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Syftet med arbetet var att synliggöra Montessorilärares syn på samverkan. Data har 

samlats in via intervjuer. Urvalet bestod av tio verksamma Montessorilärare. 

Frågeställningarna handlade om vilka samverkansformer som praktiseras i en 

Montessoriskola samt vad lärarna har för förväntningar på föräldrarna till elever som 

går i Montessoriskola. Urvalet bestod av Montessorilärare som var tillgängliga, 

behöriga och verksamma. Resultat som vi kom fram till handlade om lärarnas höga 

förväntningar och att synen på samverkan tolkas på många sätt. Likheter och 

skillnader i synsätt hos våra respondenter jämfört med tidigare forskning lyfts fram i 

arbetet. Slutsatser som kommit fram i studien är att Montessoriskolor skiljer sig från 

varandra i hur mycket de förväntar sig av föräldrarna när det gäller samverkan. 
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1. Inledning och forskningsproblem 

Föräldrar till elever i Montessoriskolor har debatterat över sitt och lärarnas 

inflytande över barnen. En förälder upplevde att hennes son skulle vara mer 

solidarisk mot skolan än mot hemmet och en annan förälder menade att de inte var 

välkomna när de ville besöka verksamheten (Passagen 2005; 2007). Det är viktigt att 

veta vad som förväntas av en förälder som vill sätta sitt barn i Montessoriskola för att 

undvika missförstånd och eventuella konflikter som kan uppstå. Vi fokuserar vår 

studie utifrån lärarnas synvinkel på hur samverkan förväntas fungera mellan lärare 

och föräldrar i Montessoriskolan. 

Montessoripedagogiken är intressant för att den pedagogiska grundsynen skiljer sig 

mot Dewey och Vygotskij. För att kunna göra ett aktivt val både som förälder och som 

lärare är det bra att ha kännedom om flera olika grundsyner inom läraryrkets 

områden. Samverkan är en stor del i skolan eftersom både hem och skola har ansvar 

över barnen. Vi är intresserade av att veta hur samarbete mellan föräldrar och lärare 

fungerar i Montessoriskolor och vilka förväntningar lärare har på föräldrarna inom 

denna pedagogiska inriktning. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet 

Lpo94 står det att ”skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 

utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 2006). Detta står i läroplanen 

men hur ser verkligheten ut genom lärares perspektiv, eftersom läroplanen ger 

möjlighet till att tolkas väldigt fritt. 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att synliggöra Montessorilärares syn på samverkan mellan hem 

och skola. 

1.2 Forskningsfrågor 
Vilka samverkansformer praktiseras i en Montessoriskola? 

Vad har lärarna för förväntningar på föräldrarna till elever som går i 

Montessoriskola? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Med samverkan menar vi möten som inträffar mellan lärare och föräldrar d.v.s. hur 
samarbetet fungerar när det gäller frågor som föräldrainflytande, förhållningssätt till 
föräldrar, utvecklingssamtal samt föräldrainformation (Skolverket, 2008). Men även 
att lärarna ska se föräldrar som en resurs och att de tillåts vara delaktiga i 
verksamheten.  
 

Med auktoriserad Montessoriskola menas att de använder pedagogiken fullt ut i sin 

verksamhet och att lärarna har Montessoriutbildning (Montessoriförbundet, 2009).  
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Med Montessoriinspirerad skola menas en skola som tagit till sig delar av 

Montessoripedagogiken, inte helheten. Vilka dessa delar är, väljer skolorna själva.  

Vissa tar till sig mer, andra mindre (Ylleförskolan, 2007).  

Antropologi är den vetenskapliga läran om människan, hennes uppförande, och den 

psykiska, sociala och kulturella utvecklingen hos människor. 

2. Bakgrund 

2.1 Maria Montessori 
Maria Montessori levde mellan 1870-1952 (Montessori, 1976; Egidius, 2009). Maria 

Montessori ville läsa till läkare men det var mot föräldrarnas vilja, så enda sättet att 

studera var genom stipendiat. Hon blev den första kvinna som utexaminerades i Rom 

till läkare, året var 1896. Efter sin examen började hon att arbeta med 

utvecklingsstörda samt missgynnade barn och kom då fram till de metoder som lade 

grunden till arbetssättet inom Montessoripedagogiken då hon såg barnens problem 

som pedagogiska, inte medicinska (Lillard, 1976; Montessori, 1976; Reimer-Eriksson, 

1979; Montessori, 1992; Köhler & Härnsten, 1996). Montessori har enligt Lillard 

(1976) påverkats av flera personer i det som kom att bli hennes metod eller så kallade 

livsverk. Några av de mest kända namnen är Dewey, Freud och Rousseau. Maria 

Montessori var en antropolog, filosof, psykolog, läkare och pedagog. Maria 

Montessori hade ett ”huvudintresse: barnets normala utveckling och de normalt 

utvecklade människornas naturliga förutsättningar för samspel – förutsättningarna 

för fredlig samverkan” (Malmborg, 1974, s.7). Genom att hon undervisade 

utvecklingsstörda barn i några år, väcktes ett intresse att testa teorin på 

normalbegåvade barn. Hon startade en Montessoriförskola, utvecklade och 

anpassade verksamheten så att den fungerade även för barn som passerat 

förskoleåldern (Montessori, 1976; Köhler & Härnsten, 1996). 

Montessori var väldigt mån om sin metod, ingen annan fick skriva om den utan att 

hon visste vad som skulle stå, det var svårt att utveckla hennes metod eftersom hon 

skulle ha kontroll (Signert, 2000). Montessori ansåg att det ofta lades för stor vikt på 

själva Montessorimaterialet i skolorna istället för metoderna bakom materielen. 

Enligt Signert (2000) har föräldrar varit den bidragande faktorn till att 

Montessoriskolor spridit sig. 

2.2 Montessoripedagogiken 

Montessori (1976) skriver att uppfostran inte innebär att undervisa, det betyder att 

hjälpa barnen i sin utveckling samt ett samspel mellan individ och miljö som formar 

människan. Det finns sensitiva perioder i barnens liv då de är särskilt mottagliga för 

viss typ av utveckling. Dessa perioder är tillfälliga och ska tas vara på när barnen är 

mottagliga för viss typ av kunskap, annars går de miste om ett steg i utvecklingen 

(Montessori, 1976). För att ett barn ska kunna utvecklas som en självständig individ, 

måste barnet få hjälp att bli befriad från sin beroendeställning gentemot den vuxna 

människan (Hainstock, 1999). Hon anser att befriandet sker genom att barnet får 
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hjälp med att klara av och bemöta sin omgivning på egen hand. Montessori (1976), 

Lillard (1976) och Hainstock (1999) anser att läraren fungerar som en handledare och 

följer den väg som barnet visar. Hainstock (1999) menar att Montessoripedagoger 

inte ser barn som tomma kärl som ska fyllas med kunskap utan skriver, ”det är barnet 

som skapar den vuxna människan, och det existerar ingen människa som inte skapats 

av det barn hon en gång var ...”  (Hainstock, 1999, s. 88). 

Enligt Malmborg (1974) kommer barnet i första hand, materielen i andra. 

Inredningen ska vara anpassad efter barnens storlek. Montessori ansåg även att det 

är viktigt med praktiskt arbete. Malmborg menar att ordning och reda är viktigt, en 

strukturerad omgivning är viktig då barnen kan sortera och lägga var sak på sin plats 

på ett naturligt sätt. Malmborg skriver att barn upprepar saker spontant, tills de har 

färdighet i det de gör, ibland väldigt många gånger. Den här spontana upprepningen 

kommer när de lär sig saker vid rätt tidpunkt. När barnen handleds att lära sig en ny 

sak, ska läraren först göra uppgiften noggrant och i det tempo som barnet kan tänkas 

göra det, inte med en rutinerad teknik eftersom barnet då omedvetet försöker hafsa 

sig snabbt igenom uppgiften. Materielen som är utvecklade speciellt för 

Montessoriverksamhet är gjorda så att de är enkla att ha att göra med och de ska få 

barnen att koncentrera sig till fullo. Materielen är ”självrättande” vilket utvecklar 

barnens eget tänkande och självständighet (Reimer-Eriksson, 1995 s. 16). Han anser 

att när barnen felar ska de inte korrigeras, de ska själva komma fram till vad som är 

den rätta vägen. Det viktiga är att det ska vara barnets intresse som styr, att hon eller 

han vill göra uppgiften om och om igen tills det blir rätt och kanske även flera gånger 

därefter upprepa uppgiften (Malmborg, 1974). Andersson (2001) och Egidius (2009) 

skriver att Maria Montessori inte ansåg att verbal belöning var viktigt, hon menade 

att när barn klarar av en uppgift, får de en så pass stark känsla att den är en belöning 

i sig. Malmborg (1974) skriver att i Montessorimetoden är frihet viktigt, men det 

finns gränser, man får inte störa någon annans koncentration och inte heller förstöra 

för någon annan. Malmborg menar att barnen inte ska känna konkurrens 

sinsemellan utan att alla arbetar i sin egen individuella takt.  

 

Lillard (1976) samt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver om 

hur viktig miljön är för barnet och hur barnet kan utvecklas med rätt stimuli när det 

befinner sig i en period där den inre motivationen är som störst. 

Montessoripedagogiken menar att den fysiska aktiviteten är avgörande för att de fem 

sensitiva perioderna som barnet befinner sig i ska utvecklas (Lillard, 1976). 

Perioderna beskriver i vilken ordning barnet tar in sin omgivning för att få den 

kunskap som behövs för att utvecklas. Under den första perioden i ett barns första 

levnadsår är ordning det största behovet. Nästkommande period undersöker barnet 

sin omgivning med hjälp av händer och tunga, detta blir ett instrument. Under den 

tredje perioden sker en pånyttfödelse för barnet då den lär sig att gå. Vid period fyra 

så intresserar sig barnet för små föremål och då är det viktigt att den vuxne ger 

barnet tid till att upptäcka dessa föremål, som för den vuxna kan ses som helt 

ointressanta. I den sista perioden är det de sociala aspekterna i fokus (Lillard, 1976). 
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Enligt Andersson (2001) finns två huvudkomponenter i Montessorimetoden, 

omgivningen med det pedagogiska materialet och lärarna som iordningställer 

omgivningen. Han menar att klassrummet är konstruerat av sex grundbeståndsdelar 

där det första är frihet, en fri och öppen klassrumsmiljö. Det andra är struktur och 

ordning, för genom ordning lär sig barn att lita på miljön runtomkring och på sin 

egen förmåga att fungera i omgivningen. Den tredje har betoning på verklighet och 

natur. Verkliga ting i klassrummet och kontakt med naturen är viktig. Den fjärde är 

skönhet och atmosfär vilket ska uppmuntra till spontant och positivt gensvar på livet. 

Han skriver att det femte är själva Montessorimaterialet som även det är 

kategoriserat i fyra punkter 1) vardagssysslor som rör den fysiska omvårdnaden av 

personer och miljö 2) det sinnestränande materialet 3) det teoretiska 4) det kulturella 

och konstnärliga. Den sjätte beståndsdelen är social träning, där en spontan 

gemenskap uppstår. Barnen utvecklar ansvar och ägande som något gemensamt samt 

att de känner ansvar för varandra (Andersson, 2001). 

 

Andersson (2001) skriver att enligt Maria Montessori fanns det principer redan hos 

väldigt små barn. Det finns åtta olika principer och det första är enligt Lillard (1976) 

och Andersson (2001) att barnen får välja vad de själva ska arbeta med som bidrar till 

att de blir nöjda, lugna och avslappnade. Det andra är oberoendets lag där barnen 

eftersträvar mer oberoende. De använder sitt oberoende till att följa sin övertygelse 

om vad som är nyttigt. Den vuxne får ej inkräkta här. Det tredje är förmågan till 

uppmärksamhet, barnen har en förmåga att använda sin koncentrationsförmåga till 

att befästa och utveckla sin personlighet. Fjärde principen handlar om viljans 

utveckling, vilket är en långsam process som sker i oavbrutet samspel med miljön 

runtomkring. Det femte är utvecklandet av intelligensen, att ordna medvetandets 

bilder. Snabbt gensvar på stimuli visar på att processen kommit igång. Den sjätte 

principen handlar om fantasi och kreativitet. Den handlar om de medfödda talanger 

som barn har, om utvecklandet av samspel med omgivningen. Den ska vara grundad 

på verkligheten för att barn ska kunna organisera sina intryck av den. Här är sagor 

inte till särskilt stor hjälp eftersom de inte tillåter att barnets konstruktiva fantasi att 

utvecklas. En sjunde princip är utvecklandet av emotionellt och andligt liv. Det kan 

låta oklart men enligt Montessori har barn öppna sinnen från födseln. Intelligens 

utvecklas genom materiell stimulans, för andlig utveckling behövs den stimulans som 

människor ger och för att nå mognad i dessa två måste barn utveckla mottaglighet för 

kärlek och moral. Den åttonde och sita principen är de olika stadier i ett barns 

tillväxt. Barnets utveckling sker i stadier som är bestämda av kronologisk ålder. Det 

finns fem stadier. En som är från födseln fram till tre års ålder, från tre till sex års 

ålder, från sex år till nio års ålder, från nio till tolv år och till sist tolv till arton års 

ålder (Lillard, 1976; Andersson, 2001). 

2.3 Pedagogikens utveckling  

Signert (2000) skriver att den första svenska Montessoriklassen i Sverige öppnades 

1920 i Stockholm, idag finns det från förskola upp till gymnasienivå i Sverige. Till en 

början fanns det bara en intresseförening för föräldrar som intresserade sig för 

Montessori, men 1995 bildades svenska Montessoriförbundet. Hon menar att sedan 
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riksdagsbeslutet om friskolereform 1992, gjordes det lättare att starta egna skolor för 

föräldrar och lärare vilket ledde till att flera Montessoriskolor öppnades (Signert, 

2000). 

Enligt Hainstock (1999) är det Maria Montessoris helt egna idéer som har 

revolutionerat barnpedagogiken. Men detta stämmer inte då Montessoripedagogiken 

har utvecklats med hjälp av tidigare forskning och andra pedagogers tankar som 

bearbetats om för att passa in i den metod hon skapade. Maria Montessori såg själv 

inte pedagogiken som fulländad utan föreställde sig att den skulle utvecklas med 

tiden och samhället. Kritiken idag består främst i bristen på utveckling av det 

material som används, eftersom det ser likadant ut vart än ett besök görs på en 

Montessoriskola (Hainstock, 1999; Andersson, 2001). Andersson (2001) påpekar att 

om det har funnits nytt material har det varit precis likadant som det grundläggande 

materialet. Hainstock påpekar i sitt skrivande att Montessorimetoden inte har ett 

färdigt material, utan något som ständigt måste bearbetas och förnyas för att passa in 

i det moderna samhället. Hon menar att det inte är något material som är avslutat, 

utan ett hjälpmedel som ska sätta fart på nya idéer och tankar inom pedagogiken. 

Därför är det extra viktigt att se över det material som finns inom Montessori, om det 

är något som kan förändras för att hänga med i utvecklingen, då vi lär oss av våra 

erfarenheter (Hainstock, 1999).  

Egidius (2009) skriver att Maria Montessori troligtvis läste litteratur från både Ellen 

Key och John Dewey för att inspireras och slutligen binda samman alla idéer till 

något eget. Han anser att det är från Jean Itard och Edouard Séguin som Maria 

Montessori kom i kontakt med Fröbel och Rousseaus tankar. Men det var från Fröbel 

hon lärde sig om sambandet mellan sinnesintryck och muskelrörelser. Det vill säga 

att vi förstår med huvudet, känner med hjärtat och vi vill med händerna, enligt 

Egidius (2009). Hainstock (1999) skriver att det är just det som är en stor fördel med 

Montessoripedagogiken, att den går lätt att anpassa till olika lärstilar, att genom 

samspel använda intellekt, ögon och händer vilket leder till att varje barn kan 

utvecklas i sin egen takt.  

Maria Montessori menade att om skolan blev tillgänglig för alla barn, oavsett var man 

bor eller om man har en eller två föräldrar skulle samhället bli mer jämlikt, vilket 

skulle bidra till att kvinnan hade lika stora möjligheter som männen till att göra 

karriär (Lillard, 1976). Att kvinnorna nu kunde lämna sina barn på förskolan, gjorde 

att de inte behövde vara hemma med barnen och kunde istället börja arbeta. Hon 

skriver också att det ska vara två lärare i ett Montessoriklassrum och det spelar ingen 

större roll om det är en kvinna eller man (Lillard, 1976). 

2.4 Kritik 

Professorn Kilpatrick företrädde Dewey och kritiserade Montessoripedagogiken. 

Hans kritik bidrog till att Montessoriskolornas antal minskade i USA (Lillard, 1976; 

Signert, 2000). Några år efter Montessoris död startade Nancy Rambusch, en 

Montessoriskola i New York och föreläste om pedagogiken så att flera skolor kunde 

öppnas. Kritik som då riktades mot Montessori handlade om att hennes psykologi var 
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gammal och att hon hade plagierat Rousseau, Fröbel samt Pestalozzis tankar och 

teorier. Hon fick även kritik för att låta barnen starta i skolan så tidigt. Kritiken 

bestod av att Kilpatrick ansåg att det var fel att ha ett individualistiskt synsätt och att 

det material som arbetats fram inte var socialt nog. Materialet var inte tillräckligt 

fantasistimulerande så att den konstruktiva leken och estetiken kunde få ta den plats 

som han menade att barnet behövde för att testa olika uttrycksformer. Han ansåg 

även att det sinnestränande materialet var onödigt kostsamt och att man lika gärna 

kan använda vanliga leksaker och ändå få samma resultat. I 

Montessoriundervisningen introduceras barnen mycket tidigt till skriftspråket, redan 

när de fyllt tre år. Kilpatrick anser att metoden borde ägna sig mer åt de sociala 

förmågorna och fostran som är av större betydelse i förskoleåldern. Enligt Dewey 

leder inte materialet som Maria Montessori arbetat fram till intellektuell frihet då det 

redan i förhand är bestämt hur materialet ska användas, men däremot ansåg han att 

den fysiska friheten i klassrumsplaneringen var bra (Lillard, 1976; Signert, 2000). 

Kilpatrick var inte den enda som kritiserade hennes metod, hon fick även kritik av 

sina egna anhängare för att hon startade läs-, skriv- och räkneinlärningen för tidigt. 

Montessori hävdade att det var barnens intresse som visade på om det fanns mognad 

för inlärning till det (Signert, 2000). 

2.5 Samverkan mellan hem och skola 

Föräldrar spelar en stor roll i Montessoripedagogiken (Andersson, 2001). Maria 

Montessori ställde krav på hemmet och krävde exempelvis att barnen skulle vara 

rena när de kom till skolan. Om ett barn var smutsigt när han kom till skolan 

skickades han hem (Lillard, 1976). Klassrummen ska alltid vara välkomnande för 

föräldrar så att de kan ta del av den dagliga verksamheten. Maria Montessori ansågs, 

enligt Lillard, att barn inte skulle börja i skolverksamheten innan de var närmare tre 

år gamla. Under de tre första åren i barnets liv sker en utveckling som aldrig mer 

kommer att ske och hemmet spelar en stor roll och är viktigt för barnet just i de åren. 

De tre åren kan ses som lika långa som resterande år av ens liv, det är därför Maria 

Montessori menade att det är så viktigt att de tre första åren sker i hemmet och lade 

därmed helt över ansvaret på föräldrarna. Ett ansvar som innebar att föräldrarna 

skulle följa hennes råd som exempelvis bestod av att barnets första levnadsdagar bör 

likna den miljön som var i livmodern och ett hem av skönhet (Lillard, 1976; 

Montessori 1976). Hemmet ska vara inrett med hänsyn till barnet, så att det aktivt 

kan delta för att kunna se vad de vuxna gör och att några möbler är anpassade efter 

barnets storlek (Britton, 1992). Vidare förklarar Montessori (1976) att vuxna hämmar 

barnens utveckling omedvetet genom att tillrättavisa och försöka proppa barnen fulla 

med kunskaper eftersom de, enligt de vuxna inte kan någonting. Enligt Maria 

Montessori har vi redan när vi föds en plan, den jämför hon med djurens drifter. Hon 

menar att vår inte är lika stark, då vi har möjlighet att handla fritt vilket djuren inte 

har. När barn föds menar Montessori att det är synd om barnen, de kommer ut i 

något onaturligt och måste anpassa sig. Hon menar att det bästa vore att anpassa 

miljön efter hur fostren levt i mammans mage. Hon förklarar att barnen inte har 

några sinnesintryck sedan tidigare och det är därför det är viktigt att efterlikna den 

miljö som barnet funnits i när barnet kommer ut (Montessori, 1976).  
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Maria Montessori ansåg att vi i västvärlden borde ta efter de kulturer där hon ansåg 

att föräldrar tillbringade mer tid och var nära sina barn, vilket är orsaken till att de 

barnen skriker mindre än barn från västkulturen (Lillard, 1976). Hon menar att de 

som är det största hindret i barnets utveckling är föräldrarna, detta sker genom att 

det upptäckande barnet vill undersöka saker i sin omgivning men får oftast höra nej! 

rör inte! eller usch! Hon gav råd till föräldrar och sade att föräldrar ska låta barnen 

arbeta med saker som barnen själva tycker är intressant. Hon jämförde hungern efter 

att lära sig nya saker med den fysiska hungern efter mat, att den måste mättas. Som 

förälder ska man varken vara snäll eller elak, ingetdera hjälper. Som förälder ska man 

istället mätta barnets hunger efter att lära sig, den intellektuella hungern (Lillard, 

1976). Barnen har själva en drift att lära sig och utvecklas på egen hand, vi kan inte 

lära ut till barnen, det är de själva som tar till sig de kvaliteter de vill och härifrån 

utvecklas de vidare (Montessori, 1987). Hainstock (1997) anser att om man som 

förälder har sitt barn i en vanlig skola under lågstadieåren och vill hjälpa sitt barn 

framåt i utvecklingen, så är det bra att använda Montessoripedagogik som 

hemundervisning, vilket kräver aktivt engagerade föräldrar. 

Lärarens förhållningssätt har förändrats över tid. Den mer auktoritära rollen har 

ersatts med en mjukare ställning hos lärare (Karlsson, 2004). Det fanns knappt något 

samarbete mellan hem och skola alls men när kontakt med föräldrar skedde, var det 

monologer d.v.s. lärare talade och föräldrar lyssnade. Det var inga dialoger där båda 

parter diskuterade. Samarbetet inträffade endast på lärarnas initiativ. Idag har rollen 

som hårda opersonliga lärare mjuknat upp och har kommit att bli mer öppen och 

välkomnande. Lärare känner att föräldrar lägger sitt barn och föräldrarnas ansvar i 

lärarens händer. Föräldrar är generellt mer medvetna om vad som händer och har en 

större möjlighet att påverka i skolan (Karlsson, 2004).  

Föräldrasamverkan inom Montessoriskolor har tidigare studerats av Malm (2003). 

Det förekommer frågor om hem och skola, samt föräldrasamverkan i två av 

intervjufrågorna i hennes studie Understanding what it means to be a Montessori 

teacher. Första frågan lyder: Förklara din relation till föräldrar, och den andra 

frågan: Varför tror du att föräldrar väljer Montessori för sina barn? (egen 

översättning fr. eng.).  

Malm (2003) intervjuade åtta kvinnliga Montessorilärare, två av frågorna i hennes 

undersökningar var inriktade på föräldrasamverkan, Lärarna i studien lyfte fram 

vikten av att ha föräldrarnas förtroende. En bra relation med föräldrar är den 

viktigaste förutsättningen för att kunna ha en fungerande verksamhet, om denna inte 

finns kan föräldrar vara ett hinder enligt lärare i undersökningen. Somliga upplever 

att föräldrar aldrig blir nöjda och att de inte förstår vad deras barn gör i skolan. 

Ibland kräver föräldrar för mycket. Montessorimetoden passar inte för alla barn, t.ex. 

barn med DAMP eftersom det kan bli för många intryck och för stökigt för dessa 

barn. Föräldrar förväntar sig att deras barns svårigheter ska försvinna när de börjar i 

Montessori. Somliga föräldrar sätter sina barn i Montessori för att det är en trend och 
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andra för att de hört att barn lär sig läsa och skriva tidigare i Montessoriskolan 

(Malm, 2003). 

3 Metod  

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder 

Vi tillämpar ett kvalitativt synsätt då det handlar om att tolka och förstå (Stukát, 

2005). Stukát och Denscombe ser att det kvalitativa perspektivet är mer inriktat på 

tolkning. Vilket ger läsaren möjlighet att avgöra hur vi har tolkat det insamlade 

materialet. Denscombe skriver att han i småskalig forskning rekommenderar att man 

i förväg bestämmer sig för strategi och metod, då man oftast inte har så lång tid på 

sig. Detta råd valde vi att följa. Vår datainsamlingsmetod har varit småskalig och 

enligt Denscombe betyder det att man använder sig av färre antal respondenter. 

Fördelar som vi funnit med att använda oss av kvalitativ forskning, som han uttrycker 

sig är att det insamlade materialet är knutet till fall, vilket vi tolkat som t.ex. praktiska 

exempel som lärarna gett under intervjuerna. Detta ger läsaren en inblick i hur olika 

händelser kan se ut i verkligheten, vilket är något som vi har försökt lyfta fram med 

hjälp av de intervjuer som genomförts. Enligt Denscombe använder man sig 

fördelaktigt av intervjuer när forskaren vill få mer opåverkade svar från 

respondenten. Vi valde intervjuer därför att vi ansåg att det skulle ge oss bäst svar 

och det var med hjälp av dessa vi skulle ”upptäcka och beskriva vilka fenomen som 

finns på det studerade området” (Stukát, 2005, s.34). Intervju kändes även som ett 

säkrare alternativ än exempelvis en enkät, då Stukát (2005) menar att man riskerar 

ett mindre bortfall vid intervju. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket gav oss som intervjuar en 

fördel då man kan utgå från en färdig lista med frågor (se bilaga b), samtidigt som 

respondenten ges möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 2008). När man gör 

personliga intervjuer menar han att den som intervjuar har kontroll över att det som 

sägs verkligen kommer från respondenten. Det är lättare att behandla informationen 

från en person i taget än flera, och när en tid ska bokas är det bara för två personer 

att bestämma. Att intervjua kändes som ett naturligt val för oss, då vi ville ha 

information som var detaljerad (Denscombe, 2008).  

3.2 Litteratursökning 
Vi har sökt i databaserna DiVA, ArtikelSök, ELSA och ERIC samt sökmotorn Google 

för att se om det fanns tidigare undersökningar inom Montessoriskolan och 

föräldrasamverkan. Sökord vi använde oss av var: samverkan, Maria Montessori, 

Montessoripedagogik och föräldrasamverkan. 

3.3 Genomförande 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket betyder att vi hade en intervjuguide (se 

bilaga b) samt att de som vi intervjuade kunde utveckla sina svar och följdfrågor var 

möjliga att ställas. Intervjuerna spelades in med ljudinspelare samtidigt som vi förde 

anteckningar. Intervjufrågorna syftade till att få information om respondenten, syn 
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och samverkan (se bilaga b). Intervjuernas längd har varierat beroende på i vilken 

omfattning den intervjuade har kommenterat ämnet. Vi valde att intervjua lärarna på 

deras arbetsplats, då det underlättade deras medverkan i vår studie. Denscombe 

(2008) menar att platsen där intervjun äger rum är viktig, då man inte vill bli störd 

samtidigt som man vill få ett bra ljud på inspelningen. Eftersom vi själva inte kände 

till skolornas lokaler i förväg, kunde vi inte styra var själva intervjuerna skulle äga 

rum, utan har snarare haft tur att vi inte blivit avbrutna vid mer än ett tillfälle.  

Intervjufrågorna togs fram med hänsyn till syftet och frågeställningarna. Vi ville ha 

öppna frågor och det är lärarnas egen syn på föräldrasamverkan som står i fokus. Det 

finns inga rätta eller fel svar förutom när de intervjuade har kommit utanför ämnet i 

sina svar, d.v.s. besvarat något annat. När vi har varit osäkra på hur vi tolkat svaret, 

har vi ställt följdfrågor som t.ex. uppfattade jag dig rätt när du sade…? Eller: Hur 

menar du? Respondenterna har fått möjlighet att bekräfta eller förneka svaren. 

Genom att tillämpa detta förhållningssätt under intervjuerna kan underlaget för våra 

tolkningar ses som tillförlitligt.  

För att få tillträde till respondenterna kontaktade vi rektorer på olika 

Montessoriskolor som i sin tur gav sitt medgivande efter mottaget missivbrev (se 

bilaga a). Vi återberättade muntligt för de som inte tagit del av informationen innan 

intervjuerna började. Intervjufrågorna valde vi att inte visa för respondenterna i 

förhand eftersom vi inte ville att de skulle kunna förbereda sig, vilket kan leda till 

tillrättalagda svar. I missivbrevet nämnde vi ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, 

vilket Denscombe (2008) anser är mycket viktigt. Rektorerna hade två olika 

tillvägagångssätt för att hjälpa oss. Två rektorer bestämde dag, klockslag och de 

lärare som vi skulle intervjua. En rektor vidarebefordrade missivbrevet till lärarna på 

skolan, så att de fick ta kontakt med oss på egen hand. På det sättet hade alla som 

svarade tagit del av missivbrevet men inte när rektorn i förväg bestämt vilka som 

skulle delta. Att använda sig av ljudinspelning är ett mycket fördelaktigt sätt, då allt 

material kan sparas och transkriberas i efterhand. För oss var det viktigt att 

intervjufrågorna byggde på forskningsfrågorna, för att vi skulle få ett tydligt resultat 

med en röd tråd från början till slut.  

3.4 Urval 
Vi har valt att koncentrera vår studie på Montessoriskolor. Urvalet var ett icke-

sannolikhetsurval, som även kan kallas ändamålsenligt urval där vi hade några 

följande kriterier på respondenterna och skolorna (Denscombe, 2009). Vi ansåg att 

det var viktigt att skolorna inte bara var Montessoriinspirerade, utan att hela skolan 

var en auktoriserad Montessoriskola. De krav som vi hade på de vi intervjuade var 

att, de skulle vara behöriga Montessorilärare och verksamma på en Montessoriskola.  

 

Vi har intervjuat tio lärare från tre Montessoriskolor lokaliserade på tre olika orter 

och det är deras svar som vår studie bygger på. Samtliga tio respondenter är kvinnor 

mellan åldrarna 35- 59år. De har varit verksamma Montessorilärare mellan fem till 

31år. Vi anser att åldern kan avspegla de olika svaren beroende på hur lång erfarenhet 
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och kunskap de har som Montessorilärare. Montessoriskolorna som ställde upp för 

att bli intervjuade är friskolor där två av tre startades genom föräldrainitiativ. Vi 

valde skolor, men lät lärare och rektorer ta kontakt med oss för att meddela om vilka 

som kunde ställa upp på att bli intervjuade. De som blev intervjuade är verksamma 

lärare från förskoleklass till årskurs nio.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 

När vi läst och bearbetat relevant litteratur samlade vi in material. Vi kategoriserade 

litteraturen i Maria Montessori, hennes pedagogik, kritik och samverkan. Vid den 

tidpunkt då vi intervjuat samtliga respondenter, transkriberade vi intervjuerna, 

sammanställde svaren och kategoriserade dessa en första gång innan de presenteras i 

vår resultatdel. Kategoriseringen byggde på forskningsfrågorna och relevans till 

studien. Under hela processen har vi haft samverkan i fokus. Vi har varit objektiva 

under behandlingen av litteratur samt under sammanställningen av resultatet. Detta 

har vi genom att ge flera synvinklar och utesluta personliga värderingar i 

litteraturdelen och resultatet. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
Reliabiliteten är enligt Stukát (2005) det mätinstrument som forskaren valt att 

använda sig av för att se hur tillförlitlig informationen är, denna slutsats bygger vi på 

att vi har följt Stukát (2005) och Denscombes (2009) råd som de ger i sin litteratur i 

hur information skall mätas, ett exempel är intervjuer. Efter att ha skickat missivbrev 

till skolorna där vi förklarade syftet med vår undersökning, fick vi svar från rektorer 

och lärare om när intervjuer kunde äga rum. Respondenterna ger olika svar eftersom 

de arbetar på olika skolor, har olika lång erfarenhet av yrket samt att de är i olika 

åldrar. Vi påstår inte att de skulle gett samma svar om de arbetat på samma skola 

eftersom det även finns andra kriterier som påverkar svaren. 

 

Validiteten är enligt Stukát (2005) det som avgör hur bra själva mätningens giltighet 

blir, d.v.s. har respondenterna svarat ärligt på våra frågor eller vill de ge svar som de 

tror att vi vill ha. Nervositeten kan göra att respondenten inte känner sig bekväm med 

situationen och därmed inte svarar på frågorna öppenhjärtligt. För att försöka 

undvika sådana situationer har vi följt Denscombes (2008) råd när det gäller att få 

den intervjuade att känna sig bekväm, genom att klä oss professionellt och hur vi 

placerar oss under intervjun d.v.s. att vi inte försökte sitta helt mittemot då det kan 

kännas som ett förhör. De intervjuade fick reda på syftet med intervjun genom 

missivbrevet, dock lästes det inte av alla för att rektorerna inte vidarebefordrat det.  

 

Felkällor kan uppstå för att respondenten vill svara på frågan på ett sätt som hon tror 

är det rätta. Även mer eller mindre omedvetna osanna svar kan förekomma, enligt 

Stukát (2005). Vi förmodar att de intervjuade inte har ljugit i sina svar, men det kan 

finnas en risk för missförstånd vilket gör att ett annat svar skulle getts vid en annan 

situation. Under intervjuerna förekom det att respondenterna talade om annat, alltså 

kom bort från frågan.  
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Det intressanta med vår studie är att se hur olika lärare tolkar begreppet samverkan. 

De intervjuades svar har varit en utmaning att tolka. Vi har kategoriserat svar, hittat 

likheter och skillnader och jämfört dessa med litteraturen. Det upptäcktes likheter i 

synsätt och tankegångar hos Montessorilärarna. Skillnader som påträffades var att 

lärarna ställde olika höga krav på hur föräldrarna förväntas engagera sig i 

verksamheten. Det upptäcktes även att föräldrar till barn i Montessoriskolor 

förväntas vara väldigt engagerade i sina barns skolgång, och att lärarna var väldigt 

måna om att föräldrar skulle vara på ett visst sätt även i hemmet. Det framkom i 

intervjusvaren att lärarna guidar och ger utbildningar till föräldrar om hur de ska 

vara även i hemmet. Styrkan i vår studie är att den har gett ett trovärdigt resultat. 

Komplettering skulle kunna göras genom att använda sig av fler respondenter. Detta 

fick vi inte möjlighet till eftersom tiden inte räcker till. Svagheter som vi ser är att vi 

inte har någon tidigare erfarenhet av att forska eller utföra sådana här intervjuer. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa 

tydliggörs nedan. 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska delge våra respondenter syftet 

med vår forskning. Respondenten ska även veta att han eller hon deltar helt frivilligt 

samt att de uppgifter som ges av respondenten endast används i forskningssyfte. 

Samtyckeskravet säger att de som deltar i undersökningen ska göra det av egen fri 

vilja. På två av de tre skolorna som vi besökte var rektorerna med i urvalsförfarandet, 

d.v.s. att rektorerna valde ut vilka lärare som skulle medverka i våra intervjuer. 

Respondenterna informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde 

avbryta intervjuerna om och när de ville. Vi varken kände eller hade träffat någon av 

respondenterna innan intervjuerna ägde rum, dock har kontakt via mejl skett för att 

vi skulle hitta lämpligt datum och tid för när intervjuerna skulle äga rum.  

Konfidentialitetskravet är att personuppgifter och andra uppgifter som kan visa vem 

någon av deltagarna är, ska behandlas med försiktighet och ”förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). Om det finns 

etiskt eller personligt känsliga delar skall dessa inte komma att kunna knytas till 

någon specifik person. Vi anser inte att vi har med känsliga ställningstaganden, 

respondenterna är anonyma för läsarna. Vi har på bästa möjliga sätt försvårat ”för 

utomstående att identifiera enskilda individer” (Vetenskapsrådet, 2002 s.13).  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast används till det ändamål som var 

avsikten, d.v.s. som underlag till detta examensarbete. 

4. Resultat 
I resultatavsnittet lyfts relevant information om vad som framkom under 

datainsamlingen. Resultat visas även i tabeller. Vi har valt att väva ihop samtliga 

lärares svar och redovisar de i olika kategorier. Svaren som redovisas kommer från 



12 
 

samtliga respondenter, dessa urskiljs inte. Vissa citat har lyfts fram och det är 

allmänna svar från samtliga lärare som redovisas i resultatavsnittet. Det 

framkommer även vissa likheter och skillnader av intervjusvaren som redovisas 

under de olika rubrikerna. 

4.1 Samverkan 

Fördelarna med föräldrasamverkan är att alla (både lärare och föräldrar) vill barnets 

bästa och att barnet ska utvecklas så mycket som möjligt. Samtliga respondenter 

uttrycker detta på olika sätt. ”Det blir även en ekonomisk besparing för skolan att 

föräldrarna hjälper till.” Alla lärare säger att föräldrar är med på studieresor, 

utflyktsdagar och att de hjälper till med skjutsar. Hem och skola har ett nära 

samarbete och en gemensam syn på skolan, anser alla lärare. Vissa av lärarna anser 

sig få hjälp av föräldrar då de är experter på sina egna barn. Att man som föräldrar 

och lärare hjälps åt t.ex. ”när ens barn behöver extra stöd är ett sätt att samverka”, 

enligt lärarna. Att de kommer i tid på föräldramötena, är med på 

utvecklingssamtalen, berättar vad de tänker och funderar på hemma är ett annat sätt 

att samverka.  

Problem som kan uppstå vid samverkan med föräldrar är när de vill att deras barn 

ska prestera på en högre nivå än han eller hon är på. Dels kan det vara om föräldern 

vill ställa väldigt höga krav på både barnet och skolan, dels kan det bli svårt om det 

blir brist på engagemang hos föräldrar. En lärare säger att det kan uppstå problem 

med föräldrar och det är: 

samma problem som vilken människa som helst, att de inte är pålitliga, att de inte 

kommer på förutbestämda tidpunkter, eller om det är någon förälder som vill styra för 

mycket eller att de inte ser helheten. Att de inte vågar ta steget tillbaka och låta eleven 

ta ansvaret och inse att eleven växer med det.  

En annan uttrycker sig på följande sätt: 

Problemet kan bli om föräldrar inte känner igen sig här från sin egen skolgång, de kan 

bli rädda. Det kan bli ett problem om föräldrar har en annan förväntan på hur 

verksamheten ska vara. När en förälder som ger uttryck för något som den själv tycker 

är negativt med skolan, färgar det av sig på barnet, vilket märks tydligt.  

En avvikelse var att en av de tio lärare vi intervjuade upplever att det kan bli 

bekymmersamt om man inte talar samma språk, då det kan leda till missförstånd.  

De intervjuade upplever att de har väldigt engagerade föräldrar. Föräldrar som 

engagerar sig i styrelsen har möjlighet att påverka. De är revisorer, kassörer och 

ledamöter. De kommer och städar, fixar och hälsar på ibland. En respondent 

upplever att de har all så kallad klassisk föräldrasamverkan, med klassföräldrar. 

Föräldrar som vikarierar/jobbar på skolorna när det behövs finns på två av de tre 

skolor vi har besökt. De är med och skjutsar och följer med på studiebesök. Enligt 

lärarna har föräldrar stor möjlighet att påverka under utvecklingssamtal, individuell 

utvecklingsplan (IUP), skriftliga omdömen och när de fyller i enkäter. 
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Kommunikation om elever och vad som händer i skolan sker oftast via ett intranät 

där t.ex. veckobrev och andra viktiga meddelanden publiceras. Alla föräldrar har 

tillgång till intranätet. Detta talade de om på samtliga skolor. En av respondenterna 

nämner att de använder datorer flitigt på skolan och att de helst ser att barnen har 

tillgång till datorer och internet även hemma. Flera av lärarna använder sig av 

datorer för att kommunicera med hemmen t.ex. genom veckoblad. Det framkommer 

också att de familjer som inte har tillgång till datorer får information i 

pappersformat. 

Besök av föräldrar i skolan förekommer inte ofta. En av anledningarna kan vara som 

en respondent säger att det beror på att ”föräldrarna har sådana högstatusjobb” att de 

inte kan ta ledigt. ”En del föräldrar kommer ganska ofta på besök och en del har 

aldrig kommit” är uppfattningen enligt en annan lärare. Det är mest besök mot 

terminssluten upplever två lärare. De flesta lärare sade att föräldrarna får komma på 

besök när de vill och var väldigt positiva gentemot besök. Vissa sa att de får komma, 

bara barnen inte störs. Alla utom en lärare sade att de helst vill att föräldrarna ringer 

innan, för de vet inte vad de gör just den dagen. Två lärare sade att det har blivit 

mindre antal besök efter att kontaktdagarna tagits bort. ”Barnen som går i 

mellanstadiet upplever att det är pinsamt”. En respondent säger att ”de besöker oss 

förstås när de hämtar på fritids, för då kommer de in om barnet vill visa någonting i 

klassrummet. Så det är klart de besöken får man också räkna med”, anser hon. 

Enligt tabell 1 anser sex av lärarna att föräldrar har möjlighet till samverkan under 

städ- och fixardagar men endast två av de sex nämner att det även blir en ekonomisk 

besparing. Tabellen visar även att tre av lärarna anser att föräldrar har möjlighet till 

samverkan under föräldramöten, en lärare sade att hon upplevde föräldramöten som 

informationstillfällen. 

Tabell 1 Samverkan 

Hem och skola samarbetar 9 

Föräldragrupper/styrelse/skolråd 6 

Städa/fixa 6 

Transport 5 

Utvecklingssamtal/IUP/ enkäter 5 

Arbeta i skolan 4 

Föräldramöten 3 

Ekonomisk besparing 2 

 

Att föräldrar är med under städ- och fixardagar samt att de är med och arbetar visar 

vi som två olika rubriker i vår tabell därför att städ- och fixardagarna sker efter 

skoltid och arbete i skolan sker under skoltid, t.ex. föräldrar som vikarierar. 
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4.2 Motiv till föräldrars val av Montessoriskola 
De som söker sig till Montessoriskolor representeras av tre kategorier. Dessa 

kategorier är följande: 1) de som söker sig till Montessori för pedagogiken redan från 

tidig ålder 2) de som söker sig från den kommunala skolan 3) där skolan ligger, för 

lägets skull. 

4.3 Montessorilärares syn på föräldrar 

Lärarna anser att den ideala föräldern beskrivs som en som skapar förutsättningar 

och ger stöttning till sitt barn. Föräldern ska även hjälpa till i skolan under t.ex. 

materialdagar och städdagar. Den ska bry sig om sitt barn. Föräldern skall finnas där 

när barnet behöver det, men samtidigt låta barnet få ta eget ansvar. Ta till sig 

verksamhetens mål och pedagogik samt sätta sig in i arbetet. Det är viktigt att kunna 

prata med föräldrar om både positiva och negativa saker. En bra, öppen och rak 

kommunikation vill lärarna ha med föräldrarna. De vill även att föräldrarna är 

engagerade. En av lärarna vill gärna ha föräldrar som låter sitt barn klara sig ganska 

mycket själv. Föräldern ska finnas i bakgrunden, fånga upp och stötta men samtidigt 

låta sitt barn misslyckas lite. Lärarna nämner att om föräldrar är positivt inställda till 

skolan, är det idealt. Föräldrar som ställer lite krav och ifrågasätter är bra. Det är 

viktigt att föräldern samt läraren står på samma sida och visar barnen att det som 

sägs i skolan är viktigt. 

Lärarna upplever att vissa föräldrar kan vara för ambitiösa och ivriga, de vill skynda 

på och de vill att deras barn ska ha svårare uppgifter. Det kan vara problematiskt om 

föräldrar inte ger det stöd i hemmet som barnet skulle behöva, glömmer läxor osv. 

Det finns även de föräldrar som inte sköter de basala behoven, eller föräldrar som har 

svårt att passa tider. Respondenterna upplever att det kan bli svårt om man inte 

lyckas vinna föräldrarnas förtroende. Det finns föräldrar som inte tycker att de har 

tid, det upplever en lärare som bekymmersamt. En annan lärare säger att när 

föräldrar lägger sig i sina barns skolarbete för mycket, när de gör skolarbetet åt 

barnen, hämtar läxan och grejar åt barnen så att de inte får klara sig själva är det ett 

stort bekymmer. De ska inte visa att det är okej att t.ex. tycka att fröken är tråkig. En 

respondent upplever att det är problematiskt med föräldrar med annat modersmål än 

svenska och det blir då lätt kulturkrockar enligt henne. 
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Tabell 2 Lärares förväntningar på föräldrar 

Engagerade/ stöttande föräldrar 10 

Läxhjälp 6 

Låta barnen ta ansvar** 4 

Insatta i pedagogik/ verksamhet 3 

Komma i tid 3 

Basala behov* 3 

*sömn, mat, harmoniskt hem, trygghet, rena och hela kläder. **inte lägga sig i för mycket. Skapa förutsättningar för barnet. 

4.4 Förberedelse 
På frågan om barnen behöver förberedas på något sätt, svarade många nej. Men när 

de fortsatte att prata kom det fram flera saker som de tyckte vore bra om föräldrarna 

förberett barnen på innan de kommer till Montessoriskolan. Om barnen gått i 

Montessoriförskola är de bra förberedda, med material och arbetssätt. Barnen kan 

arbeta med olika saker och de långa arbetspassen är de vana vid, då är det enklare för 

lärarna att fortsätta. Barnen kan även komma utifrån, d.v.s. från en förskola som inte 

har Montessori. Det är en fördel om barnen gått i Montessoriförskola enligt samtliga 

lärare. De lärare som arbetade med de yngre barnen berättade att de hört om barn 

som kommit till Montessori i de äldre åldrarna och haft det svårt att anpassa sig, men 

de lärare som arbetade med de äldre barnen sade sig inte uppleva några större 

svårigheter. Lärarna förbereder barnen när de kommer till skolan, med 

arbetsscheman och regler m.m. En lärare nämner att det vore bra att ha utbildningen 

redan till blivande föräldrar så att de kan vara på ett visst sätt hemma, att barnet får 

träna självständighetsträning och förberedas för det ”riktiga livet”. Om ingen skulle 

vara förberedd, skulle man få börja om från början. Det blir enklare för lärarna på 

skolan om barnen är förberedda. Till en av skolorna har barn som gått i 

Montessoriförskola förtur. Barn som byter från andra skolor till Montessori kommer 

på besök, det är en slags förberedelse. En av lärarna säger att det är skolan som ska 

förbereda sig innan barnet kommer dit, men samtidigt berättade hon att både elev 

och föräldrar i förväg får fylla i papper, besvara frågor om varför barnet kommit dit 

samt vad det har för förväntningar så att de på skolan får koll. En lärare sade att det 

beror på läraren själv hur bra barnet klarar sig, hur mycket stöd och hjälp hon som 

lärare ger till eleven, om eleven kommer utifrån. En annan lärare menar att det inte 

behövs någon förberedelse, för barnen får inte ta materialen utan att läraren först 

visat barnet hur han eller hon ska arbeta med det. En respondent menar att barnen 

inte behöver förberedas för att de är väldigt anpassningsbara, däremot skall 

föräldrarna förberedas.  

4.5 Lärarnas och föräldrarnas förväntningar, från lärarnas synsätt 

Förväntningar som lärarna har på föräldrarna är bl.a. att ”de ska se till att barnen 

kommer i tid och har rätt utrustning med sig”. ”De ska vara mätta och ha sovit”. 
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”Föräldrarna ska hjälpa barnen med hemarbete och läxor. De ska helst vara med 

under städdagar, fixardagar, materialdagar och miljödagar.”  Att föräldrar engagerar 

sig och kommer på föräldramöten är något som respondenterna förväntar sig att 

föräldrarna gör. Även att de är med under utvecklingssamtalen och att de sedan gör 

det som bestäms i IUP: n, d.v.s. den individuella utvecklingsplanen. Det finns 

föräldrautbildningar som hålls i två av de tre skolor som vi besökt och de är 

obligatoriska, i den tredje har de haft föräldrautbildning men det fanns inte så stort 

intresse hos föräldrarna så den togs bort. De ska ta till sig verksamhetens mål och 

sätta sig in i pedagogiken. Lärarna upplever att de inte ber om saker rakt ut men t.ex. 

säger två att:  

Vi har inga förväntningar utöver att de ska ta till sig verksamhetens mål och sätta sig in 

i pedagogiken. Jo, en föräldrautbildning som är obligatorisk, så alla försöker gå den.  

 

Jag har ju vissa förväntningar. Vardagliga saker som att komma i tid, hjälpa till med 

hemuppgifter, komma hit på utvecklingssamtal och komma när det är möten. Jag vet 

att en del Montessoriskolor har krav på att man ska gå vissa utbildningar och vi har haft 

utbildningar också, men det var inte så stort intresse.  

Vissa av lärarna säger att föräldrar med barn som har särskilda behov ringer och vill 

få sitt barn till Montessoriskolan för att de har hört att det ska vara bra. Lärarna säger 

att föräldrar som söker till Montessori gör det ofta av rekommendationer och att de 

har väldigt höga förväntningar, de är i stor utsträckning väldigt engagerade i sina 

barns skolgång. En av lärarna menar att de har väldigt stora förväntningar på sig, 

särskilt gällande barn i behov av särskilt stöd. Hon säger: 

Och sen har de förväntningar på att vi ska ta hand om barn med speciella behov på ett 

bättre sätt, för att Maria Montessori kopplas ihop med de här, funktionshindrade 

barnen. Och dessutom rekommenderar de från barnresurscentrum och 

barnhabiliteringen att man kan gå i Montessori för det är ju större möjlighet att anpassa 

verksamheten efter de här barnen. Så vi har väldigt stora förväntningar på oss. 

Två respondenter menar att ”föräldrar som väljer Montessori ser steget längre”. Om 

barnet kommer till Montessoriskolan när det är äldre, upplever en av respondenterna 

att ”det beror på att barnet inte har haft det bra i den kommunala skolan, det blir ett 

aktiv val av föräldrarna att byta”. Något mer som flera av respondenterna nämner är 

att de har bra föräldrar, med det menar de väl- eller högutbildade föräldrar som 

engagerar sig i sina barn. En lärare tror att ”vissa föräldrar väljer en friskola för att 

det är finare”.  

Enligt en respondent ska föräldern ”göra vardagssysslor när barnet är med och 

ganska tidigt låta barnet /…/ sortera morötter eller, lägga potatisar i grytan, diska och 

hälla /…/ de ska göra riktiga saker och inte sitta med leksaker eller framför teven /…/ 

så att man utvecklar sin motorik och sitt intresse för livet”. ”Vi kan ju aldrig kräva att 

det är obligatoriskt så att /.../ man kan inte kräva pengar man kan inte kräva arbete 

eller något, egentligen. Men det är ju bara en vädjan att vi vill att ni hjälper oss och så 

men man har ju ingen rätt att kräva att de måste eller så”. En annan förväntar sig ”att 

de är engagerade i sitt barns skolarbete, att de är intresserade”. Gällande besök 
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uttalade sig en respondent om massmedias påverkan på barnen. Hon sade att 

föräldrar skulle bli mer medvetna ”om de skulle vara med så skulle de se hur 

påverkade de blir av filmerna, de pratar om… och det blir för mycket. Men var de här 

och fick se så skulle de haja”.  

Höga förväntningar tycker många av lärarna att vissa föräldrar har. Det ska vara 

roligt för deras barn att vara i skolan och läraren ska kontinuerligt informera 

föräldrarna. ”De förväntar sig att de ska få veta hur det går för sitt barn, om de 

kommer att nå målen eller inte”. Föräldrar förväntar sig att det ska vara städat, att 

lärarna ser barnet på den nivå han eller hon är på, att läraren kan ge trygghet till 

barnet och att läraren är proffsig i sitt yrke.  

4.6 Sammanfattning  
Under intervjuerna framkom att samtliga lärare upplevde höga förväntningar från 

föräldrar. Somliga lärare kände att föräldrar förväntar sig för mycket av barnen. Vissa 

uppfattar att de förväntas ha lika stor koll på eleverna som på miljön. När samarbetet 

fungerar mellan hem och skola är samverkan som bäst enligt våra lärare. Samtliga 

respondenter upplevde att det är en fördel när barnen har gått i Montessoriförskola 

innan de kommer till Montessoriskolan, för då är de förberedda. Samtliga lärare 

ansåg även att det är bra med engagerade och stöttande föräldrar. Lärarna anser att 

de som söker sig till Montessoriskolan representeras av tre kategorier, de som söker 

för lägets skull, de som söker för pedagogikens skull och de som söker sig bort från 

den kommunala skolan.  

5. Analys och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Det var en utmaning att hitta respondenter då det inte finns Montessoriskolor där vi 

bor. Därför fick vi åka till tre städer i tre olika län. Detta var resurskrävande och med 

facit i hand skulle vi i efterhand valt att genomföra intervjuerna på en skola. Metoden 

valde vi för att vi på bästa möjliga sätt skulle få fram svar på våra forskningsfrågor. 

Intervjufrågorna visades inte för respondenterna i förhand eftersom vi inte ville att 

de skulle kunna förbereda sig. Vi finner inga nackdelar med det beslutet för att 

lärarna besvarade frågorna utan svårigheter. Anledningen till att det bara var 

kvinnliga respondenter som ställde upp, anser vi beror på att det troligtvis inte fanns 

någon man att intervjua. Det är svårt att säga om intervjusvaren hade blivit 

annorlunda med manliga respondenter. 

Under forskningsprocessen har vi stött på svårigheter som att hitta relevant litteratur 

och respondenter. Metoden vi använt oss av valde vi för att på bästa möjliga sätt få 

fram svar på våra forskningsfrågor. I efterhand skulle det vara bra att även ha 

intervjuat föräldrar för att få båda parters syn på samverkan.  

Enligt Stukát (2005) ska beskrivningen av intervjusvaren samt tolkningen av 

resultatdel och analys hänga ihop, vilket vi anser att det gör i vår studie. När vi 
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efterhand transkriberat och sammanfattat svaren kunde vi endast ta med det som var 

relevant i en viss fråga, d.v.s. svar på frågan som ställdes. Vi kunde även lägga till om 

den intervjuade hade vidareutvecklat sitt svar vid ett annat tillfälle, t.ex. på en annan 

fråga. Vi har utgått från svaren i resultatdelen och utifrån dessa kategoriserat in dem i 

tabeller för att slutligen diskutera skillnader och likheter i vår analysdel. ”En vanlig 

brist i diskussionsdelen är […] att de teoretiska resonemang som förts i rapportens 

inledning inte i tillräckligt hög grad sammanknyts med de egna resultaten” (Stukát, 

2005 s. 142). Vilket vi menar har varit en svårighet i vårt arbete eftersom läsaren 

måste få kännedom om vem Maria Montessori var för att förstå resultatet och det har 

vi valt att koncentrera teoridelen på. På detta sätt har vi sammanknutit teori med 

resultat i diskussionen. 

Styrkorna i arbetet menar vi är dels att vi inte hade någon relation till varken 

skolorna eller lärarna som vi intervjuade, det gör att vi har varit objektiva. Vi har 

heller inte någon tidigare kunskap om Montessoripedagogiken och därför anser vi att 

vi ger en neutral presentation av den. Vi har inte blivit styrda av vår förförståelse utan 

tvärtom, har vi tillämpat ett kritiskt förhållningssätt under arbetets gång.  

Svårigheter i studien var att hitta dessa tio verksamma Montessorilärare som kunde 

och ville ställa upp på att bli intervjuade. Det tog mycket längre tid än vad vi hade 

planerat och fler skolor behövde besökas än vad vi hade trott. Litteraturen som vi 

använt oss av är till viss del gammal eftersom Maria Montessoris pedagogiska 

grundsyn inte har utvecklats så mycket. Vi ville ha både förstahandsinformation och 

andrahandsinformation om henne och hennes pedagogik. Vi har upplevt svårigheter 

med att hitta relevant litteratur som förklarar begreppet samverkan. Detta kan i sin 

tur ha betydelse, då vi i resultatet har fått fram olika svar om vad samverkan innebär 

för dessa lärare. Det är även en svårighet att tolka intervjusvaren som handlar om 

samverkan, eftersom respondenterna förstår och tolkar begreppet på olika sätt. 

5.2 Analys och diskussion  
Vi har kommit fram till att begreppet föräldrasamverkan är diffust för 

respondenterna. Flera av lärarna svarade på frågan om hur föräldrar samverkar i 

skolan att de är med och skjutsar och hjälper till med städ- och fixardagar samt att 

när föräldrar är med på föräldramöten har de möjlighet att påverka. Många av 

lärarna tolkade frågan på ett annat sätt än vi menade då de gav praktiska råd om hur 

en förälder ska eller inte ska vara. Samtidigt ville inte vi styra deras svar, eftersom det 

var deras tolkning av vad samverkan innebär som var intressant för oss. Många av 

våra respondenter resonerade om hur viktigt det är hur en förälder ska vara, t.ex. att 

barnet ska ta ansvar och fatta egna beslut, att föräldrar bör ta ett steg tillbaka. Detta 

önskvärda förhållningssätt hos föräldrar betraktar även Lillard (1976), Montessori 

(1976), Britton (1992) samt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) som 

viktigt.  

Det finns enligt våra resultat flera olika slags föräldrasamverkan i Montessoriskolan 

där lärarna har många och höga förväntningar på föräldrarna till elever som går i 

Montessoriskola. Ett exempel som både lärarna i vår studie och Britton (1992) 



19 
 

nämner är de ”basala behoven”, men de behoven som består av känslor nämnde 

ingen av våra respondenter, vilket Britton menar inte är lika självklara. Resultatet 

visade även att lärarna uppfattar att föräldrarna har höga förväntningar på dem. 

Detta visar på att samverkan är viktigt för barnets skull, för att barnet ska få det så 

bra som möjligt i skolan och att det ska få arbeta utifrån sina egna förutsättningar, 

vilket resultaten tyder på att lärarna förväntar sig att hem och skola ska arbeta mot 

samma mål gällande eleverna. Respondenterna förväntar sig att föräldrarna ska vara 

engagerade och de säger också att de flesta föräldrar är väldigt engagerade, de har 

som vissa uttryckte det: väldigt bra föräldrar. Att ha väldigt engagerade föräldrar 

ansåg vissa av lärarna i studien som problematiskt för att de kräver så mycket av 

läraren. Men det är samtidigt bra för att då är de engagerade i sina barns skolgång. 

Att ha bra föräldrar innebär också enligt några av respondenterna att många av 

föräldrarna är ”välutbildade eller har högstatusjobb”, vilket i sin tur kan vara ett 

hinder för samverkan på en Montessoriskola för att de då inte har möjlighet till att ta 

ledigt för att vara en aktiv förälder i skolan. Eller så är det så att det är just dessa som 

kan ta ledigt om de bara vill. De har kanske större möjligheter att själva styra över sin 

arbetstid än vad t.ex. en kassörska eller industriarbetare har som inte kan lämna 

kassan eller bandet hur som helst.  

Enligt resultatet förekommer mest besök i lågstadiet. Besöken har redan ägt rum 

under de tidigare åren och det är en av anledningarna till att föräldrarna inte kommer 

och hälsar på senare. Föräldrar samverkar också när de hämtar och lämnar enligt 

resultatet. Även förberedelser inför att ha ett barn som ska börja i Montessoriskola är 

ett sätt att samverka. Alla lärare arbetar inte på fritids så det är inte generellt att 

samtliga har dessa möten, men även lämning och hämtning av barn är ett sätt att 

samverka enligt respondenter i studien. 

Malm (2003) presenterade i sin studie intervjusvar av Montessorilärare om 

föräldrasamverkan, där har vi hittat både likheter och skillnader i jämförelse med vår 

studie. Likheter som vi kan se är att lärare upplever att föräldrar har stora 

förväntningar på lärarna. Malm kom i sin studie även fram till att det är viktigt med 

en gemensam syn på pedagogiken, verksamheten och på hur barn ska fostras. Ett bra 

samarbete mellan lärare och föräldrar är en förutsättning för att få en fungerande 

verksamhet. Då en respondent i Malms studie uppfattar att Montessorimetoden inte 

passar för alla barn, t.ex. barn med bokstavskombinationer kan det bli för många 

intryck för just de barnen, medan respondenter i vår studie uppfattar att föräldrar 

som har barn i behov av särskilt stöd t.o.m. särskilt söker sig till Montessoriskolan för 

att få hjälp. Dessa skillnader i synsätt kan bero på att respondenterna som svarat har 

olika utbildning och olika erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Och kanske också för att den individualisering som Montessoriskolor tillämpar 

numera betraktas som en fördel i arbetet med dessa barn. En av respondenterna sade 

att de i Montessoriskolan förväntas ta hand om barn i behov av särskilt stöd på bättre 

sätt eftersom Maria Montessori kopplas ihop med funktionshindrade barn. Detta 

bidrar till att föräldrar har stora förväntningar enligt henne. De svar vi fick skiljer sig 

i denna fråga väldigt mycket från Malms studie. Föräldrar som söker sig till 
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Montessori kan göra det av olika anledningar och ett av skälen till att söka sig hit kan 

vara om ”man har ett barn med ett särskilt behov av något slag som man inte riktigt 

kan tillgodose på en kommunal skola”.  

Föräldrar kan ses som både en tillgång eller ett hinder i barns lärande. Enligt 

Montessori (1987) så tar barnen in kunskap på egen hand, här ska föräldrar inte lägga 

sig i barnets utveckling. Eftersom man som vuxen inte kan tvinga barnet till att lära 

sig. som en av våra respondenter sade, att det handlar mer om att locka barnen till ett 

lärande och inhämtning av ny kunskap. Våra respondenter menar även att föräldrar 

kan förstöra för barnet när de vill att de ska vara på en högre kunskapsnivå än vad de 

klarar av. Dessa argument lyfter inte Hainstock (1997) fram. Han anser att 

Montessoripedagogiken kan användas i hemmet som ett komplement, av de föräldrar 

som har sitt barn på en icke Montessoriskola och vill att barnet ska utvecklas mer 

framåt.  

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) säger att föräldrar har en stor roll 

och påverkar hur barnet framgångsrikt klarar sig med sina studier i skolan. Ingen 

förälder ska se sina barn som tomma kärl som ska fyllas utan barnen ska ses som 

kompetenta och kapabla till att ta ansvar (Skjöld Wennerström och Bröderman 

Smeds, 1997). Lillard (1976) säger att föräldrar hämmar sina barn genom att försöka 

proppa de fulla med information när de ser barnen som ej kapabla. Vi har dock i 

åtanke att den mer moderna barnsynen som finns idag hade då ännu ej fått fäste. 

Andersson (2001) nämner att Maria Montessori menar att föräldrar har en stor och 

viktig roll i hur barnen kommer att klara sig. Eftersom våra resultat visade på att det 

finns många aktiva föräldrar och föräldrautbildningar på två av de tre skolorna som 

vi besökt, vet i alla fall föräldrarna att de har en viktig roll. Men vi vet inte hur de 

arbetar för att barnen ska leva på ett ”riktigt sätt”, som en av respondenterna nämnde 

var viktigt.  

Likheter med Malms (2003) studie som vi fann med vår är att det framkommer svar 

från lärarna som säger att föräldrar som söker sig till Montessoriskolor förväntar sig 

att deras barns svårigheter ska försvinna när de börjar där. 

Maria Montessori skrev att metoden som hon arbetat fram inte var fulländad, den 

skulle utvecklas med tiden och med samhället (Hainstock, 1997; Andersson, 2001). 

Denna önskan kan dock försvåras av att hennes metod är väldigt detaljerad i hur den 

ska tillämpas. Materialet och hur det skall användas är väldigt styrt från hennes sida. 

Det finns böcker med tydliga anvisningar till både föräldrar och lärare om hur ett 

hem och hur en skola ska se ut samt hur det ska anpassas för barnet. Eftersom hon 

anser att metoden inte är fulländad men att den samtidigt är så detaljerat 

strukturerad, anser vi att hon inte ger utrymme för att utveckla pedagogiken. Detta 

förmodar vi, kan vara en orsak till att materialet och pedagogiken inte har utvecklats. 

Även föräldrar verkar nöjda eftersom de fortsätter att sätta sina barn i 

Montessoriskolor, därför finns det väl ingen efterfrågan till att förnya metoden? Men 

samhället har utvecklats sedan Maria Montessori tog fram sin metod. Idag finns 

läromedel via massmedia vilket metoden inte ger utrymme för och t.o.m. beskriver 
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som något skadligt och negativt som en av våra respondenter tog upp under 

intervjun. Frågan som ställdes handlade om i vilken omfattning det sker besök i 

skolan. Hon sade att föräldrar skulle bli mer medvetna ”om de skulle vara med så 

skulle de se hur påverkade de blir av filmerna, de pratar om [...] och det blir för 

mycket. Men var de här och fick se så skulle de haja”. I resultatet framkom det att 

barn helst ska vara med när föräldrar utför vardagssysslor istället för att leka med 

leksaker eller titta på tv. Idag finns leksaker som ger möjlighet för barnen att utveckla 

sin motorik och det fanns inte förr, då var kanske morötter och potatisar ett 

alternativ men barnen ska väl få rätt till att utöva barnkulturen som den ser ut idag 

också, vilket enligt oss även tillhör en del av det riktiga livet. I två av skolorna som vi 

besökte nämndes av flera lärare att de flitigt använder datorer som 

kommunikationsmedel med föräldrar. Det är ett sätt att modernisera en verksamhet, 

men det är det organisatoriska som är modernt medan materialet inte har hängt med 

i utvecklingen på samma sätt. I resultatdelen nämndes att datorer dagligen används i 

undervisningen och vi ser att detta är att ta pedagogiken in i dagens samhälle.  

 

Maria Montessori menade att föräldrar är viktiga i Montessoripedagogiken 

(Andersson, 2001). Även lärarna i studien anser att föräldrar spelar en viktig roll och 

detta synliggörs också i våra tabeller (se tabell 1 och 2). Montessoris psykologi 

kritiserades för att vara gammal redan när hon levde och än idag ser metoderna som 

hon tog fram likadana ut (Lillard, 1976; Signert, 2000). Har vi inte kommit längre i 

utvecklingen? Det vi menar med högre krav och större förväntningar är rent praktiskt 

städ-, fixar-, miljö- (utomhus och inomhus) och materialdagar som förekommer på 

skolorna där föräldrar förväntas utan betalning delta på sin fria tid. Vi menar att det 

inte finns föräldrautbildningar på vanliga skolor som föräldrar förväntas gå på, därför 

förväntar de mer på Montessori. Att vara en engagerad förälder är enligt Hainstock 

(1997) viktigt för att barnet ska lyckas och Hainstock har skrivit denna bok som stöd 

till föräldrar som vill undervisa Montessori hemma utöver skolundervisningen. 

Lärare i studien menar också att de som söker sig till Montessoriskolor gör ett aktivt 

val. Det kan vara allt från att skolan befinner sig i närområdet till att föräldrarna får 

skjutsa sina barn till skolan. Återigen kommer frågan om det då är en skola för alla 

eftersom alla inte har möjlighet att skjutsa sina barn till den skola man önskar.  

Maria Montessori startade sin verksamhet i källarlokaler för att hon ville att alla barn 

skulle ha rätt till skolgång och att föräldrarna skulle kunna arbeta (Lillard, 1976; 

Egidius, 2009).  Barn som kom från fattiga familjer fick komma dit, upptäcka 

materielen och lära sig. Fattiga barn hade inga leksaker i hemmen och när de kom till 

skolan, kom de till en plats med många olika saker, är inte bara det ett skäl till att 

materialet blev intressant för barnen? En av respondenterna nämnde att vissa väljer 

för att det tycks vara finare. Detta är värt att nämna då Maria Montessori menade att 

pedagogiken skulle vara till för alla (Montessori, 1992), men är den tillgänglig för 

alla? Vem som helst kan och får söka till Montessoriskolan men kan alla leva upp till 

förväntningarna? Enligt våra respondenter blir det inga konsekvenser om föräldrarna 

inte kan vara så engagerade som de önskar. Montessoriskolor är som tidigare nämnts 

friskolor och vissa har startats genom föräldrakooperativ. De är beroende av att 
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många föräldrar ställer upp och arbetar då det blir en ekonomisk besparing att 

föräldrarna hjälper till.  

En av respondenterna upplevde att kommunikationen med de som har annat 

modersmål än svenska kan vara svår, då det lätt kan bli kulturkrockar och 

missförstånd enligt henne. Detta kan påverka samverkan mellan hem och skola på ett 

problematiskt sätt. Vi vet inte i vilken omfattning Montessoriskolorna kännetecknas 

av mångfald, då det inte var någon annan respondent som nämnde något om varken 

barn eller föräldrar med annat modersmål.  

 

Montessori beundrade kulturer där föräldrar tillbringade mycket tid med sina barn 

eftersom det enligt henne gjorde barnen trygga (Lillard, 1976). Maria Montessori 

ansåg att skolan vid alla tillfällen skulle vara öppen för besök. Detta är skolorna också 

idag enligt de resultat vi fått fram, men det finns oftast inte tid hos dessa välutbildade 

upptagna föräldrar. Som lärare är det inte lätt att veta vad som är realistiskt att 

förvänta sig av föräldrar samt att det man ber om eller ser som önskvärt hos föräldern 

kan bli en oerhörd press. Föräldrar har väldigt stora krav på lärarna (Karlsson, 2004) 

vilket framkom i resultatet då lärarna sade sig uppleva att föräldrar ibland har 

orealistiska förväntningar på läraren, att de ska klara allt. Föräldrar kan känna sig 

tvingade att engagera sig i skolan. Det är därför viktigt att känna till den makt lärare 

har gentemot föräldrar. I resultatet framgick att lärarna har krav på att föräldrar ska 

gå föräldrautbildningar i två av de tre skolorna som vi besökte. Detta är en skillnad 

jämfört med den skolan som har valt att ta bort föräldrautbildningen p.g.a. brist på 

intresse hos föräldrarna. Är föräldrautbildning något hållbart i dagens samhälle när 

samtliga respondenter menar att föräldrar har väldigt mycket att göra i dagens 

samhälle?  

5.3 Slutsatser 
Slutsatser som kommit fram i studien är att Montessoriskolor skiljer sig från 

varandra i hur mycket de förväntar sig av föräldrarna när det gäller samverkan. Vissa 

skolor var mer beroende av föräldrar som ställde upp än andra, trots att dessa skolor 

arbetar utifrån samma pedagogik. Lärarna är i stort nöjda med hur samverkan 

fungerar mellan hem och skola då föräldrarna lever upp till lärarnas förväntningar. 

Föräldrar besöker sina barn mer i de lägre åldrarna. 

5.4 Nya forskningsfrågor 
Vidare vore det mycket intressant att veta hur lärare som inte arbetar i 

Montessoriskolor upplever föräldrasamverkan och om det finns lika mycket 

förväntningar hos dem. I efterhand skulle det vara bra att även ha intervjuat föräldrar 

för att få båda parters syn på samverkan men det var inte möjligt för oss och därför 

skulle det vara intressant att fortsätta forska om föräldrars syn på samverkan. 

5.5 Pedagogisk relevans  
Studien som vi gjort har pedagogisk relevans genom att vi har kritiskt granskat och 

att vi i studien lyft fram Montessoripedagogikens styrkor och svagheter. Att fördjupa 
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sig i en pedagogisk inriktning är inspirerande, då det alltid är bra att ha kännedom 

om olika synsätt. Det är en fördel att ha insikter om hur komplext begreppet 

samverkan kan vara. Lärare ser på samverkan på ett sätt, vilket nödvändigtvis inte 

behöver stämma överens med hur en förälder vill att den optimala samverkan ska se 

ut. Om samverkan inte fungerar mellan hem och skola ses det som problematiskt av 

lärarna, vilket i sin tur kan ha betydelse för barnens skolframgång. 
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Bilaga a 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Ålder: 

Utbildning: 

Hur länge har du arbetat som lärare i Montessoriskolan? 

Vilka skillnader finns på er verksamhet och en Montessoriinspirerad verksamhet? 

Intervjufrågor 

Syn 

Hur ser den ideala föräldern ut? 

Hur ser dina förväntningar ut på föräldrarna? (Berätta om föräldrars ansvar i skolan 

och hemmet.) 

Berätta om sådant som kan vara bekymmersamt med föräldrar. 

Samverkan 

Beskriv vad som är bra med föräldrasamverkan. 

Vilka problem kan uppstå vid samverkan med föräldrar? 

Beskriv hur föräldrar är delaktiga i verksamheten. 

Vad kännetecknar en förälder som söker en Montessoriskola för sitt barn? 

Berätta om föräldrars förväntningar på skolan/personalen. 

I vilken omfattning sker besök i skolan? 

Behöver barn förberedas på något sätt innan de börjar i en Montessoriskola?



 

 

Bilaga b 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Sanna Pynnönen och Emma Sundberg, som skriver vårt 

examensarbete på Mälardalens Högskola. Under vår utbildning har vi kommit att intressera 

oss av Montessoripedagogiken, därför har vi valt att fördjupa oss i den pedagogiska 

grundsynen och föräldrasamverkan i skolan. Vi vill nu därför intervjua tio behöriga och 

verksamma lärare. Syftet med arbetet är att synliggöra lärare syn på samverkan mellan hem 

och skola. Resultatet av intervjuerna kommer endast att användas i utbildningssammanhang. 

Urvalet utgörs av sammanlagt tio respondenter, från Montessoriskolor. Resultaten behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att deltagarna i studien inte kan identifieras av utomstående. 

Endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till de enskilda svaren. Under intervjun 

kommer vi att spela in med bandspelare samt anteckna, och efter att vi transkriberat all data 

kommer banden att raderas. Vi kommer att utföra intervjun enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och det betyder att du som respondent frivilligt medverkar och kan 

närsomhelst avsluta intervjun om du vill. Vi har beräknat att tiden för intervjun kommer att ta 

20-30 minuter.  

 

Vi vill på förhand tacka Dig för din medverkan! 

 Eskilstuna Datum  

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare via e-post eller 

per telefon. 

 

Kontakt   

Emma Sundberg   Sanna Pynnönen 

  

   

 

Handledare  

Tuula Vuorinen, Doktorand (didaktik) 


