synligt hur människors gestaltningar sker i praktiken t.ex. hur 

barnen interagerar med sin kropp eller föremål. En intervju kan ge en missvisande bild av vad som 

sker i situationen t.ex. kan intervjupersonen göra saker i stunden som denna inte är medveten om, och 

som då inte kan förmedlas i en intervju. Genom observationer hoppas vi kunna ge en rättvis bild av 

hur barn interagerar med andra barn och pedagoger i den förberedda miljön, för att se hur 

läroprocessen ser ut i montessoriarbetspassen (Pripp & Öhlander 2011, ss. 114-115, 127).  

Vi har valt att göra en så kallad platsbaserad observation. Det är den specifika platsen, i det här fallet 

montessorimiljön där arbetspassen utspelas, som avgör vilka personer det är som ska observeras (Pripp 

& Öhlander 2011, ss. 120-221). Det finns två olika typer av observationer. Den ena är en deltagande 

observation, som innebär att forskaren deltar i det som ska studeras. Den andra formen av observation 
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kalls för icke-deltagande observation, vilket innebär att forskaren står bredvid det som utforskas och är 

själv inte delaktig i det som händer. Denna studie kommer att utgå ifrån en icke-deltagande 

observation. Detta för att personerna som observeras eller den händelse de är ska påverkas så lite som 

möjligt av oss (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, ss. 62-63). En observatör kommer aldrig att 

uppnå fullständig objektivitet. Även fast en icke-deltagande observation används, kommer den/det 

som observeras alltid påverkas på något sätt. Detta är något som forskaren behöver vara medveten om 

när en observation görs (Vetenskapsrådet 2011, s. 42). Löfdahl et al.(2014, ss. 62-63) hänvisar till 

Bryman (2012) som skriver om skillnaden mellan strukturerad- och ostrukturerad observation. Om en 

observation är strukturerad har forskaren redan innan ställt upp kriterier för vad som ska observeras 

och ”bockar av” vad som observeras under observationen. Detta till skillnad mot den ostrukturerade 

som är mer öppen. Allt som är av intresse för studien skrivs upp, genom att föra fältanteckningar. I 

denna studie har ostrukturerad observation använts. 

Signert (2012) använde sig av videoinspelning vid sin datainsamling. Innan denna studie påbörjades 

gjordes ett medvetet val att varken använda film- eller ljudupptagning. Genom att vi endast använde 

oss av fältanteckningar är vi medvetna om att vi inte har samma möjlighet att gå tillbaka i materialet, 

såsom vid videoinspelning. Vid videoinspelning kan individen identifieras, vilket kan leda till att dess 

privatliv och integritet inkräktas. I tillägg så gjorde vi bedömningen att eventuell videofilmning skulle 

påverka barnens och pedagogernas mer, än om vi bara använde oss av fältanteckningar. Av etiska skäl 

valde vi därför att genomföra observationerna utan tekniska hjälpmedel. Vetenskapsrådet (2011, s. 43) 

skriver att om en observation kan uppnå samma resultat, med ett annat redskap än med inspelning, bör 

inspelning i undvikas. Valet att inte använda videoinspelning i studien är något vi återkommer till 

under avsnittet ”Studiens kvalitet”.  

Urval och avgränsningar 

Inledningsvis sökte vi information på Internet för att ta reda på vilka montessoriförskolor som har en 

tydlig montessoripedagogisk profil. Målet var att hitta två förskolor som arbetar strukturerat med 

montessorimaterial under s.k. montessoriarbetspass. Med montessoriarbetspass menas att barnen under 

en viss tid på dagen arbetar med det specifika montessorimaterialet. 

Av de förskolor som verkade intressanta valdes två stycken ut. Vi tog kontakt med förskolechefen på 

respektive förskola för att se om intresse fanns att delta i studien samt undersöka om förskolan var 

lämplig för vår studie. Under samtalet med förskolecheferna framkom det att förskolorna endast 

arbetade montessoriinspirerat, vilket innebar att de inte hade montessoriarbetspass. Eftersom vårt 

intresse är att studera hur barn interagerar i den förberedda miljön valde vi att leta vidare efter två 

förskolor som var mer lämpliga för vår studie. Utifrån tips tog vi återigen kontakt med 

förskolecheferna på två andra förskolor som arbetade mer uttalat med montessoripedagogiken. Dessa 

två förskolor hade montessoriarbetspass och var positiva till att delta i studien.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi har observerat barn under tre olika montessoriarbetspass på två olika montessoriförskolor. 

Observationstiden blev sammanlagt 8 timmar. Nedan följer en beskrivning av barngrupperna på 

respektive förskola. 
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Förskola 1 

På den första förskolan går det 41 barn. Varav 28 på storbarnsavdelning (3-5 år) och 13 på 

småbarnsavdelningen (1-2 år). Observationerna genomfördes på storbarnsavdelningen, då vi fick 

information av förskolechefen att de yngre barnen inte arbetar aktivt med montessorimaterialet.  Av de 

28 barnen var det endast 11 barn där vi fick godkänt från vårdnadshavarna att deras barn blev 

observerade. På den första förskolan genomfördes två observationstillfällen fördelade på två dagar. 

Under dessa dagar delades storbarnsgruppen upp i två grupper. Den ena gruppen hade montessoripass, 

medan den andra gick ut. Den första dagen kunde vi observera sex barn och tre pedagoger och på den 

andra dagen var det fem barn och tre pedagoger. 

Förskola 2 

På den andra förskolan går det totalt 28 barn. Observationerna genomfördes under en förmiddag. På 

storbarnsavdelningen (3-5 år) går det 20 barn och på småbarnsavdelningen (1-2 år) går det åtta barn. 

Även på denna förskola genomfördes observationerna på storbarnsavdelningen. Samtliga 

vårdnadshavare lämnade godkännande att deras barn fick observeras. Under detta tillfälle hade vi 

möjlighet att observera hela barngruppen samt tre pedagoger.  

Genomförande 

När ett fältarbete ska göras är det viktigt att sätta sig in i området som ska studeras. Genom att gå en 

montessoriutbildning på en förskola gavs möjligheten att få en översiktlig bild och kunskap om 

montessoripedagogiken. Sedan började sökandet efter tidigare forskningsstudier som gjorts inom detta 

område. Genom att söka på andra studier gavs det möjlighet att ställa vår studie i relation till tidigare 

forskning och på så sätt se vad denna studie kan bidra med. Detta kallas för ”orienteringsfasen” 

(Kaijser 2011, ss. 43-44). Fägerborg (1996) menar att första steget ”in i fältet” är att etablera kontakt 

med de personer som kommer att involveras i studien. Därför togs det kontakt med förskolorna
5
 där 

observationerna skulle utföras. Eftersom förskolan är en offentlig plats krävs ett samtycke av berörda 

personer. Förskolecheferna fick i uppdrag att skicka/lämna ut samtyckesbrevet till berörda 

vårdnadshavare
6
. Även pedagogerna fick ett samtyckesbrev där de skulle fylla i om de godkände att 

bli observerade eller inte
7
. Förskollärarna ombads även att informera barnen om att vi skulle komma 

till förskolan. Detta för att barnen skulle få möjlighet att känna sig mer bekväma med vår närvaro 

(Fägerborg 1996 i Kaijser 2011, s. 47). Innan observationen påbörjades sammanställdes ett 

observationsschema
8
 (trespaltsdokumentation) för att förenkla för oss att kunna fokusera på det som är 

meningsfullt till studien (Lalander 2015, s. 108). Spaltdokumentation kan fungera som ett redskap för 

att ta reda på vad som sägs, vad som görs samt våra reflektioner av situationen. I användningen av 

spaltdokumentationen gavs möjlighet att ”hoppa fram och tillbaka” i händelserna istället för att följa 

händelsen linjärt (Skolverket 2012, ss. 46-47).  

Under observationerna försökte vi att hålla ett fysiskt avstånd till barnen. Detta för att barnen i så liten 

grad som möjligt skulle påverkas av vår närvaro. Då ljudnivån var hög i barngruppen tvingades vi i 

vissa situationer sätta oss närmare barnen för att kunna höra deras konversation. Av etiska skäl var vår 

                                                      
5 Se urval och avgränsning  

6 Se bilaga 1 

7 Se bilaga 2 

8 Se bilaga 3 
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inställning att ta så lite kontakt med barnen som möjligt. Detta för att inte påverka barnens agerande. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att man som observatör alltid har en påverkan på det som studeras 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 42). 

På den första förskolan hade samtycke endast kommit in från hälften av barnens vårdnadshavare. 

Under observationsdagarna delades barngruppen upp i två grupper, vilket resulterade i att det vid 

första tillfället endast var sex barn som fick observeras och vid det andra tillfället var fem stycken. Till 

en början kändes detta problematiskt då det var så få barn att observera. Risken fanns att vi inte skulle 

få ihop tillräckligt med observationsmaterial. När observationen sedan startade upptäckte vi att de barn 

som fick observeras arbetade i stor utsträckning med det förberedda materialet, vilket resulterade i ett 

brett underlag för observation. För att veta vilka barn som fick observeras hade pedagogerna 

sammanställt foton på de barn som fick observeras. Detta gjorde det lätt för oss att avgöra vilka barn 

som fick vara med i studien. På den andra förskolan hade barngruppen börjat julpyssla, vilket gjorde 

att flera barn arbetade med detta istället för att arbeta med montessorimaterialet. Detta kunde också ha 

blivit problematiskt för vår studie. Det gav oss inte möjlighet att se hur verksamheten hade sett ut om 

det förberedda montessorimaterialet hade varit i fokus för alla barn. Eftersom samtliga vårdnadshavare 

hade lämnat samtycke till observationen fanns det ändå möjlighet att observera ett flertal barn som 

arbetade med montessorimaterialet. Genom att vi fick möjlighet att ställa frågor till pedagogerna både 

på förskola 1 och 2 om hur de arbetade med materialet samt hur montessorimaterialet introduceras för 

barnen, kunde observationsmaterialet kompletteras med pedagogernas berättelser, vilket gjorde 

studiens material fylligare. Exempelvis berättade pedagogerna om hur de introducerar materialet med 

hjälp av ”trestegsmodellen”.  

För att kunna göra en tät beskrivning, som kommer beskrivas mer i nästa avsnitt, är det viktigt att 

komma ihåg att det aldrig kan göras för mycket anteckningar under observationerna. Det gäller för 

observatören att rikta blicken till både platsen, föremålen, människorna (vad som sägs och vad som 

görs) samt alla sina egna sinnesintryck. Genom att rikta blicken på allt detta ges möjlighet att få syn på 

det som annars inte hade blivit synligt (Pripp & Öhlander 2011, ss. 136-138). 

Databearbetning och analysmetod 

Under observationstillfällena på förskolorna förde vi noggranna anteckningar, inte bara vad barnen 

sade och gjorde, utan även hur rummet såg ut samt hur vi som observatörer med alla våra sinnen 

upplevde situationen. För att kunna anteckna så mycket som möjligt användes koder t.ex. P1 (pojke 1) 

och förkortningar. Genom dessa grundliga fältanteckningar kunde vi sedan göra en tät beskrivning av 

varje observation (Pripp & Öhlander 2011, ss. 136-138). Den täta beskrivningen är det empiriska 

materialet som kommer från data som samlats in, alltså de fältanteckningar som gjort under 

observationstillfället (Svensson & Ahrne 2015, s. 23). Med tät beskrivning menas att den är detaljrik 

och utförlig. Den kan t.ex. ange hur rummet ser ut, var barnen och pedagogerna befinner sig i rummet 

samt hur materialet används (Pripp & Öhlander 2011, s. 138). Detta skulle enligt Fangen (2005) i 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, s. 220) kallas för ”första graden” i analysarbetet. I den första 

graden skapas underlag som ska ligga till grund för tolkningsarbetet. När den täta beskrivningen sedan 

gjorts bearbetade, sorterade och kategoriserade vi materialet för att kunna hitta svar på studiens 

frågeställningar (Svensson & Ahrne 2015, s. 23). För att kunna kategorisera materialet formulerades 

tre teman; Pedagogens roll i montessoriarbetspasset, interaktion mellan barn i montessoriarbetspasset 

samt materialets betydelse för barns läroprocesser. Av de observationer som gjordes på förskolorna 

gjorde vi ett urval av sex observationer som sedan analyserades vidare. 
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Den analysmetod som har valts för denna studie är kvalitativ analys. Genom denna analysmetod 

skapas mening utifrån det empiriska materialet som samlats in. I analysen handlar det därför om att 

synliggöra olika betydelsefulla mönster som finns i materialet (Patton 2002 i Fejes & Thornberg 2015, 

s. 35). Den kvalitativa analysen kan syfta till att beskriva ett fenomen detaljerat. Det fenomen som 

studeras i detta sammanhang är hur barn interagerar med andra barn, pedagoger och materialet under 

montessoriarbetspassen (Flick 2014 i Fejes & Thornberg 2015, s. 35). Med hjälp av teoretiska begrepp 

hade vi möjlighet att se mönster och sammanhang i relation till studiens syfte och frågeställningar 

d.v.s. det studerade fenomenet. Utifrån detta mönster kunde vi sedan kategorisera materialet i tre 

teman. När sedan tolkningar av materialet ska göras gäller det att hitta underlag och argument för 

dessa. Under analysarbetet utgick vi ifrån det teoretiska perspektivet för studien samt tidigare 

forskning för att kunna motivera våra tolkningar. Då analysarbetet görs på ett mer teoretiskt plan kallar 

Fangen (2005) i Elvstrand et al. (2015, ss. 220, 225) tolkningarna för tolkningar av ”andra graden”. 

För att få olika vinklingar på tolkningarna analyserade vi först materialet var för sig. I nästa steg 

diskuterade vi våra tolkningar och kom fram till en gemensam tolkning av det empiriska materialet.   

Både när data har samlats in och när den har analyseras har vi kontinuerligt reflekterat över olika 

etiska ställningstaganden. Dessa kommer att beskrivas i nästa avsnitt. 

Forskningsetiska överväganden 

Innan en studie påbörjas är det viktigt att fundera över olika forskningsetiska överväganden. I skriften 

”God Forskningssed” (Vetenskapsrådet 2011, ss, 19, 43, 44-45) framgår det att det finns ett antal 

etiska principer, som bör följas när ett forskningsprojekt ska genomföras. Bland dessa principer finns 

krav på information- och samtycke från de som ska delta i studien.  

Den första kontakten bör tas med förskolechefen för att få klartecken på att studien kan genomföras på 

förskolan. Efter det kan kontakt med de övriga inblandade tas t.ex. förskollärare.  Informationen och 

syftet med studiens ska redovisas på ett tydligt och noggrant sätt. Det bör också framgå hur studien ska 

genomföras och vilka hjälpmedel som ska användas. Samtyckesbrevet ska inhämtas skriftligen och i 

brevet bör det tydligt framgå att deltagarna när som helst kan avbryta studien. Det är viktigt att alla 

berörda deltagare informeras och skickar in samtyckesbreven för att det ska bli en etisk korrekt studie 

(Löfdahl et al. 2014, s. 36, Vetenskapsrådet 2011, s. 43). Som tidigare nämnt gavs det inte samtycke, 

från alla från vårdnadshavarna på förskola 1, vilket innebar ett dilemma för oss. Innan påbörjad 

observation på förskolan, diskuterade vi igenom med förskolechefen och de andra pedagogerna hur vi 

skulle förhålla oss till detta. För att underlätta för oss tog förskolechefen fram en bildkarta med foton 

på de barn som fick observeras. Till en början var det svårt att avgöra vilka barn som fick respektive 

inte fick observeras. När barnen sedan kom igång med montessoripasset upplevdes det inte som ett 

problem för oss. Vårt fokus riktades mot de barn som fick observeras och de andra barnen var mer 

med i periferin, vilket trots allt fungerade väl. Om möjligheten att observera samtliga barn hade 

funnits hade kanske andra saker blivit synliga i miljön, som vi inte fick möjlighet att observera. Detta 

kan påverka studiens kvalitet, vilket vi återkommer till i avsnittet ”Studiens kvalitet”. 

Eftersom observationen gjordes på barn, behöver barnets vårdnadshavare skriva under 

samtyckesbrevet. I tillägg till föräldrarnas medgivande, behöver även barnen ”lyssnas in” för att vi 

som observatörer ska få reda på om de vill delta i studien eller inte. I denna situation handlar det både 

om att höra på vad barnen säger, men även hur barnen genom t.ex. sitt kroppsspråk eller gester, 

förmedlar om de vill bli observerade eller inte. Vissa barn kanske inte har förmågan att uttrycka sig 

verbalt och då blir tolkningen av annan kommunikation från barnet än mer väsentlig. Om observatören 
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får känslan av att barnet inte vill observeras, bör observationen av barnet genast avslutas (Löfdahl et 

al. 2014, s. 37). Detta blev tydligt i en av våra observationer. Vi började observera två flickor som 

arbetade med matematikmaterialet. Efter en liten stund sade den ena flickan till den andra ”ska vi 

spela schack istället?” Detta kan tolkas som att flickan försökte signalera till oss att hon inte ville bli 

observerad. När vi sedan gick därifrån fortsatte flickorna med matematikarbetet som de gjorde innan, 

vilket tyder på att de stördes av vår närvaro. 

Ett annat forskningsetiskt ställningsstagande är en skyldighet att behandla materialet konfidentiellt. 

Med det menas ett skydd mot obehöriga att ta del av uppgifter, som samlats in (Löfdahl et al. 2014, s. 

36, Vetenskapsrådet 2011, ss. 67- 69). Det står även i ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet 2011, ss. 

18, 68) att forskaren enligt individsskyddskravet har en skyldighet att skydda samtliga deltagare i 

studien från skada eller kränkning. Därför bör avgränsningar göras när resultatet presenteras för att 

säkerställa att inte personuppgifter röjs. I våra fältanteckningar under observationerna använde vi 

koder t.ex. P1 för att ange vilket barn som gjorde/sade vad.  När resultatet presenteras har vi även varit 

måna om att inte ange någon information som kan spåra tillbaka till vilken förskola eller vilket barn vi 

har observerat. 

Studiens kvalitet  

Enligt ”God forskningssed” finns det krav på att studien ska hålla en god kvalitet och det kan 

klargöras utifrån olika principer (Vetenskapsrådet, 2011 ss. 40-41). Nedan följer några av de principer 

som lyfts fram. 

En princip handlar om att metodvalet måste vara väl genomtänkt och att forskaren genom metoden 

”får fatt” i det fenomen som avses studeras. I denna studie valdes observation som metod, vilket 

fungerar bra på denna typ av studie. Genom att vara ute på fältet gavs möjlighet att se vilken 

interaktion som skedde mellan barn, pedagoger och material. Denna metod gav möjlighet att ta ett 

utifrånperspektiv på händelsen, vilket vi ansåg vara nödvändigt för att kunna tolka interaktions- och 

läroprocesser på montessoriförskolan (Vetenskapsrådet 2011, s. 40). Observationerna skulle även ha 

kunnat kompletteras med intervjuer med pedagogerna. Detta för att kunna få ett ännu fylligare material 

och ett annat perspektiv på resultatet. Då det fanns begränsad tid att genomföra studien valde vi dock 

att enbart fokusera på observationer. I samband med observationerna fick vi dock möjlighet att ställa 

en del frågor till pedagogerna, vilket gjorde att vi fick ett bredare empiriskt material för analys. 

Väl ute på den första förskolan uppkom ett problem. Endast hälften av vårdnadshavarna hade fyllt i 

samtycket. Om möjlighet hade getts att observera fler barn på förskola 1 hade eventuellt materialet 

blivit rikare. Eftersom vi endast fick observera vissa barn var vi tvungna att ”styra vår blick” mot 

dessa. Trots detta gick observationerna över förväntan. De barn som fick observeras arbetade i stor 

utsträckning med montessorimaterialet, vilket gjorde att vi utan problem hittade intressanta situationer 

att observera. Ett aktivt val om att inte använda videofilmning gjordes, detta resulterade i att vi inte 

hade möjlighet att gå tillbaka i observationsmaterialet för att säkerställa kvalitén på materialet. Genom 

att vi var två som genomförde observationerna tror vi dock att studiens kvalitet, trots att ingen 

videofilmning gjordes, är tillförlitligt. Många gånger var vi vara två som observerade samma händelse. 

I efterhand kunde en jämförelse göras av materialet och se hur väl vårt material överensstämde. 

Materialet blev mer mångsidigt då det fanns möjlighet att få olika vinklingar/tolkningar på samma 

situation. Eftersom vi var på förskolorna under en längre sammanhållande tid fick vi även möjlighet 

att följa samma barn under en längre period och kunde se vad som hände under hela 

montessoriarbetspasset. Genom att observationerna genomfördes på två förskolor gavs möjlighet att få 
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en bredd i materialet. Om vi hade gjort observationer på fler förskolor hade vi dock kunna fått ett ännu 

rikare material att utgå ifrån. Då studien skulle genomföras på begränsad tid fanns inte möjligheten till 

detta. När sedan analysen ska göras är det viktigt att välja en lämplig analysmetod för att studien ska 

uppnå en hög kvalitet (Vetenskapsrådet 2011, s. 41). Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ 

analysmetod med utgångspunkt i sociokulturell teori, för att på ett strukturerat sätt kunna studera 

fenomenet (interaktion och läroprocesser). Med hjälp av teoretiska begrepp kan mönster och 

sammanhang ses i relation till studiens syfte och frågeställningar. I studien så kategoriserades det 

empiriska materialet i tre olika teman. Detta strukturerade arbetssätt kan vi anta ha betydelse för 

studiens kvalitet.  

Att en studie är nyskapande kan även bidra till en högre kvalitet i studien (Vetenskapsrådet 2011, s. 

40). Det är inte vanligt att sociokulturell teori används då en studie görs i en montessoriförskola. 

Eftersom det förberedda materialet inom montessoriförskolan är framtaget för att barnen ska få 

använda kroppen för att utvecklas är det fler studier som utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

Vår studie har en annan teoretisk utgångspunkt, vilket förhoppningsvis innebär ett nytt perspektiv på 

det som studeras.  

I nästa avsnitt kommer vi att presentera det resultat som har framkommit under observationerna. En 

analys av resultatet kommer att göras utifrån sociokulturell teori samt från en montessoripedagogisk 

utgångspunkt. 

Resultat och analys  

Här kommer en presentation av några utvalda observationer som funnits intressanta från de tre 

observationstillfällena. Vårt syfte med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolka 

vilken interaktion och vilka läroprocesser som framträder i den förberedda miljön på en 

montessoriförskolan. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar ställts upp: Vilken roll får 

pedagogen i montessoriarbetspassen? Hur sker interaktionen mellan barn i montessoriarbetspassen? 

Hur påverkar materialet barns läroprocess i montessoriarbetspassen? Efter presentationen av 

respektive observation kommer en tolkning att göras av materialet utifrån en sociokulturell teori med 

fokus på de centrala begreppen; proximal utvecklingszon, väglett deltagande, intersubjektivitet, 

internalisering, artefakter, mediering, appropiering och meningsskapande. Därefter kommer även en 

analys att göras av samma material, men då utifrån ett montessoriperspektiv. För att få en förståelse 

för de olika observationerna kommer vi inledningsvis att beskriva de två olika förskolornas miljö och 

pedagogernas ”plats” i rummet.  

Beskrivning av förskola 1  

När vi kommer in i den första förskolan möts vi av en öppen och rymlig miljö. Förskolans planlösning 

är öppen och det är högt i tak. Miljön upplevs som harmonisk och lugn. Det stora rummet tillhör 

storbarnsavdelningen och den delas in i olika hörnor/platser med hjälp av hyllor och växter. Hörnorna 

är indelade efter ämnesområde; matematik, språk, geografi, musik osv. I ena delen av rummet finns 

även en dock/-lekhörna. Samtliga möbler i rummet är anpassade till barnens höjd t.ex. bord, stolar, 

fåtöljer, diskbänk. Montessorimaterialet är prydligt placerat på brickor i hyllorna och rummets 

utformning, gör att barnen på ett lätt sätt kan ta sig fram och arbeta med det de för stunden är 
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intresserade av. Varje montessorimaterial finns endast i ett exemplar. I ett avgränsande rum finns en 

”skaparverkstad” med konstnärligt material såsom färger, penslar och stativ. Materialet i förskolan 

utmärkts av att det ofta är gjort av trä och att de finns även mycket naturmaterial inplockat från 

närmiljön. I vackra askar finns material placerade såsom snäckor, kottar osv. Vidare verkar materialet 

framtaget för att ”locka” barnets sinnen t.ex. det finns bokstäver i papper som är täckta med sand, för 

att barnet både ska kunna se och känna alfabetet. Matematematikmaterialet är vackert och färgat i guld 

och placerat på ett prydligt sätt i en av hörnorna. Barnen vill gärna visa oss materialet och vår känsla 

är att barnen är stolta över materialet och miljön. När sedan barnen under montessoriarbetspasset 

arbetar med materialet visar de stor omsorg om detta, genom att de försiktigt hämtar materialet och 

värnar om att det inte ska förstöras. Miljön utmärks av stor ordning och reda och barnen tycks veta 

vart och hur varje material ska hanteras. Pedagogerna, är hela tiden närvarande i rummet och 

tillgängliga för barnen under montessoriarbetspasset. Ofta går pedagogerna runt i rummet för att se om 

något av barnen påkallar hjälp eller så tar pedagogerna fram visst material och ställer på borden, för att 

se om något barn inspireras att påbörja just det arbetet.  Barnen har under hela dagen tillgång till frukt 

och det görs inte något avbrott för fruktstund.    

Beskrivning av förskola 2 

Förskola 2 är en villa som är omgjord till en förskola och ligger mitt ett bostadsområde. I villan finns 

det två våningar. Till skillnad mot förskola 1 är rummen i denna byggnad mindre och upplevs mer 

trånga. På övre planet finns både stor- och småbarnsavdelningen. Avdelningarna är placerade i varsin 

ände av huset. Storbarnavdelningens hemvist är ett större rum på övervåningen, där det mesta av 

montessorimaterialet finns. Längs väggarna finns det hyllor där olika material är placerade i barnens 

höjd. I anslutning till hallen har barnen även tillgång till ett ”lekrum”, men det är avskilt från det stora 

rummet. På nedervåningen finns ett mindre utrymme med visst montessorimaterial samt lego. Under 

observationen märker vi att pedagogerna sällan är i detta rum. Det finns mycket material vars syfte är 

att öva finmotorik t.ex. pärlor, pincetter. Samtliga möbler är, liksom på första förskolan, anpassat till 

barnets storlek t.ex. bord och stolar. Materialet är tillgängligt för barnen och är placerade på hyllor i 

barnens höjd. I det större rummet på övervåningen är materialet inte lika tydligt uppdelat i olika 

ämnen som på förskola 1. Det finns dock material för t.ex. matematik, språk, geografi osv. De flesta 

materialen finns det bara ett exemplar av. Det mesta materialet är liksom i förskola 1 gjort av trä och 

känslan är att pedagogerna vill göra miljön attraktiv för barnen t.ex. finns det vackra kulor i olika 

färger som barnen med pincett kan plocka från en skål till en annan. I rummet finns även ett litet bord 

och två stolar. På bordet är en fruktskål placerad. 

Observationer förskola 1 

Observation 1- Flickan med matematikmaterial 

En pedagog frågar en flicka om hon vill arbeta med matematikmaterialet. Flickan har 

inte gjort materialet tidigare, så pedagogen introducerar materialet för flickan. 

Materialet står placerat på en låg hylla och pedagogen och flickan hjälps åt att hämta 

det på ”sin plats”. En bricka med guldmaterialet tas fram. På brickan finns små 

pärlor i guld som representerar olika tal. En pärla är ett ental, ett band med 10 

guldpärlor är ett 10-tal, 100 pärlor är ett hundratal samt 1000 pärlor är sammansatta i 

en kub och representerar 1000-tal. Pedagogen ber flickan räkna upp till 10 vilket 

flickan gör. 
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan pärlorna i matematikmaterialet ses som fysisk artefakt som 

medierar kunskap. Pärlan kan ses som ett redskap för att få förståelse för begrepp som ental, tiotal osv. 

(Gjems 2011, s. 21). Det kan tolkas som att pedagogen och barnet delar en intersubjektiv förståelse för 

vad pärlan står för/symboliserar. I denna situation betyder en enskild pärla ett ental dvs. pärlan är inte 

bara en pärla utan ett tal (Wertsch 1984 i Ehrlin 2012, s. 65). 

Utifrån ett montessoriperspektiv kan matematikmaterialet ses som ett sensoriskt- och konkret material. 

När flickan arbetar med pärlorna kan det tolkas som att hennes intellektuella förmåga utvecklas genom 

att handen och hjärnas arbete binds samman (Montessori 1938/1998 i Signert 2012, ss. 73-74). 

Montessorimaterialet följer även ett antal principer varav en är s.k. isolering. Det innebär att materialet 

fokuserar på en sak i taget. Genom att matematikmaterialet har samma färg dvs. guldfärgat och 

samtliga pärlor är av samma storlek, gör det att barnen kan fokusera på övningens direkta syfte d.v.s. 

taluppbyggnad. Om pärlorna hade haft olika färg hade barnen kunnat bli distraherade och börjat 

sortera pärlorna utifrån färg istället, vilket inte är övningens direkta syfte (Skjöld-Wennerström & 

Bröderman-Smeds 2009, ss. 115-116). 

När materialet är framdukat på bordet introducerar pedagogen materialet för flickan. 

Pedagogen tar upp den enskilda pärlan och säger ”det här är ett ental”. Sedan lägger 

hon försiktigt ned pärlan på brickan. Hon gör på samma sätt med 10-tal, 100-tal och 

1000-tal. Därefter upprepar pedagogen samma process samt att flickan får ”känna på 

talen”. Pedagogen tar upp de olika talen och lägger i flickans hand och säger ”Känns 

det tungt?”.  När pedagogen kommer till 10-talet säger hon till flickan ”det är lika 

många som dina fingrar”. Pedagogen tar upp sin hand och räknar på sina fingrar till 

10. Därefter låter pedagogen flickan peka på de olika talen. Pedagogen säger ”peka 

på ett ental”.  När pedagogen säger ”kan du peka på ett 10-tal?” tvekar flickan. 

Pedagogen säger då ”det är lika många som dina fingrar”.  Flickan pekar då på 10-

talet. De fortsätter med de andra talen och flickan tittar på pedagogen och pedagogen 

nickar. Pedagogen fortsätter sedan med att fråga flickan ”Kan du säga vad det här 

är?”. Pedagogen fortsätter med att peka på de olika talen. När flickan tvekar hjälper 

pedagogen henne så att flickan kan komma vidare med materialet. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ordet ”ental” ses som en auditiv artefakt som medierar en 

kunskap. När pedagogen benämner de olika talen förmedlar hon en kunskap till flickan. Förståelsen 

för vad ordet betyder sker genom symbolisk mediering, då får flickan och pedagogen en gemensam 

förståelse för ordets innebörd i denna specifika situation. På detta sätt skulle man kunna säga att 

flickan skapar en mening i det som sker. I interaktionen mellan pedagogen och flickan skulle det 

kunna ses som att det uppstår ett proximalt lärande. Det är i gapet mellan det flickan kan själv och det 

som hon kan med hjälp av en pedagog, som det proximala lärandet uppstår (Säljö 2010, ss. 119-120). I 

observationen visar flickan att hon kan räkna upp till 10, när flickan sedan ska peka på 10-talet blir 

hon tveksam och tittar upp på pedagogen. Pedagogen använder då sina fingrar för att konkretisera för 

flickan hur många 10 är. Detta skulle kunna tolkas som att flickan får en djupare förståelse för talet 10 

med hjälp av pedagogen. Pedagogen upprepar talbegreppen och använder sig av olika metoder för att 

förmedla sin kunskap. Hon uttrycker sig både verbalt och använder sitt kroppsspråk för att förtydliga 

för flickan vad hon menar. Utifrån situationen kan det även tolkas som att det sker en appropiering av 

kunskap. Flickan ”bygger” kontinuerligt vidare sin kunskap om talbegreppen med hjälp av pedagogen. 

Appropiering innebär att ny kunskap läggs på den gamla för att lärandet ska kunna fortsätta framåt 

(Säljö 2010, ss. 119-120). Denna process skulle kunna tolkas som att lärandet först sker på ett socialt 
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plan mellan pedagogen och flickan t.ex. när de tillsammans räknar eller när flickan med hjälp av 

pedagogen får peka ut olika tal. Denna kunskap införlivas sedan i flickan på en mer personlig nivå s.k. 

intermentalt plan. Vygotskij använder sig av begreppet internalisering för att förklara denna process 

(Gjems 2011, s. 27). När flickan känner sig osäker på vad hon ska göra med materialet tittar hon på 

pedagogen för att få bekräftelse på att det hon gör är rätt eller för att få stöd. Vår tolkning är att det 

finns ett emotionellt band mellan flickan och pedagogen som hjälper flickan i sin läroprocess. Denna 

läroprocess kallas för ”väglett deltagande” (Rogoff 1990 i Gjems 2011, s. 25). En annan tolkning av 

situationen skulle kunna vara att eftersom montessorimaterialet är självrättande, finns det ett rätt och 

fel i hur materialet ska användas (Skjöld-Wennerstöm & Bröderman-Smeds 2009, s. 115-116). Då 

pedagogen har det ”rätta svaret” och i och med att det finns ett emotionellt band mellan barnet och den 

vuxna kan det ses som att pedagogen har ett ”maktövertag” över flickan. Därför söker flickan 

bekräftelse från pedagogen att hon gör rätt.  

I observationen introducerar pedagogen materialet, enligt en ”trestegsmodell”, som är vanlig inom 

montessoripedagogiken (Skjöld- Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 120-121). Pedagogen 

berättade för oss att de ofta använder sig av denna modell för att introducera materialet för barnen. I 

observationen kunde vi sedan se att pedagogen först presenterar materialet för flickan med hjälp av 

olika sensoriska uttryckssätt, hon visar med sina fingrar, låter flickan känna på pärlans tyngd samt 

berättar om de olika talen. Flickan får sedan själv träna på uppgiften genom att t.ex. känna på pärlans 

tyngd. Efter detta får flickan använda sig av den nya kunskapen. Detta kan vi ses då pedagogen frågar 

om flickan kan peka på de olika talen  

När flickan har arbetat klart med de olika talen skriver pedagogen i en pärm att 

flickan har genomfört denna del av materialet och att hon är klar för att börja på 

nästa del. Pedagogen frågar flickan om hon vill fortsätta direkt med nästa 

matematikarbete. Pedagogen säger ”Vill du göra nästa material redan nu? Eller vill 

du vänta lite? Det är ganska mycket jobb med nästa och du kanske är trött?”. 

Flickan säger att hon vill fortsätt med materialet på en gång. 

I observationen frågar pedagogen om flickan vill gå vidare till ”nästa nivå” som kräver mer av henne. 

Detta skulle kunna tolkas som att matematikarbetet bygger på principen att materialet ska gå från lätt 

till svårt, vilket är en av grunderna i montessorimaterialet (Skjöld- Wennerstöm & Bröderman-Smeds 

2009, s. 115-116). En annan tolkning skulle också kunna vara att när pedagogen frågar om flickan vill 

fortsätta till ”nästa nivå” av matematikmaterialet, så utgår hon ifrån flickans intresse. Vilket skulle 

kunna ses som att barnets intresse styr aktiviteten.    

Sammanfattningsvis har denna observation bidragit med att få syn på pedagogens roll och materialets 

betydelse för barns lärande i den förberedda miljön i en montessoriförskola. Pedagogerna har en viktig 

roll att stötta barnen i deras lärande. De har även som uppgift att introducera materialet för barnen för 

att de ska veta hur detta ska användas. Med hjälp av materialet har barnen möjlighet att konstruera 

kunskap med alla sina sinnen. Vidare kommer en situation att presenteras där barns läroprocess utgår 

ifrån andra faktorer.    

Observation 2 - Flickan skalar morot 

En pedagog tar fram en halv apelsin och en morot och ställer det på ett låg bord. 

Bordet är placerat centralt i det stora rummet bredvid de material som hör ihop med 

detta arbete. En flicka leker en bit bort i rummet, när hon ser moroten går hon med 

snabba steg till bordet. Hon hämtar en bricka med en skalare, skål, skärbräda och en 



18 

 

kniv på och sätter sig vid bordet. Vid bordet sitter en pojke som redan har pressat en 

apelsin. Flickan börjar skala moroten, men det kommer inget skal på brickan. Pojken 

tittar på flickan och säger ”det kommer inget skal”. Flickan säger ”joo” och fortsätter 

skala. Pedagogen som har stått en bit bort och iakttagit situationen går fram till 

flickan och säger, ”du måste vända på skalaren”. Flickan gör det och pedagogen 

säger ”nu går det bättre”. Flickan lägger ned skalaren och ser efter om moroten är 

färdigskalad, vilket den inte där. Hon tar då upp skalaren igen, men håller den åt fel 

håll. Då säger pojken ”det kommer inget skal på brickan. Du måste vända den”.  

Flickan vänder skalaren och då går det återigen bättre. När hon har skalat klar börjar 

hon att hacka i moroten med kniven. Pojken säger ”man ska inte göra så, man ska 

skära”. Flickan gör som pojken säger. Pojken frågar om han får smaka, men flickan 

säger att hon ska göra fler först. Pedagogen kommer återigen fram till flickan och 

säger ”det är för stora bitar”. Pedagogen visar hur hon ska skära mindre bitar och 

flickan gör som pedagogen gör. När flickan är klar tar hon skålen med morötterna 

och går runt i lokalen och bjuder sina kamrater. När alla barnen har fått smaka sätter 

flickan sig ned och äter upp resterande morötter.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan kniven och skalaren ses som fysiska artefakter där tidigare 

generationers erfarenheter påverkar användningsområdet (Putnam & Borko 2000 i Dysthe 2003, ss. 

44-45). När flickan ser moroten, artefakten, gör hon kopplingen att hon ska hämta just det material 

som är avsett för moroten. Detta skulle kunna tolkas som att flickan skapar en mening utifrån 

situationen. När pojken sedan påtalar för flickan hur hon ska använda skalaren och kniven kan detta 

tolkas som att pojken utgår från sina tidigare erfarenheter d.v.s. kunskapen om hur man skär och skalar 

en morot. Detta skulle kunna ses som att det sker ett proximalt lärande, pojken har lite mer erfarenhet 

av situationen än flickan. Genom sitt verbala språk förmedlar pojken sina erfarenheter till flickan. I 

situationen skulle det även kunna tolkas som att ett proximalt lärande uppstår mellan pedagogen och 

pojken. Pedagogen säger till flickan att hon ska vända på skalaren, pojken hör och tar till sig detta. När 

flickan återigen har vänt skalaren fel påpekar pojken hur flickan ska göra för att ”göra rätt”. Han 

använde sig av de kunskaper han fått från pedagogen och för detta vidare till flickan. En annan 

tolkning skulle kunna vara att det sker ett proximalt lärande från flickan till pojken, då pojken frågar 

om han får smaka moroten, men flickan säger att han får vänta. Det skulle kunna ses som att flickan 

vet hur ”bjudningsrutinen” ser ut på förskolan, att uppgiften görs klar innan kamraterna får smaka. 

Pojken uppfattar det som flickan säger och tar till sig kunskapen och väntar därmed att smaka moroten 

tills flickan är klar (Säljö 2010, ss. 119-120). I interaktionen mellan pojken och flickan kan det ses 

som att de delar en intersubjektivetet (Wertsch 1984 i Ehrlin 2012, s. 65). De får en gemensam 

förståelse för situationen, vad som ska göras, och på så sätt kan de komma vidare i läroprocessen. 

Utifrån ett montessoriperspektiv kan det tolkas som att flickan ”tränar” sin självständighet. Hon börjar 

med att hämta det hon behöver ha till arbetet, utan att fråga pedagogen. Detta visar på att flickan redan 

har viss kunskap om hur arbetet ska utföras.  Detta är dock en situation där flickan fortfarande behöver 

viss stöttning för att självständigt kunna klara uppgiften. När pedagogen hjälper flickan i arbetet kan 

detta tolkas som att pedagogen gör detta för att flickan tillslut ska klara av uppgiften på egen hand 

d.v.s. uppnå självständighet (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 120-121).  

Sammanfattningsvis kan vi i denna observation se vilken betydelse materialet har för barns 

läroprocesser. Flickan använder de olika materialen för att lösa uppgiften. Hon använder skalaren, 

fysisk artefakt, för att kunna skala moroten. Observationen visar även på interaktionens betydelse för 
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barns läroprocesser. Genom proximalt lärande kan barnen komma vidare i deras läroprocess. I nästa 

observation kommer en analys att göras av barnets läroprocess, då det arbetar ensamt med ett material.   

Observation 3 - Pojken fångar fisk 

En pojke plockar ned ett material från den låga hyllan. Det är en korg med fiskar i 

olika färger, ett litet metspö och små koner som fiskarna ska placeras på. Pojken 

häller ut fiskarna försiktigt på mattan. Han arbetar ensam och sitter i ett avskilt hörn 

av rummet. Andra barn leker och arbetar i andra delar av rummet. Han försöker att 

fånga fiskarna med metspöet för att placera dem på ”rätt” kon. De gula fiskarna ska 

placeras på den gula konen, de gröna på den gröna konen osv. Pojken sitter 

koncentrerat och länge med uppgiften. När han lyckas fånga fiskarna placerar han 

dem på ”rätt” kon. För att kunna lyckas bättre med uppgiften placerar han ”rätt” kon 

närmare sig själv för att lättare kunna balansera metspöet. Pojken försöker många 

gånger innan han får rätt balans på linan för att kunna fånga fisken. När han 

misslyckas säger han ”Nej. Ahhh!”. När han till slut lyckas med uppgiften utrycker 

han ”JAA!”.  Därefter säger han ”Nästa!” och placerar nästa kon med den färgen 

han ska fånga närmare sig själv. När han lyckas fånga fiskarna lägger han dem 

metodiskt i korgen. När han är klar med uppgiften plockar han ihop materialet lugnt 

och stilla och placerar det på ”sin” plats. Pojken verkar harmonisk och glad över att 

ha lyckats med uppgiften.  

Utifrån sociokulturell teori kan en tolkning vara att pojken sedan tidigare har fått erfarenhet hur han 

ska arbeta med fiskmaterialet. Även om pojken arbetar med materialet själv kanske han tidigare har 

sett andra barn arbeta med det, han kan ha fått materialet visat för sig eller på något annat sätt i ett 

socialt sammanhang fått ”input” på hur han ska göra. Lärandet utifrån denna teori ses som en process 

som sker mellan individen och det sociala. Kunskapen konstrueras tillsammans med andra och den är 

därmed situerad, vilket innebär att den uppstår i en kulturell kontext (Dysthe 2003, ss. 31, 34).  En 

tolkning kan även vara att pedagogerna förmedlat t.ex. verbalt eller genom kroppspråk hur pojken 

förväntas arbeta med materialet. I observationen var pojken varsam om materialet, han fångade fiskar 

på ett metodiskt sätt och lade ned dem försiktigt i korgen. När han ställde tillbaka materialet visste han 

direkt var någonstans i hyllan detta skulle stå. En tolkning är att pojken har fått ”reglerna” förmedlade 

till sig tidigare och att han nu använder sig av dessa kunskaper. Vi lade märke till att pedagogerna var 

noga med att barnen skulle plocka undan materialet och att det skulle placeras på ”rätt plats” i hyllan. 

Oftast behövde inte pedagogerna påminna barnen om detta, utan barnen gjorde detta själva utan 

”påtryckning”, vilket skulle kunna ses som att kunskapen om hur barnen skulle handskas med 

materialet har internaliseras hos barnet (pojken). Gjems (2011, s. 27) menar att lärandet först sker på 

en social nivå för att sedan internaliseras inom barnet dvs. på en individuell nivå. Wertsch (1984) i 

Ehrlin (2012, s. 65) använder sig av begreppet intersubjektivitet för att visa på att lärandet utvecklas i 

samarbete med andra. Vår uppfattning är att pojken arbetar med materialet på ett visst sätt, vilket kan 

antas ha förmedlats av någon annan. Sedan kanske pojken gör kunskapen till sin egen och utvecklar 

denna. Exempelvis när han för konen närmare sig själv för att lättare kunna placera fisken på konen. 

Det skulle kunna ses som att han har funnit en egen strategi för att lyckas med uppgiften eller kanske 

ha sett något annat barn göra på detta sätt.  

Utifrån ett montessoriperspektiv skulle en tolkning kunna vara att det sker en normalisering av barnet 

genom att denna känner harmoni och trygghet i miljön. När barnet känner harmoni är det redo för att 

lära sig nya saker på ett glädjefullt sätt (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 69-71). 
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Vår tolkning av situationen är att pojken är djup koncentrerad i arbetet med fiskarna. Han verkar 

harmonisk och trygg i det han gör. Han låter sig inte avbrytas fast det finns andra barn i rummet som 

gör andra saker, utan han fullföljer sin uppgift tills han är klar. Han ger ifrån sig ”lyckliga ljud” när 

han lyckas med uppgiften. Pojken visar stor inre drivkraft för att arbeta med materialet då han sitter 

koncentrerat under en lång tid för att slutföra det. Tebano-Ahlqvist (2012, s. 44) menar att det i denna 

process skapas ett band mellan barnet och materialet. Pojken ”absorberas” av materialet och låter sig 

därmed inte avledas. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna observation, trots att det endast är ett barn involverat, tolka 

det som att interaktionen med andra t.ex. pedagogen har betydelse för läroprocesserna. Eftersom 

pojken vet vad han ska göra, kan vi tolka att det har skett någon slags ”överföring” av kunskap innan 

själva situationen ägde rum. Vidare kommer tre observationer från andra förskolan att presenteras och 

analyseras. 

Observationer förskola 2 

Observation 4 – Flickan arbetar med cylinderblock9 

En flicka sitter tyst och koncentrerat vid ett litet bord och arbetar med 4 

cylinderblock, hon ställer upp blocken så att de bildar en kvadrat sedan ställer hon 

alla cylindrar huller om buller i mitten. När alla cylindrar står i mitten börjar hon 

sätta tillbaka cylindrarna i hålen på blocken, hon tittar och testar för att få reda på 

vart de kan passa. När hon placerar en ”rätt” tar hon nästa cylinder och gör på 

samma sätt med den. Hon testar en cylinder om den passar i ett hål, men den är för 

liten. Då testar hon den i ett annat hål och där får cylindern plats. Hon släpper ned 

den i hålet, men märker att den försvinner (den var lagom smal men för kort). 

Flickan reser sig från sin plats, går ut i hallen och letar efter någon som kan hjälpa 

henne. Till slut hittar hon en pedagog, hon tar med sig pedagogen till materialet och 

säger ” jag släppte den där och nu får jag inte upp den” hon pekar på hålet där 

cylindern ligger. Pedagogen säger ”då får vi ta ut alla cylindrar och vända upp och 

ned på den för att få ut cylindern”. Pedagogen hjälper flickan och sedan får flickan 

sätta tillbaka de cylindrar som togs bort. Hon fortsätter sedan att göra som förut 

genom att titta och testa. När alla cylindrar är isatta i hålen tar hon cylinderblocken 

och ställer de där de ska vara. När hon ska hämta det tredje blocket säger en pedagog 

”vill du ha hjälp?” Flickan säger ”nej” väldigt tyst. Då alla fyra block står på sin 

rätta plats, rättar hon till dem med sina händer för att de ska stå på en jämn och fin 

rad.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle det kunna tolkas som att cylindrarna och hålen är olika 

artefakter som medierar en kunskap till flickan (Gjems 2011, s. 21). När hon testar en cylinder och 

märker att denna inte passar in i hålet får hon en förståelse för att hon antingen måste ta en större eller 

mindre cylinder för att lyckas lösa uppgiften. Utifrån sociokulturell teori ses kunskap som något som 

uppstår i relation till andra dvs. i en social kontext. Kunskapen uppstår därmed inte i ett vaccum 

                                                      
9
 Cylinderblock är ett block som innehåller 10 cylindrar med knoppar, varje cylinder passar in i ett hål i blocket. 

Cylinderblock tränar ögat i att urskilja olika dimensioner, det gäller att sätta rätt sak på rätt plats. Det ger även 

möjlighet för barnet att öva upp koordinationen mellan öga och hand (montessoriförskolan Kulramen Stuvsta)   
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(Dysthe 2003, ss. 31, 34). När flickan släpper ned en för liten cylinder i ett hål, inser flickan att hon 

behöver hjälp för att komma vidare i arbetet. Hon påkallar hjälp från pedagogen som visar och berättar 

för henne hur hon ska göra. Detta skulle kunna tolkas som att flickan får viss kunskap om 

cylinderblocken, som hon kanske annars inte hade fått om hon inte hade tagit hjälp. Denna kunskap 

kommer flickan kanske ha nytta av när hon hamnar i liknande situationer. Flickan har då fått 

kunskaper som gör att hon kan klara av att lösa uppgiften, dessa kunskaper har uppstått som ett 

resultat av interaktionen med andra. Vygotskij använder begreppen internalisering för att beskriva att 

lärandet först sker på social- och sedan på individuell nivå (Gjems 2011, s. 27).  

Utifrån ett montessoriperspektiv kan vi se att materialets utformning har betydelse för hur flickan 

arbetar med materialet. När flickan börjar arbeta med cylinderblocken, vet hon direkt hur materialet 

ska användas. Hon testar för att se vilka cylindrar som passar i vilket hål. När flickan gör ”fel” märker 

hon det direkt, då cylindern försvinner i hålet. Montessorimaterialet är utformat för att vara 

självrättande. I och med att materialet är självrättande, ökar sannolikheten att barnet ska klara att lösa 

uppgiften själv, utan stöd av pedagogen. I denna observation behöver dock flickan pedagogen för att 

komma vidare med materialet. I och med att materialet är självrättande, ökar även sannolikheten att 

barnet finner stor koncentration i materialet. Barnet behöver inte avbrytas i onödan för att få hjälp, 

utan kan självständigt arbeta vidare med materialet. Ofta upprepar barnet även uppgiften om och om 

igen tills det klarar denna. När flickan hade fått hjälp av pedagogen kunde hon självständigt slutföra 

uppgiften (Tebano-Ahlquist 2012, s. 37).  

Sammantaget kan vi liksom i de övriga observationerna se att materialets utformning har stor 

betydelse för barns lärande och utveckling. I denna observation kunde vi lägga märke till att flickan, 

genom att materialet är självrättande kan avgöra när hon gör ”rätt” eller ”fel”.  När flickan gör ”fel” tar 

hon hjälp av en mer erfaren vuxen för att lösa uppgiften.  Nedan presenteras en observation där 

interaktionen mellan barnen kan lyftas fram. 

Observation 5 - Pojkar lägger världspussel 

På förskolan finns en nedre våning dit fyra pojkar har gått för att lägga ett 

världspussel. Två av pojkarna (P=3, P=4) börjar kasta frisbee med pusselbitarna 

istället för att lägga pusslet, medan de andra två pojkarna (P=1, P=2) fortsätter att 

lägga pussel.   

P2= ”Jag har hittat pusselbiten” 

P1= ”Sätt den här!” P1 pekar på en plats i pusslet. 

P3= Kastar en pusselbit i luften och skriker ”Frisbee!” 

P4= Tar upp en annan pusselbit och kastar upp den i taket. Han tittar på när 

pusselbiten landar på golvet och skrattar. 

P1= ”Häll ut alla pusselbitar på golvet”. P1 pekar på kartongen där pusselbitarna 

ligger. 

P1= Häller ut pusselbitarna på golvet.  

P2= Hittar en pusselbitar som passar in i pusslet säger till P1= ”Här ska den va”. 

P3= ”Har ni sett elefanten? (syftar på en pusselbit med en elefant på).  

P3 tittar på P1. 

P1= ”Varför gjorde ni frisbee då”? 

En pedagog kommer ned till källaren för att hjälpa pojkarna med pusslet. Direkt när 

pedagogen kommer ner avslutar pojkarna frisbeeleken och sätter sig på mattan. 
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan en tolkning vara att pojkarna skapar olika mening i stunden 

(meningsskapande) när de arbetar med pusslet. Pojke 1 och 2 arbetar med pusslet på ett traditionellt 

sätt, dvs. såsom förväntas att man ska göra. Barnen har säkert en tidigare förståelse för hur 

världspusslet ska läggas och använder sina kunskaper ”som förväntat”. Pojke 3 och 4 väljer däremot 

en annan typ av meningskapande i stunden. Istället för att lägga pusslet ”förvandlas” pusselbitarna till 

frisbees. Båda pojkarna benämner pusselbitarna som frisbees och tillsammans delar de en förståelse 

för vad de gör i situationen (intersubjektivitet). Pusselbitarna flyger kors och tvärs över rummet. I 

stunden ”här och nu” konstrueras en viss kunskap mellan pojkarna, där de testar hur pusselbitarna kan 

användas som frisbees. Kunskapen kan därmed ses som situerad (Dysthe 2003, ss. 31, 34). Det som är 

intressant att reflektera över är att pojkarna endast leker frisbee när det inte finns några vuxna 

omkring. Det ges då utrymme för ett annat meningsskapande än vad som var avsett med materialet. 

När pedagogen kommer ned så återgår pojkarna till att göra det som förväntas av dem – att lära sig det 

materialet avser d.v.s. geografi och biologi. 

Denna observation har bidragit med en förståelse för hur barns lärande kan uppstå i interaktion med 

andra barn. I interaktionen uppstår olika typer av meningsskapande och intersubjektiviteter. När 

barnen delar en förståelse för situationen kan de gemensamt agera i situationen t.ex. lägga pussel eller 

flyga frisbee. I nästa observation kan vi också se hur interaktionen sker mellan barn, men i denna 

situation uppkommer en annan läroprocess. 

Observation 6 - Barn äter frukt 

På ett lågt bord finns det en fruktskål placerad, vid bordet finns två stolar placerade 

och barnen kan när som helt under dagen sätta sig vid bordet för att äta frukt. Vid 

respektive plats finns det en bricka med en siffra och prickar som visar hur många 

fruktbitar barnen får ta (en 4 och fyra prickar som är formade som en tärning). En 

flicka (flicka 1) sätter sig på en stol och lägger ut fyra bananbitar på sin bricka, en 

annan flicka (flicka 2) som sitter mitt emot och lägger ut 2 bananbitar och 2 

äpplebitar på sin bricka, flicka 2 frågar ”hur många har du ätit?” flicka 1 svarar 

”bara en” flicka 2 säger ”och så har du ätit fyra bananbitar” flicka 1 säger ”nej bara 

ett äpple” hon håller upp ett finger för att illustrera hur många hon hade ätit. Flicka 2 

pekar på bananbitarna som ligger på hennes bricka och säger ”1,2,3,4”. Flicka 2 äter 

sedan upp sina fruktbitar och går iväg med skräpet till soptunnan. Flicka 1 sitter tyst 

kvar. Hon skalar och äter sina bananbitar. En pojke kommer och sätter sig där flicka 

2 har suttit och säger ”jag tar fyra bananbitar” han lägger bitarna på prickarna och 

börjar äta. Flicka 1 går iväg. Flicka 3 går förbi bordet och ser att det ligger bananskal 

på flicka 1 plats. Hon säger ”man måste slänga skräpet”. Flicka 1 kommer snabbt 

tillbaka och säger ”jag har ätit upp allt” hon tar sitt skal och går iväg och slänger 

det. Flicka 3 sätter sig på flicka 1 plats och äter två bananbitar. Hon lägger skalet på 

två av prickarna och säger ”jag har ätit två bananer så nu får jag äta två till” hon 

lägger två fingrar på prickarna som inte har något skal på sig. När stolarna blir 

tomma kommer två pojkar till och sätter sig på varsin plats, de tar 4 äpplebitar var 

och lägger på prickarna. En pojke börja dela på sina äpplen. Han säger till den andra 

pojken ”jag har åtta frukter” pojken tittar på hans bricka och börjar också dela sina 

äppelbitar.    

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det tolkas som att prickarna är en visuell artefakt som 

medierar hur många frukter som får tas. Det är en ”bild” som förmedlar något till barnen (Nelson 1996 
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i Gjems 2011, s. 21). I denna observation kan det även tolkas som att det sker en språklig mediering av 

kunskap, både verbalt och med hjälp av kroppspråket. När flicka 1 för andra gången ska säga hur 

många frukter hon har ätit, säger hon både ”en” och visar med sitt finger hur många. Detta för att 

förtydliga för flicka 2 vad hon menar.  Flicka 2 använder även hon sina fingrar för att visa flicka 1 vad 

hon menar. Hon visar med fingret att hon menar att hon har 4 frukter som hon ska äta. Detta kan även 

tolkas som att barnen använder sina fingrar för att de ska få en gemensam förståelse för situationen, 

flickorna delar en intersubjektivitet och på det sättet kan deras lärande utvecklas (Wertsch 1984 i 

Ehrlin 2012, s. 65). I denna situation kan det även tolkas som att det sker en appropiering av kunskap, 

barn tar till sig ny kunskap från den sociala kontexten och lägger det på den redan funna kunskapen 

(Säljö 2010, ss.119-120). Pojken 1 som delar sina äpplen och visar kamraten (pojken 2) vad han gjort 

förmedlar en kunskap till honom. Pojken 2 tar till sig den kunskapen och han ”lägger den” på sina 

tidigare erfarenheter. En tolkning kan vara att pojken får kunskap att han genom att dela 4 fruktbitar 

blir det 8 bitar. Något som han kanske inte hade kunskap om tidigare. Detta lärande kan även tolkas 

som att det sker en internalisering (Vygotskij i Gjems 2011, s. 27). Pojke 2 får kunskapen först i 

relation till någon annan. Han tar till sig det och när han sedan gör på samma sätt sker en 

lärandeprocess på ett ”inre plan”.  

Att frukten alltid står framme under arbetspasset kan utifrån ett montessoriperspektiv, ses som att 

pedagogen har format en miljö, där barnen ska kunna röra sig fritt och på egen hand välja vad de vill 

arbeta med. Barnen behöver inte fråga pedagogen om de får ta en frukt, utan de får fungera 

självständigt i miljön och får därmed själva avgöra när de ska äta frukten. I situationen när flicka 3 

kommer fram och säger att man måste ta bort skräpet, kan man utifrån ett montessoriperspektiv, se det 

som att pedagogen har introducerat för barnen hur ”fruktätandet” ska gå till. Barnen är därför väl 

medvetna om de olika momenten i fruktsituationen och kan hjälpa varandra att göra ”rätt”.  

Denna sista observation har b.la. visat på hur barn använder sitt språk, verbala- och kroppspråket, för 

att förmedla en kunskap till sig själv och andra. I nästa avsnitt kommer vi att lyfta fram resultatet och 

analysen av dessa observationer och diskutera hur det kan förstås i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. 

Diskussion  

Vårt syfte med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolka vilken interaktion och vilka 

läroprocesser som framträder i den förberedda miljön på en montessoriförskola. Utifrån detta syfte 

ställdes följande frågor: Vilken roll får pedagogerna, hur sker interaktionen mellan barn och hur 

påverkar materialet barns läroprocess i arbetet med montessorimaterialet? Detta är frågeställningar 

som nu kommer lyftas fram och diskuteras, utifrån det resultat som har framkommit under 

observationerna. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de tre teman som presenterades tidigare. 

Avslutningsvis diskuteras även etiska aspekter av resultatet. 

Pedagogens roll i montessoriarbetspasset 

I inledningen skriver vi att Montessoris inställning var att pedagogen egentligen är överflödig i 

montessorimiljön, då den förberedda miljön ska vara så tydlig att denna inte behövs (Montessori 1949, 

s. 404). Vad som framkom under observationerna var att pedagogen har en ”dubbelroll” under 
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montessoriarbetspasset. Å ena sidan var pedagogen aktiv och å andra sidan mer observerande. I de 

situationer där pedagogen fungerade mer som observatör var när barnen hade kommit igång med 

montessorimaterialet. Pedagogen gick då sällan in och ”störde” barnen, utan lät dem arbeta på det sätt 

och i den takt de ville. Vid de tillfällen då pedagogen tog en mer aktiv roll i barnens arbete var vid 

introduktion av materialet eller när barnen påkallade hjälp. När pedagogen såg att t.ex. barnet hade 

svårigheter att slutföra en uppgift försökte denna få barnet att själv lösa uppgiften. Genom pedagogens 

förhållningssätt kan vi förstå att den förberedda miljön inom montessoripedagogiken får stor 

betydelse. Eftersom Montessoris grundtanke är att det förberedda materialet ska få stort utrymme för 

barnens läroprocesser, så behöver pedagogens roll vara tydlig. Pedagogen behöver vara medveten om 

när den ska ha en aktiv respektive observerande roll.  

Barnen ska, med hjälp av den förberedda miljön, på egen hand utvecklas och läras. Däremot är det 

pedagogens uppgift att skapa en miljö som är stimulerande och attraktiv för att uppmuntra barnen till 

att arbeta med de olika materialen. Pedagogen har även som uppgift att säkerställa så att miljön möter 

barnens trygghetsbehov, vilket Montessori menar är viktig för förskolebarnets lärande (Tebano-

Ahlquist 2012, ss. 41-42). En reflektion som kan göras är detta kan vara motsägelsefullt. Å ena sidan 

kan barnet genom att denna känner trygghet utveckla ett emotionellt band till den vuxne. Detta kan ha 

en positiv påverkan på barns lärande, då man utifrån en sociokulturell teori kan se det som att det kan 

utveckla ett väglett deltagande (Rognoff 1990 i Gjems 2011, s, 25). Å andra sidan kan det ses som att 

det emotionella bandet fungerar hämmande för barnets självständighetsträning. Det skulle kunna leda 

till att barnet känner ett visst beroende till den vuxne för att komma vidare i materialet och därmed 

söker bekräftelse på att det gör rätt. Detta kan ses som att när pedagogen är närvarande och bekräftar 

barnets inlärning styr det lärandet till det direkta syftet med materialet. När barnen arbetar 

självständigt med materialet, utan pedagogens närvaro, kan en tolkning vara att barnet istället får 

möjlighet att utforska och lära sig andra aspekter av materialet. Observation 5 skulle kunna ge ett 

exempel på detta. När pojkarna är själva använder de världspusslet till att kasta frisbee, vilket kan ses 

som att de provar ett alternativt användningssätt av materialet och en annan typ av meningsskapande. 

En reflektion som kan göras över vems meningsskapande som styr i situationen. I de situationer då 

barnen och pedagogerna arbetade gemensamt med materialet, lades stor vikt vid att barnet och 

pedagogen gjorde ett gemensamt meningskapande över vad som pågick. Exempelvis när pedagogen 

och barnet tillsammans försökte få en förståelse vad ett ental är i relation till tiotal (observation 1). 

Genom att använda olika medierande artefakter försökte pedagogen hjälpa barnet att få en förståelse 

och lära sig materialet. Pedagogen använde olika resurser för att förmedla sig t.ex. kroppsspråket, för 

att förtydliga för barnet vad som menades (Putnam & Borko 2000 i Dysthe 2003, ss. 44-45). 

Pedagogens bestämda tanke, som grundar sig i Montessoris läror, skulle kunna ses som styrande i 

situationen. Meningsskapandet skulle då kunna ses som ”vuxenstyrt” och hindrar barnet från att skapa 

sig en annan förståelse i situationen. Eftersom Montessori hade en bestämd uppfattning om vilket 

intresse och behov barnet har i en viss utvecklingsfas, så styr detta hur materialet används och 

förmedlas. I och med detta så finns risk för att det individuella barnets intresse kommer i skymundan. 

Interaktionen mellan barn i montessoriarbetspasset 

Inledningsvis skrev vi att vår utgångspunkt är att förskolan är en social- och kollektiv plats där barnen 

lär tillsammans med varandra och med pedagogen. I observationerna noterades det att interaktionen 

mellan barnen inte var så utbredd som vi först hade trott. Ofta arbetade barnen självständigt med det 

förberedda materialet. Montessoris tankar om det ”självständiga barnet” genomsyrar verksamheten 

och materialet. Materialet är uppbyggt på det sättet att barnets oberoende tränas t.ex. genom att det är 
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självrättande och att det ofta bara finns ett exemplar av varje material, som enligt vår tolkning inte 

”uppmuntrar” till interaktion och samarbete. Utifrån sociokulturell teori konstrueras kunskap i den 

kulturella kontexten (Dysthe 2003, ss. 31, 34). Eftersom barnen vistas i en förskolemiljö kan det antas 

att barnens lärande, enligt sociokulturell teori, sker i interaktion med andra. Vygotskij menar att 

lärandet sker genom internalisering, på det sättet att inlärningen först sker på social- och sedan på en 

individuell nivå (Gjems 2011, s. 27). Även fast det inte skedde så mycket interaktion mellan barnen i 

de observationerna som gjorts skulle det ändå, utifrån Vygotskijs internaliseringsbegrepp, kunna 

tolkas om att barnen har fått kunskap av andra om hur materialet ska användas innan de använder 

materialet själv. När de sedan på egenhand ska använda materialet kan de utgå från den kunskap de 

fått från andra.   

Det förberedda montessorimaterialet utmärks av tydlighet om hur materialet ska användas, vilket 

kunde ses i observationerna (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 41-43). Det vi kunde se i observationerna var 

att interaktionen mellan barnen ofta handlade om att hjälpa varandra att agera på det sätt som 

förväntades av dem. När barnen glömmer bort t.ex. hur materialet ska användas, påminns de av sina 

kamrater. Detta kan ses som att proximalt lärande uppstår mellan barnen (Säljö 2010, ss.119-120). De 

barn, som visar större erfarenhet i situationen, påminner de barn som är mindre erfarna om hur 

material ska användas. Barnen använde språket för att mediera en kunskap till sina kamrater (Gjems 

2011, s. 21). Barnen tar till sig kunskap i den sociala kontexten och sedan införlivar kunskapen på 

egen hand. En reflektion kan vara att denna typ av interaktion mellan barnen ökar ”likriktningen” i 

gruppen dvs. att barnen gör likadant. Detta skulle kunna resultera i att barnet inte får möjlighet att 

självständigt agera i miljön. 

I observationerna var det endast vid ett fåtal tillfällen som vi kunde se att det skedde ”direkt” 

interaktion mellan barnen. Interaktion mellan barnen var dock inte genomgående i observationerna, 

utan den mesta interaktionen skedde mellan barn-pedagog och barn-material.   

Materialets betydelse för barns läroprocess 

Ett resultat som framkom under observationerna var att materialet spelar en stor roll i barnets 

lärandeprocess. För att materialet ska få en tydlighet för barnet, introduceras det grundligt av 

pedagogen. När barnet har kunskap om hur materialet ska användas, menade Montessori att det känner 

sig tryggt i situationen (Tebano-Ahlquist 2012, s. 44). När barnet känner harmoni och trygghet sker en 

normalisering av denna, vilket kan ha en positiv effekt på läroprocessen (Skjöld-Wennerström & 

Bröderman-Smeds, 2009, ss. 69-71). Denna tydlighet och struktur är enligt Montessori en 

förutsättning för att det ska kunna ske ett lärande. I förskoleåldern befinner sig barnet i en 

utvecklingsfas, där det är känsligt för yttre stimuli och det har därför stort behov av ordning och reda 

(Tebano-Ahlquist 2012, ss. 41-42). Genom att det var en tydlig struktur och ordning, under 

observationerna, uppfattade vi att det rådde ett lugn i barngruppen samt att barnen var koncentrerade 

på det arbete som de utförde. Det tycktes som att barnen hade en inre harmoni och drivkraft för att 

genomföra sitt arbete. Ett exempel på detta är observation 3 då pojken under en lång tid självständigt 

slutförde arbetet med fiskarna. 

Genom att pedagogerna introducerar materialet på ett tydligt sätt, får barnet och pedagogerna en 

gemensam förståelse för materialets funktion. De delar då en intersubjektiv förståelse för materialet 

(Putnam & Borko 2000 i Dysthe 2003, ss. 44-45). Detta kan ses tydligt i observation 1 då flickan och 

pedagogen får en gemensam förståelse för att ”pärlan” symboliserar ett ental. Vidare är materialet 

självrättande och har ett direkt syfte, det finns ett ”rätt sätt” hur man ska gå tillväga för att uppnå syftet 

(Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 115-117, 120-121).  En reflektion som kan göras 



26 

 

är att det ”direkta” syftet skulle kunna hämma det lärande som kan uppstå ”här och nu”. Då materialet 

har ett direkt syfte få kanske inte barnen möjlighet att utforska materialet ”fritt”. När barnen 

interagerar med materialet kan det utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att materialet utgör 

olika artefakter som medierar något till barnen (Welles 2007 i Gjems 2011, s. 21). Materialet är inte 

talande i sig, utan materialet medierar något till barnen på grund av tidigare generationers erfarenheter 

av det (Putnam & Borko 2000 i Dysthe 2003, ss. 44-45). Eftersom montessorimaterialet har funnits i 

över hundra år och fortfarande används på samma sätt i dagens förskolor, kan vi utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, tolka det som att när barnen använder sig av materialen påverkas deras 

läroprocess av tidigare generationers erfarenheter av materialet. Då en större del av 

montessorimaterialet ser likadant ut idag som de gjorde för hundra år sedan, kan man reflektera över 

hur materialet kan tillfredsställa de behov och intressen som dagens barn har?  I observationerna såg vi 

dock att barnen var engagerade och intresserade av materialet. 

Den ”styrda tanken” om hur materialet ska användas skulle även kunna ses som hämmande i barns 

läroprocess. Eftersom det finns en bestämd tanke och syfte med materialet får kanske inte barnet 

utrymme att skapa ett alternativt lärande i situationen. Exempelvis flickan i observation 4, där det 

finns en bestämd tanke hur hon ska hantera materialet. Flickan utförde arbetet på ett ”korrekt sätt” 

samt på det sätt som förväntades av henne. Hon frågade även pedagogen hur hon skulle göra för att 

utföra uppgiften ”korrekt”. Om det inte hade funnits ett direkt syfte med materialet som hade 

förmedlats till flickan, hade hon kanske hittat ett alternativt sätt att genomföra uppgiften på. 

Exempelvis hade hon kunnat stapla cylinderblocken på varandra för att utforska balans. När 

pedagogerna inte var närvarande i rummet som i observation 5 gavs barnen möjlighet till ett alternativt 

lärande och meningsskapande. Det skulle kunna ses som att när barnet kastar pusselbitarna, får de 

kunskap om hur föremålen kan förflytta sig i rummet. Om pedagogen hade varit närvarande hade 

lärandet kanske ”styrts” in mot materialets direkta syfte istället dvs. lära sig om geografi.  

På båda förskolorna finns det ett rikligt sensoriskt material. Enligt Montessori har detta material en 

positiv påverkan på barnets läroprocesser. När barnet får arbeta med händerna ges det möjlighet till en 

förbindelse mellan hjärnan och den fysiska aktiviteten (Signert 2012, ss.73-74). Detta kan också 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, tolkas som att barnet får möjlighet att med olika medierande 

artefakter utveckla sin kunskap (Welles 2007 i Gjems 2011, s.21).  

Etiska aspekter som kan ha påverkan på resultatet  

När observationer genomförs finns det flera etiska aspekter som behöver övervägas. En aspekt är att 

man som observatör aldrig kan vara helt neutral till det som observeras, med andra ord har man som 

observatör en viss ”formande blick” när något observeras. Med detta menas att observatören aldrig 

kan ”friskriva sig” från det sammanhang där observationen uppstår, utan det finns alltid faktorer som 

påverkar det som observeras (Pripp & Öhlander 2011, ss.131-132). Innan observationerna gjordes 

läste vi på om montessoripedagogiken och vi gick även en montesssoriutbildning på en förskola. Allt 

detta sammantaget gör att vi redan innan observationerna påbörjades hade en viss förförståelse och 

erfarenheter av ämnet, som kunde påverka våra observationer t.ex. hur vi styrde vår blick. 

Observatörer kan även ses som ”medproducenter” av data. När man observerar görs alltid aktiva val 

som påverkar studien. Barnen eller pedagogernas agerande hade kanske inte varit detsamma om inte vi 

hade varit närvarande i situationen (Svensson & Ahrne 2015, ss. 19-20)  

För att kunna vara så neutrala som möjligt diskuterade och reflekterade vi tillsammans innan, under 

och efter observationerna. Nu i efterhand inser vi att det är svårt att vara neutral och att det är stor 

skillnad på att vara pedagog och att vara observatör. Under observationerna fick vi ständigt tänka på 
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att inte gå in i pedagogrollen, utan att försöka hålla oss utanför situationen. Detta var inte lätt när 

barnen ibland sökte vår kontakt och ville ha respons från oss. Det gällde att hitta en balans mellan att 

vara observatör och att vara ”medmänniska”.  De etiska ställningstagandena i denna studie, har lärt oss 

att reflektera över vårt eget förhållningssätt samt att ständigt vara medvetna om att vi bara genom vår 

närvaro i en situation påverkar det som sker. 

Slutsatser  

Vår ambition med denna studie ha varit att se vilken interaktion och vilka läroprocesser som 

framträder i den förberedda miljön på en montessoriförskola. En slutsats vi kan göra av resultatet är att 

interaktionen mellan barnen inte är så synlig. Istället får materialet och pedagogerna en mer 

framträdande roll under montessoriarbetspasset. Därför väljer vi att presentera materialet och 

pedagogens betydelse först och sedan avsluta med vad andra barn får för betydelse för barns 

lärandeprocess.  

Materialets betydelse 

Under studiens gång uppmärksammade vi att det förberedda materialet spelar en stor roll för barns 

läroprocesser i montessoriarbetspassen. Barnen verkade bli ”absorberade” av materialet, ofta arbetade 

barnen länge och koncentrerat med samma uppgift. Eftersom montessorimaterialet är självrättande och 

genom att barnen har fått instruktioner hur materialet ska användas, fick barnen möjlighet att arbeta 

med materialet så länge de ville. Utifrån sociokulturell teori kan det ses som att materialet har en 

inneboende kraft, som förmedlar något till barnen. När barnen arbetar med materialet medierar 

artefakterna något till dem, vilket vi kan anta leder till ett lärande för barnet.  

Montessori menade att förskolebarnen har behov av trygghet och närhet (Tebano-Ahlquist 2012, 

ss.41-42). Då miljön på förskolan är tydlig och strukturerad, finns större möjlighet för barnet att känna 

harmoni.  Montessori menade att när barnet känner sig säker i miljön kan bli ”normaliserat”, vilket är 

en förutsättning för lärande (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 69-71). Den slutsats 

som gjorts under studiens gång är att montessorimaterialet, genom sin tydlighet har stor inverkan på 

barns lärande. Interaktionen mellan barnen kan vi också anta påverkas av materialets utformning på 

det sättet att det är framtaget för att uppnå ”ett självständigt barn”. Utan materialets ”inneboende kraft” 

hade kanske inte materialet haft en så stor påverkan på barnen. Då hade barnets läroprocess kanske 

mer påverkats av interaktionen med andra barn.  

Pedagogens betydelse 

I inledningen skrev vi att Montessoris utgångspunkt är att materialet ska vara så tydligt att pedagoger 

inte behövs. Målet är att barnet ska bli självständigt och därför får pedagogen en underordnad roll. 

Under observationerna har vi dock sett att interaktionen med pedagogerna har betydelse för barns 

läroprocess. Det är pedagogen som ska utforma och säkerställa så att materialet och miljön är attraktiv 

samt att den gynnar barns självständighet och lärande. Detta blev tydligt då pedagogerna plockade 

fram och introducerade materialet på ett sådant sätt att det attraherade barnen. Vi kan även utifrån 

observationerna se att pedagogen under montessoriarbetspassen har en viktig roll att fungera 

stödjande. Utifrån observationerna kan vi tolka det som att det uppstår ett ”proximalt lärande” mellan 

barnen och pedagogerna. Pedagogen fungerar som en ”länk” mellan det barnet vet om t.ex. materialet 

idag, och vad barnet behöver känna till för att kunna göra uppgiften själv. På så sätt sker barns 

läroprocess.   
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En slutsats vi kom fram till var att pedagogerna har som roll att introducera materialet för barnet. Detta 

för att barnet tillslut på egen hand ska kunna använda materialet. Montessori introducerade en 

”trestegmodell” där pedagogen ska ha en aktiv roll när barnet testar ett nytt material. Tanken är att 

barnet ska tränas till att själv kunna använda sin kunskap, pedagogens roll i lärandet blir därmed 

”nedtonat”. Pedagogen har då som uppgift att observera barnet och se att det klarar arbetet, om 

pedagogen upptäcker att det inte klarar uppgiften ska de stödja barnet i dess arbete för att barnet tillslut 

ska klara det på egen hand (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 120-121).  

Andra barns betydelse 

Om vi återkommer till den fråga vi ställde oss i inledningen hur Montessoris tankar om det 

självständiga barnet förhåller sig till läroplanens, Lpfö98, skrivelse om att ”Lärandet ska baseras på 

såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket 2010, s. 7). 

Utifrån observationerna kan vi utifrån sociokulturell teori tolka det som att det sociala sampelet 

påverkar barns läroprocesser, även då det inom Montessoripedagogiken är stort fokus på det 

självständiga barnet. För att barnet ska bli självständigt behöver det interagera och lära sig tillsammans 

med andra. I observationerna kunde vi se att när barnen inte gjorde på det sättet de hade blivit 

instruerade, påpekade andra barn hur de skulle göra för att det skulle bli på ”rätt sätt”. Den kunskapen 

som barnen förmedlade vidare tolkar vi först har skett på socialt plan, dvs. med pedagogen och andra 

barn. Eftersom barnen befinner sig i en kulturell kontext, i samspel med andra, kan vi utifrån en 

sociokulturell teori, anta att barnen ständigt påverkas av varandra och att kunskapen konstrueras i 

interaktion med andra. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att pedagogens roll i montessoriarbetspasset, dels är att utforma 

miljön och att stödja barnen i sina läroprocesser. Interaktionen mellan barnen var inte så tydlig under 

våra observationer, men det fanns tillfällen då barnen stöttade varandra. Eftersom barnen befinner sig i 

en social- och kulturell kontext, kan vi anta att interaktionen sker på ett mer subtilt sätt där barnen 

”bara” genom sin närvaro påverkar varandra. Att materialet har en stor påverkan på läroprocesserna 

var tydligt under observationerna. Vi upplevde att materialets ”inneboende kraft” absorberade barnet, 

och i denna situation tolkar vi att ett lärande uppstår.  

Betydelse för praktik och profession  

I läroplanen, Lpfö98, står det att lärandet ”ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter” (Skolverket 2010, s. 9). Montessoripedagogiken präglas av det förberedda materialet och att 

barnen ska ha möjlighet till att välja fritt, denna frihet sker dock inom vissa givna ramar, och därför 

handlar det om en ”strukturerad frihet” (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 2009, ss. 57-58). 

Vår reflektion är att montessoripedagogiken kan ses som ”styrd” i och med att materialet genom sin 

utformning bestämmer vad barnet ska lära sig. Materialet har därmed ett direkt syfte. Genom det 

”styrda” materialet, blir en didaktisk konsekvens att barnets möjlighet till alternativt meningsskapande 

begränsat. Detta skulle då kunna tolkas som att barnets lärande inte utgår ifrån dess erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter. Montessori menade dock att materialet togs fram för att möta barnets 

behov och intressen. Hon menade att barnet under förskoleåldern befinner sig i en viss utvecklingsfas, 

som utmärks av att barnet har vissa ”generella” behov (Tebano-Ahlquist 2012, ss. 41-42). Att barnet 

får välja fritt i miljön och att materialet är framtaget för att möta barnets behov och intressen skulle 

kunna tolkas som att lärandet visst utgår ifrån barnet. Det står även i läroplanen, Lpfö98, att 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” 
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(Skolverket 2010, s. 9). Under våra observationer lade vi märke till att det verkade finnas ett uttalat 

sätt hur pedagogerna skulle agera i olika lärosituationer. Det fanns hela tiden en strävan att låta barnet 

utvecklas på ett självständigt sätt och pedagogens förhållningssätt utmärktes av en stor tilltro till 

barnets egen kapacitet. 

Vad skulle då dessa resonemang få för betydelse för förskolepraktiken? Utifrån vår studie ser vi ett 

behov att på förskolan diskutera och reflektera över vad som menas med att lärandet ska utgå ifrån 

barnets intressen och behov. Det är även viktigt att fundera över vilken roll man har som pedagog i 

olika lärosituationer. I vissa situationer kanske pedagogen bör ”träda tillbaka” och mer fungera som 

observatör för att barnet själv ska kunna lösa uppgiften. I andra fall behöver pedagogen mer aktivt gå 

in och stödja barnet i sitt lärande. Montessoris strukturerade förhållningssätt och tankar kring barnens 

lärande och synen på pedagogen, kan vara något som andra förskolor kan inspireras av när 

förskoleverksamheten formas. 

Vidare forskning 

När vi har berättat för andra om vår studie har vi ofta fått frågan: Hur klarar sig 

montessoriförskolebarnen sig vidare i skolan i jämförelse med de barn som inte gått på en 

montessoriförskola? Utifrån denna fråga skulle det vara intressant att göra en studie, med syfte att 

jämföra barn som gått på en montessoriförskola med andra barn - vad gäller kunskapsutveckling, 

socioemotionellkompetens och problemlösningsförmåga. De frågor som skulle kunna ställas i studien 

är; Hur tar barn sig an olika problem och hur ser lösningen ut? Hur samarbetar barnen som gått på en 

montessoriförskola i jämförelse med de som inte gjort det? 

För att få kunskap om detta område skulle det vara intressant att följa barnen under en längre tid och 

göra en långtidsforskning, en så kallad longitudinell studie. Studien skulle kunna utformas på det sättet 

att barnen fick olika problem de skulle lösa, både individuellt och i grupp. Under dessa situationer 

skulle observationer kunna utföras för att studera hur barnen agerar. Utifrån observationerna kan en 

analys göras över hur väl barnen samarbetar med varandra, vilka strategier de använder för att lösa 

uppgiften osv. Givetvis behöver studien ta hänsyn till andra faktorer än de pedagogiska metoderna, 

såsom socioekonomisk status etc. men studien skulle ändå kunna säga något om hur 

förskoleverksamhet ska utformas för att främja barns problemlösning- och samarbetsförmåga för att 

möta skolans kunskapskrav.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtycke till vårdnadshavare  

 
Stockholm 17/11-15 

 

Hej Föräldrar på förskolan XXX!! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att handla om hur barnen 

interagerar med varandra och med pedagogerna, samt vilka läroprocesser som sker under 

montessoriarbetspasset. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja komma till XXX och vara med på 

montessoriarbetspassen förmiddagarna den 2/12 samt 4/12. Vi kommer enbart föra anteckningar under 

observationerna. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Louise Wenngren & Malin Winberg 
 

Studenternas namn : Louise Wenngren / Malin Winberg  
Tel.nr : XXX 
Mailadresser : louise.wenngren@hotmail.com / malin.winberg91@gmail.com 
 
Handledarens namn: Anna Palmer 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-1207 6234 
Mailadress: anna.palmer@buv.su.se 

mailto:louise.wenngren@hotmail.com
mailto:anna.palmer@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till  xxx 

senast torsdagen den 26/11. 

 
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien: 

Jag/Vi MEDGER ej att mitt/vårt barn deltar i studien: 

 

 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………

…. 
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Bilaga 2 – Samtycke pedagoger 

 

 
Stockholm 17/11-15 

 

Hej Pedagoger på XXX! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att handla om hur barnen 

interagerar med varandra och med pedagogerna, samt vilka läroprocesser som sker under 

montessoriarbetspasset. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja komma till XXX förskola och vara 

med på montessoriarbetspassen på förmiddagarna den 2/12 samt 4/12. Vi kommer enbart föra anteckningar 

under observationerna. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för att medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  
 
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Louise Wenngren & Malin Winberg 
 

Studenternas namn : Louise Wenngren / Malin Winberg  
Tel.nr : 072-575 94 28 / 073-031 10 17 
Mailadresser : louise.wenngren@hotmail.com / malin.winberg91@gmail.com 
 
 
Handledarens namn: Anna Palmer 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-1207 6234 
Mailadress: anna.palmer@buv.su.se 
 
 
 

 

 

mailto:louise.wenngren@hotmail.com
mailto:anna.palmer@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  
 

Nedanstående svarstalong mailas till malin.winberg91@gmail.com eller ges till oss på plats senast den 

2/12. 

Jag samtycker till att delta i studien: 

Jag samtycker inte till att delta i studien: 

 

 

Namn 

underskrift…………………………………………………………………………………………………………

……………………  

 

 

Namn förtydligande 

………………………………………………………………………………………………………………………

…. 
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Bilaga 3 - Trespatsobservation 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


