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Förord 
Först och främst vill vi tacka vår vfu-handledare med arbetskamrater och barnen på 
avdelningen som möjliggjort undersökningen. 
 
Vi vill även tacka teknikens under som underlättat skrivandet av arbetet trots de 
motgångar vi stundvis haft med datorerna vi använt oss av.  
 
Sist men inte minst vill vi skänka ett stort tack till våra nära och kära som visat oändligt 
tålamod och uppmuntrat oss under denna process med detta examensarbete. 
 
Sjulsmark & Kopparnäs, 2006 
 
Josefine & Manja 

 
 
 

 
 

Barnet befinner sig i en period av skapande och 

utveckling och det räcker med att öppna dörren. 

Det som barnet skapar, ur ingenting, ur latenta 

anlag som blir verklighet, kan inte vara 

komplicerat i det ögonblick det blir till, och 

eftersom det är fråga om en energi  som vill få 

utlopp kan den inte ha någon svårighet att visa 

sig. Så genom att ordna en fri miljö, en miljö 

anpassad till barnens ålder, så kommer barnets 

själ naturligt till uttryck och hemligheten avslöjas 

spontant. /Maria Montess. /Maria Montess. /Maria Montess. /Maria Montessoriorioriori    

�
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Abstrakt 
Detta examensarbete innefattar Montessoripedagogikens skapande och utveckling samt 
en beskrivning av Montessorimaterielen men även förtydligande av begreppet genus 
kopplat till förskolan. Syfte med detta arbete är att ur ett genusperspektiv beskriva 
Montessorimaterielens användande under arbetspassen på en Montessoriförskola. De 
empiriska undersökningarna utfördes under fem veckor på en avdelning med 21 barn i 
åldrarna 3-5 år. Tre pedagoger har även ingått som informatörer i undersökningen. 
Metoderna som användes var strukturerade intervjuer och observationer. Resultatet som 
vi kom fram till är att vissa områden inom Montessoripedagogiken har genusneutral 
materiel medan andra Montessorimateriel tilltalar de olika könen i större utsträckning i 
form av att de exempelvis har en mer finmotorisk respektive grovmotorisk karaktär. 
Genom observationerna framkom även att de intervjuade pedagogernas uppfattningar om 
de båda könens användande av materielen ej genomgående överensstämde med de 
observerade förhållanden som barnen på avdelningen hade till materielen. 
 
Nyckelord: Genus, Montessori, Förskola 
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1 Introduktion 
Vi har tillsammans vid ett tidigare tillfälle skrivit en rapport där vi undersökte olika 
pedagogers bemötande till flickor respektive pojkar under samlingen i förskolan. Detta 
ökade viljan att fördjupa oss ytterligare i det aktuella ämnet genus. I den tidigare 
rapporten lade vi fokus på pedagogen samt dennes bemötande och ville med detta arbete 
lägga fokus på barnen, materielen och miljön. En av läroplanens riktlinjer för förskolan 
uttrycker tydligt att personalen ska arbeta för en verksamhet där flickor och pojkar ges 
lika stort utrymme och inflytande. Vi vill båda verka inom förskolan och integrera ett 
jämställt förhållningssätt i verksamheten och genom denna forskning skapa en stabilare 
grund att stå på. I och med att vi fått möjligheten att genomföra vår verksamhetsförlagda 
utbildning på en Montessoriförskola så ville vi koppla undersökningen till den formen av 
verksamhet. Montessoripedagogiken är relativt ny för oss vilket medförde nyfikenhet om 
de så kallade arbetspassen som förekommer och används inom Montessoriverksamheten. 
Utifrån den förförståelse vi hade om Montessoripedagogiken utgör materielen en viktig 
del av verksamheten och vi ville därför studera dessa utifrån ett genusperspektiv.  
 
Vi vill även dela med oss av resultatet vi har nått eftersom vi tror att detta kan leda till en 
medvetenhet om hur flickor respektive pojkar i en Montessoriförskola använder 
materielen.  
 

2 Bakgrund 
2.1 Miljöns påverkan och budskap 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) påstår att flera forskare, exempelvis 
Piaget och Montessori, poängterar miljöns påverkan av barnens utveckling. ”Eftersom det 
är i miljön vi kan göra förändringar är det naturligt att tala om dess betydelse.” 
(Svensson, 1998, s.155) Svensson (1998) anser även att situationen som barnet befinner 
sig i, förmågan och intresset av att utnyttja miljön är faktorer som kan ha avgörande roll 
för barnens utveckling men visar sig olika för varje enskilt barn. Det är därför svårt att 
skapa en miljö som passar alla barn när det är osäkert vilka faktorer som påverkar mest. 
Svensson fortsätter sitt resonemang med att påpeka att barnens miljö bör anpassas så 
varje barn kan tillgodogöra sig det som miljön erbjuder.  
 
Björklid (2005) påstår i sin rapport att vår mentala hälsa påverkas av den stämning som 
finns i rummet och att den fysiska miljön erbjuder möjligheter eller begränsningar som 
visar sig i form av inredning och materiel om barnen är välkomna eller inte. En faktor i 
att barnen inte utforskar sin miljö i förskolan anser Björklid bero på att de kan känna sig 
otrygga, understimulerade och att den planerade miljön ändå inte är tillgänglig för dem.  
 
Många förskolor är byggda för mindre barngrupper än dagens, och många pedagoger 
menar det begränsar möjligheterna till ett arbetssätt de önskar. (Björklid, 2005) Trots 
detta måste miljön vara flexibel och förändringsbar för att kunna anpassas till barnens 
intressen och vad som pågår inom verksamheten. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
1999) Det som kan bli ett problem när både pojkars och flickors behov skall tas tillvara är 
planeringen av miljön. Flickor föredrar små utrymmen när de egentligen skulle behöva 
träna sig på att ta plats medan pojkar tenderar att vistas i de större, mer öppna rummen 
där de har möjlighet att göra sig hörda. (Graf, Helmadotter & Ruben, 1991) 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) har från ett förslag till läroplanen för 
förskolan, SOU 1997:157, styrkt sina resonemang om att förskolans miljö är till för alla 
barn oavsett kön:  
 

Den pedagogiska miljön skall därför utformas så att den skapar förutsättningar för varje 
individ att förverkliga sin potential oavsett kön genom att inbjuda flickor och pojkar till 
samtliga verksamheter och genom att ge flickor och pojkars lekar samma tid, utrymme, 
material och uppmärksamhet. (s.98) 

 
Det är den vuxnes uppdrag att skapa en händelserik miljö och tillsammans med barnen 
kontinuerligt förändra den för att barnen ska lockas till lek som leder till utveckling och 
lärande. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999) För att barnen ska kunna växa upp till 
vuxna ansvarstagande människor som fungerar i samhället är det viktigt att barndomen 
fylls med lekar, glädje, kärlek och annan stimulans. (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 1997) ”Ibland visar mycket små barn en brådmogen skicklighet och säkerhet i 
rörelserna som väcker häpnad. Om miljön är rätt anpassad för dem, så tar de på sig 
invecklade sociala funktioner i sin barnavärld.” (Montessori, 1938/1998, s.62) Leken 
används som ett verktyg när barnen undersöker och försöker förstå sin omgivning och sig 
själva. Lek och lärande går hand i hand eftersom i leken utvecklas barnens tankar och 
teorier som de söker svar på i samspel med andra eller på egen hand. 
(Utbildningsdepartementet, 1997) 
 

2.2 Historiska rötter  
Det finns flertalet exempel på pedagoger, psykologer och filosofer som förespråkat ett 
arbetssätt där upplevelser, praktiskt handlande och människans alla sinnen har setts som 
viktiga. Några av dessa filosofer och pedagoger är: 
 
John Amos Comenius (1592-1670) 
Den tjeckiske pedagogen Comenius hade en önskan om folkuppfostran som följde hand i 
hand med ett gemensamt språk och en gemensam religion för alla. Han ansåg att genom 
förståelse för varandra kunde krig undvikas. Alla skulle ha rätt till utbildning, eleverna 
skulle blandas i klasserna oberoende av kön och samhällsklass för att övervinna sociala 
skillnader. Comenius påstod dessutom att skolan skulle anpassas till varje barns 
individuella behov där varje steg i barnets utveckling är viktigt och måste få ta sin tid 
utan påverkan eller stress. Nya saker måste fogas samman med gamla erfarenheter och 
han kom även fram till att barn tycker om att imitera och lär sig genom att praktiskt öva 
sina färdigheter. (Signert, 2000) 
 
 Jean – Jacques Rousseau (1712 - 1778) 
Rousseau påstod att det nyfödda barnet är gott men att samhället gör barnet ont, han 
menade att barnet föds med godhet och en kunskapstörst. Vuxna bör inte försöka tvinga 
på barnet fostran eller undervisning utan bara finnas i bakgrunden och tillhandahålla 
inlärningssituationer eftersom barnet styr och visar vägen med sin nyfikenhet. (Signert, 
2000) 
 

Rousseau menade att uppfostran har fyra avsikter: 
• Stärka kroppen 

• Öva sinnena 

• Genom sinnena skaffa råmaterial för tanken 
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• Genom lagen om frihet och nödvändighet förbereda moraluppfostran (Signert, 2000, 

s.64) 

 
Johann H Pestalozzi (1746-1827) 
Pestalozzi hyste omtanke till de fattiga och föräldralösa men visade även empati för de 
svaga i samhället. Hans människosyn grundades i att barn har en medfödd förmåga att 
utveckla sin inre kraft som gynnar den kompetens barnet innehar. Utifrån detta växte en 
vision om att finna en uppfostringsmetod som kunde tillvarata dessa egenskaper. Han 
försökte skapa en friare skola som utvecklade barnens egen förmåga att söka kunskap 
istället för att de där skulle återge encyklopedisk fakta. Form, tal och språk ansågs som 
viktiga delar i hans undervisning där även arbete och rörelse stod i fokus. Hans mål var 
att med respekt för det enskilda barnet utveckla dess harmoniska egenskaper med bland 
annat olika former av sinnesövningar. I Pestalozzis ögon hade alla människor lika värde 
oavsett samhällsklass och bakgrund. (Signert, 2000)   
 
Friedrich Fröbel (1782 - 1852) 
Fröbel påpekade att vuxna skulle se till barnens behov och utforma en miljö som gynnade 
deras utveckling. (Wallström, 1992) Han lade stor vikt på den fria leken i samverkan med 
fantasins stora betydelse och framhävde betydelsen av att barnets inre och yttre 
samverkar med varandra. ”Fröbel ansåg att alla begrepp i grunden byggs på 
sinneserfarenhet. För att kunna bilda tal, språk och handling behöver man sinnliga 
erfarenheter.” (Signert, 2000, s.75) Barn lär sig med hjälp av sina händer och utifrån den 
upptäckten utarbetade han materielen Fröbelgåvorna som hade till uppgift att utveckla 
och stimulera barnens sensoriska, motoriska, matematiska och religiösa sidor. 
Anmärkningsvärt är att flickor dock inte omnämns i Fröbels texter, han refererar till 
gossen eller gosseåldern. (Signert, 2000) 
 
Ellen Key (1849 - 1926) 
Den svenska pedagogen Ellen Key inspirerades av Rousseau men fann även 
gemensamma tankegångar med Comenius och Pestalozzi. Hon kämpade aktivt för 
kvinnornas rätt i samhället och ansåg att uppfostringsmetoderna skulle följa med tiden, 
för att kunna forma den nya dagens människor. Detta skulle inte ske med hjälp av förbud 
utan istället med gott föredöme och med minimal handledning skulle barnen utvecklas 
fritt. Key ansåg att skolan försökte gjuta alla barn i samma form utan individualitet. 
Redan i hemmet skulle det finnas materiel och böcker som gynnade barnens utveckling 
till ansvarstagande och självständiga individer som söker kunskap och finner sina egna 
ställningstaganden och åsikter. (Signert, 2000) 
 
Gaspard Itard (1775-1838) och Edouard Seguin (1812-1880) 
De franska läkarna Itard och Seguin var två viktiga personer i uppkomsten av 
Montessoripedagogiken. De gav inspiration genom deras arbete med att utforma en 
undervisningsmetod för utvecklingsstörda barn och detta tog Montessori fasta på i 
utvecklandet av sin pedagogik och framställandet av Montessorimaterielen. (Reimer-
Eriksson, 1995)  
 
De metoder som används idag har enligt Signert (2000) alla ett förflutet och dessa 
utvecklas och förändras med tiden. Gemensamt med Montessori hade dessa filosofer och 
pedagoger en tro på att alla människor hade förmågan att lära men även att kunskap 
genom undervisning och fostran i samverkan med barnets frihet var ett steg närmare fred 
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på jorden. Montessoris tankar och handlingar hade sin grund i praktiken precis som 
Fröbel och Pestalozzi men till skillnad från Rousseau och Comenius som förankrade sina 
åsikter i teorin. Signert uttrycker även att Key var som Montessori en genomslagskraftig 
kvinna med stort intresse för kvinnans roll i samhället kopplat till barnens uppfostran och 
framtid. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) påvisar att träning av sinnena 
var något som Aristoteles, Rousseau, Itard samt Seguin förespråkade och som Montessori 
även tog fasta på i utvecklingen av sitt arbete mot en egen pedagogik. Enligt Signert 
(2002) lade Comenius, Key och Pestalozzi stor vikt vid miljöns betydelse för barnets 
utveckling och detta kopplade Montessori till barnens olika behov. (Signert, 2000) Men 
trots att Montessori (1946/1998) hämtade sina idéer från både filosofer och pedagoger 
insåg hon att tankarna måste förnyas och utgå från barnet i ännu större utsträckning. 
”Utbildningen måste baseras på barnen det räcker inte längre med att studera 
utbildningens stora mästare från förr, så som Rousseau, Pestalozzi och Fröbel; tiden för 
detta är över”. (Montessori, 1946/1998, s.96) 
 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) påpekar att Piaget och Montessoris 
tankegångar påminner om varandra av den orsaken att båda hävdar att barn är mer 
mottagliga för inlärning vid olika skeden i livet och även att barnen går igenom olika 
utvecklingsfaser. Granberg (1998) skriver att Piaget hävdar att barn utstrålar nyfikenhet 
som lockar dem till att utforska deras omvärld och deras inre drivkraft tilltar ju mer de får 
undersöka vilket leder till fortsatta upptäckter.  
 

2.3 Montessoripedagogikens grundare och utveckling 
 Maria Montessori (1870-1952) 
Signert (2000) beskriver Marias liv och där kan läsas att hon föddes i Italien och var det 
enda barnet i familjen. Hon visade tidigt sitt intresse för studier och ville i begynnelsen 
utbilda sig till ingenjör men ändrade sig med anledning av sitt intresse för biologi som 
lockade henne till läkarstudier, utan hänsyn till att det verkade vara en omöjlighet för det 
kvinnliga könet på den tiden. Trots omgivningens motsättningar så genomförde hon sina 
läkarstudier och blev den första kvinnliga läkaren i Italien, året var 1896. 
 
Fortsättningsvis skriver Signert (2000) att under sin studiegång arbetade Maria på en 
kvinnoklinik och sedan även på en psykiatrisk klinik där hon samlade material till sina 
studier/examensarbete som handlade om psykiatri. Efter avslutad examen fick Maria 
anställning vid den psykiatriska kliniken (Regia Clinica Psichiatrica) där hon arbetade 
med psykiskt utvecklingsstörda barn samtidigt som hon startade en privat klinik, där hon 
främst tog emot fattiga kvinnor och deras barn. Genom observationer kom Maria fram till 
slutsatsen att de psykiskt utvecklingsstörda barnens beteende berodde på avsaknaden av 
aktivitet, miljön erbjöd ingen stimulans. Barnens behov av undervisning var större än 
deras behov av vård ansåg hon.  
 
Signert (2000) skriver vidare att Montessori kom fram till att svag begåvning inte kunde 
botas med mediciner utan krävde istället pedagogiska insatser. Denna teori presenterade 
hon vid en läkarkongress 1898 i Italien. Hennes undersökningar av de psykiskt 
utvecklingsstörda barnen på universitetssjukhuset och de resultat som visades medförde 
att regeringen utsåg Maria till ansvarig att undervisa lärare i vård och undervisning av 
utvecklingsstörda barn samtidigt som hon observerade och utarbetade nya metoder och 
materiel. 1901 lämnade Maria sitt arbete för att studera filosofi, pedagogik och psykiatri 
vid Roms universitet. Vid sidan av studierna utförde hon ett forskningsarbete där syftet 
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var att studera de teorier och metoder som tillämpades på normalbegåvade barn och 
mellan 1900-1907 arbetade hon även aktivt med jämställdhet och sociala skillnader. 
(Signert, 2000) 
 

2.3.1 Montessoripedagogikens uppkomst 
Enligt Signert (2000) dateras uppkomsten till år 1907-1909 då Maria blev ledare för ett 
daghem som startades i utkanten av Rom. Daghemmet skulle bereda plats åt 60 barn 
under den tid som deras föräldrar var på sina arbeten. Maria presenterade materielen som 
hon hade utarbetat och använt sig av med de psykiskt utvecklingsstörda barnen och 
tillsammans med barnen på barnhemmet. Detta visade att intresset för materielen var 
likvärdigt från de olika grupperna. För att kunna jämföra om materielen passade alla barn 
så öppnades fler daghem vilka bidrog till kvinnans frigörelse eftersom de nu oberoende 
av samhällsklass hade möjlighet att arbeta och tryggt kunde lämna ifrån sig sina barn.  
 

2.3.2 Montessoripedagogikens grundtankar 
Montessorimetoden i dess egentliga mening enligt Montessori (1946/1998) är i själva 
verket ingen undervisningsmetod utan: ”Hjälp som ges på ett sådant sätt att den 
mänskliga personligheten blir självständig” (s.12) och med denna förklaring i 
användandet av Montessori som metod och pedagogik klargörs här dess ursprungliga 
betydelse. I enlighet med Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) är 
Montessoripedagogiken den metod där barnens mentala utveckling ligger som grund och 
utgår från barnens olika utvecklingsstadier. Eftersom Montessori själv gjorde 
observationer av barn upptäckte hon också sådant som är viktigt att ta tillvara på hos 
barnen bland annat att:  
 

• Barn kan välja själva. 

• Barn älskar att repetera övningar. 

• Barn har en otrolig förmåga till koncentration när de sysslar med något som 

intresserar dem. 

• Barn älskar ordning och meningsfull sysselsättning. 

• Barn har inget behov av belöning eller bestraffning. 

• En känsla av värdighet växer fram hos barn när de själva får välja sysselsättning 

och hålla på så länge de själva önskar. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

1997, s.15) 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) hävdar att med dessa kunskaper och 
en medvetenhet om barns intressen och behov utformades den så kallade 
Montessoripedagogiken med en särskild förberedd miljö, med barnen som ”måttstock”. 
Det finns vissa grunddrag som är några av Montessoripedagogikens utgångspunkter 
såsom att barnet och dess arbete alltid ska respekteras, att tillvarata barns alldeles 
särskilda förmåga till kunskapsinhämtning, att barnen använder hela kroppen vid 
inlärning och genom att vara aktiva utforskar de sin omgivning och når kunskap. Andra 
kännetecken på denna pedagogik är att barnet själv får välja arbete och den förberedda 
miljön är skapad så att barnen ska kunna utvecklas på olika plan. Montessoriläraren 
agerar handledare och tillämpning av hållbar utveckling i form av omsorg om sig själv 
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och annat levande är väsentligt men pedagogiken har även en strävan efter att engagera 
barnen för fred på jorden.  
 
Författarna fortsätter med att påpeka barnets inre motivation som gör att en ständig 
utveckling sker samt en nyfikenhet och glöd som driver dem till att ständigt vilja lära sig 
mer och det är denna drivkraft som ligger som grund till Montessoripedagogiken. (Skjöld 
Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) Detta kan liknas med uttrycket som går att läsa 
i Lpfö98: ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten” (Lärarförbundet, 2001, s.30). Barnen vill oftast göra sådant 
som de sett andra göra precis som vid språkutvecklingen ansåg Montessori (1938/1998), 
där härmar de andra för att till slut kunna behärska den nya kunskapen på egen hand.  
 

2.3.3 Läraren 
Montessoriförskollärarens mest essentiella uppgift enligt Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds (1997) är att tillhandahålla en väl genomtänkt och planerad miljö men 
samtidigt vara barnens förebild som tror på barnets livskraft och lust att vilja lära sig mer. 
Men även att ge inspiration och bidra med en lugn atmosfär som ökar allas trivsel. Enligt 
Montessori (1948/1998) är en av de centrala arbetsuppgifterna för en Montessorilärare att 
väcka barnets intresse men sedan låta det utvecklas fritt. Läraren och barnen ska bemöta 
varandra med ett respekterande förhållningssätt. Montessori (1946/1998) ansåg även att 
genom självständigheten som barnen uppvisade i den miljö som anpassats speciellt för 
dem var nu barnen inte i lika stort behov av de vuxnas närvaro. Montessoriläraren är trots 
sin aktiva och komplexa roll därför mer avvaktande eftersom barnen behöver få gå in i 
djup koncentration när de arbetar med något de tycker är intressant utan att hela tiden bli 
besvärade av beröm och/eller kritik. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) 
anser vikten är av stor betydelse att förskolläraren är kunnig när det gäller materielen 
samt har djup kunskap om pedagogiken och därav finns en särskild utbildning för att 
förskolläraren sedan exempelvis ska kunna presentera rätt materiel vid rätt situation som 
passar det unika barnet. 
 

2.3.4 Ur ett Montessoriperspektiv 
Montessori (1938/1998) ansåg att en central del av uppfostran var att upptäcka barnet 
men även att ge den hjälp det behövde för att kunna utvecklas. Miljön är grundläggande 
för att detta ska lyckas och för att barnets energi ska kunna flöda fritt måste den vuxne 
skapa rätt förutsättningar och låta barnets behov stå i fokus. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) skriver att barnen själv utvecklar sina förmågor och det vi vuxna kan 
göra är antingen att förstöra eller stötta dem. Det är den vuxnes uppdrag att skapa en 
händelserik miljö och tillsammans med barnen kontinuerligt förändra den för att barnen 
ska lockas till lek som leder till utveckling och lärande. Detta är även någonting som 
Montessori (1938/1998) tar fasta på eftersom hon ansåg att barnens alla sinnen ska 
stimuleras genom användandet av denna specifika materiel och de ska inte bli hindrade 
när de får lust att använda den för att utvecklas. 
 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) beskriver Montessoris indelning av 
barndomen och ungdomstiden som fyra utvecklingsstadier: 
 

• Möbelbarnet: 0-6 år 

• Stillheten och styrkans ålder: 6-12 år 
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• Jordbarnet: 12-18 år 

• Lyckans ålder: 18-24 år 

Ingen vidare beskrivning kommer att göras av de tre senare stadierna, fokus läggs på 
möbelbarnet som är den åldersgrupp denna studie redogör för, där barn 3-5 år ingår.  
 
Möbelbarnet: Det är under denna period som den individuella personligheten byggs upp 
och till en början (0-3 år) görs detta till stor del omedvetet för att sedan (3-6 år) övergå 
till sortering av alla olika intryck som påverkar barnets utveckling. Det som barnet tagit 
till sig under de första åren bearbetas och genom att använda sina nya kunskaper och vara 
aktiv utvecklas barnet ännu mer allt eftersom barnets vilja fullbordas så formas även den 
unika personligheten. Det är även under den senare delen av detta utvecklingsstadiet (0-6 
år) som barnets förmåga att lära är som allra bäst. Författarna redogör även om den 
sensitiva perioden där fokus på att träna en viss förmåga finns och när denna fas är över 
så avtar mottagligheten för att gå in i det egna lärandet när det gäller den specifika 
känsligheten för vissa områden. Dessa perioder är tidsbegränsade men varierar utifrån 
individens personliga utveckling. Montessori förespråkar att utgå från barnens sensitiva 
perioder då de är särskilt intresserade av endast ett område. Detta är en hjälp till barnen 
så de inte drunknar av alla intryck de ständigt överöses med. (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 1997) 
 
Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds kan de sensitiva perioderna under 0-6 
års ålder fokuseras på: 
 

• Kroppens rörelser 

• Ordning 

• Alla sinnen 

• Sinne för detaljer 

• Det sociala livet 

• Språk  

Alla sinnen utvecklas och förfinas under hela perioden och likaså språket som börjar med 
språkljuden till att slutligen övergå till läsning och skrivning. Däremot ordningen är 
viktigast för barn upp till 3 år för att de ska ha möjlighet att skapa inre struktur. Kroppens 
rörelser inriktas att utvecklas allra mest under 1-4 års ålder där både fin och 
grovmotoriken utövas flitigt i form av olika rörelser medan sinne för detaljer ligger i 
fokus mellan 1-2 års ålder och lockar barnen till att använda pincettgreppet. När barnet är 
2½-4½ år så är barnet framförallt inriktat på att utveckla det sociala livet. Enligt 
författarna anses det vara den idealiska åldern för barn att börja på en Montessoriförskola 
eftersom deras mognad är redo för ett bredare socialt samspel med en större vidd. 
Fortsättningsvis skriver författarna att Montessori lägger stor vikt vid barnens 
absorberande sinne vilket menas att barn har en förmåga att uppta intryck helt utan att 
sovra vilket leder till att de tar till sig allt i deras omgivning. Denna unika förmåga som 
barn har börjar avta vid cirka sex års ålder men barnen lär sig senare under denna period 
att samordna sina intryck som de sedan tidigare inhämtat. Därför är pedagogiken och 
miljön inom Montessoriförskolan anpassad så att barnen i 3-6 års ålder får möjlighet att 
tillfredsställa sina behov. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 
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Det krävs föremål som barnet både kan se och höra för att det ska kunna utvecklas 
psykiskt, materielen ska även vara anpassade till barnet så att det kan hantera föremålet 
och lockas till aktivitet. (Montessori, 1938/1998) Barn i förskolan har en längtan att 
arbeta med konkret materiel eftersom de lättare lär sig genom att röra vid saker. 
Arbetssättet inom Montessoriförskolan är lustfyllt för barnet samt gynnar dess medfödda 
kreativitet och här får barnet spontan stimulans som ökar intresset att lära och genom de 
förvärvade kunskaperna inspireras barnet att gå vidare. Under arbetets gång finns läraren 
där som stöd och arrangerar en miljö där många upplevelser erbjuds och barnens olika 
behov utgör grunden till den förberedda miljön som ska anpassas till de 
utvecklingsstadier som barnen genomgår. Miljön påverkar barnen ur en mängd 
synvinklar som influerar barnen både fysiskt och psykiskt men även intellektuellt och 
socialt. Det är dock viktigt att inte bortse från barnens andliga och känslomässiga sidor 
som även de berörs av den viktiga omgivningen. (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 1997) Allt i de olika rummen utgår ifrån barnen, både färg, form och inredning. 
Låga bord och stolar, hyllor i barnens höjd och ljusa färger stimulerar barnets medfödda 
styrkor. Rummen ska erbjuda enskilt arbete och aktiviteter i grupp men även vara 
anpassade för rörelse. (Montessori, 1938/1998)  
 
Enligt Montessori (1938/1998) är koncentration en av rötterna till att barnet ska kunna 
utvecklas psykiskt. När barnen finner något intressant går de in i detta tillstånd och det är 
viktigt att de får arbeta i lugn och ro. I och med att miljön är strukturerad och att en viss 
ordning bland materielen finns skapar det klarhet samt gör det enklare för barnen att finna 
den materiel de för tillfället är intresserade av att arbeta med utan att störa andra.  
 
Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) anser att alla olika materiel som finns 
i en Montessoriförskola skapar i sig en intellektuell utveckling hos barnet. Materielen har 
sin bestämda plats och skapar en mindre tävlingsinriktad förskolevistelse eftersom dessa 
finns i endast ett exemplar och barnen behöver inte mäta sig med varandra. Det medför 
att barnen tränar på att visa hänsyn till varandra och fostras till att värna om miljön de 
vistas i. Detta leder till både social och känslomässig utveckling men för att barnen även 
ska känna sig lugna och trygga ska miljön genomsyras med kärlek vilket också 
frambringar att barnen känner gemenskap och harmoni. Enligt författarna ska materielen 
vara ordnade från lätt till svår i högergående riktning och även vara attraktiva, väl 
rengjorda och hela för att locka barnen till användande. 
 

2.3.5 Montessorimaterielens begynnelse 
Montessorimaterielen har en lång bakgrund och är en del av den materiel som Itard och 
Seguin använde i sin undervisning av utvecklingsstörda barn. Materielen är framtagna 
utifrån grundliga experiment av den psykologiska karaktären men vissa är utvecklade 
utifrån Montessoris egna laborationer och försök. Genom barnens olika reaktioner på 
materielen de fick prova, kunde dessa förbättras och en del även uteslutas vilket ledde till 
ett förfinande av materielen för att slutligen utgöra grunden för materielen som idag 
används inom Montessoripedagogiken. (Montessori 1946/1998) 
 
Materielen frambringades utifrån att barnen behövde ett eget hus som anpassats för dem 
och som Montessori (1946/1998) uttryckte det är ”dessa ting dagens substitut för 
gårdagens leksaker.” (s.141) Genom observationer kom hon fram till att barn vidhöll sin 
outtröttliga koncentrationsförmåga, under arbete med Montessorimateriel, trots andra 
barns lek och stoj runt omkring. ”Denna koncentration åtföljdes av en rytmisk rörelse 
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med händerna, väckt av ett noggrant tillverkat, vetenskapligt graderat föremål.” 
(Montessori 1938/1998, s.87) Barnet var inte mottagligt för yttre stimulans eftersom 
materielen fångade barnet totalt som upprepade övningen tills arbetet kändes fullbordat. 
Hon menade också att barnen blir mer engagerade att utföra en övning om den 
introduceras så noggrant som möjligt.  
 
Barnen visade även en känsla för ordning samt en vilja att städa och denna sysselsättning 
fängslade barnen. Montessori (1938/1998) beskrev att ”ordning och disciplin i förening 
med spontanitet” (s.94) var något som gav sig till känna i barnens arbete. Däremot så 
avstod hon från att använda bestraffningar och belöningar som efter många observationer 
visade att barnen inte var i behov av. Genom en incident framkom det att barnen gärna 
ville välja aktivitet själva och detta ansåg Montessori var en möjlighet till att barnen 
skulle kunna ta ansvar för att uppfylla sina egna behov. Därför införskaffades materiel 
som kunde uppfylla barnens önskningar samt ge dem tillräcklig stimuli men det fanns 
även vanliga leksaker som ej valdes utan arbetsmateriel eller de sysslor som inte ansågs 
som lekaktiviteter utan snarare arbete lockade mer. Vissa föremål användes aldrig och till 
detta gav Montessori förklaringen att barnen behöver ha begränsat utbud av materiel 
eftersom det i annat fall är lätt att barnen fylls av förvirring och inte kan uppnå 
koncentration. 

 

2.3.6 Montessorimaterielen 
När barnet uppnår tre års ålder ansåg Montessori (1946/1998) att det krävs mer för att 
barnet ska utvecklas. Kringströvandet räcker inte längre för att utforska omgivningen 
utan handen blir redskapet för att experimentera och upptäcka omvärlden. Vuxna tror 
enligt henne att barnen behöver leksaker, som Montessori påstod var värdelösa för 
barnen, ty istället krävs hjälpmedel för att barnens intellektuella utveckling ska gå framåt. 
Hon såg det som ett hån att ge barnen föremål som är miniatyrer av vuxnas redskap och 
som inte fungerar på samma sätt, exempelvis ett minikök där barnen ska försöka laga mat 
men som slutar i en fantasilek eftersom detta inte går att använda på riktigt. I och med att 
barnen får använda sig av saker som är framställda för deras skull i deras proportioner så 
fann Montessori (1946/1998) att ett lugn skapades hos barnen. Det räcker inte med att en 
materiel tilltalar barnet utseendemässigt och lockar till en kort stunds aktivitet, den måste 
ha en funktion för att barnet ska vilja använda den fler gånger under djupare 
koncentration.  
 
Genom användning av Montessorimateriel åskådliggörs abstrakta begrepp enligt Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds (1997) och barnen lockas till självständigt arbete 
där de inte behöver vara beroende av läraren vilket medför att hög koncentration kan 
uppnås. Trots att materielen har väldigt stor tyngdpunkt i Montessoripedagogiken så är 
det ändå barnet som är det mest betydelsefulla men utan konkret materiel skulle det vara 
svårt för barnet att uppnå samma frihet och självständighet som det gör genom detta 
arbetssätt. 
 
Materielen ingår alla i olika grupper där föremålen som tillhör samma grupp har liknande 
egenskaper, såsom dess olika färg och form men även storlek och ytstruktur, med olika 
graderingar. Viss materiel tränar även barnens känsla för ljud, viktvariationer och 
temperaturskillnader. För att introducera barnen till att lära känna materielens olika 
karaktärsdrag visas ytterligheterna som exempelvis den tyngsta och den lättaste 
viktplattan, en mycket len och en sträv yta eller en cirkel och triangel om det gäller 
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former. Montessori (1948/1998) rekommenderade att nästa övning skulle bestå av att 
hitta likheter mellan föremål för att sedan mynna ut i ett arbete där det gäller för barnet 
att gradera olika kuber från minst till störst i form av ett torn. 
 
Tre-stegs-lektion 
Presentation av någon ny materiel inleds med en metod som kallas tre-stegs-lektion. 
Montessori förespråkade denna metod som även Seguin använde i sitt arbete med 
utvecklingsstörda barn för att de konkret skulle kunna koppla ordet till det specifika 
föremålet. 
 

• Steg 1: Den nya materielen presenteras för barnet. Här används de rätta orden 
för de olika föremålen där barnen kan uppfatta ordet och få förståelse för dess 
förbindelse med föremålet. 

 
• Steg 2: Övning och träning med den nya materielen sker. Genom att läraren 

frågar om barnet vet vad som exempelvis är rött och barnet pekar på den röda 
biten bekräftas det om barnet har uppfattat förbindelsen mellan ordet och 
föremålet. Genom repetition av övningen blir barnets användande av materielen 
tillslut en ny kunskap. 

 
• Steg 3: Barnet använder sina nyvunna kunskaper. Läraren kan då fråga vilken 

färg det är och om barnet svarar rött så bekräftas barnets nya kunskaper i form 
av att de minns ordet som är förknippat med föremålet. (Montessori, 1948/1998, 
Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 

 

2.3.6.1 Materielens uppdelning 
Inom Montessoriförskolan finns ingen ämnesuppdelning så allt arbete sker ömsesidigt 
och materielen blandas utifrån barnens egna val, trots detta så finns en uppdelning av 
materielen.  
 
Materielen delas in i fem områden: 

• Praktisk 

• Sensorisk 

• Språk 

• Matematik  

• Kultur  
 
I denna undersökning ingår ej den praktiska delen eftersom de materielen var placerade i 
ett annat rum och därför inte kunde observeras samtidigt som arbetet med övrig 
Montessorimateriel och på grund av detta ej kommer att förklaras närmare.  
 
När barnen möter ämnen i skolan så som svenska, matematik, naturkunskap och 
kulturämnen (musik, bild, geografi, historia, naturkunskap) så är barnen som använt 
Montessorimateriel redan förberedda för dessa i och med att de stött på ämnena genom 
kontakt med sensorisk materiel samt annan Montessorimateriel. (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 1997) 
 



 11 

Sensorisk materiel tränar sinnena och genom arbetet med dessa sker intellektuell 
utveckling på så vis att abstrakta begrepp konkretiseras. Barnen får även möjlighet att 
tänka logiskt när de tar till sig intryck genom alla sinnena och kategoriserar dessa i olika 
dimensioner så som exempelvis ljud, färg och smak. I och med de graderingar som 
materielen innehar får barnen öva upp sin förmåga att se skillnader. Genom att 
aktiviteterna lockar till rörelse bidrar sensorisk materiel även till motorisk samt social 
utveckling på så vis att barnen får vänta på sin tur eftersom materielen endast finns i ett 
exemplar. Detta leder till en inre ro hos barnet och hjälper till att djup koncentration 
uppstår under arbetet. Den psykiska utvecklingen är den som är mest omtalad när det 
gäller användandet av Montessorimateriel och uttrycks på så sätt att självförtroendet hos 
barnen ökar genom att materielen aldrig är för svår utan istället ökar barnets förmåga 
kontinuerligt samt stärker dess tro på sig själv. Sensorisk materiel syftar till att öka 
barnens perception samt intressera dem till att undersöka nyanser och detaljer i den miljö 
som de vistas i. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 
 
Kulturmateriel gynnar barnens uppfattning om dess omvärld och barn i förskoleåldern 
innehar en naturlig nyfikenhet till världen de lever i och denna ska tillvaratas för att 
medvetandegöra barnen om att vara rädda om jorden vi nyttjar. Genom att introducera 
barnen i helheten för att sedan kunna bryta ner den i delar och detaljer får barnen en 
förståelse för det abstrakta och vägen dit går bland annat genom sensorisk materiel.  
 
Kulturmaterielen indelas i dessa områden enligt Skjöld Wennerström och Bröderman 
Smeds (1997) med exempel på innehåll: 
 

• Historia – Tid: Dåtid, Nutid, Framtid. Tidslinjer, almanacka, universums 
skapelse och utveckling. 

  
• Geografi – Jorden: Arbete med vatten sand och luft. Jordglob. Världsdelarna: 

Kartpussel och bilder från andra länder. 
 

• Naturkunskap – Materiel hämtas från naturen. Årstiderna. Sortera växter och 
djur. Miljömedvetenhet för att värna om vår jord.  

 
• Musik – Genom rytm och musik ökas kroppsuppfattningen. Ramsor om 

veckodagarna. Tonklockor används vid notinlärnig. 
 

• Bild – Individuellt arbete och eget skapande. Inga mallar som ska avbildas.  
 
Språkmaterielen är av stor vikt eftersom Montessoriförskolans verksamhet i hög 
utsträckning kretsar kring barnets språkmedvetenhet. Materielens olika namn är en del i 
arbetet och användandet av exempelvis metallinsatserna en annan – de är speciellt 
grundläggande när handens finmotorik och skrivinlärningen eftersträvas. 
Sandpappersbokstäverna är en påbyggnad där barnen lättare kan koppla ihop bokstavens 
form med dess ljud. Rörliga alfabetet är en annan språkmateriel där syftet dels är att 
barnen ska kunna bygga ord och helt kunna fokusera på ljuden i orden istället för att 
mycket av koncentrationen ska gå till handens rörelse som det vanligen gör under en 
skrivövning. Läsmaterielen som finns är uppdelade i olika nivåer för att barnen först ska 
kunna bekanta sig med ljudenliga ord och sedan gå vidare till lite mer krävande ord och 
meningar. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 
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Matematikmaterielen bygger på både de praktiska vardagsövningarna och sensorisk 
materiel. De ska leda barnen till förståelse av de matematiska reglerna men även utveckla 
det abstrakta tänkandet. Genom användandet av Räknestavar får barnen en känsla för 
längd och dessa kan även kopplas till siffrorna 1-10 genom sifferkort och dessa siffror 
finns även i form av sandpappersutförande. Matematik är det enda område där 
materielen ökar i grad av svårighet och abstraktionsnivå. I slutändan när alla symboler 
och kvantiteter byggs ihop får barnen belysande exempel av siffrorna 1-9000 och detta 
med hjälp av bland annat sifferkort och guldmateriel (ental – pärla, tiotal – pärlstavar, 
hundratal – pärlplattor, tusental - pärlkuber). Det finns även materiel som synliggör 
multiplikationstabellen och de andra räknesätten som ofta utförs genom gruppövningar 
med ca.3 barn i varje grupp. När barnen sedan börjar närma sig skolåldern kan det bli 
aktuellt att skriva talen med hjälp av annan materiel som för dem närmare ett abstrakt 
tänkande inom matematiken. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997)  
 
Montessori (1938/1998) uttrycker barnens attraktion till höga ljud och starka färger som 
något de flesta lagt märke till men anser att vuxna ofta använder dessa knep för att dra till 
sig barnens uppmärksamhet. Dessa stimuli fångar barnet men stör mer än vad det gör 
gott. Montessorimaterielen är därför utformad så att barnet ska lockas men ändå inte 
distraheras. Många av den sensoriska materielen är gjorda av trä i dess naturliga och 
enkla färger och former. Beroende på vad barnet vill arbeta med ger materielen 
möjligheten att träna en specifik förmåga hos barnet eftersom varje materiel är utformad 
på så sätt att den isolerar en egenskap. Utifrån denna grundtanke är föremålen identiskt 
lika förutom den variationen som gör att de skiljer sig i till exempel färg, form eller 
storlek beroende på vilken av dessa förmågor som barnet tränar i användandet av olika 
materiel. 
 
Vid användandet av Rosa tornet (se bilaga 2) har kuberna samma färg men olika 
storlekar, från 1 cm2 till 1 dm2, för att barnet ska få uppleva dimensioner både visuellt 
och muskulärt. (Montessori, 1938/1998) Det finns indirekta mål för varje materiel och 
specifikt för Rosa tornet är de indirekta målen: 
 

• Utveckla motoriken 

• Koordinera rörelserna 

• Förstärkning av begreppsuppfattningen av dimensioner  

• Utveckling av koncentrationsförmågan (Montessoripärm del 1, Brio) 

 
För att materielens egenskap ska visas så tydligt som möjligt är det genom psykologisk 
forskning framtaget att sinnena måste avskärmas från övriga intryck. Med denna vetskap 
är materielen exempelvis inte värmeledande om det inte är just den egenskap som 
materielen riktar sig mot. Materielen kräver enligt Montessori inte bara en isolerande 
förmåga utan även självrättning för att barnet ska kunna arbeta så självständigt som 
möjligt såsom denna pedagogik stävar mot. Barnet får genom denna egenskap hos 
materielen träna sin slutledningsförmåga och att se fel som kan uppstå vid användandet 
om exempelvis en kloss blir över i slutändan. (Montessori, 1948/1998) 
 

2.3.6.2 Kriterier för auktorisation inom Montessori 
Auktorisationen kan för föräldrarna och skolan ses som en bekräftelse och värdesäkring 
på att verksamheten enligt Svenska Montessoriförbundet uppfyller de kriterier som följer. 
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En tredjedel av personalen ska vara högskoleutbildad men även inneha 
Montessoriutbildning. Vidare ska ytterligare en tredjedel vara Montessoriutbildad och 
även i detta fall vara riktad mot åldern på de barn som undervisas. Undervisningen ska 
dessutom ske i grupper med barn i olika åldrar. Miljön ska vara förberedd och utrustad 
med Montessorimateriel samt dagligen innehålla två till tre timmars långa arbetspass där 
grunden utgörs av barnets fria val. Redogörelser för barnens arbete ska fortlöpande 
införas på så kallade elevkort där även deras kunskaper och färdigheter beskrivs. Dessa 
ska användas vid planering och som stöd vid utvecklingssamtal. Auktorisationen måste 
ansökas och årligen förnyas där även en medlemsavgift krävs. 
(www.montessoriforbundet.a.se/, 2006)  
 

2.3.6.3 En dag på Montessoriförskolan X i Norrbottens län 
Dagen inleds med fri lek som efterföljs av frukost. Sedan leker barnen fritt tills 
morgonsamlingen inleds med att barnen står på led och tar i hand med den av 
pedagogerna som leder morgonsamlingen för att sedan smyga in på sin plats. Här 
presenteras exempelvis dagens datum och eventuellt ny materiel sedan påbörjas 
arbetspasset där baren själva väljer arbetsform bland Montessorimaterialen (se bilaga 1 
& 2) samt de vanliga leksakerna (exempelvis lego, dockor, bilar, pärlor, 
utklädningskläder och dator). Arbetspassen avslutas med sångsamling som infaller 
alldeles före lunchen. När barnen ätit färdigt klär de sig för eftermiddagens utevistelse på 
gården. Barnen leker ute fram till mellanmålet och sedan minskar barngruppen allt 
eftersom de blir hämtade och slutar för dagen. (Personlig kommunikation, 2006-01-13) 
 

2.4 Genus 
Kvinnan har haft en underordnad roll gentemot mannen men genom tidernas förändring 
har även synen på kvinnan och skillnaden mellan könen ändrats. (Hirdman, 2001) Med 
detta i åtanke skapades Montessorimaterielen i en tid då kvinnans roll inte var jämställd 
mannens och trots detta kan Montessoris vilja att sätta barnet i centrum oavsett kön 
tydligt urskiljas. (Montessori, 1938/1998, 1946/1998, 1948/1998) 
 

2.4.1. Vad är genus 
För att skilja ut biologiskt kön (sex) från socialt kön (gender) används idag begreppet 
genus. (Hirdman, 2001) I och med att olika uppfattningar och förväntningar finns på män 
och kvinnor samt deras handlingar skapas en genusstruktur/könsordning. (Hedlin, 2004) 
Hirdman (2001) beskriver de oskrivna reglerna som finns mellan det manliga och det 
kvinnliga könet och kallar detta ett genuskontrakt som innehåller relationerna, 
kulturarven och de nedärvda överenskommelserna rörande mäns respektive kvinnors 
positioner, sysslor och funktioner i samhället. Svaleryd (2002) anser att vi formas till dem 
vi är utifrån det sociala systemet och det kulturella arvet och att: ”Begreppet genus 
fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som 
anses som manligt och kvinnligt.” (s.29) Män och kvinnor har olika sätt att tänka och 
tala, vilket kan bidra till kommunikationssvårigheter mellan könen som Kjellberg (2004) 
anser är ett problem som vi måste ta i beaktning och tillsammans med detta i åtanken 
finna vägar att mötas på oberoende av kön. 
 

http://www.montessoriforbundet.a.se
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2.4.1 Genus i förskolan  
Svaleryd (2005) skriver i sin artikel att pedagogens bemötande till barnen med 
utgångspunkt från könstillhörighet skapar genus, precis som de värderingar som finns i 
omgivningen. Hon frågar sig vem som sitter vid ritbordet, pärlorna och dockvrån 
gentemot vem som leker med järnvägen, legobitarna och klossarna. ”Genom att vi 
möblerar in kön, olika arenor för pojkar och flickor, är vi med och skapar genus.” 
(Svaleryd, 2005, s.49) När det gäller att ändra invanda mönster så är barndomen den tid i 
livet då detta är lämpligast att göra hävdar Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 
(1997). 
 
Förskolepersonal och forskare är överens när det gäller att se könsskillnader i 
förskolebarns lek. Pojkar respektive flickor vistas i olika delar av förskolan, innehållet i 
lekarna skiljer sig ofta och även lekmaterielen. Oavsett ålder på barnen finns detta 
mönster men det bli tydligare desto äldre de blir. (Rithander, 1991) Den bistra sanningen 
enligt Wahlström (2003) visar sig på så sätt att flickorna uppfostras till att följa regler och 
anpassa sig. De har även en förmåga att inta en passiv roll och tränar ofta sin finmotorik 
samt arbetar/leker mestadels parvis eller enskilt. Författaren fortsätter med att beskriva 
pojkars aktiva roll och förmågan att ta egna initiativ i deras lekar som tränar 
grovmotoriken och oftast sker gemensamt i grupp. Hon uttrycker tydligt att pojkarna har 
en förmåga att ta för sig samt experimentera sig fram till nya användningsområden. 
(Wahlström, 2003) I vuxenstyrda aktiviteter visar det sig att pojkarna har bättre chanser 
till yttrande men däremot under den fria leken har flickorna större möjlighet att kliva 
fram och ta plats. Idealet i dagens förskolor vore ur ett pedagogiskt synsätt att fokusera på 
barnet som individ och utgår från den enskildes utveckling oavsett kön. Det är en bra 
strävan som kan vara svår att uppnå i dagens samhälle med alla de medvetna och 
omedvetna skillnader som görs på flickor och pojkar. För att kunna nå detta mål krävs att 
pedagogerna är medvetna om de skillnader som görs mellan könen, först då kan varje 
individ ses oavsett kön. Genusarbetet bör ses som en naturlig del i pedagogernas arbete 
som motverkar att en stämpel sätts på barnets beteende och handlande utifrån kön. 
(Utbildningsdepartementet, 2004) 
 
Kvalheim i Odelfors (1998) påstår att flickor ofta utgår från omsorg och ”mänskliga 
relationer” medan pojkar använder sig av föremål och agerande. Enligt Kjellberg (2004) 
så kan relationen mellan barnet och dess moder påverka flickors och pojkars 
utvecklingsmöjligheter eftersom modern omedvetet sänder ut signaler via beteenden, 
kroppsspråk och språk till det lilla barnet vilket bidrar till de olikheter och egenskaper 
som klassas som kvinnligt och manligt. Nordahl med flera i Kjellberg (2004) påstår även 
att detta kan kopplas till antalet kvinnor inom förskolan och skolan, det behövs fler 
yrkesverksamma män inom detta område eftersom pojkarnas behov inte tillfredsställs 
med allt för få manliga lärare. I strävan efter att uppnå en jämvikt mellan könen behöver 
antalet flickor/kvinnor och pojkar/män nödvändigtvis inte vara jämnt för att detta ska 
lyckas.  
 
Nordahl med flera (Kjellberg, 2004) menar även att fokus inte bara bör ligga på att ändra 
barnens jämställdhetstänkande utan alla vuxna måste se till sig själva i första hand, för att 
kunna förmedla till barnen de värderingar som leder till ett mer jämställt samhälle. 
Svaleryd (2002) menar att genuspedagogiken måste börja med medvetenhet om de 
olikheter och de olika förväntningar som ligger på respektive kön. Pedagogen måste tro 
på arbetssättet denne arbetar med för att inse möjligheterna som finns till förändring och 
omstrukturering. Enligt forskning är den viktigaste aspekten med att lyckas engagera 
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barnen den vuxnes inkludering av barnen, som visar att deras åsikter är viktiga och vice 
versa. Utan visat intresse och uppmuntran känner sig barnet inte viktigt och agerar utifrån 
det.  
 
”Under förskoletiden sker en stor del av socialiseringen och tillägnandet av könsidentitet, 
vilket gör förskoletiden så oerhört viktig för jämställdhetsutvecklingen.” (Skolverket, 
1999, s.186) En viktig del i värdegrunden som tas upp i förskolans läroplan är 
jämställdhet mellan könen som har en förmåga att inte lyftas i tillräckligt hög grad. 
Jämlikhet beror inte på verksamhetens profilering utan på att ha ett ständigt 
genusperspektiv i pedagogiken som blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Samtidigt 
som det är viktigt att alla får ta del av den genusforskningen som finns tillgänglig. 
(Skolverket 2004) Wahlström (2003) kom genom sitt arbete fram till att vissa färdigheter 
som är angelägna för både flickor och pojkar ofta är snedfördelade i praktiken, ofta visar 
ett av könen en större kunskap inom de färdigheterna som borde vara ”könlösa”. Barn 
uppfostras ofta att träna på förmågor som de redan besitter istället för att bredda sina 
kunskaper. Pedagogen måste fråga sig om förändring är nödvändigt om alla inom 
förskolans verksamheter mår väl och trivs (Svaleryd 2003). En viktig aspekt att ha i 
tankarna är att barnen sällan klagar över könsrelaterade orättvisor, de anpassar sig. Vi 
vuxna förmedlar både medvetet och omedvetet till barnen att det är olikheter som skiljer 
på pojkar och flickor. (Utbildningsdepartementet, 2004) 
 

2.5 Förankring i styrdokument 
I Läroplan för förskolan (hädanefter refererat till som Lpfö98) står det skrivet att barnens 
ska erbjudas en lärande miljö som är öppen och innehållsrik. Personalen ska verka för att 
tillhandahålla en god miljö där barnen har möjlighet att leka, lära och utvecklas. Barnen 
ska ha inflytande i form av att deras intressen ska tas tillvara på när verksamheten och 
miljön i förskolan utarbetas. ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras.” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s.9) 
 
Ett av förskolans uppdrag är att barnen ska få chans att individuellt försöka finna svar på 
frågor och hitta lösningar. ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, 
fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.11) Under dagen skall barnen även ha möjlighet att 
variera mellan olika aktiviteter. Under förskolevistelsen finns en strävan att barnen ska 
öka sin förmåga i att samspela med andra men även finna ro i enskilt arbete. 
(Utbildningsdepartementet, 1998) 
 
Jämställdhet mellan könen är ett av de grundläggande värdena som ska speglas i 
förskolans verksamhet. ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. ” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.8) Ett av förskolans strävans mål är att förmedla till 
barnen att oavsett kön har alla människor lika värde. En angelägen riktlinje som knyter an 
till vårt syfte är att ”Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort 
inflytande över och utrymme i verksamheten” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.15) 
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3 Syfte 
Vårt syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka och beskriva Montessorimaterielens 
användande under arbetspassen på Montessoriförskolan X i Norrbottens län.  
 

4 Metod 
Genom att använda oss av olika metoder i vår undersökning gynnar det syftet eftersom vi 
kan stödja vårt resultat på mer än ett underlag. Vi har valt att använda en så kallad 
metodtriangulering för att ringa in syftet. En triangulering mellan flera olika metoder 
stärker reliabiliteten om uppgifterna påvisar samma sak. (Svenning, 2003) Utifrån 
litteraturstudier som skrivits om Montessoripedagogiken såg vi ett mönster och det visar 
att de olika författarna av Montessorirelaterad litteratur hänvisar till barnet och aldrig 
särskiljer pojkar respektive flickor. För att ta reda på hur Montessorimaterielen används 
av barnen på en specifik förskola ur ett genusperspektiv finns två metoder som lämpar sig 
bäst. För att så utförligt som möjligt kunna besvara vår frågeställning är observationer 
och intervjuer de metoder som har använts. Observationer av barnens användande utav 
Montessorimaterielen under arbetspassen genomfördes under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Dessa utgör den största delen av den empiriska undersökningen men 
kompletteras av intervjuer med pedagogerna som arbetar på Montessoriförskolan X där 
även observationerna genomfördes. 
 

4.1 Val av metod 
Anledningen varför vi valde observation som metod är för att den framkommer enligt 
litteraturen mest relevant i förhållande till det vi syftar att undersöka på så sätt att 
observationer lämpar sig bäst enligt Patel och Davidson (2003) när det rör iakttagelser av 
skeenden och beteenden. Detta är även något som Svenning (2003) rekommenderar. 
Strukturerade observationer ger en objektiv bild av flickors respektive pojkars 
användande av Montessorimaterielen under arbetspassen i förskolan. Trots att dessa är 
väldigt tidskrävande (Patel & Davidson, 2003) kan inte den information vi vill åt 
synliggöras på ett bättre sätt. Även Svenning (2003) påstår att genom användning av 
observationer kan insikter förvärvas som i annat fall kan vara svåra att nå. 
 
För att komplettera vår empiriska undersökning visade det sig att intervjuer med 
pedagogerna, som arbetar i den verksamhet där observationerna kom att genomföras, 
skulle kunna ge oss mer kunskaper om Montessorimaterielens användande. Intervjuerna 
fyller även en viktig funktion eftersom de kan bekräfta eller dementera 
observationsresultaten. Enkäter var aldrig något alternativ eftersom vår kvalitativa 
undersökning kräver mer djupgående frågor och utförligare svar än vad en enkät kan 
redogöra för (Svenning, 2003). 
 

4.1.1 Observationer 
Eftersom kvantitativa och kvalitativa studier riktar sin fokus åt olika håll (Svenning, 
2003) är vår observation uppbyggd på så sätt att den bland annat mäter hur många flickor 
respektive pojkar som använder Montessorimateriel men inrymmer även en kvalitativ 
beskrivning av deras användande. Dessa båda delar bidrar till att studien kan ses från 
olika perspektiv. En kvalitativ undersökning kan bli mer intressant om den förstärks med 
siffror som visar vilken skillnad den finns mellan olika faktorer (Svenning, 2003) som i 
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denna undersökning utgörs av skillnaden mellan pojkar och flickor i deras val av 
Montessorimateriel. 
 

4.1.2 Intervjuer 
Forskare som använder sig av kvalitativa metoder måste lägga stor vikt vid att göra 
fortlöpande noteringar dels för att inte gå miste om viktig information som kan leda till 
förslag och utkast av intervjufrågor. Den kvalitativa undersökningen ska dessutom ge 
exempel från verkligheten och inte generalisera. (Svenning, 2003) 
 

4.2 Urval 

4.2.1 Observation 
”Ordet ’observation’ kommer från latin och betyder iakttagelse eller undersökning.” 
(L∅kken & S∅bstad, 1995, s.36) Eftersom det är omöjligt att observera allt på samma 
gång under en längre tid, är det bäst att fokusera uppmärksamheten på de händelser som 
är aktuella för undersökningen. (L∅kken & S∅bstad, 1995) Vi begränsade oss till att bara 
observera de barn som under arbetspassen arbetade med Montessorimateriel. Vi har inte 
tagit någon hänsyn till förskolebarnens olika åldrar eftersom vi vill se på materielen 
utifrån ett genusperspektiv och ej en åldersrelaterad användning, men barnen tillför viktig 
information till undersökningen oavsett ålder. Vi har däremot inte observerat de barn som 
arbetat med praktiska vardagsövningar eftersom denna materiel var placerad i ett annat 
rum än övrig Montessorimateriel. Under den första veckan då vi inventerade materielen 
som fanns på förskolan insåg vi att vi båda var tvungna att befinna oss i arbetsrummet 
under arbetspassen eftersom graden av aktivitet då var hög och krävde två observatörer 
för att inte missa viktiga detaljer och förbise nödvändig information. Även L∅kken och 
S∅bstad (1995) beskriver vikten av noggrannhet vid observationer. 
 
Vi har valt att enbart fokusera på materielen som användes av barnen under arbetspassen 
eftersom det fanns ett flertal materiel inom de olika områdena som aldrig valdes men 
även Montessorimateriel som förskolan inte hade i sin ägo. Detta gör att vi inte lyfter all 
materiel inom denna studie utan fokuserar på barnens val och användande av olika 
Montessorimateriel. Delar av materielen som användes utifrån Montessoripedagogikens 
syfte hade pedagogerna själva tillverkat, framför allt inom de språkliga, matematiska och 
kulturella områdena. 
 

4.2.2 Intervju 
Svenning (2003) påpekar vikten vid att göra rätt urval speciellt när det gäller en kvalitativ 
undersökning eftersom fel urval kan ge missvisande resultat vilket äventyrar hela 
undersökningen. Därför var vi noga med vilken utbildning de intervjuade hade 
genomgått. Urvalet vi gjorde bland personalen var att de skulle vara anställda, inte 
tillfälliga vikarier, och dessutom ha utbildning inom Montessoripedagogiken. Detta urval 
gjordes utifrån att den permanenta personalen med sina erfarenheter av detta arbetssätt 
förhoppningsvis skulle kunna ge en utförligare beskrivning av materielen och hur den 
används, i högre grad än eventuella vikarier. Även Patel och Davidson (2003) anser att 
bortfall av specifikt utvalda informatörer är avgörande eftersom dessa innehar kunskaper 
som för undersökningen är av stor betydelse. 
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4.3 Försökspersoner 

4.3.1 Observation 
Barngruppen som observerades bestod av 21 barn i åldrarna tre till fem år. 
Könsfördelningen i gruppen var sådan att det var 13 flickor respektive 8 pojkar.  
 

4.3.2 Intervju 
Alla pedagoger som arbetade på avdelningen med Montessoriprofilering, där vi 
genomförde vår verksamhetsförlagda utbildning, hade gått speciell Montessoriutbildning 
riktad till barn noll till sex år. Två av dem har barnskötarutbildning och en har 
förskollärarutbildning i grunden. En av barnskötarna har dessutom gått del två av 
Montessoriutbildningen som riktar sig till barn mellan sex till nio år. Dessa tre pedagoger 
ingick som informatörer vid intervjuerna. Alla tre är kvinnor och har lång erfarenhet 
inom barnomsorgen och arbete inom verksamhet med Montessoripedagogiken som 
arbetssätt. 
 

4.4 Bortfall 

4.4.1 Observation 
Under observationerna uppstod ett bortfall på två barn som aldrig under arbetspassen 
valde att arbeta med någon Montessorimateriel. Dessa barn tillhörde olika kön vilket 
utesluter misstanken om att dessa barn avstod på grund av att materielen lockar det ena 
könet mer än det andra. Sammanlagt skulle observationerna genomföras under fem 
veckor vilket är 25 arbetsdagar. På grund av diverse inplanerade aktiviteter under 
arbetspassen fanns ej möjligheten för barnen att arbeta med Montessorimaterielen under 
alla dagarna. Tre dagar föll bort på grund av andra inplanerade aktiviteter. Barnen hade 
alltid friheten att välja andra aktiviteter utöver Montessorimaterielen och åtta av dagarna 
använde inget barn dessa materiel. Fyra av dessa dagar ingick i en lov-vecka vilket 
bidrog till stort bortfall av barn och minskad vistelse i arbetsrummet där materielen fanns 
tillgänglig. Två dagar per vecka reducerades barngruppen till nästan hälften på grund av 
lediga barn (föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivningar) vilket minskade användandet 
hos dessa barn och har påverkat utfallet av observationerna. 

4.4.2 Intervju 
Inget bortfall förekom under intervjuerna eftersom alla tre pedagogerna på avdelningen 
hade den Montessoriutbildning vi efterfrågade och bidrog med information under 
intervjuerna. 
 

4.5 Material 

4.5.1 Observation 
Utgångspunkten i observationerna var vårt observationsschema (se bilaga1) som 
skapades under första verksamhetsförlagda utbildningsveckan där vi fick inblick I hur 
verksamheten var planerad och vad som visade sig vara viktigt för att ta in den 
information som behövdes för att ge svar på vårt syfte. Eftersom vårt syfte är att 
undersöka Montessorimaterielen ur ett genusperspektiv utgår våra observationer från 
flickors och pojkars val av materiel och användningsområde. Vi ville även ta reda på 
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pedagogens roll i arbetsprocessen och vilken nivå av koncentration barnen befann sig i. 
Under samtal med lärarutbildaren framkom det att barnen ofta behöver bekräftelse och 
ibland vägledning trots att de känner sig förtrogna med den utvalda materielen. Denna 
medvetenhet styrker pedagogens roll under arbetspassen och finns därför med som en 
punkt i observationsschemat. Om pedagogen är aktiv utgår detta från att barnen 
efterfrågar hjälp i form av handledning samt stöd men vid pedagogens passiva roll intas 
en närvarande men ej aktiv medverkan i barnets arbete. 
 
I början av den verksamhetsförlagda utbildningen lade vi märke till att det för det mesta 
fanns barn som intog rollen som observatör när något annat barn arbetade med en 
Montessorimateriel. Det gav oss en önskan att vilja fånga och synliggöra detta i 
undersökningen vilket resulterade i punkten åskådare. För att se om materielen används 
utifrån dess egentliga syfte och hur barnen själva utvecklar materielen och finner andra 
användningsområden finns detta med i observationsschemat. Denna punkt har två 
perspektiv dels att se om det är mestadels flickor eller pojkar som finner nya sätt att 
använda materielen men även för att påvisa om den valda materielen är för svår i 
förhållande till barnets mognad. En punkt i observationsschemat utgörs av en beskrivande 
del som inrymmer sådan information som är oförutsägbar och varierar från situation och 
individ. 
 
Direkta observationer utgår från att observatören själv registrerar vad som sker 
(Svenning, 2003) och det är så vi genomförde våra observationer. Vi har däremot tagit 
hänsyn till om barnen själva valt att utföra en viss aktivitet eller om de blivit hänvisade av 
pedagogen. Vi samlade information genom att använda anteckningsblock och penna där 
vi noterade utifrån observationsschemat vad som skedde under arbetspassen med 
Montessorimaterielen. Enligt Patel och Davidson (2003) måste observationen vara väl 
planerad och systematiskt uppbyggd för att all data ska kunna noteras på ett enkelt och 
tydligt sätt som möjligt. 
 

4.5.2 Intervju 
Intervjuformen som användes är strukturerad enligt Hellevik (Svenning 2003) som även 
anser att det krävs väl formulerade och uttänkta frågor för att kunna fånga så mycket 
information som möjligt i förhållande till syftet. Fortsättningsvis skriver Hellevik att 
eftersom det är något specifikt forskaren är ute efter kan det vara idé att utforma frågorna 
med utgångspunkt från vad denne vill ha för svar. Vi ville genom intervjuerna få kunskap 
om pedagogernas tankar bakom arbetspassen, materielens utformning och användande ur 
ett genusperspektiv. Utifrån dessa synvinklar och våra egna erfarenheter som vi erhöll 
genom observationerna utformade vi intervjufrågorna.  
 
Några av intervjufrågorna har sin grund i spontana samtal med pedagogerna som skänkt 
oss idéer samt frågeställningar som vi ville söka svar på. För att få perspektiv på 
intervjufrågorna till pedagogerna konsulterades vår handledare innan dessa genomfördes 
för att stärka validiteten. Detta är något som Svenning (2003) samt Patel och Davidson 
(2003) rekommenderar. Likaså var intervjuerna till pedagogerna standardiserade och med 
det menas enligt Patel och Davidson (2003) att alla informanter får exakt likadana frågor 
vid intervjutillfällena och eftersom frågorna ställs på samma sätt till pedagogerna ”skapas 
goda förutsättningar” för de statistiska bearbetningarna som sedan kommer göras. 
(Svenning, 2003) Vi formulerade några allmänna frågor som skulle inleda intervjun, för 
att sedan övergå till mera djupgående frågor kopplade till syftet. 
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Anteckningar fördes med penna och papper under intervjuerna av oss båda för att sedan 
kunna sammanställas utan att viktig information gått till spillo. ”Det kan också vara ett 
gott stöd att vara två och om de två är samspelta så utför de vanligen en bättre intervju 
med större informationsmängd och förståelse än endast en skulle göra.” (Trost, 2005, 
s.46) 
 

4.6 Genomförande 

4.6.1 Observation 
Vi genomförde inte några observationer under den första veckan av vår 
verksamhetsförlagda utbildning eftersom vi ville ge barnen en möjlighet att lära känna 
oss så att vi inte skulle påverka observationernas utfall med vår närvaro som för barnen 
var främmande och ny. En annan anledning varför vi började observera först efter andra 
veckan av vår verksamhetsförlagda utbildning var för att vi själva kände ett behov av att 
skapa oss en inblick och få mer kunskap om hur Montessoripedagogiken fungerar och 
tillämpas på Montessoriförskolan X. 
 
I takt med att observatörerna blir kända för barnen underlättar det genomförandet av 
observationer och på sätt kan dessa utföras närhelst det passar för att registrera den 
aktuella informationen som visas. (Patel & Davidson, 2003) I och med att vi blev kända 
för barnen på avdelningen så kunde vi obehindrat under arbetspassen utföra 
observationerna. Dessa genomfördes i barngruppen cirka fem gånger per vecka under det 
dagliga arbetspasset där Montessorimaterielen synliggjordes på bästa sätt. Detta eftersom 
arbetspassen inleds i det rum där Montessorimaterielen var placerade vilket medförde att 
många barn naturligt stannade kvar i det rummet. För övrigt var arbetspassen den tid på 
dagen då hela barngruppen var samlad och hela personalstyrkan fanns där för 
handledning om så önskades av barnen. Dessutom är arbetspassen anpassade så att 
barnen ska kunna arbeta med materiel en längre tid utan avbrott vilket bidrar till att även 
tidskrävande materiel väljs. De två timmar långa arbetspassen var inplanerade på 
förmiddagarna och barnen fick där välja viken/vilka aktiviteter de ville utföra. Där fanns 
möjlighet att välja Montessorimateriel eller annan aktivitet men vi har endast fokuserat på 
de barn som använt materiel inom fyra olika Montessoriområden bortsett från de 
praktiska vardagsövningarna som ej är medräknade. 
 
Vi infiltrerade oss i barngruppen utan att bli ett störande moment i deras koncentrerade 
arbete. För att på bästa sätt undvika luckor i observationsanteckningarna skedde en 
kontinuerlig kommunikation mellan oss observatörer för att inte missa något barn som 
använde sig av Montessorimateriel. Vi kompletterade därför varandra och kunde rikta vår 
fulla uppmärksamhet till ett mindre antal barn vardera. För varje barn som självmant tog 
fram en Montessorimateriel fördes anteckningar i löpande text utifrån det befintliga 
observationsschemat. 
 

4.6.2 Intervju 
Intervjuerna planerades in efter praktiken av den orsaken att vi ville genomföra alla 
observationer först så att pedagogernas åsikter inte skulle påverka oss i vårt objektiva 
förhållningssätt till Montessoripedagogiken men även för att de skulle hinna läsa igenom 
frågorna som vi i förväg delade ut. För att pedagogerna skulle känna att det fanns tid att 
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genomföra en enskild intervju utan att barnen på avdelningen skulle påverkas alltför 
mycket fick de själva bestämma dag och tid. Anledningen till detta var att de berörda 
informanterna skulle ha möjlighet att i lugn och ro läsa igenom frågorna och sätta ord på 
sina tankar och synsätt för att sedan vid den aktuella intervjun kunna fokusera på att 
framföra sina åsikter utan att eventuell nervositet skulle påverka och viktig information 
förloras. Men även för att intervjun inte ska ta upp för mycket tid från barngruppen och 
att pedagogen ska slippa känna sig stressad eftersom den övriga personalen måste täcka 
upp för den som blir intervjuad vilket också gör att tiden för intervjuerna minimeras när 
svaren redan är förberedda. 
 
Kontoret på förskolan var den lokal som lämpade sig bäst för att få sitta i lugn och ro 
under genomförandet av intervjuerna. Denna lokal brukar vanligen användas vid diverse 
sammanträden. ”Några åhörare ska inte finnas; miljön ska vara så ostörd som möjligt. 
Dessutom skall den intervjuade känna sig trygg i miljön.” (Trost, 2005, s.44) I och med 
att vi hade känt informatörerna i fem veckor innan intervjuerna genomfördes underlättade 
det intervjuerna för alla parter och dialogen hade en avstressad atmosfär. Det är enligt 
Svenning (2003) viktigt att tänka på att inte påverka informatören med kroppsspråk och 
minspel under intervjun eftersom det kan leda till förvrängda svar. En av anledningarna 
varför vi valde att sitta med båda två under intervjun var att båda skulle kunna anteckna 
svaren och därmed minska risken för misstolkningar. Svenning (2003) anser att det som 
intervjuare är viktigt att gå in i rollen som god lyssnare och ägna sin fulla koncentration 
och sitt intresse åt informatören som har viktig information att delge. Enligt Patel och 
Davidson (2003) innehåller kvalitativa intervjuer frågor som ger informatören frihet att 
med sina uttalanden sätta en personlig prägel på kunskaperna den besitter och därför är 
det även viktigt att intervjuaren redan har insikter om ämnet i fråga för att kunna 
samspela med informatören under intervjun.  
 

Det finns inga färdigformulerade svar på hur en intervju ska vara och hur den ska 
fungera. Eftersom intervjuer kan vara mycket olika varandra, och eftersom det handlar 
om en kommunikation mellan levande människor, blir både planeringen och 
genomförandet av en intervju att betrakta som något av en konst. (L∅kken & S∅bstad, 
1995, s.95) 

 
Avslutningsvis tackade vi för intervjuerna och kom överens om att få återkomma ifall 
eventuell komplettering skulle behövas. 
 

5 Resultat 
Vi har valt att redovisa observationsresultaten i löpande text med procentenheter för att 
synliggöra barnens användande på bästa sätt eftersom antalet flickor respektive pojkar 
skilde sig så markant i barngruppen. Variationen bland åskådarantal och kön var stor, 
ibland var det exempelvis två pojkar samt en flicka vid ett och samma arbetstillfälle som 
intog rollen som åskådare vilket bör tas i beaktning när resultaten läses. Intervjuerna av 
pedagogerna har även de sammanställts i löpande text och lika som observationerna utgår 
de från aktiviteterna under arbetspassen utifrån ett genusperspektiv. 
 

5.1  Observationsresultat utifrån arbetspassen 
Alla barn utom två (en flicka och en pojke) använde materielen minst en gång under 
dessa fem veckor. Antalet barn som använde materielen var alltså 19 det vill säga 12 
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flickor och sju pojkar. En pojke använde någon av materielen hela 31 gånger och två 
flickor använde materielen 18 gånger vardera vilket påvisade att dessa tre barn använde 
sig av Montessorimaterielen flest gånger. Sammanlagt användes Montessorimateriel 105 
gånger av de 12 flickorna och 71 gånger av de sju pojkarna. I genomsnitt så användes 
materielen 8.75 gånger/flicka och 10.15 gånger/pojke vilket visar att pojkarna var 
flitigare på att arbeta med Montessorimaterielen under arbetspassen.  
 
Vid samlingarna före arbetspassen presenterade någon av pedagogerna viss materiel och 
under vår verksamhetsförlagda utbildning låg fokus på planeterna i vårt solsystem. Till 
detta ”tema” fanns ett pussel (rymdpussel) och en bok (rymdboken) som tillhör 
kulturdelen. Planeterna synliggjordes med hjälp av tredimensionella planetimitationer 
som hängdes upp i taket. Detta var återkommande vid samlingarna tre gånger per vecka 
där pedagogerna presenterade en ny planet och lockade barnen till fortsatt utforskande 
genom att uppmärksamma barnen på att läsa mer i rymdboken vid senare tillfälle. Trots 
denna introduktion valdes rymdboken endast tre gånger och två av dessa gånger var 
pedagogen aktiv vid barnens användande. Rymdpusslet användes fem gånger och där var 
en pedagog aktiv vid tre av tillfällena. Innehållet i dessa materiel är något abstrakta för 
barnen och kräver en pedagogs närvaro, engagemang och handledning för att barnen ska 
kunna ta till sig materielen som till slut ska leda till djupare förståelse om universum. 
 
De vanliga leksakerna som fanns på Montessoriförskolan X ingår inte i undersökningen 
men kan trots det inte bortses från eftersom dessa valdes under arbetspassen och 
påverkade utfallet av resultatet. Vi redovisar ej vilka andra leksaker som fanns och 
användes eftersom dessa är irrelevanta till syftet men i resultatdiskussionen kommer 
dessa ändå att kopplas till barnens val ty betydelsen av de vanliga leksakerna på denna 
förskola kan ej frångås i och med att dessa utgör en del av verksamheten.  
 

5.1.1 Fördelning mellan flickor respektive pojkar vid användande av materielen 
Det vi kan utläsa av observationerna är att materielen inom sensoriska delen (som utgör 
basen till både språk och matematik) var mest omtyckta av barnen och användes flest 
gånger under dessa fem veckor. Populäraste materielen som ingår i den sensoriska delen 
är färglåda 2 och 3 samt färgcylinder (grön) och inom språkmaterielen är 
sandpappersbokstäverna med tillhörande stencil den mest använda. Matematikkorgarna 
är använda flest gånger inom området matematik och inom kulturdelen har rymdpusslet 
lockat flest barn.  
 

5.1.1.1 Flickorna 
Fem av materielen inom den sensoriska delen, som användes någon gång under 
arbetspassen, lockade många flickor medan resterande 17 materiel inom detta område 
tilltalade flickorna endast någon enstaka gång. Flickorna visade störst intresse för 
språkmaterielen och minst intresse för matematik- och kulturmaterielen. 
Sandpappersbokstäver var den materiel som flickorna föredrog att använda flest gånger, 
färgcylindrar och färglåda 3 var även väldigt populära. Flickornas intresse och lust att 
läsa var stort samt gillandet av bokstäver kunde tydligt utskiljas från observationerna. 
Materielen där barnen fick möjlighet att använda finmotoriska rörelser var populära bland 
flickorna, såsom att färglägga bilderna när de arbetade med olika bokstavsstenciler 
(sandpappersbokstäver) och matchning av färger vid arbetet med de tre olika 
färglådorna. 
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Pedagogerna var aktiva i form av handledning, närvaro och stöd vid 52 % av flickornas 
aktiviteter oavsett vilket område materielen som de arbetade med tillhörde. När flickorna 
använde de sensoriska cylinderblocken och de matematiska sifferkorgarna var någon av 
pedagogerna sällan närvarande. Vid alla tillfällen då metallinsatserna användes arbetade 
barnet helt på egen hand och färglåda 3 var en materiel som flickorna ofta arbetade 
självständigt med likaså färgcylindrarna, vid användandet av dessa materielen var 
pedagogerna passiva eller inte närvarande. Dessa ingår alla i den sensoriska delen och 
inom detta område har pedagogens roll varierat i förhållande till vilken materiel barnet 
använt och beroende på individens behov. Spridningen var sådan att 30 % av tillfällena 
var pedagogen aktiv, 45 % var pedagogen inte alls närvarande och vid 25 % av tillfällena 
intog de en passiv roll. Pedagogerna var för det mesta aktiva vid flickornas användande 
av all språkmateriel som till skillnad från de övriga materielen kräver läsintresse. 
Kulturmaterielen innehåller vissa läsdelar men där klara sig barnet med hjälp av att titta 
på ordbilderna. Denna materiel var för flickorna inte så tilltalande eftersom användandet 
låg under 1 % i jämförelse med de språkliga materielen som användes hela 46 %. 
 
Flickornas koncentration var djup vid 79 % av arbetstillfällena oavsett område och vid 
endast ett tillfälle har koncentrationen ej infunnit sig hos en av flickorna vilket skedde då 
hon arbetade med en av språkkorgarna. Under arbetet med endast sensorisk materiel 
kunde tillfällig koncentration avläsas vid 57 % av gångerna då dessa materiel användes, 
vilket kan bero på att det oftast var många åskådare vid dessa tillfällen eftersom 
aktiviteten utfördes på en matta på golvet där andra barn passerade. Vi kan även utläsa att 
barnens koncentration ofta var tillfällig vid de gångerna som någon av pedagogerna ej var 
närvarade. Under språk, matematik och kultur delen fanns endast tillfällig koncentration 
hos flickorna 6 % av gångerna. 
 
Vid 63 % av arbetstillfällena fanns inga åskådare närvarande men vid användandet av 
sandpappersbokstäverna fanns det ofta åskådare likaså vid användandet av 
färgcylindrarna och färglåda 3. Språkmaterielen visade sig inte vara intressanta för 
åskådarna eftersom barnen där arbetade 75 % av gångerna utan åskådare. Pojkarna var 
oftast åskådare till färglåda 3 som tillhör den sensoriska delen och flickorna var för det 
mesta åskådare till andra flickor när de arbetade med sandpappersbokstäver och färglåda 
3 men ingen av pojkarna var åskådare vid flickornas arbete med någon 
matematikmateriel. 
 
Flickorna använde vanligtvis materielen på rätt sätt utifrån vad pedagogen hade instruerat 
vid tidigare tillfällen eller utifrån variationer av övningarna som finns beskrivna i någon 
av de speciella Montessorimaterielpärmarna del 1 och 2. (Brio) Flickorna visade mest 
uppfinningsrikedom inom sensorisk materiel genom att använda hälften av dessa 
materielen på ett annat sätt än det genomtänkta vid minst ett tillfälle. 
 

5.1.1.2 Pojkarna 
Genom observationerna framkom det att sensorisk materiel var populärast bland 
pojkarna. De visade mest variation i sitt val av materiel inom detta område än inom något 
av de andra områdena. De använde sig av färgcylindrarna flest gånger men även 
färglåda 1 var populär. Trots att matematikmaterielen var få så användes dessa i samma 
utsträckning som de många språkmaterielen vilket visade att pojkarnas intresse för 
matematik var stort oberoende av det sparsamma utbudet av matematikmateriel.  
Materielen som är utformade på så sätt att barnen får använda hela handen vid greppandet 
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är de som lockade pojkarna mest. Spridningen inom kulturmaterielen var stor men störst 
intresse visades för materielen om rymden (rymdbok och rymdpussel). 
 
I användandet av sensorisk materiel har pedagogens roll varierat mellan vilket materiel 
barnet använt och beroende på individens behov och mognad, 45 % av tillfällena var 
pedagogen aktiv, 37,5 % var pedagogen inte alls närvarande och vid 17,5 % av tillfällena 
intog de en passiv roll. Inte en enda gång använde pojkarna språkmaterielen utan att 
någon pedagog fanns till hands för att vägleda barnet i dess arbete. Under barnens 
användande av kultur och matematik materielen var pedagogen aktiv vid de flesta 
arbetssituationerna. Utifrån observationerna visades att vid mer än hälften av pojkarnas 
användande av materielen fanns en aktiv pedagog närvarande i arbetsprocessen. 
Sammanlagt var pedagogen aktiv 59 % av gångerna vid arbete med någon 
Montessorimateriel och det betyder att pojkarna arbetade självständigt 41 % av 
arbetstillfällena. När pojkarna använde de sensoriska konstruktiva trianglar och kulturella 
rymdpusslet var någon av pedagogerna sällan närvarande. Vid alla tillfällen då 
metallinsatserna och ljuddosorna användes arbetade barnet helt på egen hand och 
färgcylindrarna var en materiel som pojkarna 33 % av gångerna arbetade självständigt 
med, i övrigt var då pedagogerna passiva eller ej närvarande. 
 
Allmänt var koncentrationen hos pojkarna djup vid 59 % av arbetstillfällena och under 
arbetet med något av språkmaterielen var pojkarnas koncentration tillfällig 64 % av 
gångerna. 57 % av dessa gånger fanns det åskådare med i bilden som eventuellt kan ha 
stört pojkarnas koncentration. Oftast var koncentrationen djup eller tillfällig vid 
användandet av sensorisk materiel. Men vid användningen av ljuddosorna och tyglådan 
som hör till den sensoriska delen infann sig ej koncentrationen vilket också visade sig så 
att användandet skedde på annat sätt än det egentliga utifrån materielens specifika syfte. 
Koncentrationen var djup hos pojkarna 90 % av gångerna då de arbetade med kultur och 
matematik materielen. Vid de andra arbetssituationerna med dessa materiel hade pojkarna 
en tillfällig koncentration vilket inte berodde på störningar från åskådare utan hellre att 
materielen inte fångade deras intresse. 
 
Vid 56 % av arbetstillfällena fanns inga åskådare närvarande och när någon av pojkarna 
arbetade med kultur materielen var det sällan någon åskådare endast 25 % av gångerna. 
Vid mer än hälften av arbetssituationerna har pojkarna arbetat helt utan åskådare. 
Flickorna var oftast åskådare till sandpappersbokstäverna med stencil som tillhör den 
språkliga delen. Däremot var pojkarna oftast åskådare när någon annan pojke arbetade 
med sensoriska materielen rosa tornet, bruna trappan och metallinsatserna. Stora 
alfabetskort som hör till språkmaterielen och kulturdelens rymdpussel var materiel som 
även de hade samma åskådarantal som sensoriska materielen ovan.  
 
Inom den sensoriska delen använde pojkarna vissa av materielen på annat sätt än syftet 
som beskrivs i Montessoripärm 1 och 2. Materielen är ljuddosorna, tyglåda, viktplattorna 
och metallinsatser. Vid dessa tillfällen fanns för det mesta pedagogen inte tillgänglig 
vilket har mynnat ut i att pojkarna uppfann nya användningsområden. Under den 
språkliga delen användes tre av materielen på annat sätt, trots att pedagogen var aktiv 
under arbetets gång. Matematikmaterielens användningsområde var för det mesta rätt 
såsom användningsområdet för materielen inom kulturdelen som alltid var detsamma 
som det genomtänkta utifrån materielens syfte. 
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5.1.1.3 Sammanfattning och jämförelse mellan flickor respektive pojkar 
Genom observationerna framkom det att både flickorna och pojkarna visade stort intresse 
för sensorisk materiel. Dessa materielen var populärast bland pojkarna medan 
språkmaterielen var populärast bland flickorna. Däremot användes matematikmaterielen 
minst antal gånger av både flickorna och pojkarna. Kulturmaterielen och 
matematikmaterielen användes oftare av pojkarna än flickorna vilket visar på ett stort 
intresse från pojkarnas sida. Vad som tydligt framkom i observationerna var att flickorna 
använder gärna materiel som tillåter dem att träna handens finmotoriska rörelser i form 
av penngreppet medan pojkarna drogs till materiel som gynnade de grovmotoriska 
färdigheterna genom gripande med hela handen.  
 
Pedagogen var aktiv lite drygt hälften av arbetstillfällena med alla Montessorimateriel 
som utgångspunkt oavsett vilket kön barnet hade. Flickorna arbetade självständigt med 
sensorisk materiel betydligt oftare än pojkarna som tog hjälp av pedagogen i form av 
handledning, närvaro eller stöd i nästan samma utsträckning som de valde att arbeta på 
egen hand. Färgcylindrarna och metallinsatserna var de materiel som både flickorna och 
pojkarna arbetade mest självständigt med men i övrigt så skilde sig deras individuella 
arbete. Vid användandet av språkmaterielen intog pedagogen en aktiv roll för att 
handleda både flickor och pojkar i deras arbete och det var sällan något barn som 
arbetade med denna materiel när pedagogen inte alls var närvarande. 
 
När det gäller koncentrationen kan det ur observationerna utläsas att flickornas 
koncentration låg på en hög nivå större delen av tiden medan pojkarnas djupa 
koncentration endast infann sig vid något mer än hälften av arbetstillfällena.  Endast en 
av flickorna jämfört med fyra av pojkarna visade svagt intresse för någon av materielen 
under dessa fem veckor då observationerna genomfördes dagligen. Oavsett vilken 
materiel som användes kan en koppling göras mellan att barnen uppvisat tillfällig 
koncentration när någon åskådare funnits i närheten och om pedagogen ej varit 
närvaranden. Både flickorna och pojkarna visade djup koncentration under arbetet med 
kultur och matematikmaterielen och flickorna var i besittning av större koncentration vid 
användandet av språkmaterielen till skillnad från pojkarna som då oftast visade tillfällig 
koncentration. 
 
Under flickornas arbetstillfällen där åskådare fanns var det 92 % av gångerna minst en 
flicka som intresserade sig och 33 % minst en pojke. Detta visar även att det vid vissa av 
tillfällena fanns både pojkar och flickor närvarande som åskådare. Detta kan jämföras 
med pojkarnas arbetstillfällen som vid 70 % av gångerna visade att minst en flicka var 
åskådare och 48 % av gångerna var det minst en pojke som intog rollen som åskådare. 
Här synliggörs att flickorna var mer intresserande av arbeten utföra av deras eget kön 
vilket även pojkarna visade. Vid mer än hälften av arbetssituationerna oavsett kön så 
fanns det inga åskådare. Åskådare av det kvinnliga könet tittade helst på då något barn 
oavsett kön arbetade med sandpappersbokstäver med tillhörande stencil. Flickorna var 
för det mesta åskådare till andra flickor när de arbetade med sandpappersbokstäver och 
färglåda 3. Pojkarna visade dock störst intresse när andra pojkar valde sensorisk materiel 
där de grovmotoriska färdigheterna användes men intresserade sig även vid arbete med 
rymdpusslet och stora alfabetskort. I övrigt visade sig språkmaterielen, oavsett kön på 
användaren, för det mesta intressera någon flicka likaså flickornas arbete med matematik 
som enbart lockade andra flickor.  
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Den sensoriska materielen har lockat barnen till andra användningsområden mer än 
någon annan del. Pojkarna visade i större utsträckning uppfinningsrikedom när 
pedagogen ej fanns närvarande medan flickorna visade prov på att hålla sig till 
materielens syfte. Trots att pedagogen var aktiv använde pojkarna vid flera tillfällen 
materielen på annat sätt än dess egentliga syfte som kan jämföras med en enda gång som 
flickorna visat mångsidighet i användandet av materielen. Matematik och kultur 
materielen var de områden som för det mesta användes utifrån dess rätta syfte (enligt 
Montessoripärm 1 & 2) oavsett barnets kön. 
 

5.1.2 Materielanvändning 
Vi har fördjupat oss genom att titta på de enskilda barnens användande av olika materiel, 
tyngdpunkten har dock legat på att särskilja specifika drag hos de olika könen. Vi kan 
urskilja en uppdelning bland de 12 flickorna och de kan delas i tre kategorier. 
Uppdelningen av pojkarna upplevs svårare eftersom deras användande är mer varierat 
utifrån den enskilda individen. Vi ansåg det därför nödvändigt att dela in dem i ännu fler 
kategorier (fem) trots det ringa antalet pojkar (sju). 
 

5.1.2.1 Kategorisering av flickornas användande 
Det som skiljer flickkategorierna åt är nivåerna och mognaden i användandet av 
Montessorimaterielen.  
 
Allmänt så visar observationerna att flickorna som delvis har börjat bemästra lästekniken 
(Kategori A, 6 flickor) även visar prov på stor koncentration oavsett vilken materiel som 
använts. Många av dessa flickor agerar även hjälpfröknar till andra barn oavsett kön och 
majoriteten av flickorna i denna kategori är väl bekanta med de flesta materielen så de 
jobbar självständigt med djup koncentration samt visar glädje över att få arbeta. De har 
total kännedom om vilka materiel som finns framme och intresset för ny materiel är stort. 
Flickorna utför arbeten de påbörjat och använder materielen på rätt sätt utifrån syftet. 
Däremot så tar de hjälp av pedagogen olika mycket vilket visar på individuell 
självständighet och ej könsbunden.  
 
De 4 flickorna i kategori B uppvisar inte lika djup koncentration och hänsyn bör tas till 
dessa barn som inte är lika bekanta med materielen i samma utsträckning som flickorna i 
kategori A. Flickornas användande av materielen karaktäriseras av att de intar en lekande 
inställning och frånser ofta det egentliga syftet. Istället lever de sig in i fantasins värld 
trots materielens konkreta utformning. Flickorna i denna kategori innehar en stark vilja 
och är mycket uppfinningsrika på så sätt att de ofta finner nya användningsområden hos 
materielen. Om syftet är oklart föredrar dessa flickor att avsluta aktiviteten istället för att 
ta hjälp av en pedagog som flickorna i kategori A gör. Genomgående i denna kategori är 
även att flickorna oavsett materiel varierar i koncentrationsnivå mellan varje 
arbetstillfälle utifrån dagsformen.  
 
Kategori C består av 2 flickor som knappt visat något intresse för materielen och endast 
använt dessa vid något enstaka tillfälle. Om dessa flickor vistats i arbetsrummet under 
arbetspassen har de intagit rollen som åskådare till andra barn då de arbetat med 
Montessorimaterielen. Ett annat karaktäristiskt drag är att då andra barn tröttnar tar 
flickorna i denna kategori gärna över och slutför arbetet. 
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5.1.2.2 Kategorisering av pojkarnas användande  
 
I kategori 1 kan likheter med flickornas kategori A utläsas och här inriktas intresset i 
huvudsak på den matematiska delen. Pojken i denna kategori vill gärna ha bekräftelse 
efter genomfört arbete och kopplar fort samman det konkreta med det abstrakta samt ser 
logiken i materielen. Han väljer ofta materiel som inget annat barn brukar använda vilket 
visar på kännedom om vilka materiel som finns tillgängliga och arbetar för övrigt 
självständigt. Karaktäristiskt för kategorin är att pojken alltid slutfört arbetet som 
påbörjats oavsett med eller motgångar och kontrollerar sitt resultat om det inte stämmer.  
 
Kategori 2 utgörs av 2 pojkar som arbetar på rätt sätt med materielen men även visar prov 
på uppfinningsrikedom om materielen inte har ett tydligt syfte. De är inte lika beroende 
av att få bekräftelse men väljer ofta materiel som de är väl förtrogna med för att känna att 
de lyckas. Pojkarna i denna kategori arbetar lika gärna med Montessorimateriel som med 
andra leksaker och oavsett aktivitet så finns mestadels en vilja att samarbeta med en vän.  
 
Specifikt för kategori 3 är impulsiva val av materiel och intresset avtar snabbt om inte 
materielens syfte är så pass tydligt i sig själv.  Materielen är relativt nya för denna pojke 
som har ett behov av en aktiv pedagog vid arbetet för att kunna skapa sig en förståelse 
för materielen och dess rätta användningsområde. Han söker uppmärksamhet och 
bekräftelse från andra barn eller någon av pedagogerna och finner ett stort intresse i att 
städa bort materielen ordentligt för att sedan ställa den på rätt plats i hyllan. Vid 
materielen som har ett klart syfte infinner sig en djup koncentration hos pojken som 
arbetar med glädje och gärna vill prova materiel från sensorisk- och kulturmateriel. 
Materielen som pojken i denna kategori valde visades inte alltid ha ett tydligt syfte men 
eftersom hans intresse var stort för vissa materiel kompenserades det diffusa syftet och 
medförde att dessa användes igen. 
 
Den enda pojken i kategori 4 utmärker sig på så sätt att han ofta intar en passiv roll när 
pedagogen finns närvarande och utnyttjar dennes kunskaper eller alternativt tar hjälp av 
något barn trots att han kan själv. Materielen väljs ofta utifrån vad andra barn arbetar med 
och användningsområdet är alltid det rätta. Pojken i denna kategori tar sällan initiativ 
själv till att starta ett arbete utan måste få inspiration av andra.  
 
I kategori 5 finns det 2 pojkar som sällan väljer Montessorimateriel av okänd orsak. De 
fåtal gånger som materielen använts infinner sig sällan en djup koncentration och behovet 
av bekräftelse från andra i form av samarbete eller beröm visar sig tydligt. 
 

5.1.2.3 Sammanfattning 
Den största skillnaden i användandet mellan flickor och pojkar är valet av materiel som vi 
nämnt tidigare. Pojkarna använder materiel som ingen annan väljer i större utsträckning 
än flickorna som istället påverkar och influeras av varandra. Pojkarna arbetar gärna i 
grupp med samma materiel medan flickorna väljer liknande materiel och sitter bredvid 
varandra men arbetar individuellt. Det som överensstämmer mellan flickor och pojkar är 
att det finns barn som arbetar under djupkoncentration och lika gärna de som använder 
materielen på sitt eget vis. Detta har ingen anknytning till vilket kön barnet har utan beror 
på den enskilda individens personlighet. 
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5.2 Intervjuresultat med pedagogerna 
Pedagogerna var väldigt eniga och gav liknade svar på många frågor ur ett personligt 
perspektiv. Detta har medfört att svaren är sammanställda utifrån ett sammanfattande 
resonemang. De intervjuade pedagogerna anser att slumpen har gjort dem 
uppmärksamma på Montessoripedagogiken och genom fortsatt nyfikenhet har de alla 
velat utöka sina kunskaper inom området och använda det i sitt yrke. De känner alla tre 
att arbetssättet känns helt rätt för dem. 
 
Arbetspassen har många olika funktioner men huvudsyftet är att barnen ska få arbeta en 
längre stund utan avbrott. De får fritt välja Montessorimateriel, eller om de hellre vill leka 
med annan materiel utöver den specifika materiel som Montessoripedagogiken erbjuder. 
En annan vinkel på arbetspassen är vad som görs under dessa. Här får barnen utrymme 
till att träna koncentrationsförmågan. Barnen får förbereda sig för livet och framtiden 
genom användandet av både de praktiska vardagsövningarna samt sensoriska, språkliga, 
matematiska och kulturella materielen som stärker barnets självkänsla vilket leder till att 
de får växa med sin uppgift. 
 
Pedagogerna anser att deras närvaro respektive frånvaro under arbetspassen påverkar 
barnen på olika sätt, beroende på hur individen är som person och vilka behov denna har. 
Under arbetspassen finns pedagogen där för att vägleda och guida men även för att locka 
barnet till att använda materielen. Trots att pedagogen finns tillgänglig så eftersträvas 
barnens självständighet. Enligt pedagogerna påverkas barnen oavsett om de finns 
närvarande eller inte, de flesta barnen kan koncentrera sig bättre och slutföra arbetet om 
pedagogen finns i rummet eller sitter bredvid. Däremot är de yngre barnen mer beroende 
av pedagogens närvaro när de använder Montessorimaterielen än de äldre barnen som 
uppnått en högre tro på sig själv och känner högre trygghet i användandet. 
 
Om barnet har kommit in i djup koncentration får pedagogen avvakta med att berömma 
barnet i fråga eftersom detta kan störa mera än det hjälper. De flesta barn visar tydligt när 
de behöver bekräftelse och då kan det ibland räcka med en uppmuntrande blick eller ett 
positivt kroppsspråk, men barnen känner ofta själva om de använt materielen på rätt sätt 
eftersom de är självrättande. Däremot finns det vissa barn som inte vill ha pedagogen i 
närheten eftersom det kan bli ett störande moment. 
 
Det som pedagogerna anser är specifikt med Montessorimaterielen är att de har en 
fascinerande utformning och är väl genomtänkta med ett direkt och indirekt syfte 
(förklaras i Montessoripärm 1 & 2) som gagnar barnet i dess utveckling. Varje materiel är 
isolerad att träna och utveckla en specifik färdighet men ändå en del av en helhet, tack 
vare dess mål och syfte. Materielen går från konkret till abstrakt och från delar till helhet 
och barnen kan med fördel använda materielen självständigt eftersom de är självrättande. 
Via intervjuerna framkom det att materielens enkelhet fascinerar och ger ett starkt intryck 
eftersom bakom ytan finns en komplexitet. Genom barnens arbete med materielen som 
liten leder detta till en förståelse när barnet blir äldre och barnen får redan som små en 
möjlighet att bekanta sig med Montessorimaterielen som har en koppling till bland annat 
skolämnena matematik och svenska. 
 
Det är emellertid en gammal materiel som fungerar lika bra i dagens samhälle trots alla 
de intryck som barnen dagligen ”bombarderas” med och överstimulerade barn kan likväl 
lockas till att använda materielen anser pedagogerna. Materielen inbjuder barnen till 
experimenterande som bygger på varandra samt på framtiden och barnen får möjlighet att 
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upptäcka de många olika användningsområdena som finns. De besitter många styrkor 
bland annat dess konkreta natur som tillåter barnet att känna och uppleva materielen i 
dess helhet. Barnen attraheras av materielen som fångar dem och detta visar sig genom 
att barnen gärna upprepar aktiviteten flera gånger men lämnar den oftast om den 
specifika materielen är för svår. En stor fördel för förskolebarnen som sedan fortsätter till 
en Montessoriskola är att materielen inte är främmande för barnen, de känner igen 
materielen då de kommer till skolan. 
 
Materielen är hållbara och tidlösa, nackdelen blir dock att de är mycket dyra vid inköp. 
Den stora risken kan vara att många stirrar sig blinda på materielen och glömmer 
pedagogiken som helhet, förhållningssättet och synen på barnet. Att fokus ligger på 
materielen är en snedvriden tolkning eftersom det alltid är barnet som ska stå i centrum. 
 
Det är svårt att peka ut det ena eller andra könet som huvudsakliga observatör eftersom 
det är väldigt individuellt. En del barn har inte ro att själva använda en materiel utan 
nöjer sig med att titta på när andra aktivt arbetar. Det kan även bero på att barn lär sig på 
olika sätt, somliga tittar först och provar sedan, vissa barn studerar hur andra arbetar med 
materielen tills de är säkra på hur den används innan de vågar prova på att använda den 
själv. En del barn klarar inte av en observatör medan andra stärks av att ett annat barn 
intresserar sig för just deras arbete. Blir observatören störig är det pedagogens uppgift att 
eventuellt locka till en annan materiel eller först och främst fråga om observatören vill 
vara med, om denne avstår är det idé att följa upp med den materielen vid annat tillfälle. 
Det finns minst ett barn i varje barngrupp som intar rollen som observatör men det 
varierar om det är flickor eller pojkar som innehar rollen. Oftast är observatörerna en 
tillgång eftersom denne kan inta en ”frökenroll” och hjälpa barnet som arbetar med den 
specifika materielen.  
 
Flickornas respektive pojkarnas intresse visar sig på olika sätt när det gäller användandet 
av Montessorimaterielen. Pedagogerna upplever att flickorna lättare tar sig till materielen 
medan pojkarna är mer avvaktande tills de känner att de klarar av den särskilda 
uppgiften, vilket kan bero på deras prestationskrav men även för att deras rörelsebehov 
ofta är större på förmiddagen. Därför kanske inte koncentrationsuppgifter känns lika 
lockande för dem som för flickorna, utan Montessorimaterielen väljs oftast av pojkarna 
på eftermiddagen och när det är färre barn. Pedagogen får även tänka på hur materielen 
presenteras eftersom flickorna lätt intresserar sig för en ny materiel oavsett område, så 
pojkarna är i större behov av pedagogens inbjudande presentation för att vilja använda 
den.  
 
Pojkarna lockar ofta varandra till pararbete eller användande av materielen gruppvis samt 
experimenterar för det mesta i högre utsträckning än flickorna som finner sig i att följa 
pedagogens hänvisningar. Flickorna arbetar däremot i högre utsträckning individuellt 
eller med liknande materiel bredvid varandra. Pojkarna använder sig av sensorisk 
materiel längre upp i åldrarna än flickorna som oftast har bättre finmotorik och söker sig 
till språkmaterielen. Men i övrigt är flickorna mer benägna att använda materiel från alla 
5 områdena som finns inom Montessoripedagogiken medan pojkarna inte är lika flexibla 
i sina val utan oftast mer intresserade av matematikmaterielen. 
 
Det kan uppstå situationer där barnet väljer en materiel som visas vara för svår i 
förhållande till barnets mognad. Hur pedagogen hanterar och bemöter barnen i dessa 
situationer har betydelse för barnets fortsatta utforskande. Barnet upptäcker oftast själv 
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om materielen är för svår men om det insisterar i att använda den svåra materielen så är 
det viktigt att barnet får prova på och avgöra om uppgiften är för komplicerad men 
pedagogen finns där för att stödja barnets utforskande. Påpekande av eventuella fel 
undviks genom att ändra felet utan att kritisera utförandet så att barnet ändå får se hur den 
rätta lösningen bör se ut för att vid senare tillfälle kunna utföra aktiviteten i förhållande 
till dess rätta syfte. Intresse och motivation kan gå förlorad om barnet blir tillrättavisat 
under sitt utforskande av materielen.  
 
Förhållningssättet som pedagogerna har, varierar från situation till situation, vid de 
tillfällen då barnen använder en Montessorimateriel utifrån ett annat syfte än det tänkta. 
Om materielen är för svår bör pedagogen hänvisa barnet till en materiel som tränar de 
grundläggande färdigheterna för att sedan kunna gå vidare till den materiel som barnet 
först valt så att de kunskaper som barnet kommit i besittning av förvärvs i rätt ordning. 
Det är inte alltid som materielen har blivit introducerade för barnet och därav kan orsaken 
till fel användning grunda sig i okunskap eftersom materielens syfte kanske inte är bekant 
för barnet. Pedagogens närvaro kan stävja bus som eventuellt kan störa de barn som 
arbetar under arbetspassen. Innan pedagogen avbryter ett felaktigt användande av 
materielen bör denne ha sammanhanget klart för sig eftersom barnens kreativitet kan leda 
till nytt lärande och utvecklande av materielen som för pedagogen ej tidigare var känt 
eller om materielen används som ett redskap i en annan lek. Det är viktigt att pedagogen 
visar tillit till barnet och tror att han/hon klarar uppgiften på egen hand – ”förväntar man 
sig inget får man ingenting tillbaka” anser en av informatörerna. Informatörerna berättar 
att de vill undvika att avbryta barnen i dess lek men gränsen för användandet går då 
materielen hanteras på ett destruktivt sätt. 
 
Pedagogernas erfarenheter av barnens användande av Montessorimaterielen liknar 
varandra trots deras olika upplevelser när det gäller barnens tillvägagångssätt. Eftersom 
miljön är möblerad utifrån barnens nivå är det lättare för alla att hjälpas åt och hålla 
ordning bland materielen vilket leder till en trevlig atmosfär där barnen vet var de hittar 
olika materiel som de vill använda. För att ordningen ska infinna sig krävs det att barnen 
samarbetar eftersom pedagogerna inte skulle kunna organisera materielen lika bra som 
barnen och pedagogerna gör tillsammans. För att barnen inte ska överhopas av intryck 
och svåra beslut som kan uppstå när en materiel ska väljas ställs få materiel fram på 
hösten för att både de nya barnen ska få en möjlighet att bli bekanta och ”arbeta in sig i 
hur materielen används” medan de övriga barnen ska få en repetition efter sommarlovet. 
Barn lär av varandra och det visar sig tydligt på nyinskolade barn som tittar på de andra 
som är väl bekanta med materielen och som för det mesta använder dessa på ett 
självständigt sätt. Oftast gör barnen som pedagogen har visat dem och för övrigt är de 
duktiga på att registrera andra barns användande men även påminna varandra hur 
materielen bör användas. 
 
De barn som är intresserade har även en förståelse hur arbetet genomförs och ett lugn 
infinner sig. Vissa barn lär sig fort Montessorimaterielens tillvägagångssätt genom att 
registrera hur andra barn använder dessa. Trots materielens olika syften används de ofta 
på samma sätt av olika barn eftersom arbetsgången ofta är densamma, eftersom många av 
övningarna går ut på graderingar, att para och matcha men även genom tre-stegs-
lektionen. Har pedagogen en gång visat så kommer barnet ofta ihåg det rätta 
användningssättet men vid läsövningarna kan det ofta behövas en vuxens närvaro och 
hjälp. Enligt informatörerna är det oftast de praktiska vardagsövningarna och sensorisk 
materiel som används flitigast och dessa utgör grunden till fortsatt lärande samt att bli en 
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självständig individ. Hur mycket och hur ofta barnet använder sig av materielen varierar 
från individ till individ. En del barn använder Montessorimaterielen enstaka gånger och 
andra barn intensivt och ofta vilket avgörs om intresset för detta slags arbete finns eller 
inte.  
 

5.2.1.1 Sammanfattning 
Arbetspassens syfte är att barnen ska få möjlighet att fördjupa sig i ett arbete de själva 
valt samtidigt som de tränar koncentrationsförmågan utan störande avbrott. Utifrån 
barnens behov påverkas de olika när det rör pedagogens närvaro respektive frånvaro. 
Barnens självständighet ligger i fokus och måste beaktas under arbetspassen. Rörande 
materielen ansåg pedagogerna att dessa går från konkret till abstrakt med ett direkt och 
indirekt syfte samt att de var tidlösa och enkla men mycket dyra.  
 
Enligt pedagogernas erfarenheter har det visat sig att i varje barngrupp finns minst ett 
barn som föredrar att observera de andra barnen under arbetspassen. Emellertid framkom 
det i intervjuerna att flickorna upplevdes arbeta individuellt till skillnad från pojkarnas 
gruppaktiviteter. Pedagogerna uttryckte att till skillnad från flickorna intog pojkarna ett 
mer avvaktande förhållningssätt till arbete med Montessorimateriel. Tillrättavisning i ett 
barns arbete undvikes eftersom det saknar positiv effekt på barnets utveckling och 
motivation men däremot ses tilliten till barnet som essentiell för att de ska kunna uppnå 
självständighet.  
 
I den förberedda miljön erbjuds inte alla materielen samtidigt utan presenteras successivt 
och placeras på sin rätta plats i hyllorna. Pedagogerna påvisade att praktiska 
vardagsövningar och sensorisk materiel var populärast bland barnen.  
 

6 Diskussion 
6.1 Validitet / Reliabilitet 
Med begreppet validitet menas hur väl man uppnått att mäta det som var avsett att mätas. 
(Svenning, 2003) Vi hade för avsikt att mäta hur Montessorimaterielen användes ur ett 
genusperspektiv. I och med att observationerna byggs på vår tolkning av vad vi sett är det 
viktigt att en förklaring finns som synliggör våra tankar på vilka grunder som 
observationerna baserades på. Genom att vi under den verksamhetsförlagda utbildningen 
lärde känna barnen på ett mer personligt plan var det lättare att dra slutsatser utifrån varje 
enskilt barns användande av materielen. Med de metoder vi valde, som för oss kändes 
helt rätt, fick vi fram ett som vi anser gediget material att arbeta med eftersom det 
innehöll mycket och relevant information. Intervjuer anser vi kan utgöra en risk eftersom 
informatörerna eventuellt kan förvränga sina svar för att anpassas till vad som anses vara 
”rätt svar” istället för att framhålla de tänkbara bristerna som verkligheten visar. Men 
eftersom vi var väl bekanta med informatörerna och hade stor inblick i verksamheten kan 
vi med relativ säkerhet påvisa att svaren hos de intervjuade pedagogerna var 
sanningsenliga. Validiteten påverkas dock av den korta perioden som undersökningarna 
utfördes under. 
 
Tillförlitligheten av de insamlingsmetoder som vi använde oss av kan benämnas med 
begreppet reliabilitet. Det vill säga om upprepad användning av våra insamlingsmetoder 
ger samma resultat är dessa tillförlitliga. (Svenning, 2003) Reliabiliteten i våra 
observationer kan eventuellt ifrågasättas eftersom fördelningen av flickor respektive 
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pojkar ej var jämnt i barngruppen vilket möjligtvis hade inverkan på resultatet. En 
tydligare slutsats hade nog kunnat dras om antalet flickor och pojkar varit jämnt fördelat. 
Vår närvaro som observatörer kan ha påverkat barnens användande eftersom vi trots allt i 
deras ögon är ”fröknar” även om vi intagit en passiv roll under arbetspassen. Detta 
försvagar reliabiliteten på så sätt att barnen känt en vuxens närvaro och då eventuellt 
kunnat arbeta mer koncentrerat och möjligtvis använt materielen fler gånger utifrån 
tänkbar bekräftelse som vår närvaro i rummet bidrog till. Däremot så stärks kvaliteten på 
resultatet eftersom vi båda har genomfört observationerna samtidigt och då minskat 
risken för bortfall av information. Resultaten från intervjuerna anser vi är tillförlitliga 
eftersom frågorna och förhållandena var likadana under alla intervjutillfällen men framför 
allt för att informatörerna var kvalificerade att tillföra undersökningen viktig information 
genom deras utbildning inom Montessoripedagogiken. Genom att flera 
undersökningsmetoder användes stärks tillförlitligheten i arbetet som Svenning (2003) 
rekommenderar. Om däremot undersökningen utförts på fler än en förskola hade 
reliabiliteten höjts. (Patel & Davidson, 2003) 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt arbete var att ur ett genusperspektiv beskriva Montessorimaterielens 
användande under arbetspassen på Montessoriförskolan X i Norrbottens län. Det som 
framkom genom litteraturstudier är att Montessoripedagogiken genomsyras av barnets 
centrala roll (Montessori, 1938/1998, 1946/1998, 1948/1998) men utan materielen skulle 
inte barnen kunna uppnå samma frihet och självständighet (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 1997) vilket även de intervjuade pedagogerna förtydligade. Den stora 
risken kan enligt pedagogerna vara att många stirrar sig blinda på materielen och 
glömmer pedagogiken som helhet, förhållningssättet och synen på barnet. Att fokus 
ligger på materielen är enligt dem en snedvriden tolkning eftersom det alltid är barnet 
som ska stå i centrum. 
 
Det som framkom under observationerna var att användandet av materielen alltid ägde 
rum på barnens villkor och intressen, på så sätt att de aldrig blev tvingade att använda 
materielen. Pedagogerna inväntade istället barnens lust och mognad samtidigt som de 
eftersträvade att inspirera och motivera barnen till att pröva sig fram vilket är gemensamt 
med Montessoris (1948/1998) beskrivning av hur en god lärare skall förhålla sig. 
Pedagogerna poängterar vikten av deras flexibilitet som ständigt sätts på prov i och med 
att de måste avväga vilken roll som för varje situation är lämpligast att inta beroende på 
det enskilda barnet vilket även styrks av Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 
(1997). Detta underlättas även av materielens självrättande egenskaper som nämns av 
Montessori (1948/1998) och enligt informatörerna är materielen i sig inte 
åldersbegränsade utan kan användas utifrån olika syften beroende på vilken 
svårighetsgrad barnet behöver för att känna utmaning. Detta påvisar till viss del att 
förskolan uppfyller de kriterier som Montessoriförbundet kräver för en auktoriserad 
Montessoriförskola. Dessutom visar Montessoriförskolan X att alla kraven som 
rekommenderas även uppfylls vilket stärker deras profilering, anser vi.   
 
Ur en jämställdhetssynvinkel var pedagogerna rättvisa i sin aktiva roll vid arbetet med 
materielen på så sätt att de hjälpte flickorna och pojkarna i nästan lika hög grad. Därmed 
kan pedagogens påverkan uteslutas när det gäller barnens val av materiel eftersom 
flickorna respektive pojkarna instruerats på samma sätt. Utifrån detta visade de olika 
könen ändå skillnad i sitt arbete eftersom flickorna visar ett imiterande tillvägagångssätt 
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till skillnad från pojkarnas fantasirika experiment. Denna skillnad är något som 
Wahlström (2003) blivit uppmärksammad på genom sina undersökningar där hon tydligt 
kunde se pojkars uppfinningsrikedom och flickors lydnad. I barnens egna val av materiel 
utan påverkan av pedagog förelåg dock ett inflytande av andra barns val på så sätt att 
flickorna gärna arbetade med liknande materiel som andra flickor och pojkarna lekte 
gärna i grupp och samlades vid en och samma materiel. Wahlström (2003) visar på 
pojkars gruppaktiviteter gentemot flickornas enskilda arbete. Uppfinningsrikedom och 
nya användningsområden utav materielen behöver inte alltid ses som informatörerna 
uttryckte det, någonting negativt ifall materielen används på annat sätt än dess egentliga 
syfte eftersom nya användningsområden kan leda till utveckling av andra färdigheter hos 
barnet. På samma sätt beträffande flickornas egenskap att ”hålla sig till” vad de blivit 
instruerade att göra är inte det alltid gynnsammast i längden eftersom barnen enligt 
Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) ska få möjlighet att fantisera och använda egna 
tillvägagångssätt. Utifrån ovanstående resonemang ser vi de olika valen av materiel och 
tillvägagångssätt som en faktor beroende av någonting annat än materielens utformning. 
Det kan snarare bero på omedveten och medveten påverkan från vuxenvärlden som visar 
olikheter mellan könen vilket styrks av Utbildningsdepartementet (2004). 
 
Trots att flickorna och pojkarna vid vissa arbetstillfällen arbetade med samma materiel 
visade sig ändå en skillnad eftersom pojkarna föredrog att samlas i grupp kring den 
specifika materielen medan flickorna gärna satt bredvid varandra med individuella 
arbeten. I och med att flickorna arbetade mer självständigt med sensorisk materiel kan 
slutsatsen dras att flickorna där valde materiel som de klarade av själva i något högre 
grad än pojkarna. Detta kopplar vi till pedagogernas antydan under intervjuerna att 
flickorna upplevdes lättare kunna ta till sig Montessorimaterielen medan pojkarna var 
mer avvaktande vilket motsäger de skillnader som Wahlström (2003) påstår sig ha funnit 
i sina undersökningar. De intervjuade pedagogerna ansåg att det avvaktande 
förhållningssättet som visade sig i form av att pojkarna, enligt dem gärna lekte med andra 
leksaker istället för Montessorimaterielen, kunde bero på pojkarnas prestationskrav men 
även deras stora rörelsebehov som de menade vara större på förmiddagen. 
Anmärkningsvärt är att de påstådda prestationskraven hos pojkarna aldrig visade sig 
under observationerna av arbetspassen eftersom de arbetade i stor utsträckning med den 
specifika materielen och inte var rädda för att prova materiel som de inte var bekanta 
med. Däremot kan rörelsebehovet vara en relevant faktor i deras val av andra leksaker 
som till större del lockar till bus till skillnad från Montessorimaterielens något 
stillsammare karaktär Detta kan bero på att de vanliga leksakerna fanns i utplacerade i 
flera rum där barnen hade stora möjligheter att röra sig fritt utan att störa de som arbetade 
med Montessorimateriel under koncentrerade former.  Matematik och språkmaterielen 
tilltalade de olika könen i enlighet med pedagogernas erfarenheter som påvisade att det 
tydligt kunde utskiljas i flickornas val av finmotoriska materiel medan pojkarna valde 
materiel där grovmotoriska rörelser var nödvändiga. Däremot är den sensoriska 
materielen relativt könsneutral A. 
 
Pedagogernas tankar om barnens användande var att flickorna var flitigare på att arbeta 
med materielen än pojkarna men enligt observationerna har motsatsen framkommit. I 
våra beräkningar visade sig skillnaderna på ett överskådligt sätt i barnens genomsnittliga 
användande vilket var 8.75 gånger/flicka och 10.15 gånger/pojke. Vi vill poängtera att 
vissa barn oavsett kön var extremt utmärkande i deras flitiga användande av 
Montessorimaterielen vilket har medfört att materielens användning i antal gånger har 
påverkats. Däremot har själva fördelningen inte påverkats eftersom 2 av 12 flickor höjt 
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genomsnittet på samma sätt som en pojke av 7. Det kan lätt för blotta ögat som i 
exempelvis pedagogernas fall se ut som att flickorna använder materielen oftare men med 
tanke på att de är nästan dubbelt så många än pojkarna så måste statistiska beräkningar 
genomföras och i procentenheter presenteras för att synliggöra vad som egentligen sker 
under arbetspassen på Monessoriförskolan X. 
 
Under hela den verksamhetsförlagda utbildningen har aldrig något barn uttryckt missnöje 
över att materielen varit tråkig. Detta kan vara ett tecken på att Montessori (1938/1998) 
har lyckats med sin pedagogik genom att materielen skapar klarhet och gör det enklare 
för det självständiga barnet att finna den materiel de för tillfället är intresserad av att 
arbeta med. Förhållningssättet och många av de påståenden som de intervjuade 
pedagogerna uttryckte om att visa omtanke till barnet, ömsesidig respekt samt ta hänsyn 
till deras individuella val av materiel och inlärningsmetoder visar på stor kunskap om 
pedagogikens grundtankar och arbetssätt som bidrar till barnens trivsamma och 
utvecklande förskolevistelse. Detta kan kopplas till Montessoris resonemang som Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds (1997) redogör för där även nämns att med hjälp av 
pedagogen som handledare ska barnen i den förberedda miljön själva få välja materiel. 
 
Montessori var inte den förste i raden med de tankegångar som hon förespråkade men tog 
fasta på dessa och utformade en materiel och en egen pedagogik. Hon vidhöll Comenius 
tankar om barnens olika behov, den vuxnes avvaktande roll som Rousseau poängterade 
men även den miljösyn som Fröbel förespråkade. (Signert, 2000) Med en stark vilja slog 
hon igenom, trots dåtidens syn på kvinnan (Hirdman, 2001), och är en av de få kvinnliga 
forskare från den tiden som har satt sina spår och är framstående världen över. De 
synpunkter som hon kom fram till genom observationer exempelvis barnens känsla för 
ordning, repetition samt oberoende där belöning och bestraffning inte fordras (Skjöld 
Wennerström & Bröderman Smeds, 1997), lever fortfarande kvar i dagens 
Montessoriförskolor som till stor del känns relevanta eftersom dessa kan kopplas till 
Lpfö98 (Lärarförbundet, 2001) som uttrycker vikten av att barnen ska uppmuntras till att 
vara nyfikna och driftiga men även stimuleras i lusten att lära. På Montessoris tid valde 
barnen självmant materielen framför traditionella leksakerna, vilket hon (1938/1998) 
själv förklarade som naturligt eftersom ett begränsat antal materiel oavsett karaktär gör 
valet enligt henne lättare för barnen vilket bidrar till djupare koncentration i deras arbete. 
Detta visar en stor förändring i pedagogiken som idag införlivar vanliga leksaker i 
barnens värld och motsäger helt Montessoris upptäckter (1938/1998) som mynnade ut i 
att överflödig materiel togs bort. Trots att materielen konkurrerar med de vanliga 
leksakerna på denna förskola så valde barnen i stor utsträckning likväl den specifika 
Montessorimaterielen, men med dagens läroplan anser vi att Montessorimaterielen inte är 
tillräckliga för att uppfylla en fullständig verksamhet men ett bra komplement till den 
traditionella verksamheten. Emellertid är förhållningssättet som förespråkas inom 
Montessoripedagogiken en väg till att nå självständiga barn som eftersträvas inom 
förskolan där jämställdhet ska råda enligt Lpfö98 (Lärarförbundet, 2001). Nordahl med 
flera (Kjellberg, 2004) anser att en balans bör eftersträvas mellan könen oberoende av 
antalet flickor respektive pojkar i barngruppen. 
 
Trots dagens stressade samhälle och livsstilen vi lever med, som vi anser, tyder på 
överflöd och är raka motsatsen till det leverne som Montessori beskriver i sina böcker. 
(1938, 1946, 1948) så framkommer än idag barnens intresse för ordning och reda samt 
nöjet med att plocka undan för en välorganiserad miljö. Montessori (1938/1998) 
beskriver även materielens enkelhet och att pedagogiken i sig framhäver just denna 
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egenskap hos barnen. I enlighet med de intervjuade pedagogerna fungerar materielen lika 
bra i dagens komplexa samhälle med en uppsjö av intryck som barnen dagligen överöses 
med. De påstod även att Montessorimaterielen även inbjuder överstimulerade barn till 
experimenterande där de får möjlighet att upptäcka de många olika 
användningsområdena som finns. Pedagogerna var väldigt eniga beträffande materielens 
tidlösa och hållbara utformning, men nackdelen enligt dem är dock att de är mycket dyra 
att köpa in vilket medför stora begränsningar med tanke på förskolans ofta ansträngda 
budget. Detta kan även förenas med Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) 
som påstår att utseendet påverkar materielens attraktion och därför är det av stor vikt att 
materielen är komplett och enkel i sin utformning för att skapa ordning. 
 
Forskning kring barns utveckling har en lång och gedigen historia som i många fall 
fortfarande känns aktuell såsom en väsentlig del i Montessoripedagogiken med barnets 
behov i centrum och strävan efter självständiga barn. När det däremot gäller Montessoris 
grundtankar nämns aldrig flickors och pojkars jämställdhetsutveckling vilket visar att 
pedagogiken måste kompletteras för att kunna uppfylla en jämställd förskola i enlighet 
med Lpfö98 (Lärarförbundet, 2001) där miljöns utformning, inredning och materiel 
måste anpassas till båda könen. Skolverket (2004) påvisar även att det oavsett pedagogisk 
inriktning bör genuspedagogiken integreras i den dagliga verksamheten eftersom det 
enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) är lämpligast att ändra invanda 
mönster under barndomen.  
 
Vi hade förväntat oss att se en ännu större skillnad i flickornas respektive pojkarnas 
användande av Montessorimaterielen men med denna medvetenhet ser vi positivt på de 
marginella skillnaderna som visade sig och vi kan gladeligen påstå att sensorisk materiel 
är genusneutral. Trots detta tilltalar andra områden av Montessorimateriel ett av könen 
mer än det andra vilket visar på att Montessorimaterielen som helhet ej är ett 
genusneutralt verktyg eftersom olikheter i användandet kan påvisas. 
 

6.3 Egna tankar 
Trots att fokus i arbetet ligger på materielen är vi fullt medvetna om barnets centrala roll i 
Montessoripedagogiken. För att citera våra första tankar om Montessoripedagogiken som 
till en början kändes som en ”förlegad” pedagogik utifrån den gamla litteratur som vi 
läste. Med nuvarande kunskap av forskningen kan vi självsäkert hänvisa till pedagogiken 
med lång historia, som fortfarande är slagkraftig oberoende av samhällets snabba 
utveckling. Trots detta känns den inte aktuell med tanke på de nya synsätt som finns på 
kvinnligt och manligt. Där krävs personligt agerande utifrån arbetslagen eftersom 
Montessoripedagogiken inte bär med sig ett genusperspektiv utan behöver kompletteras. 
 
Att flickorna uppnådde djup koncentration vid fler tillfällen än pojkarna som vi tidigare 
nämnt möjligtvis kan bero på pojkarnas rörelse behov som enligt Wahlström (2003) och 
informatörerna påstås vara större än flickornas. Det intressanta vore att se om ett annat 
utfall av observationerna skulle visa sig om könsfördelningen i gruppen varit 
övervägande pojkar till skillnad från den faktiska fördelningen eftersom flickorna och 
pojkarna på olika sätt lockade det egna könet till användande av Montessorimateriel. 
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6.4 Fortsatt forskning 
Vi har uppmärksammat att barnen ofta väljer aktivitet utifrån de traditionella 
könsrollerna. Flickorna leker ofta i dockvrån och pojkarna med lego så det skulle vara 
intressant att se hur könsrollerna skulle se ut i en förskola där endast Montessorimateriel 
fanns tillgänglig. Skulle denna förskola bli genusneutral eller påverkas barnen så starkt av 
yttre faktorer så som bemötande av pedagoger, föräldrar och samhället att skillnad mellan 
könen är oundviklig. Då måste vi även fråga oss, är det så vi vill ha det? 
 
På avdelningen där observationerna genomfördes placeras materielen fram kontinuerligt 
under terminens gång så barnen successivt introduceras för Montessorimaterielen som 
slutligen ”fyller hyllorna” till skillnad från traditionell förskola där de flesta leksakerna 
finns tillgängliga från första dagen och under hela terminen. Det skulle vara intressant att 
forska vidare om hur respektive tillvägagångssätt skulle påverka miljön, barnen och 
pedagogiken hos de olika verksamheterna om Montessoriförskolor respektive 
traditionella förskolor skulle anamma varandras tillvägagångssätt när det gäller 
introduktionen och tillgängligheten av materielen och leksakerna. 
 
Skillnaden mellan användandet av Montessorimaterielen inom förskolans verksamhet 
med dess strävans mål och skolan där mål att uppnå är ett krav ser vi en komplexitet 
eftersom pedagogiken utgår från att barnen själv ska välja materiel när vill arbeta och 
känner sig mogna. När Montessori levde och tillämpade pedagogiken i skolorna fanns 
inte läroplanen att förhålla sig till jämfört med idag. Det skulle vara intressant att se vilka 
förändringar som skett genom tiderna för att pedagogiken ska kunna tillämpas i dagens 
snabba samhällsutveckling och fortfarande ge plats åt barnets fria vilja. 
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Bilaga 1 

 

Inventering av de material som användes under arbetspassen  
 
Sensorisk materiel 
Färglåda 1,2 & 3 
Cylinderblock 
Färgcylindrar 
Rosa tornet 
Bruna trappan 
Metallinsatser 
Röda stängerna 
Konstruktiva trianglar 
Ljuddosor 
Känsellappar 
Geometriska kroppar 
Viktplattor 
Viktcylindrar 
 
 
Språk materiel 
Rörliga alfabetet - med tillhörande askar 
Sandpappersbokstäver – med tillhörande 
stenciler 
Språkkorg 
Ordkort 
Alfabetskort 
Meningskort 
Stora alfabetskort 
Glasburkar med ord 
Anpassade ordkort 
Språkmemorykort 
Alfabet på kort 
Fordonskort 
 
 
Matematik materiel 
Sandpapperssiffror – med tillhörande 
stenciler 

Sifferkorgar 
Spollådor 
Guldpärlmateriel 
Hundraplattan 
Klockan-kort 
 
 
Kultur materiel 
Rymdboken 
Världskartan 
Sortering: Levande/Icke levande 
Sortering: Växter/Djur 
Rymdpussel 
Svamp – del av hel 
Fisk – del av hel 
Träd – del av hel 
Blomma – del av hel 
Bi-materiel 
Fågel-materiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 

 

Bilder över några av Montessorimaterielen på Förskolan X  
 

               
 
Bruna trappan       Cylinderblock     Färgcylindrar   Rosa tornet 
 

                         
 
Färglåda 1             Färglåda 2         Färglåda 3 
 

                
 
Geometriska kroppar          Hundraplattan  Konstruktiva trianglar 
                                

              
 
Ljuddosor           Metallinsatser   Röda stängerna 
 

            
 
Guldpärlmateriel  Rörliga alfabetet  Sandpappersbokstäver



Bilaga 3 

 

Observationsschema 
 
 
Kön  Flicka  Pojke 
 
 
Pedagogens roll vid 
barnets användande  Aktiv  Passiv  Ej närvarande 
av materielen     
 
 
Koncentration Djup Tillfällig Finns ej 
 
 
 
Åskådare Flicka          st. Pojke              st. 
 
 
Användningsområde  
i förhållande till syftet Rätt  Annat 
  
 
Materiel (beskrivning) och arbetsgång:

  

  

   

  

 

  



Bilaga 4 

 

Intervjuer med pedagoger 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat med Montessoripedagogiken som metod? 

3. Vad väckte ditt intresse för Montessoripedagogiken? 

4. Vad är arbetspassens syfte? 

5. Vilken betydelse har pedagogens närvaro under arbetspassen? Hur påverkar det 
barnens koncentrationsförmåga?  

 
6. På vilket sätt tror du att barnens användande av Montessorimaterielen kan påverkas i 

och med din frånvaro under arbetspassen?  
 
7. Vad anser du är specifikt med Montessorimaterielen?  

 
8. Vilka styrkor eventuella svagheter har materielen? I förhållande till barnens 

användande av materielen? 
 

9. Är det oftast flickor eller pojkar som är åskådare när andra barn arbetar med 
materielen? Hur bemöter du dessa observatörer och vilken roll har dessa (störmoment 
eller tillgång)?  

 
10. På vilket sätt visar sig eventuella skillnader mellan flickors respektive pojkars intresse 

när det gäller användandet av Montessorimaterielen? 
 

11. Vilken Montessorimateriel används oftast av flickor respektive pojkar? Vilket område 
tillhör materielen? 

 
12. Hur bemöter ni ett barn som väljer en Montessorimateriel som ni anser är för svår för 

detta barn? Hur hanterar ni situationen? 
 

13. Beskriv hur du förhåller dig till barn som använder en Montessorimateriel med annat 
syfte än det genomtänkta? 

 
14. Beskriv utifrån egna erfarenheter barnens användande av materielen? (ex. 

tillvägagångssätt och arbetsgång) 
 
 




