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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka varför föräldrar väljer Montessoriförskolan åt sina barn. 

Studiens fokus riktas mot föräldrarnas sociala bakgrund samt deras egna skolerfarenheter. För 

att uppnå detta syfte ska författarna besvara följande frågeställningar: 

 Varför väljer föräldrar Montessoriförskolan?  

 Vilka egna skolerfarenheter har föräldrarna? 

Metod 

 I denna studie har författarna intervjuat sju föräldrar på tre olika Montessoriförskolor. 

Respondentgruppen bestod av fem föräldrar från Stockholms innerstad och två föräldrar från 

en förort norr om Stockholm. 

Resultat  

Resultatet från studien visar att många av föräldrarna väljer Montessoriförskolan till sina barn 

då dessa skolor använder sig utav välutbildade pedagoger, har en hög grad av självständighet 

och har ett gott rykte. Samtliga föräldrar som deltagit i studien har en akademisk utbildning 

och majoriteten av föräldrarna anser sig tillhöra medelklassen. 

Slutsats 

Författarna har kommit fram till att synen på eleven inom Montessoripedagogiken är det som 

tilltalar föräldrarna att välja en Montessoriförskola till sina barn. Skolbakgrunden har påverkat 

vissa föräldrar i deras förskoleval. Negativa och positiva upplevelser från deras egen skoltid 

har både medvetet och omedvetet gjort att valet föll på en Montessoriförskola.  
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1.0 Introduktion 

Vad är egentligen bäst för ens barn? Att de vistas större delen av sin förskoletid i naturen eller 

att de i så stor utsträckning som möjligt försöker utveckla sig under en stor konstruktiv frihet? 

Ända sedan skolvalsreformen och friskolereformen genomfördes under det tidiga 1990-talet 

har föräldrar haft friheten att välja förskola och skola åt sina barn. Idag är urvalet av alternativ 

pedagogik stort, ett val som ger många möjligheter för föräldrarna men att det också i många 

fall kan vålla föräldrar huvudbry är lätt att föreställa sig. Vilken typ av skolgång vill jag som 

förälder välja åt mina barn, vad innebär mina val för barnens framtid? 

 

Att aktivt välja ”rätt” när det gäller förskola och skola är en fråga som väckt debatt under de 

senaste åren, även om fokus i första hand har legat på valet av högstadium och gymnasium. 

Med det fria skolvalet förväntas föräldrarna bli medvetna och aktiva i sitt val för sina barns 

framtida skolgång. Redan vid barnets födsel krävs det många gånger att föräldern är á jour 

med vilka skolalternativ som finns att tillgå. Att välja rätt i detta stora utbud av pedagogiker 

är inte helt okomplicerat för föräldrarna. De alternativa pedagogikerna har blivit vanligare, 

vilket försvårar föräldrars val av skola för deras barn. Detta väcker frågan om varför föräldrar 

väljer Montessori framför det kommunala alternativet till skolgång. Vidare, kan föräldrarnas 

egen skolbakgrund ha påverkat valet av förskola?  

 

Det finns även fördomar om att Montessoriskolorna skulle vara elitistiska, där enbart 

högutbildade och höginkomsttagare väljer att placera sina barn (Montessoriförbundet). Dels 

skulle detta bero på att den kommunala skolan inte utvecklar barnet på samma sätt som 

Montessori. Finns det någon sanning bakom dessa påståenden eller är det myter? Är 

Montessoriskolan en skola för barn från en homogen samhällsklass med speciella 

gemensamma intellektuella intressen eller finns det ett brett spektra av barn från olika 

förhållanden i denna typ av förskola? 
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1.1 Bakgrund 

I detta kapitel ska Montessori pedagogiken behandlas. Därefter kommer tre andra 

pedagogiker beskrivas för lättare insyn och förståelse.  

 

Den första pedagogiken är Freinet pedagogiken. Celestin Freinet föddes i Frankrike år 1896 

och utformade en verklighetspedagogik/arbetspedagogik. Genom att ifrågasätta den 

traditionella skolans auktoritära undervisningsmetoder skapade han en skola där eleverna gavs 

möjlighet att uttrycka sig fritt och att utveckla sin fantasi tillsammans med sin skaparlust. I 

Freinet pedagogiken får eleverna erfarenhet genom olika experiment, undersökande arbetssätt 

och direktstudier av samhället vi lever i. (Nordheden 1995, s. 9-12)  

 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien där Loris Malaguzzi utvecklat en pedagogik med 

samma namn, Reggio Emilia. Pedagogiken använder sig av ett arbetssätt som förespråkar och 

bygger på en tro om våra möjligheter som människor, en stor respekt för barnet där det finns 

en övertygelse om att alla barn föds intelligenta med en stor förmåga och drivkraft att utforska 

vår värld. Pedagogiken förnyas och utvecklas hela tiden med barnens behov i fokus och med 

hänsyn till samhällets förändringar. Pedagogiken använder sig inte av ett färdigt program. 

Däremot kan inspiration från pedagogikens grundtankar användas i verksamheten utifrån ens 

egna förutsättningar. (Jonestoij & Tolgraven 2001, s. 50-55)  

 

Den tredje och sista pedagogiken är Waldorfpedagogiken där utvecklingen ligger på hela 

människans känslor, tankar och vilja. Man integrerar teoretiskt, praktiskt och konstnärligt 

arbete så långt som möjligt i arbetssättet. Pedagogikens grund kommer från Rudolf Steiners 

antroposofi, där antropo står för människa och sofi för vishet = människovishet, där själva 

inlärningen behandlar det konkreta och mer hantverksmässiga först, för att sedan succesivt 

behandla det mer abstrakta (Ritter 1997, s. 7-14).   

1.1.1 Vem var Maria Montessori? 

Maria Montessori föddes i italienska Chiaravalle år 1870. Hennes medelklassiga föräldrar 

sågs som starka individualister som var högutbildade och framgångsrika. Under Marias tid 

var lärare det enda accepterade yrket för unga damer i Italien, men hon vägrade att följa 

strömmen och valde därför, med stöd av sin mamma, att studera teknik för att sedan byta till 
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medicin som fångat hennes intresse. Hon blev år 1896 den första kvinnan som tog examen vid 

universitetets medicinska fakultet. (Hainstock 1999 s. 30-31) (Reimer-Eriksson 1995, s.11) 

 

Efter examen återvände hon till universitetet för forskarstudier vid den psykiatriska kliniken 

och anslöt sig senare till personalen som volontär. Arbetsuppgifterna för Montessori bestod av 

att besöka olika mentalsjukhus för att sedan välja ut patienter som skulle få behandling vid 

kliniken. Montessori hade ett stort intresse för barn vilket medförde till att hon började läsa 

Jean Itards och Edouard Seguins arbeten.  Jean-Marc-Gaspard Itard var läkare på en 

institution i Paris där de arbetade med dövstumma patienter. Han ansåg att observationer var 

lika viktiga som utbildning av sjuka samt att förnuftet utvecklas genom att sinnena aktivt tar 

emot intryck. Edouard Seguin var studerande hos Itard. Enligt honom var mentala 

efterblivenheter snarare ett pedagogiskt än medicinskt problem. Han utvecklade en serie av 

stegrade övningar som underlättade de efterblivna elevernas motoriska utveckling. Det var 

också dessa verk som till slut kom att ha en stor betydelse för Montessoris egna teorier 

(Hainstock 1999, s. 31-33, Reimer-Eriksson 1995, s. 35-36). 

 

Under arbetet med barnen på mentalsjukhusen blev Maria Montessori övertygad, likt Seguin, 

om att många av barnens problem snarare var av pedagogisk än medicinsk art. För att ge 

barnen både intellektuell och känslomässig stimulans framställde hon speciella pedagogiska 

metoder och hjälpmedel. Resultaten med pedagogiken bland de mentalt störda barnen var 

mycket goda. Själva pedagogiken grundar sig på noggranna studier av barns utveckling och 

observationer av barns beteende - om miljön och de vuxna kring barnens närhet gör det lättare 

för barnens val av aktivitet och ger de den tid de behöver för att genomföra den uppgift som 

valts. Inom pedagogiken ska barnet få arbeta så självständigt som möjligt medan pedagogen 

uppträder mer som en observatör och ger barnet handledning. I ett klassrum på en 

Montessoriförskola ska det finnas många olika inlärningsmedel för att ge barnen en så stor 

chans till att utveckla sina sinnen som möjligt. Det ska dock tilläggas att det endast ska finnas 

en av varje för att barnen då måste turas om att leka med alla leksaker, samtidigt som de lär 

sig om respekt. (Hainstock 1999, s. 33-34, Reimer-Eriksson 1995, s. 11) 

 

I januari år 1907 fick Montessori chansen att arbeta med normala barn i och med öppnandet 

av Casa dei Bambini - barnens hus - i ett hyreshus som låg i slumområdet San Lorenzo i 

staden Rom. Det fanns 50-60 barn på Casa dei Bambini i tre- till sexårsåldern, där alla var 
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normalbegåvade men saknade uppfostran. Förhoppningarna från ägarna var att Montessori 

skulle få barnen till förvärvsarbetande mödrar att hålla sig borta från gatorna. Hon använde 

sina egna idéer i undervisningen där barnen själva fick friheten att välja det de ville arbeta 

med i den nya omgivningen, med villkoret att de inte fick störa någon annan, eftersom hon 

ansåg att det skulle hjälpa dem att bli självständiga som individer. Det material som barnen 

använde sig av var anpassat efter deras storlek samtidigt som miljön på barnens hus var 

hemtrevlig och stimulerande för barnen vilket Montessori ansåg vara väldigt viktigt för att få 

bästa resultat. Hon lyckades utomordentligt med att hålla barnen borta från gatorna, men hon 

fick dem framförallt till att bli flitiga elever. Det var efter Casa dei Bambini som Montessori 

eran tog fart på riktigt. (Hainstock 1999, s. 34-36, Reimer-Eriksson 1995, s. 35-36) 

1.2 Montessori och LGR 11 

Maria Montessori talade ofta om respekt. Hennes pedagogik genomsyras av aktning och 

respekt för allt liv och vår unisona miljö. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad 

är viktigt inom Montessoripedagogiken (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 1997, s. 

56-60). Citatet ”ett barn som bemöts med respekt och vänskap lär sig känna empati och 

respekt för andra” förklarar betydelsen utav ordet respekt inom pedagogiken. I den allmänna 

delen av LGR 11 kan man relatera nedanstående stycke till pedagogiken.  

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (LGR 11, s. 7) 

 

Maria Montessori förespråkade även att barnen skulle få utforska världen och öppna nya 

vägar till kunskap genom att använda sina sinnen. Hon menade att sakerna vi använder för att 

utveckla våra sinnen hjälper oss att öppna nya vägar till omvärlden. Hon fick denna insikt i 

början av 1900-talet efter att ha arbetat med utvecklingsstörda barn. Lusten att upptäcka nya 

ting genom sina sinnen är en viktig del av pedagogiken och även något som LGR 11 tar upp i 

följande stycke. (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 1997, s. 75) 

 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ som samhällsmedlem... Utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära skall utgöra en grund för undervisningen. (LGR 11, s. 13) 
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Att använda sig av åldersintegrerade klasser var också något som Maria Montessori talade för. 

Hon menade att barnen får träna på att samverka med äldre/yngre elever, vilket medför att 

man kan lära av varandra. Här får barnen även undervisning som passar deras nivå, då det 

alltid finns barn som utvecklas i en snabbare takt än andra (Hainstock 1999, s. 30). 

Läroplanen har också försökt att integrera förskoleklasser, skolor och fritidshem med 

varandra i följande citat: Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall 

utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.  (LGR 11, s. 16) 

 

Pedagogiken strävar efter att det som görs i skolan sedan följer med hem, så att inte barnen 

blir förvirrade av att möta två olika världar (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 1997, 

s.144). LGR11 stöder Montessori i följande del: 

 

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (LGR 11, s. 9) 

 

”Att vara fri är inte att göra allt man får lust att göra. Det är att kunna vara verksam utan 

hjälp” (Hainstock 1999, s. 42). Friheten är ett nyckelbegrepp inom pedagogiken och innebär 

att barnen ska ha en stor frihet men under ansvar. Det krävs en oerhörd självdisciplin för att 

friheten inte ska bli något negativt (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 1997, s. 53-

55). Detta belyser även LGR 11 i nedanstående citat. 

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (LGR 11, s. 7) 

 

Montessoripedagogiken fokuserar oerhört mycket på individen vilket innebär att denne står i 

fokus. Utgångspunkten ligger i att eleverna/barnen själva ska ta egna initiativ och även 

ansvara för sin egen inlärning. Eleverna/barnen ska sträva efter att vara kreativa och vilja lära 

sig utan att en pedagog ska behöva tvinga fram något. Inflytandet är viktigt inom pedagogiken 

då eleverna har mycket att säga till om, vilket behövs då deras röst är en viktig faktor för att 

de ska känna lust att lära sig (Hainstock 1999, s. 97-98). LGR 11 redogör för detta i följande 

två delar: 
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Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 

att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra. (LGR 11, s. 9) 

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden.  (LGR 11, s. 9) 

1.2.2 Rollen som pedagog 

Frihet, ansvar, självständighet, individualisering och ett elevaktivt arbetssätt är nyckelord i 

Montessoris pedagogik. Som lärare på en Montessoriskola skall man vara en länk mellan sina 

elever och det material som finns att tillgå. Ett stort ansvar som pedagog är att väcka barnens 

intresse för alla olika slags ämnen, där strävan skall ligga i att vara lågan som tänder gnistan 

hos barnen. Generellt i undervisningen presenteras materielen individuellt men det 

förekommer även presentationer för olika stora grupper av barn. När arbetet sedan är igång 

skall man som pedagog hålla sig undan så att barnet inte känner sig distraherat på något sätt 

som kan leda till en sämre arbetsro och inlärning. Montessori själv ansåg att varje avbrott som 

uppstår i arbetet kan ses som ett hinder för elevernas fortsatta utveckling. Den sista delen av 

inlärningen är att diskutera och reflektera över vad som har gjorts för att sedan dela med sig 

sin kunskap till sina vänner (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds 1997, s. 39-49, 

Hainstock 1999, s. 33-36). 

1.2.3 Föräldrar/vårdnadshavares roll 

 

Att som förälder vara påläst om Montessoriutbildningar är en stor förmån enligt Elizabeth 

Hainstock (1999, s. 15) eftersom Montessoriskolorna ibland kan skilja sig lite från varandra 

vad gäller barnuppfostran och utbildning. Det finns alltid gemensamma faktorer som är 

typiska för Montessoriskolor som exempelvis miljöanpassningen för barnen. Möblerna är i 

barnens storlek och barnen rör sig fritt i klassrummet samtidigt som de arbetar med sin 

uppgift (Hainstock 1999, s.35).  Elizabeth G Hainstock (1999, s. 151-152) nämner vidare att 

det är väldigt viktigt för föräldrar/vårdnadshavare att ha kännedom om bakgrunden till 

Montessoripedagogiken eftersom den även bör tillämpas hemma. Ett stort engagemang från 

både pedagogerna och föräldrarna/vårdnadshavaren ger bästa samarbete och resultat.     
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För föräldrar med närhet till finkultur så ses, enligt Mikael Palme (1990), utbildningssystemet 

som en naturlig del av livet och inte enbart som ett medel för att nå en särskild yrkesposition. 

Därför är det stor sannolikhet att det ovan nämnda engagemanget kommer naturligt för 

föräldrar i denna sorts familj. Detta även för att dessa föräldrar ofta har befunnit sig i ett 

utbildningssystem under en längre tid (Palme, 1990). 

1.2.4 Vad är skillnaden mellan en Montessori- och kommunalskola? 

Det skiljer allt mindre mellan en Montessori- och kommunalskola. De senaste läroplanerna är 

klart inspirerande av Montessoripedagogiken (NE, 2007). Trots detta har dock barnen på en 

Montessoriskola en större chans att utvecklas efter sina egna förutsättningar (Hainstock 1999, 

s. 148-150). I en Montessoriklass, till skillnad från en vanlig klass på en kommunalskola, 

används åldersblandade klasser. Detta leder till att barnen då får möjlighet att välja och ta till 

sig de kunskaper som intresserar dem just vid det tillfället. Barnen styr själva sin 

kunskapsinhämtning, till skillnad från en kommunal skola där det är läraren som förmedlar 

kunskapen till barnen på ett annat sätt. Förmågan för barnen att planera själva växer 

successivt under lärarens anvisningar. Grundidén med Montessoripedagogiken är att lära på 

ett sätt som främjar utvecklingen av självständiga individer som är engagerade i sina egna liv 

(Hainstock 1999, s. 148-150).  

1.3 Forskningsgenomgång  

I en undersökning som redovisas på friskola.se har Ipsos, på uppdrag av Svenskt Näringsliv 

hösten 2010, fått fram resultatet att föräldrar som har sina barn på fristående förskolor ger 

bättre omdömen till skolor jämfört med föräldrar som har sina barn på kommunala skolor. En 

markant skillnad kan ses i redovisningen av de siffror som ingår i undersökningen. 74 procent 

av föräldrarna i fristående förskolor menar att det finns tillräckligt med personal medan endast 

52 procent av föräldrarna i kommunala skolor anser detsamma. De fristående förskolorna får 

även avsevärt bättre omdömen än de kommunala vad gäller lärandet på skolan. 79 procent av 

föräldrarna på de fristående förskolorna anser att deras barn ges de bästa förutsättningarna för 

utveckling och lärande samtidigt som endast 62 procent av föräldrarna till barn på kommunala 

förskolor instämmer i detta. (Morin, 2010) 

 

Anette Löfström (2012) har gjort en studie om påverkande faktorer vid föräldrars val av 

förskola. Resultatet av studien visar att följande faktorer påverkar föräldrars val av förskola 

för deras barn: Miljöanpassningen i klassrummet för att främja pedagogiska arbetssätt, 
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pedagogernas bemötande, skolans rykte och tillämpning av pedagogik, barnets möjlighet till 

att styra sin dag samt att IT-användningen på förskolan berör andra delar än endast spel. 

(Löfström, 2012) 

 

Sara Arvidsson (2010) har undersökt hur föräldrar väljer förskola för sina barn. Resultaten i 

studien visar på att personalens bemötande, närheten till hemmet, förskolans miljö, den 

pedagogiska verksamheten och förskolans profilering är avgörande faktorer vad gäller 

föräldrars besluttagande vid val av förskola för sina barn. (Arvidsson, 2010) 

 

Cecilia Edström, Jessica Lydén och Helena Söderberg (2009) har gjort en studie om föräldrars 

motiv till val av förskola åt sina barn. Förskolans pedagogik, arbetssätt, personal, utemiljö, 

föräldrars inflytande, lokalisering och kost är de faktorer som föräldrarna i studien ansett sig 

vara till grund av förskolevalet till sina barn. (Edström, Lydén & Söderberg, 2009) 

 

I Löfström (2012), Arvidsson (2010), och Edström, Lydén & Söderbergs (2009) 

undersökningar syns ett tydligt samband, då samtliga studier fokuserar på föräldrars val av 

förskola åt sina barn. Morin (2010) jämförde omdömen från föräldrar som har sina barn på 

fristående skolor med föräldrar vars barn går i kommunala skolor. Alla dessa studier kan 

kopplas till denna studie som syftar till att få reda på varför föräldrar väljer 

Montessoriförskolan till sina barn. 

1.4 Teoretiska begrepp  

1.4.1 Social bakgrund 

Eftersom begreppet social bakgrund omfattar ett stort område så har författarna valt att 

begränsa betydelsen enligt följande:  

• Föräldrarnas utbildning (grundskola, gymnasium och högskola)  

• Föräldrarnas yrke  

• Föräldrarnas samhällsklass (låg, medel och hög) 

 

Det vanligaste måttet på social bakgrund är socioekonomisk indelning, SEI, som framför allt 

bygger på föräldrarnas yrke. Även föräldrarnas utbildningsbakgrund är bra att använda som 

mått på den sociala bakgrunden (SCB, 1982). Den sociala bakgrunden i denna studie har med 

föräldrarnas utbildningsnivå, yrke samt den samhällsklass föräldrarna anser sig tillhöra. Dessa 
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delar av den sociala bakgrunden kommer att ge oss en tydlig bild av föräldrarnas ekonomiska 

status. 

1.4.2 Habitus begreppet  

Förklaringen till varför många människor har olika värderingar och intressen kan göras på 

många olika vis. En del har sökt svar i psykologiska teorier och anser att det beror på 

upplevelser under barndomen och på andra individuella faktorer, medan andra menar att det 

har att göra med de samhälleliga strukturer och materiella villkor som människor lever under 

vilket formar oss till de vi är. Genom att utgå från den franska sociologen Pierre Bourdieu och 

hans definition av habitus begreppet kan de båda perspektiven mötas (Redelius, 1997).  

 

Habitus är en individs inlärda handlingspositioner eller handlingsmönster (Engström 2010, s. 

42 f). Habitusbegreppets grund är alltså tanken att de erfarenheter människor har fått uppleva 

och utsatts för formar dem som individer. En individs vanor och förhållningssätt har 

anskaffats genom de upplevelser och erfarenheter som individen samlat på sig i livet 

(Redelius, 1997). Det bör dock tilläggas att ens habitus inte är bestående, utan kan förändras i 

takt med att individen gör nya erfarenheter (Broady, 1998). 

 

En tanke som finns är att det liv som hittills upplevts ska påverka individers sätt att handla, 

tänka och orientera sig i nutid. De erfarenheter som människor samlat på sig ända sedan 

barnsben tillsammans med de minnen som formats i sinnet utgör ett inpräglat system av 

dispositioner och egna vanor som kan ses som ett fungerande styrinstrument. Habitus 

begreppet sätter samman individers yttre livsvillkor med deras levnadssätt och sätt att värdera, 

själva resultatet av detta kan uttryckas i beteckningen livsstil. (Broady 1990, s. 225 ff)  

 

Vi väljer att använda habitusbegreppet när studiens data skall analyseras och försöka förstå 

hur föräldrarna resonerar kring valet av förskola för deras barn. Habitus kan alltså ses som ett 

fenomen som gör ett försök att förklara individers val i livet utifrån deras erfarenheter. Dessa 

erfarenheter styr tankar och föreställningar i vardagens handlande. I denna studie ligger fokus 

på valet av förskola till deras barn.  



10 

 

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att ta reda på varför föräldrar väljer Montessoriförskolan åt sina barn. 

Vidare ska författarna även titta på vad föräldrarna har för bakgrund inom skolväsendet och 

om den sociala bakgrunden kan ha någon inverkan av valet av skola för deras barn. För att 

uppnå detta syfte ska författarna besvara följande frågeställningar: 

 Varför väljer föräldrar Montessoriförskolan? 

 Vilka egna skolerfarenheter har föräldrarna? 

2.0 Metod 

2.1 Val av metod 

Författarna valde att använda sig utav en kvalitativ metod i denna studie. En 

intervjuundersökning var bäst lämpad för vår studie gentemot en enkätundersökning, då dem 

förstnämnda är mer djupgående. Författarna började med att söka och läsa om tidigare 

forskning inom det aktuella ämnet och därefter påbörjades formuleringen av intervjufrågor. 

Anledningen till att författarna valde intervjuundersökningen var dels på grund av 

tillgängligheten hos föräldrar gentemot vad en enkätundersökning hade krävt och dels på 

grund av att vi ser det som relevant metod för att kunna besvara våra frågeställningar, vilket 

även Jan Trost (2001, s.22) stöder där han förklarar att kvalitativa metoder används när 

människors beteende undersöks.  

2.2 Urval 

Urvalet bestod utav sju föräldrar, varav två stycken var från en förort norr om Stockholm. 

Resterande fem föräldrar kommer från Stockholms innerstad. Totalt fyra kvinnor och tre män 

deltog i undersökningen. Valet av föräldrar till intervjuerna skedde efter föräldrarnas egna 

visade intresse. Författarna fick hjälp av personalen på skolorna att hitta föräldrar som var 

villiga att ställa upp i studien, genom att skicka en förfrågan via mejl huruvida de ville delta i 

undersökningen. De föräldrar som först visade intresse till att delta i studien blev sedan 

utvalda. När respondentgruppen i stort sett var bestämd bokades intervjutider som passade 

båda parter. Intervjuundersökningen har genomförts både centralt i Stockholms innerstad och 

ute i förorten då författarna ville se om föräldrars val av skola skiljer sig i förorten gentemot 



11 

 

den centrala delen av Stockholm. Kort kan det sägas att skolorna är utvalda utifrån deras 

geografiska läge. Föräldrarna i undersökningen bestod till 71 procent medelinkomsttagare och 

29 procent höginkomsttagare. Alla tillfrågade föräldrar i undersökningen har 

högskoleutbildning vilket innebär att de är välutbildade. VD på ett industriföretag, 

förskollärare, flygvärdinna, VD på en PR-byrå, sjukgymnast och gymnasielärare var arbeten 

som våra intervjupersoner hade.  

 

2.3 Genomförande  

Författarna har använt sig av en blandning av två intervjusätt. Det första är en strukturerad 

intervju där frågeområdet och intervjufrågorna bestäms redan innan man genomför intervjun 

och svaren lämnas väldigt öppna. Det andra är en kvalitativ intervju där det endast är 

frågeområdet som är bestämt på förhand. Författarna har använt sig av båda då samtliga 

föräldrar har besvarat samma frågor. En anpassning av intervjufrågorna med anledning till att 

intervjupersonerna skulle få möjlighet att ta upp allt som de har på hjärtat genom att 

exempelvis ha en öppen diskussion under intervjun och inte bara ta en fråga och sedan gå 

vidare till nästa, vilket enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010, s.31) symboliserar 

en kvalitativ intervju. Intervjuerna spelades in vilket även Bo Svedner och Per Olov 

Johansson (2010, s. 31) rekommenderar vid en intervjustudie då det är lättare att lägga märke 

till olika tonfall och liknande, gentemot att endast använda sig av noteringar. 

 

Sju föräldrar på tre olika Montessoriförskolor valdes ut som intervjuobjekt och tackade ja till 

medverkan. Innan intervjutillfällena fick föräldrarna via mejl ta del av studiens syfte och 

frågeställningar. Detta gjordes för att ge föräldrarna en större inblick i studien.  

 

Intervjuerna utfördes på likartat sätt och hölls på den förskola föräldrarnas barn gick på. 

Under själva intervjuerna befann sig endast författarna tillsammans med intervjupersonen i 

rummet. Det var en av oss som ledde själva intervjun, medan den andra förde anteckningar 

samtidigt som intervjun spelades in. Författarna turades om vad gällde att vara intervjuare 

kontra antecknare under intervjuerna. Innan varje intervju gick studiens syfte igenom 

tillsammans med informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven 

(Vetenskapsrådet, u.å.). De sju intervjuerna varade mellan 20-34 minuter. Anledningen till att 

det skiljer i tid kan bero på att vissa föräldrar kom runt frågorna ibland och började prata om 
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annat än just det aktuella ämnet.  När intervjuerna var avklarade lämnades författarnas 

kontaktuppgifter över till respondenterna för att ge dessa möjlighet att kontakta oss om det var 

något de ville tillägga i efterhand.  

 

Formuleringen av våra intervjufrågor skedde utifrån studiens valda syfte och frågeställningar 

(se bilaga 1).  

2.4 Databearbetning 

Insamlingen av data har bearbetats på två sätt. Efter intervjutillfällena transkriberades först 

alla sju intervjuer ordagrant i Microsoft Word. När transkriberingarna slutförts påbörjades 

arbetet med att analysera det insamlade intervjumaterialet. Utifrån de utskrivna intervjuerna 

skapade författarna olika kategorier. Tillsammans med de intervjuades ord och relevant fakta 

som kom fram, skrevs dessa sedan ner i ett dokument. Genom denna metod uteslöt även 

författarna de irrelevanta delarna som försiggick under intervjutillfällena (Stensmo 2002, s. 

134-137).  

2.5 Reliabilitet och validitet 

En pilotintervju har gjorts vilket resulterade i en del omformuleringar av intervjufrågorna som 

använts i studien.  

 

Reliabiliteten i denna studie stärks i och med att två personer deltog vid alla intervjutillfällena 

vilket även underlättade för författarna i tolkning av svaren och chansen till att ställa 

följdfrågor under intervjuerna (Lantz 2007, s. 106). Att författarna utförde alla intervjuer med 

samma tillvägagångssätt stärker reliabiliteten ytterligare.  Dock kan den intervjuade bli mer 

reserverad i och med att det är fler än intervjuaren i rummet och detta kan påverka 

reliabiliteten negativt. Som tidigare nämnts lämnade författarna över sina kontaktuppgifter till 

intervjupersonerna för att ge de intervjuade en möjlighet till att höra av sig i efterhand med 

eventuella kompletteringar, vilket även också bör ses som positivt för studiens reliabilitet.  
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2.6 Etiska aspekter 

Stukát (2005, s. 131-133) beskriver informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekraven vilka författarna tagit hänsyn till i studien. I och med intervjutillfällena har de 

intervjuade föräldrarna, vid inspelningens början, blivit informerade om att deras deltagande 

var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta intervjun utan negativa följder. Författarna 

underrättade intervjupersonerna om att deras personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem samt att materialet inte används till annat än studien. 

3.0 Resultat 

I den här resultatdelen kommer intervjupersonerna att benämnas med en förkortning som 

lyder enligt följande: 

 

Manlig förälder i förorten =    UF1 

Kvinnlig förälder i förorten =    UF2 

Första kvinnliga föräldern i Stockholms innerstad =   ÖF1 

Andra kvinnliga föräldern i Stockholms innerstad =   ÖF2 

Tredje kvinnliga föräldern i Stockholms innerstad =  ÖF3 

Fjärde kvinnliga föräldern i Stockholms innerstad =   VF1 

Manlig förälder i Stockholms innerstad =   VF2 

 

Nedan följer en sammanställning av våra intervjuer där varje intervjufråga har en egen rubrik 

med medföljande svar där föräldrarna från samma skola presenteras i samma stycke för 

enklare läsning och förståelse. 

 

Varför valde ni en Montessoripedagogik till ert/era barn och vilka fördelar anser du att 

Montessoripedagogiken har jämfört med andra pedagogiker? 

 

UF1 sade att det var ryktet som avgjorde valet av Montessori. 

 

Vi sökte egentligen inte Montessoripedagogik i första hand, utan vi hörde att förskolan 

skulle vara en bra och lagom stor förskola i en trevlig miljö, där man även kan gå vidare 



14 

 

i skolan upp till åk fem. Att det sedan var en förskola med Montessoripedagogik 

förstärkte bara det positiva intrycket.  

 

UF2 var lite inne på samma spår när hon flyttade sitt barn på grund av att barnet gick i en 

kommunal skola nära hemmet, men som inte alls uppfyllde deras förväntningar. 

 

Vi har inte så många valmöjligheter när det gäller skolor, så att det var just en 

Montessoriförskola var inte huvudskälet till att vi sökte oss dit. Vi har även några 

bekanta som flyttat sina barn till denna förskola och de var väldigt nöjda med skolan så 

vi tänkte att: varför inte prova? Det lilla vi i familjen kunde om pedagogiken var dock 

ett plus i vårt val. Personligen tyckte jag att en fördel var tydligheten i materialet på 

skolan och främst då vad gäller matematiken. 

 

ÖF1 gick själv på Montessori i hela förskolan.  

 

Även min man gick en kortare tid på Montessoriförskola. Jag är även utbildad 

Montessori förskolelärare på en internationell utbildning i London. Vi tycker att barnen 

lär sig mycket bra saker inom Montessori som exempelvis grace and attitude, artighet, 

hur man uppför sig, hur man ska agera i olika situationer och bra uppförande. Barnen 

får arbeta med egna uppgifter, med koncentration, men även gruppvis. De lär sig att ta 

hänsyn till andra. Barnen lyssnar på klassisk musik. Barn inom Montessori har ofta ett 

lugn i sitt sätt att vara om man jämför med våra barns kompisar som inte går på 

Montessoriförskola. 

 

 Hon säger vidare att hon tror att hennes barn lär sig saker som andra barn inte gör i den 

åldern. […] de lär sig exempelvis att plocka undan efter sig på ett annat sätt jämfört med 

andra barn, diska sin tallrik och så vidare du förstår nog.  ÖF2 var runt på flera förskolor 

innan valet föll på just den här Montessoriförskolan. 

 

Vi fick väldigt bra intryck av den Montessoriförskolan som vi valde. De hade en 

genomtänkt pedagogik och arbetade mycket ambitiöst med verksamheten i sig. Den 

största fördelen är att pedagogiken utgår från barnet. Det gör att barnen blir 

självständiga och litar på sig själva. Jag tycker också att det ger barnen mycket 

stimulans till exempel när barnet är nyfiket vilket vi i familjen anser som viktigt. 
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ÖF3 och hennes man ville helst att deras dotter skulle gå på en Waldorfskola men eftersom 

det inte fanns någon i ett geografiskt passande läge så blev valet Montessori. Hon ser fördelen 

så att barnets utveckling sätts i första hand. 

 

Montessori pedagogiken ser mer till hela barnet än andra pedagogiska inriktningar gör. 

Att barnet ska uppleva det som de lär sig och att läraren finns som en vägvisare i 

barnets sökande efter kunskap. Att skolan tar in att det finns andra lärorum än 

klassrummet när barnen ska lära sig och att man arbetar över klassgränserna, inte bara i 

årskurserna nedanför eller ovanför utan förskoleklass enda upp till femteklass. 

  

VF1 valde en förskola i Stockholms innerstad. 

 

För att de har ett genomtänkt material och en samsyn kring inlärning. Vi tilltalas av 

tanken att pedagogiken bygger på barnets egen lust att lära och att de uppmuntras till 

självständighet. Det tror vi ger en ökad tilltro till sin egen förmåga och ett ökat 

självförtroende. Vi valde förskolan för att det är en bra skola med gott rykte, inte enbart 

på grund av själva pedagogiken som tillämpas där.  

 

Hon ansåg att arbetssättet där barnet uppmuntras till att vara självständig var det första som 

stimulerade familjen till valet av förskola innan själva informationssökandet tog fart. VF2 

hade också hört talas om det goda ryktet som förskolan har och började därefter att söka 

information om förskolan.  

 

Och när jag fick reda på att mycket av pedagogiken handlade om att barnen 

skulle få lära sig att vara självständiga redan i tidig ålder bestämde vi oss i 

familjen att köra på det. Vi tror att det är väldigt nyttigt för barnen att lära sig att 

exempelvis plocka undan tallriken efter att man ätit och så vidare. Att man inte 

får allt serverat här i livet, vilket annars barn får veta i en mycket äldre ålder, 

kanske i mellanstadiet, men våra barn får lära sig det redan från att de är små 

och det gillar vi starkt.  

 

Den största fördelen ansåg han var att pedagogerna var välutbildade vilket ökade chansen till 

att få ut så mycket som möjligt av pedagogiken för hans barn.  
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Vilka förväntningar hade ni på Montessoriförskolan innan barnet började? 

 

UF1 ansåg att deras största förväntningar var relativt stora på förskolan. 

 

Barnen skulle få lära sig olika saker, både praktiskt och teoretiskt, redan i en tidig ålder. 

Det var det första som tilltalade oss. Att de dessutom skulle få göra det i sin egen takt 

och efter deras eget intresse tilltalade oss bara ännu mer. Att det inte bara skulle vara 

lek och barnpassning som det ofta är på förskolor idag i Sverige och att det skulle vara 

ordning och reda. 

 

 Han tyckte att eftersom skolan har ett så gott rykte bland deras bekanta och generellt sätt i 

kommunen, så var förväntningarna på skolan väldigt höga. UF2 tyckte även hon att deras 

förväntningar på förskolan var höga eftersom den har ett så gott rykte. 

 

Eftersom det inte var så bra på den kommunala skolan förväntade vi oss en stor 

förbättring på Montessoriförskolan. Att vi dessutom har många kompisar vars barn gått 

på förskolan och de bara haft gott att säga om den så ökades våra förväntningar såklart.  

 

ÖF1 och hennes man hade också stora förväntningar, dels på grund av att de båda två själva 

gått på en Montessoriförskola men även för att hon själv är en utbildad Montessori 

förskolelärare.  

 

Förväntningarna var att barnen skulle få lugn och ro i förskolan, få lära sig om 

uppförande, artighet och hur man agerar i olika situationer. Att samarbeta och ha 

ömsesidig respekt med andra barn var bland det viktigaste som jag och min man tyckte 

att vårt barn skulle få lära sig på förskolan.  

 

För ÖF2 var förväntningarna inte alls så stora. Vi förväntade oss egentligen inte mer än att 

förskolan skulle hjälpa barnen till att bli mer självständiga. Det var det som vi fastnade för 

och förväntade oss av förskolan. ÖF3 och hennes man hade många förväntningar på skolan 

innan deras dotter skulle börja där.  

 

En trygg miljö med hög personaltäthet. Att man som förälder skulle bli mer engagerat i 

vad som är möjligt i en annan skola. Klart det finns möjlighet att engagera sig i skolråd 

och så vidare som förälder men jag menar en annan typ av engagemang. Att vara med 
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att påverka hur skolan ska se ut, att vara med och göra den trevlig och fin för barnen. 

Det finns städdagar och jag tycker att de har ett stort värde för 

föräldrasammanhållningen, och då menar jag inte bara inom klassen utan över hela 

skolan. Jag har äldre barn och de har gått och går på kommunal skola och där är det 

ingen naturlig sammanhållning mellan årskurserna. På den här Montessoriskolan hälsar 

alla på alla och det har jag inte varit med om tidigare förutom när min äldsta son gick 

på Waldorfskola under två år. 

 

Förväntningarna hos VF1 och hennes familj var att det skulle finnas ett genomtänkt arbetssätt 

och anpassat material för barnen att arbeta med. Samtidigt som hon  

 

[…] hade stora krav på pedagogerna vad gällde just arbetssättet och materialet de 

använde. Vi tyckte verkligen att den stora delen av kakan för barnet var pedagogerna 

och deras planering av aktiviteter för dagen. Vi ville att de skulle finnas där för barnen 

om de behövde det.  

 

 VF2 var inne mer på att skolan skulle erbjuda välutbildade pedagoger som kände ett stort 

engagemang och ansvar att hjälpa våra barn att ta till sig så mycket kunskap som möjligt 

under dagarna. Han och familjen hade även hört bland bekanta och arbetskamrater att 

förskolan skulle vara bra på att lära barnen att bli självständiga mycket tidigare […] än vad 

som erbjuds i exempelvis en vanlig kommunal förskola där de kan vara två till tre pedagoger 

på 30 barn. 

 

Har Montessoriförskolan uppfyllt dina/era förväntningar, och på vilket sätt i sådana 

fall? 

 

UF1 tycker att skolan har gjort det på ett bra och balanserat sätt.  

 

På förmiddagen arbetade barnen med det Montessorimaterial de själva valde och på 

eftermiddagarna fick de vara ute och leka mer fritt. Vi i familjen upplever det att 

förskolan klarar av att balansera frihet och skapande med ordning och reda samt lärares 

och elevers respekt för varandra.  
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Han fortsätter med stor beundran i hans ton att det var en väldigt speciell upplevelse att se 

arbetssättet på förskolan. Det förskolan har gett hans barn i utbildningsväg är mer än vad 

familjen förväntade sig innan barnen började på förskolan där. 

 

Att få se hur barnen arbetar under djup koncentration med starkt intresse och med låg 

ljudnivå under ett Montessoripass var en speciell upplevelse och inget vi riktigt upplevt 

på de tidigare förskolor barnen gått på. Vi upplever att pedagogiken har bidragit till att 

barnen är väldigt trygga och harmoniska i sig själva och sina kunskaper, att de har 

förmåga att fokusera samt arbeta tillsammans utan att störa varandra. 

 

UF2 tycker detsamma om att förskolan klarar av att balansera frihet och skapande med 

ordning och reda samtidigt som respekten mellan lärare kontra elev ses som ömsesidig. Om 

förväntningarna uppfyllts säger hon: 

 

Ja, det har det verkligen, långt över förväntan! Vi har mycket gladare och nyfiknare 

barn nu. Vi har märkt stor skillnad hos deras kunskaper i bland annat samarbete, 

ordning och reda samt ljudnivå vid arbete av olika aktiviteter.  

 

ÖF1 säger att förväntningarna har uppfyllts från förskolan, att hemmet och förskolan 

samarbetar med varandra.  

 

Vi får bra information om vad som hänt under dagen och om det har varit någon 

incident, ifall vi behöver jobba med något speciellt hemifrån. Samtidigt som vi föräldrar 

informerar pedagogerna om det är något som hänt hemma med barnet och så jobbar de 

med det i förskolan. Kommunikationen oss emellan är väldigt viktig tycker jag.  

 

Hon säger vidare att hon hela tiden ser en utveckling hos sitt barn. ÖF2 och hennes familj 

tycker följande: 

 

De har överstigit våra förväntningar med hästlängder. Jag tycker att personalen har haft 

en otrolig respekt för barnen, att barnen blivit sedda. Det är något i pedagogiken som 

gör att barnen blir väldigt trygga, självständiga och samtidigt väldigt öppna och 

nyfikna. Jag tycker också att det är fantastiskt hur det kan pågå så mycket aktivitet i en 

grupp utan att det blir stökigt. Det är ofta väldigt lugnt trots att många barn jobbar med 

många olika saker och dessutom gör det samtidigt. 
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. 

Vidare tycker hon att hon sett en stor skillnad i kunskap och lugn hos sitt barn. Det gläder mig 

verkligen att mitt barn utvecklas så mycket i tidig ålder. ÖF3 är jättenöjd med sitt val av 

skola.  

 

Ja verkligen. Att stötta min dotter i hennes lärande, att hon känner att hon gör rätt, att 

hon lär sig och kan en massa bra saker. Skolans miljö är fantastisk. Den hemtrevliga 

möbleringen, att eleverna direkt lär sig att varje sak har sin plats, att eleverna 

uppmuntras till nyfikenhet och ifrågasättande. Skolgården som skolan har är helt 

enorm. Den inbjuder till lek på ett sätt som är varje förälders dröm, eller i alla fall min 

dröm. Det finns ytor för att utöva alla olika lekar och barnen accepterar de gränser som 

finns för olika årskurser om vart de får vara och inte vara. Just det här med respekten 

som barnen lär sig när det gäller att skolan exempelvis inte behöver ha staket för de 

olika ytorna tycker jag är en bra egenskap att lära sig i livet. 

 

VF1 tycker absolut att förväntningarna på det genomtänkta arbetssättet och anpassade 

materialet för barnen uppfyllts. Ja, verkligen. Det finns en samsyn och lämpligt material för 

barnen. Barnen uppmuntras verkligen till självständighet. Kravet på pedagogernas kunskap 

har motsvarat hennes förväntningar  

 

Jag har sett stora skillnader hos mitt barn i samarbete, ordning och ljudnivå när han 

arbetar. Det är jag mycket stolt och glad över att mitt barn fått. Jag har vänner som har 

barn i samma ålder men som går i en kommunal förskola och deras barn är inte alls lika 

långt fram i utvecklingen som mitt barn är och det tackar jag verkligen pedagogerna 

för. 

 

VF2 hade hört ett rykte om att skolans pedagoger var välutbildade och bra innan familjen 

valde förskola. Han anser att ryktet stämmer till fullo och att Montessoripedagogiken har 

hjälpt deras barn väldigt mycket. 

 

Pedagogiken har passat våra barn på väldigt bra sätt. Våra barn är väldigt olika av sig 

när det gäller att ta in kunskap och vilka sätt de använder sig av när de studerar 

någonting. Just i det här läget har Montessoripedagogiken varit mycket bra för våra 

barn och deras utveckling.  
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Vad hade du/ni för kunskaper om Montessoripedagogiken innan barnet började på 

förskolan? 

 

Vi hade egentligen inte så mycket kunskaper om Montessori än att det gällde att få barnet 

självständigt i tidig ålder. UF1 berättar vidare om att de läste in sig på grunderna som finns i 

Montessoripedagogiken för att få lite mer kött på benen innan skolstart. UF2 är utbildad 

förskollärare och läste lite ytligt om Montessoripedagogiken under sin utbildning på 

högskolan.  

 

Jag har igenom mitt arbete på förskola gjort ett studiebesök på en Montessoriskola och 

där såg jag bland annat materialet för matematik som jag upplevde som väldigt tydlig, 

och det fångade mitt intresse. Min man hade inga kunskaper om Montessori innan.  

 

ÖF1:s kunskaper om Montessoripedagogiken var många.  

 

Eftersom både jag själv och min man gick på Montessoriförskola när vi var barn plus 

att jag är utbildad Montessori förskolelärare är mina kunskaper stora. Redan som 

ungdom började jag förstå varför jag gått i en Montessoriskola och allt vad det innebar. 

När jag valde att studera till Montessori förskolelärare fördjupade jag mig själv innan 

utbildningen genom att läsa olika Montessori böcker, vilket i slutändan hjälpte mig 

väldigt mycket i utbildningen. 

 

 Hennes man hade dock bara kunskap om grunderna inom Montessoripedagogiken eftersom 

han aldrig varit särskilt intresserad av olika pedagogiker. ÖF2 hade inga större kunskaper om 

Montessoripedagogiken innan barnet började på Montessoriförskolan. ÖF3 hade ganska goda 

kunskaper om Montessori eftersom hon själv läst en 30 högskolepoängs pedagogik kurs där 

bland annat Montessori ingick. 

 

VF1 som är barnskötare och utbildad lärare säger att hon tilltalades av pedagogiken redan 

under min utbildning, och när jag sedan fick egna barn såg jag det som en självklarhet att 

sätta mina barn på en Montessoriförskola.  Hennes man hade bara hört talas om pedagogiken 

och var inte lika påläst som hon själv. VF2 uttryckte sig enligt följande:  
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Jag måste vara ärlig och säga att varken jag eller min fru hade några större kunskaper 

om pedagogiken mer än att vi hört talas om den vid något tillfälle. Det var mest 

slumpmässigt som vi valde en Montessoriförskola till barnen.  

 

Vilka är dina kunskaper om Montessoripedagogiken nu, och hur har du fått den 

kunskapen? 

 

UF1 tycker att de har fördjupat sin kunskap sedan deras barn börjat på förskolan. 

 

Främst genom lärarnas förklaringar, barnens berättelser samt att vi har läst material och 

böcker som förskolan har lånat ut till oss. Böckerna och lärarnas förklaringar har gett 

oss mycket kunskap om pedagogikens fungerande och det är vi glada för.  

 

Hon nämner vidare att viktigaste kunskapen om pedagogiken är uppförandet, ordning och 

reda samt självständigheten som barnen har. UF2 har gjort ett studiebesök för yngsta dottern 

som börjat i förskoleklass nu i höst.  

 

Genom besöket fick man en större inblick i pedagogiken. Vi fick ta del av mycket av 

det material som man har och använder sig av.  En annan rolig upplevelse var att se 

lärarnas förhållningssätt till barnen och vilken effekt det ger för deras utveckling.  

 

Även de har fått låna hem böcker om Montessori och fått höra pedagogerna förklara olika 

delar av pedagogiken, vilket de tyckte var positivt.  

 

ÖF1 har stora kunskaper om Montessori och tillägger att hon håller sig uppdaterad om 

pedagogiken även trots att hon själv inte arbetar som Montessorilärare längre. 

 

Våra kunskaper om Montessori är stora. Allt från min egen utbildning, min och min 

mans skolgång till våra barns och erfarenheten jag samlat på mig. Jag känner mig 

väldigt insatt i pedagogiken och påverkan den har för barnens utveckling.  

 

ÖF2 har ett barn som tidigare gått på en annan Montessoriförskola och tycker att kunskapen 

hon nu besitter om Montessoripedagogiken kommer genom erfarenhet.  
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Alla de Montessoriverksamheter som vi varit i har alla anordnat föredrag och kurser om 

Montessori. Det har även förekommit att fakta tagits upp på föräldramöten och sedan så 

har både jag och min man fördjupat oss och läst om Montessoripedagogiken. 

 

 ÖF3 har utvecklat sina kunskaper om Montessoripedagogiken allt eftersom hennes dotter gått 

på förskolan. Man lär sig något nytt hela tiden, det finns alltid nya saker att lära sig känns det 

som. 

 

VF1 tycker att deras kunskaper har förbättrats sedan deras barn började på förskolan.  

 

En förskolelärare har berättat om pedagogiken under ett föräldramöte och betonade då 

ordet respekt för barnet och varandra. Det är egentligen jag själv som har läst det jag 

kan om pedagogiken och inte någon som berättat för mig mer än det på mötet. 

 

 VF2 säger att han och familjens kunskaper är: 

 

Avsevärt mycket större än tidigare genom att vi varit väldigt engagerade i skolarbetet, 

där vi även är med i föräldrarådet. Vi hänger med mycket i barnens skolgång för att vi 

tycker det är viktigt att visa sitt stöd för sina barn. Själva kunskapen har vi fått genom 

infomöten på förskolan men även genom att läsa en del utdragna kapitel från en 

Montessoribok som vi fått låna.  

 

Arbetar ni med Montessoripedagogiken hemma, på vilket sätt i sådana fall?  

 

Det är väldigt begränsat, vi försöker att hjälpa barnen att hjälpa sig själva så ofta vi kan. 

Men det är inte på samma sätt som man arbetar på i skolan, utan mer sällan, då och då.  UF1 

och hans familj arbetar inte på samma sätt med Montessoripedagogiken hemma som man gör 

i förskolan, utan man använder bara vissa delar av pedagogiken i hemmet. UF2 och hennes 

familj tillämpar inte alls pedagogiken hemma utan låter det vara till förskolan och deras 

arbete.  

 

Hemma hos ÖF1 tillämpar man pedagogiken på ett blandat vis.  
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Barnen får hjälpa till i hemmet, med bland annat tvättmaskinen, fylla diskmaskinen, 

laga mat med någon vuxen bredvid. Vi räknar mycket, till exempel mjölkpaket och 

andra varor som finns i hemmet. Hur många mjölkpaket finns det kvar nu? Hur många 

tallrikar behöver vi till middagen? Sådana frågor. Vi ser till att vår 2.5 och 4.5 åring 

hjälper varandra, exempel med en kram ifall de har bråkat och så vidare. Vi som 

föräldrar vägleder de i olika situationer. 

 

  ÖF2 tycker att förhållningssättet är det man arbetar med mest i hemmet. 

 

Vi har fått ett Montessori förhållningssätt, att barnen får vara med, hjälpa till och att de 

kan bara de försöker. Vi har tyvärr inte så många anpassningar efter just pedagogiken i 

hemmet utan det är mest i förhållningssättet som vi använt Montessori.  

 

ÖF3 arbetar mycket med pedagogiken i hemmet.  

 

Vi försöker att anpassa vissa moment som gör i skolan hemma, bland annat att 

undersöka, prova och presentera inför andra bekanta. Vi har även en del material som 

påminner om Montessori som mina barn lekt med när de var små. Genom mitt yrkesval 

har jag även förmånen att kunna stötta min dotter i hennes psykomotoriska utveckling. 

Att kunna erbjuda alternativ till att klara av något som egentligen ligger längre fram i 

utvecklingen eller att kunna anpassa vissa miljöer efter mina barns utvecklingsnivå är 

något jag använder mig mycket av.  

 

Varken VF1 eller VF2 och deras familjer använder sig av Montessoripedagogiken hemma, 

eller som VF1 uttryckte sig i frågan: inte på ett genomtänkt sätt. 

 

Vad har du och din man/fru för tidigare skolbakgrund, från förskolan till gymnasiet 

(kommunal eller alternativ pedagogik)?  

 

Både UF1 och UF2 med deras respektive, har gått i kommunal skola hela vägen från förskola-

gymnasiet. 

 

ÖF1 och hennes man har gått i Montessoriförskola för att sedan byta till kommunal skola i 

låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet. ÖF2 och hennes man har gått i kommunal skola 
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och beskriver detta som ”normal pedagogik under hela våra skoltider”. Både ÖF3 och hennes 

man har gått i kommunal skola. 

 

VF1 och hennes man har båda gått i kommunalskola under deras skoltid. VF2 säger att hon 

gick i privat skola fram till gymnasiet, medan min man gick i kommunalskola under alla sina 

skolår. 

 

Har din och din partners tidigare skolbakgrund påverkat dig i valet av Montessoriskola, 

och på vilket sätt? 

 

UF1 säger att det troligen inte har påverkat de i valet av Montessoriskola, men tillägger att 

möjligen har man lärt sig att det alltid går bättre om det är ordning och reda i skolan och att 

det ställs tydliga krav på eleverna. UF2 tror att det kan ha påverkat de i deras val av förskola. 

 

På sätt och vis, jag tror att jag som har dåligt självförtroende i matte kanske hade klarat 

mig bättre med hjälp av Montessori, men det är inget jag kan säga säkert. Men det har 

helt klart varit med och påverkat på det sättet att jag varit positivt inställd till 

pedagogiken när det gällde valet för barnens skola. 

 

Ja det har det gjort. Det är en underbar pedagogik för barn. Jag har ju som sagt själv gått 

och är utbildad inom Montessori, så det har det absolut gjort säger ÖF1 när hon får frågan. 

ÖF2 tycker däremot att deras tidigare skolbakgrund inte haft någon påverkan i deras val av 

Montessori. ÖF3 tycker att det mest är hennes bakgrund som påverkat valet eftersom han 

kommer från en annan världsdel. Jag gick i skolan under 70–80-talet och det vi gjorde där i 

framförallt låg- och mellanstadiet påminner mycket om just Montessori.  

 

Varken VF1 eller VF2 tycker att deras tidigare skolbakgrund skulle ha någon som helst 

påverkan i valet av Montessoriförskola till deras barn. 

 

Vad har du och din man/fru för utbildning? 

De sju stycken tillfrågade föräldrarna har alla en akademisk utbildning. Tre stycken av 

föräldrarnas respektive har endast gymnasieutbildning medan fyra stycken är vidareutbildade 

på högskola eller universitet.  
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Vad har du och din man/fru för yrke? 

Lärare, IT-konsult, ekonom, VD, flygvärdinna, rörmontör, egenföretagare, delägare, 

sjukgymnast, hovslagare, läkare och ingenjör är yrken som studiens tillfrågade föräldrar och 

deras respektive arbetar med.  

 

4.0 Diskussion/Resultatanalys 

Ända sedan skolvalreformens begynnelse under det tidiga 1990-talet har föräldrar haft rätten 

att fritt välja förskola/skola till sina barn. Fokus i denna studie har varit att titta på varför 

föräldrarna har valt montessoriförskolan åt sina barn. Studien visar på stor variation i detta 

avseende. Intervjupersonerna från förorten gav enhetliga svar och menade att skolans rykte 

och lokalisering var två viktiga faktorer i deras val av förskola. Att det inte finns så många 

valmöjligheter i en förort var också något som nämndes under intervjuernas gång. Att UF1 

och UF2 ansåg att detta var de främsta anledningarna för att välja en Montessoriförskola är 

inte alls förvånande enligt författarna. Att valet hamnade på en Montessoriförskola visar 

också att pedagogiken där har ett gott rykte i kommunen. UF2 såg fördelar med materialet på 

förskolan, vilket också är en viktig del av pedagogiken. På ena Montessoriförskolan i 

Stockholms innerstad låter svaren dock annorlunda. ÖF1 gick på Montessoriförskola och är 

även utbildad Montessorilärarinna. Här kan hennes habitus haft betydelse för hennes 

förskoleval till sina barn. Habitus är en människas inlärda handlingspositioner eller 

handlingsmönster (Engström 2010, s. 42 f). Hennes kunskaper om Montessoripedagogiken 

var stora, och hon ansåg att utvecklingen av barnet som individ var den viktigaste faktorn till 

varför hon valde att låta sitt barn utöva pedagogiken. I motsats till urvalet i förorten finns det 

betydligt mer skolor att välja på i centrala Stockholm, något som ÖF2 minst sagt har upplevt. 

Hon och hennes barn var runt på flera förskolor innan hon valde Montessoriförskolan. Även 

hon ansåg att självständigheten inom Montessoripedagogiken var tilltalande. Slutligen så hade 

ÖF3 helst velat se att deras dotter gick på en Waldorfskola. Här ställde Waldorfskolans 

lokalisering dock till det för familjen som istället valdes en annan alternativ pedagogik. Att 

valet föll på Montessori beror på att hon anser att man där ser till hela barnet jämfört med 

andra pedagogiska inriktningar. Hon såg även positivt på saker som klassintegrering, läraren 

som handledare och att det finns andra lärorum än klassrummet. Att hon valde 

Montessoripedagogik när hennes förstaval inte var möjligt tror vi kan bero på att både 

Montessori och Waldorf har många likheter som t.ex. lärarnas stora engagemang och tro på 
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individen. Det som dock skiljer är synen på ”fantasin”.  

Våra två sista intervjupersoner var VF1 och VF2. Här ansåg VF1 att arbetssättet där barnet 

uppmuntras till att vara självständig var det första som stimulerade familjen till valet av 

förskola innan själva informationssökandet tog fart. Hon nämner även här att skolans rykte 

har spelat en viktig roll i deras val, precis som UF1 och UF2. Att föräldrar väljer skola efter 

rykte kan också ha med deras kunskap om pedagogiken att göra. Ser vi på ÖF1 som är 

utbildad Montessoripedagog kanske inte ryktet påverkat henne särskilt mycket då hon redan 

känner till vad pedagogiken har att erbjuda. Därmed inte sagt att ryktet inte spelar någon roll, 

men den kanske har en större påverkan på föräldrar med mindre kunskap om pedagogiken. 

Annars kan utfallet bli som VF2, som hade hört talas om skolans goda rykte och valde därför 

att söka information om både skolan och pedagogiken. Även VF2 fastnade för den 

självständighet som pedagogiken erbjuder.  

Montessoripedagogikens syn på barnet ansågs vara den främsta orsaken till valet av förskola 

för de flesta föräldrarna. Föga förvånande då detta genomsyrar hela pedagogiken, och även är 

pedagogikens utgångspunkt. Svaren varierade sedan en aning då vissa ansåg att skolans rykte 

tilltalade mer än själva pedagogiken. Andra svar som vi fick var att föräldrarna hade varit runt 

på olika förskolor men bestämt sig för Montessoripedagogik men även ett svar där deras 

förstavals lokalisering inte passade och därför var tvungna att välja en annan alternativ 

pedagogik. Om vi jämför våra resultat med Annette Löfströms (2012) studie ser vi likheten i 

valet av förskola där föräldrarna anser att barnet får chansen till att styra sin dag och att 

pedagogerna finns med som vägvisare. Skolans rykte var också en betydelsefull faktor i 

föräldrars val av skola enligt Anette Löfström (2012) och detta visar även resultatet i denna 

studie. Skillnaden mellan vår studie och Anette Löfströms (2012) är att majoriteten av hennes 

respondenter snarare anser att bemötande, miljö och geografiskt läge än pedagogik är de 

faktorer som spelar in i föräldrars val medan huvudparten av vår studies medverkande ser 

pedagogiken som största anledningen till valet av förskola. Detta kan dock även ses som 

logiskt då denna studie undersöker Montessori specifikt medan Annette Löfström (2012) 

undersöker föräldrars val av förskola mer generellt.  

Sara Arvidssons (2010) resultat visar likt Anette Löfström (2010) att föräldrarna till stor del 

ser personalens bemötande, förskolans lokalisering, miljön, den pedagogiska verksamheten 

och förskolans profilering som avgörande vid valet av förskola. Föräldrarna som medverkar i 

studien anser att genomtänkta och stimulerande aktiviteter för barnen skall finnas och att det 
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haft stor betydelse i deras val av förskola. Likaså här skiljer det sig jämfört med vår studie och 

det kan även här bero på att vår studie behandlar Montessori pedagogiken.  

Cecilia Edström, Jessica Lydén och Helena Söderberg (2009) fick i sin studie fram att 

förskolans personal, utemiljö, föräldrars inflytande, lokalisering och kost varit avgörande för 

föräldrar vid valet av förskola. Men likt vår egen studie har även föräldrarna i deras studie 

nämnt förskolans pedagogik och arbetssätt som avgörande vid valet av förskola. De nämner 

vidare att personalens arbetsglädje kan spegla sig på barngruppen, och att pedagogernas 

inspiration är av betydelse vilket man kan koppla till vår studie och Montessori där 

pedagogerna ska väcka barnens intresse och sträva efter att vara lågan som tänder gnistan hos 

eleverna. En annan likhet med vår studie är att de föräldrar som uttryckt att pedagogiken varit 

avgörande också har en akademisk utbildning. 

Föräldrarnas argument för att välja Montessoriförskola varierade en aning, men samtliga såg 

fördelar med pedagogikens tillvägagångssätt. 

Vilka förväntningar hade då föräldrarna på pedagogiken och har dessa uppfyllts? UF1 och 

UF2 hade höga förväntningar på skolan då skolans rykte var riktigt bra i trakterna. Att det 

förekommer höga förväntningar på något som har ett gott rykte är inte förvånande och särskilt 

inte på en liten ort. Här pratas det ofta grannar emellan och många känner varandra sedan 

innan vilket gör att ett förtroende till varandra finns. UF1 och UF2 kände båda att deras 

förväntningar hade infriats och att deras barn hade utvecklats som individer. Att både UF1 

och UF2 inte hade så extremt bra koll på pedagogiken tror vi gör ”WOW-upplevelsen” ännu 

större när Montessoripedagogikens effekter verkligen syns på deras barns utveckling. Här kan 

det sägas att deras habitus styr effekten av deras upplevelse. Med det menar vi att av deras 

tidigare erfarenheter att döma så fanns det inte mycket kunskap om Montessori, och det leder 

till en större upplevelse än t.ex. någon som har stor erfarenhet av Montessoripedagogiken. 

ÖF1 och ÖF3 hade höga förväntningar på förskolan. ÖF2 hade inte alls lika stora 

förväntningar som de förstnämnda, vilket kan bero på att hon redan haft ett äldre barn på 

Montessoriskola sedan tidigare och vet vad man får utav pedagogiken. Hon och hennes man 

önskade bara att deras barn blev mer självständiga. Skälet till varför ÖF1 hade höga 

förväntningar var att både hon och hennes man gått på en Montessoriförskola, vilket betyder 

att hennes egna erfarenheter påverkade förväntningarna. Här fick vi känslan av att hon tyckte 

att det var spännande att se vilken effekt pedagogiken skulle få på hennes barn och om hon 
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skulle bli mer självständig. ÖF3 hade förväntningar om att få bli mer engagerad i 

skolverksamheten som han inte har kunnat på en kommunal skola, men även att det skulle 

råda en god sammanhållning på skolan liksom den han upplevde när hans äldsta son gick på 

Waldorfskola. Förväntningarna hade infriats hos alla, men det syns att den positiva 

upplevelsen är större hos ÖF2 och ÖF3. ÖF1 talar mer om hur positivt det är med samarbetet 

mellan hemmet och förskolan vilket Elizabeth G Hainstock (1999) anser vara viktigt. ÖF2 

och ÖF3 är mer inne på vilken fantastisk utveckling deras barn har varit med om. Att svaren 

blev fördelade på följande vis kan bero på att ÖF1 visste hur Montessoripedagogiken fungerar 

och vad hennes barn får lära sig då hon själv utövat pedagogiken. ÖF2 som hade ett barn på 

Montessori sedan tidigare fick en positiv överraskning av arbetssättet vilket beror på att 

barnet utvecklades mer än sitt syskon och därför blev den positiva upplevelsen större. 

Gemensamt för föräldrarna var att allas förväntningar hade infriats, och det med råge. 

VF1 hade stora förväntningar på pedagogerna men även på arbetssättet. Dock kan vi 

formulera om ordet förväntningar till krav, eftersom det var den känslan författarna fick under 

intervjun. VF2 var mer inne på att pedagogerna skulle vara kompetenta och engagerade i 

arbetet med att hjälpa barnen i sin utveckling. VF2 hade även hört från andra att förskolan var 

duktig på att lära barnen att bli självständiga tidigt. Även här har ett gott rykte fått föräldrar att 

bli nyfikna. Även här hade förväntningarna/kraven infriats för både VF1 och VF2. Båda var 

mest nöjda med självständigheten men även med pedagogerna. VF1 nämner att hennes barn 

är mycket längre fram i utvecklingen än hennes vänners barn som har gått på en kommunal 

skola.  

Alla föräldrar var nöjda med valet av förskola. Vad föräldrarna är nöjda med skiljer sig en 

aning men det är tydligt att de föräldrar som inte hade en så stor kunskap om pedagogiken 

blev positivt överraskade över deras barns utveckling. Andra svar som vi fick var att 

samarbetet mellan skola och hem var det mest positiva.  

Vilka kunskaper föräldrarna hade om pedagogiken sedan innan varierade en aning då vissa 

hade gått på Montessoriskola och hade mycket goda kunskaper. Vi hade även några föräldrar 

som har studerat och stött på Montessori under sin utbildning vilket har gett dessa föräldrar 

lite mer kött på benen. Dock fanns det även föräldrar som inte hade någon koll på denna 

alternativa pedagogik alls utan fick läsa sig till lite kunskap innan barnen började på 

förskolan. Idag är föräldrarna mycket mer berikade med kunskap om Montessoripedagogiken 

än vad man var innan. Kunskapsinhämtningen har skett på olika föräldramöten där 
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pedagogerna grundligt gått igenom pedagogiken. Andra sätt har varit att läsa olika böcker, 

information från pedagoger och genom ett stort föräldraengagemang. Enligt Hainstock (1999) 

är samarbetet mellan hemmet och skolan en viktig pelare och föräldrarnas svar visar prov på 

att det verkligen fungerar vilket är positivt för Montessoriverksamhetens rykte. 

Montessoripedagogiken anser att samarbetet mellan skola och hem är mycket viktigt och 

därför har förskolor olika föräldramöten, föräldrakvällar med mera för att integrera 

föräldrarna i deras verksamhet. 

Vidare menar Elizabeth G Hainstock (1999) att lärandet inte slutar när skoldagen är slut, utan 

det bör även fortsätta i hemmet. Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds 

har därför i boken ”Montessoripedagogik i förskola och skola” frambringat olika praktiska 

hjälpmedel som föräldrarna kan dra nytta av i vardagen. Några exempel på vad man kan göra 

som förälder är att låta barnen äta själva så tidigt som möjligt, förfoga över ett lättstädat rum, 

ge barnet redskap i passande storlek samt låta barnet experimentera med naturens olika 

föremål. Vi valde därför i vår studie att ställa frågan hur föräldrarna arbetade med 

Montessoripedagogiken i hemmet. UF1 och UF2 ansåg inte att pedagogiken tillämpades i så 

stor uträckning i hemmet. UF1 försökte att hjälpa barnen att hjälpa sig själva så ofta som 

möjligt, vilket är positivt. Att inte alls använda pedagogiken i hemmet anser vi inte vara 

positivt, då barnen möter två olika världar redan i tidig ålder. Detta kan leda till förvirring för 

barnet som kanske blir ”curlad” i hemmet och sedan får klara sig på egen hand på förskolan. 

Av intervjun att döma så kändes det som att UF1 och UF2 mer valde skolan på grund av 

ryktet och inte pedagogiken. Att utfallet blev så succéartat var mer av en bonus. Därför kan 

det vara så att man inte tillämpar pedagogiken hemma i en så stor utsträckning. På den ena 

förskolan i Stockholms innerstad så skiljer sig svaren en aning. Här tillämpar alla 

intervjupersoner pedagogiken i hemmet. Detta kanske kan förstås utifrån det faktum att 

föräldrarna här hade större kunskaper om montessoripedagogiken jämfört med föräldrarna 

från förorten. Här nämns olika saker som barnen får göra och det är allt från att fylla 

diskmaskinen till att laga mat med en vuxen vilket även Skjöld-Wennerström & Bröderman-

Smeds (1997) tar upp som ett praktiskt hjälpmedel som föräldrarna kan dra nytta av. ÖF1 

arbetar precis som förskolan med klassintegrering. Istället för flera årskurser så låter hon sin 

2,5 och 4,5 åring hjälpa varandra med olika saker. ÖF2 tog upp något som var intressant, ”vi 

har fått ett Montessori förhållningssätt, att barnen får vara med, hjälpa till och de kan bara 

de försöker. Vi har tyvärr inte så många anpassningar efter just pedagogiken i hemmet utan 

det är mest i förhållningssättet som vi använt Montessori”. Detta tror vi är något som alla 
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föräldrar handskas med då de oftast inte har tillgång till olika anpassningar och material som 

finns inom pedagogiken. Det är därför pedagogikens förhållningssätt blir det man tillämpar i 

hemmet. VF1 och VF2:s familjer använder sig inte av Montessoripedagogiken hemma, eller 

inte på ett genomtänkt sätt som VF1 valde att uttrycka sig. Vad kan man dra för slutsatser 

efter detta? Det som märktes tydligt var att förhållningssättet var det man använde sig av i 

hemmen eftersom det är svårt att ha anpassningar av olika slag. Även fast vissa svar var att 

man inte använder sig av pedagogiken på ett genomtänkt sätt, så tror vi ändå att föräldrar 

ovetandes använder olika förhållningssätt från pedagogiken utan att tänka på det. Ett exempel 

kan vara att hjälpa till med disken eller att tvätta händerna själva.  

 

Nästa frågeställning var vilken skolbakgrund föräldrarna har. Här var tanken att se om 

föräldrarnas habitus hade påverkat deras val av skola till barnet/barnen. Enligt Mikael Palme 

(1990) så finns det en stor möjlighet för föräldrar som har befunnit sig i ett utbildningssystem, 

i detta fall Montessori, under en längre period att behålla sitt engagemang för ämnet. Detta 

kan i sin tur leda till att det framtida förskolevalet hamnar på Montessori. Av svaren att döma 

så hade alla föräldrar utom två gått på en kommunal skola (Montessori och privat). Att större 

delen av föräldrarna hade den kommunala skolan som skolbakgrund förvånar inte då 

friskolereformen och skolvalsreformen kom i början av 1990-talet och då hade de flesta 

föräldrar redan gått ut skolan. Hur deras skolbakgrund hade påverkat deras val av 

Montessoriskola varierade en del. UF1 påstod att det är bättre om det är ordning och reda i 

skolan vilket hon inte kände i en kommunal skola när hon själv var barn. UF2 var inne på 

samma spår då hon hade självförtroende i matematik och att hon hade fått bättre hjälp i en 

Montessoriförskola. I båda fallen kan vi se att habitus har påverkat föräldrarnas handlande. 

ÖF1 gav ett förväntat svar då hon nämnde hennes positiva erfarenheter från pedagogiken när 

hon själv var barn och att det var en självklarhet att även låta hennes barn ta del av den. ÖF2 

tyckte däremot att det inte fanns någon påverkan från hennes tidigare skolbakgrund. ÖF3 var 

inne på att hennes tid på låg- och mellanstadiet påminde mycket om Montessori och eftersom 

hon har positiva minnen från sin egen skolgång så fick även hennes barn pröva på något 

liknande (Montessori).  VF1 och VF2 kom inte på något från deras tidigare skolår som skulle 

ha kunnat påverka. Kanske kan det vara så att det finns något undermedvetet minne även för 

de föräldrar som svarat att deras skolbakgrund inte påverkat deras skolval, något som även 

Kristina Skjöld-Wennerström och Mari Bröderman-Smeds (1997) nämner på sida 190. Här 

kan man dock tänka sig att habitus har påverkat många föräldrar i deras skolval. Ganska 
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fascinerande att en liten sak som ”dåligt självförtroende” i matematik kunde påverka hennes 

skolval 30 år senare. Nu kanske det inte var en så liten sak för personen i fråga, men vår 

poäng är ganska tydlig.  

 

Till sist valde vi att undersöka föräldrarnas ”sociala bakgrund” genom att ställa frågorna: 

 Vad har du och din man/fru för utbildning? 

 Vad har du och din man/fru för yrke? 

 Vilken samhällsklass anser du att du tillhör? 

Med hjälp av dessa frågor skulle vi undersöka om det bara var högavlönade föräldrar som lät 

sina barn gå på Montessoriskola eller om det är en skola för alla. Det har även sagts att 

Montessoriverksamheten är elitistisk. Alla intervjupersoner i undersökningen har en 

högskoleutbildning vilket innebär att föräldrarna är välutbildade. Intervjupersonernas arbeten 

var VD på ett industriföretag, förskollärare, flygvärdinna, VD på en PR-byrå, sjukgymnast 

och gymnasielärare. Då har vi valt att räkna bort deras partners arbeten i diskussionen. Den 

röda tråden som kan ses är att alla arbeten är av relativ hög social rang. På frågan vilken 

samhällsklass föräldrarna tillhör så svarade fem av föräldrarna medelklass och två ansåg sig 

vara hög. Svarens validitet på denna fråga brukar vara goda då föräldrar oftast vet vilken 

kategori de tillhör. Av svaren att döma så kan man tyvärr inte säga så mycket eftersom vi bara 

har intervjuat sju föräldrar. Att säga att inga lågutbildade föräldrar väljer att låta sina barn gå 

på Montessori är därför fel. Dock så har vi fått svar på att det inte bara är högutbildade 

föräldrar som låter sina barn gå på Montessori.  

4.1 Slutsats 

Varför väljer föräldrar Montessoriförskolan? 

Ända sedan skolvalsreformen och friskolereformen under det tidiga 1990-talet har föräldrar 

haft friheten att välja vilken förskola/skola deras barn ska gå på. Att fristående skolor samt 

enskilt drivna skolor har växt sig starka i landet är inget som ska stickas under stolen med. 

Enligt en undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv under hösten 2010 

kunde det konstateras att dessa skolor fått bättre omdömen än den kommunala skolan vad 

gäller personaltäthet och lärande. Nyckelord inom Montessoripedagogiken som frihet, 

ansvar, självständighet, individualisering och ett elevaktivt arbetssätt är något som tas upp i 

föräldrarnas svar på varför man valde Montessoriförskolan (Hainstock 1999 s. 100-108). 

Pedagogikens syn på eleven var det som lockade föräldrarna att välja just denna skolform. 
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Förväntningarna varierade hos föräldrarna men alla föräldrar var nöjda med utfallet. Vad 

föräldrarna är nöjda med skiljer sig en aning men det är tydligt att föräldrar som inte hade en 

så stor kunskap om pedagogiken blev positivt överraskade över deras barns utveckling. Andra 

svar som framgick var att samarbetet mellan skola och hem var det mest positiva. Kunskapen 

om denna alternativa pedagogik var på olika nivåer hos föräldrarna inför skolstart. Den har 

dock efter diverse föräldramöten, föräldrakvällar och egna engagemang berikats med 

kunskaper. Enligt Elizabeth G Hainstock (1999 s. 151-152) är samarbetet mellan hemmet och 

skolan en viktig del av pedagogiken. Ungefär hälften av föräldrarna svarade att de inte 

använder sig av pedagogiken i hemmet. Den andra hälften gjorde däremot det genom sitt 

förhållningssätt till barnet. Kopplat till habitus så kan barnet ses som ett kapital som 

föräldrarna väljer att investera i en Montessoriutbildning.  

Vilka egna skolerfarenheter har föräldrarna? 

Enligt Mikael Palme (1999) så är det större chans för föräldrar som har befunnit sig i ett 

utbildningssystem under en längre period att behålla sitt engagemang för ämnet vilket kan 

inverka på hur man väljer förskola till sitt barn. Av svaren att döma så hade alla föräldrar 

utom två gått på en kommunal skola. Den ena hade gått på en privat skola och den andra på 

en Montessoriskola. Intervjupersonen som hade gått på Montessoriskola under hela sin 

uppväxt och hade bra minnen därifrån valde Montessoriförskolan åt sitt barn. Andra svarade 

att det var både positiva och negativa upplevelser under deras skoltid som påverkade deras 

beslut. Somliga föräldrar påstod även att de inte har påverkats alls av deras tidigare 

skolbakgrund. Enligt Broady så påverkas människans sätt att handla, tänka och orientera sig i 

nutid av det liv som man hittills har levt (Broady, 1998). Här tror författarna dock att det finns 

något undermedvetet minne även för de föräldrar som svarat att deras skolbakgrund inte 

påverkat deras skolval, något som även Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds (1997) 

nämner i deras skrift. Det bör dock tilläggas att ens habitus inte är bestående, utan kan 

förändras i takt med att individen möts utav nya erfarenheter (Broady 1998). Med detta som 

grund anser författarna att föräldrar/barn kan mötas utav negativa händelser under deras 

vistelse på en Montessoriförskola som påverkar deras framtida syn på denna alternativa 

pedagogik.  
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4.2 Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie var intervju. En diskussion av metodvalets effektivitet och 

förmåga gentemot studiens frågeställningar diskuteras nedan. 

 

Författarna är av åsikten att valet av metod var givet i och med att det var av stor vikt att 

samtliga svar från föräldrarna var väldigt djupgående. Därför var det inte möjligt för 

författarna att genomföra denna studie med hjälp av enkätundersökningar, dels då svaren 

troligtvis skulle varit korta samt att det är väldigt tidskrävande.  För att ta reda på anledningen 

till föräldrarnas val av skola för deras barn samt deras egen skol- respektive socialbakgrund 

var intervjumetoden bra. I samband med den genomförda pilotintervjun fick författarna en 

klarare bild kring intervjufrågorna och fick chansen att göra de justeringar som ansågs 

nödvändiga för att på så sätt kunna genomföra studiens intervjuer på bästa sätt. Eftersom 

denna studie endast innefattade sju föräldrar, är det viktigt att inte se resultatet som en 

generalisering. Det krävs en mer omfattande studie för att kunna dra generella slutsatser om 

varför föräldrar väljer Montessoripedagogiken framför andra pedagogiska alternativ till sina 

barn.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 

1. Varför valde ni en Montessoripedagogik till ert/era barn och vilka fördelar anser du att 

Montessoripedagogiken har jämfört med andra pedagogiker? 

 

2. Vilka förväntningar hade ni på Montessoriförskolan innan barnet började? 

 

3. Har Montessoriförskolan uppfyllt dina/era förväntningar, och på vilket sätt i sådana fall? 

 

4. Vad hade du/ni för kunskaper om Montessoripedagogiken innan barnet började på 

förskolan? 

 

5. Vilka är dina kunskaper om Montessoripedagogiken nu, och hur har du fått den kunskapen? 

 

6. Arbetar ni med Montessoripedagogiken hemma, på vilket sätt i sådana fall? 

 

7. Vad har du och din man/fru för tidigare skolbakgrund, från förskolan till gymnasiet 

(kommunal eller alternativ pedagogik)? 

  

8. Har din och din partners tidigare skolbakgrund påverkat dig i valet av Montessoriskola, och 

på vilket sätt? 

 

9. Vad har du och din man/fru för utbildning? 

 

10. Vad har du och din man/fru för yrke? 

 

11. Vilken samhällsklass anser du att du tillhör? 
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Bilaga 2  

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Denna studie syftar till att ta reda på varför föräldrar väljer Montessoriförskolan åt sina barn. 

Vidare ska författarna även titta på vad föräldrarna har för bakgrund inom skolväsendet och 

om den sociala bakgrunden kan ha någon påverkan i deras val av skola för deras barn. För att 

uppnå detta syfte ska författarna besvara följande frågeställningar: 

 

 Varför väljer sju stycken tillfrågade föräldrar Montessoriförskolan? 

 Vilka egna skolerfarenheter har föräldrarna? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Montessori, habitus, Freinet, Reggio Emilia, Waldorf 

  

Var har du sökt? 

Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog, Google 

  

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: Montessori 

GIH:s bibliotekskatalog: Montessori, Freinet, Reggio Emilia, Waldorf 

Google: Montessori 

 

  

  

  

Kommentarer 

Vi hittade både litteratur som vetenskapliga studier till vår uppsats relativt fort. 

Sedan pågick litteratur letandet under skrivandets gång samtidigt som vi fick tips 

på bra material av vår handledare Bengt Larsson. 

 


