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Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge of how some 
educated Montessori teachers perceive play in Montessori pedagogy. 
Through qualitative semi structured interviews the participants have shared 
their thoughts about the meaning of play and their role in children´s play in 
Montessori preschool. The results show that the teachers have different views 
of the role of play in Montessori, and a more unanimous view regarding the 
role of the Montessori teacher. The roles that the participants raise are ob-
server and passive role, guide, active present and supporter as well as the 
environment as a regular teacher. To understand my result, I have been 
inspired by the actor-network theory as a starting point, as it relates to the 
results of the interviews. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några utbildade 
montessorilärare ser på lek i montessoripedagogiken. Genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer har deltagarna delat med sig av sina tankar om 
lekens betydelse och deras roll i leken inom montessoriförskolan. Resultatet 
visar att det finns olika syn på vad som är lek i en montessoriförskola, och ett 
mer enhälligt resultat när det gäller montessorilärarens roll i leken. De roller 
som deltagarna lyfter är observatör och passiv roll, vägvisare, aktivt närva-
rande och stöttepelare samt miljön som ordinarie pedagog. För att förstå mitt 
resultat har jag använt mig av aktör-nätverksteorin som teoretisk utgångs-
punkt, då den relaterar bra till resultatet av intervjuerna. 

 

Nyckelord 

förskola, lek, montessori, montessorilärare, aktör-nätverksteori  
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1 INLEDNING  

Lek är ett stort ämne och många gånger kanske svårbegripligt då det finns 
många teorier, perspektiv och tillvägagångssätt för hur pedagoger ska för-
hålla sig till leken i förskolan. I den här studien vill jag undersöka hur peda-
goger på en förskola med en specifik pedagogisk inriktning tänker om lekens 
betydelse och därför valt att intervjua några montessorilärare. Montessori är 
en specifik pedagogisk inriktning som finns både i förskola och skola. För att 
bli en auktoriserad montessoriförskola finns det vissa krav som Svenska 
Montessoriförbundet (u.å.) lyfter. Några exempel är att vissa riktlinjer vad 
gäller den pedagogiska tanken ska följas och ett visst antal av personalgrup-
pen ska vara både utbildad förskollärare och montessorilärare, samt personal 
med endast montessorilärarutbildning. Att få titulera sig montessorilärare 
kräver en utbildning. Vid utbildningen till montessorilärare mot förskolan 
kan man antingen välja utbildning mot åldrarna 1–3 år, 3–6 år eller 0–6 år. 

Mitt intresse för detta område kommer från ett besök på en montessoriför-
skola under förskollärarutbildningen. Att se montessoripedagogikens tanke i 
verkligheten fick upp mina ögon för detta förhållningssätt mycket på grund 
av att se pedagogernas brinnande intresse för barnens utveckling och lärande. 
Jag fick en mer positiv bild av montessori än vad jag fått genom litteratur 
under utbildningens första del. Detta fick mig att inse att det är viktigt att inte 
bara läsa om saker och ting utan att faktiskt prata med de som jobbar i verk-
samheterna som kan förklara mer ingående och svara på frågor. När det 
kommer till leken är det ett område som alltid har varit viktigt för mig då jag 
själv anser att man lär sig saker lättare om det är lustfyllt. Detta är en anled-
ning till varför jag vill arbeta i förskolan då förskolans läroplan lyfter att 
leken är viktig för barns utveckling och lärande och att ett medvetet bruk av 
leken ska prägla verksamheten i förskolan (Skolverket, 2016). 

Av andra studenter och aktiva förskollärare i traditionell förskola har jag hört 
att det finns förutfattade meningar mot montessoripedagogiken just när det 
handlar om lek. De menar att barn inom montessori inte får leka. Av denna 
anledning vill jag undersöka hur några utbildade montessorilärare ser på 
lekens betydelse och deras förhållningsätt i barns lek i verksamheten.   

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Montessoripedagogikens uppkomst 

Grundaren av montessoripedagogiken är Maria Montessori. Hon var född och 
uppväxt i Italien. 1896 blev hon Italiens första kvinnliga läkare. Efter sina 
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studier kom hon i kontakt med mentalt handikappade barn. Dessa barn var 
placerade på ett sinnessjukhus för vuxna, där det inte fanns någon stimulans 
för dem (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). För att kunna 
hjälpa barnen började Montessori att studera arbeten av Jean Itard och 
Edouard Séguin. Dom var fransmän som hade ägnat hela sina liv åt att hjälpa 
mentalt handikappade barn. Det som intresserade Montessori var det material 
som fransmännen hade utarbetat som stimulerade och tränade sinnesfunkt-
ioner (Ahlquist, Gustasson, & Gynther, 2011; Skjöld Wennerström & Brö-
derman Smeds, 2008).  

En tid senare blev Montessori chef på ett pedagogiskt institut för mentalt 
handikappade barn som grundades i Rom. Det var nu hon fick prova och 
vidareutveckla Itard och Séguins material. Montessori såg att det specialut-
formade materialet fungerade och idén till att låta normalbegåvade barn 
arbeta med praktiskt och sinnestränande material föddes (Skjöld Wenner-
ström & Bröderman Smeds, 2008).  

1907 blev Montessori ansvarig för ett daghem i Rom som på svenska kalla-
des Barnens hus och det var här som montessoripedagogiken föddes 
(Ahlquist, Gustasson, & Gynther, 2011). Här fick barnen välja själva vad de 
ville syssla med och hur länge de ville, men de fick inte störa varandra. Detta 
resulterade i att de barn som innan varit vilda nu hade skapat sig en inre 
disciplin och Montessori hade skapat något enastående. Förskolan besöktes 
av folk från hela världen och Maria Montessori höll kurser för att utbilda 
lärare runt om i världen. Även skolor startades världen över (Skjöld Wenner-
ström & Bröderman Smeds, 2008).  

1.1.2 Centrala begrepp inom montessoripedagogiken 

För Maria Montessori var självständighet ett viktigt begrepp. Hon menade att 
bli mer och mer självständig är en del av människans psykiska utveckling och 
att alla barn strävar efter att bli självständiga. Att blir självständig sker i 
samband med olika utvecklingssteg och tidpunkten för detta bestäms av 
barnets inre mognad, inte av påverkan utifrån (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 2008). Författarna ger ett exempel och menar att barn 
börjar gå när de har nått den fysiska och psykiska mognad som behövs för 
detta, man kan inte lära barn gå tidigare med hjälp av en gåstol. Dom menar 
vidare att det vi vuxna kan göra är istället att underlätta miljön runt omkring 
genom att skapa rörelsefrihet och ge uppmuntran.  

Med frihet menade Maria Montessori en strukturerad frihet, en frihet inom 
vissa ramar. Barnen får inte större frihet än vad de klarar av, vilket betyder att 
alla barn får olika mycket frihet som sedan kan öppnas upp med tiden. Maria 
Montessori talade om olika sorters frihet. Rörelsefrihet är en vilket innebär 
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att barnen rör sig i rummet som de själva vill. Hon talade även om valfrihet 
med innebörden att barnen får välja vilket material de vill arbeta med utifrån 
det som läraren har visat (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). 

Begreppet respekt genomsyrar hela montessoripedagogiken, respekt för 
barnet och en vördnad för livet. I pedagogiken är barnet det viktigaste och allt 
som görs i montessoriförskolan är för att stödja barnens naturliga förmåga att 
utvecklas (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).  

1.1.3 Den fysiska miljön och materialet i en montessoriförskola 

Filosofin om barns självständighet, frihet och respekt kan man se spår av i 
hur den fysiska miljön ska vara konstruerad. Materialen och miljön ska 
tilltala barnen. Detta ges uttryck i att möbler och redskap är anpassade till 
barnens storlek. Hyllor och krokar är anpassade till barnhöjd och exempelvis 
strykjärn är storleksanpassade (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 
2008). Svenska Montessoriförbundet (u.å.) skriver även att allt material har 
sin speciella plats i rummet och det barn som har använt ett visst material 
ansvarar för att det kommer tillbaka till sin plats. 

Materialet i montessoripedagogiken är framtaget av Maria Montessori själv. 
Det finns utarbetat material för olika ämnesområden och allt material har 
vissa saker gemensamt, vilket är isolering, storlek, sensorisk, attraktiv, direkt 
och indirekt syfte, självrättande och användningssätt. De första två delarna 
innebär att materialen fokuserar på en sak i taget och allt är anpassat till 
barnens storlek. Den sensoriska delen handlar om att vi lär oss genom flera 
sinnen, bland annat genom att känna med våra händer. Materialet ska vara 
attraktivt, det vill säga tilltalande och locka till aktivitet. Det direkta syftet 
handlar om att barnen ska ta till sig något specifikt genom att arbeta med 
materialet medan det indirekta syftet innebär att materialet är en förberedelse 
för något som kommer senare. Att materialet ska vara självrättande kommer 
från filosofin om att barnen ska skapa självständighet. Användningssätt 
handlar om att materialet går från en enkel till en mer avancerad form i takt 
med barnens ålder (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).  

1.1.4 Montessorilärarens roll 

Montessorilärarens förhållningsätt i leken hänger ihop med de centrala 
begreppen självständighet, frihet och respekt. Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds (2008) skriver att montessorilärare ska ha samma tro på 
barnet som Maria Montessori själv hade, det vill säga att tro på att barnet har 
inre drivkrafter och viljan att lära sig mer, utvecklas och bli vuxen. 
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Att förbereda miljön är en av montessorilärarens viktigaste uppgifter, då 
miljön har stor inverkan på barnet. Miljön ska vara lugn och stimulerade och 
för att skapa trygghet hos barnen ska det vara ordning och reda bland materi-
alen i hyllorna (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).  

Hur montessoriläraren ska förhålla sig till barnen beror på var i utvecklingen 
barnen befinner sig. Innan barnet har blivit bekant med miljön och materialen 
är montessorilärarens uppgift att vara länken mellan barnet och omgivningen. 
Detta sker genom att vara uppmuntrande och inspirera barnet till arbete. När 
barnet har börjat lära sig att koncentrera sig tar montessoriläraren ett steg 
tillbaka och verkar mer som observatör. När barnet kommer till detta steg i 
utvecklingen är det viktigt att montessoriläraren inte avbryter, inte ens för att 
ge beröm. I och med att materialet ska vara självrättande ska barnet upptäcka 
eventuella fel själv. En montessorilärare ska alltså varken rätta eller kritisera 
barnet (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). 

Även Ahlquist, Gustasson och Gynther (2011) skriver att montessoriläraren 
ska ha en mer handledande roll istället för undervisande. Inom montessoripe-
dagogiken hålls inte lektioner i den mening att läraren ska förmedla viss 
kunskap som sedan ska reproduceras. Istället lämnas initiativet till barnen att 
arbeta praktiskt och själv söka kunskap.  

1.1.5 Lek och arbete inom montessoripedagogiken 

Inom montessori pratar man om arbete som för vissa kan kännetecknas av 
samma sak som barns lek, beroende på vilken syn man har på lek. Att kalla 
det barnen gör för arbete har sin grund i att barnen gärna vill göra samma 
slags sysslor som vuxna, men arbetet för barn har ett annat motiv än för 
vuxna (Hanson, 1994). Att diska och tvätta har ett yttre motiv för vuxna att 
ha det fint i bostaden medan det för barn handlar om intresse och att få utlopp 
för ett rörelsebehov samt för att erövra en inre kompetens (Hanson, 1994; 
Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). 

Ahlquist, Gustasson och Gynther (2011) lyfter problematiken att se vad som 
är lek inom montessoripedagogiken i och med att allt som barnen gör ses som 
arbete. Men författarna lyfter ett citat av Maria Montessori själv som gör det 
enklare att förstå hennes syn på lek.  

…Några tydliga egenskaper som karaktäriserar lek är: barnets aktivitet vid 
lek är inte styrd av de vuxna och målet för leken eller aktiviteten den in-
volverar, är leken eller aktiviteten själv och inget annat. Något annat som 
kännetecknar lek är att efter att barnet valt aktivitet i form av lek kommer 
barnet att repetera aktiviteten ifråga om och om igen. (Ahlquist, 
Gustasson, & Gynther, 2011, s.208) 
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I detta citat kan vi se att det som vi kallar den fria leken liknar det som Maria 
Montessori karaktäriserar som arbete. Men samtidigt skriver Ahlquist, 
Gustasson och Gynther (2011) att det kan vara svårt att identifiera vad som är 
lek och vad som är arbete i en montessoriverksamhet då gränserna kan vara 
flytande. 

1.1.6 Andra definitioner om lek 

Det är intressant att se hur andra definierar begreppet lek. Jensen (2013) 
skriver om en första definition av lek som är att leken ska vara rolig eller 
lustfylld, frivillig och spontan och ett självändamål där process dominerar 
över produkt. Øksnes (2011) skriver om en annan definition hon kom i 
kontakt med under sin utbildning, då framställdes leken som ett pedagogiskt 
verktyg för barns lärande och utveckling. 

Sett till tidigare stycke om leken och centrala begrepp i montessoripedagogi-
ken anser jag att Øksnes (2011) tankar om leken som ett pedagogiskt verktyg 
relaterar till att allt material inom montessori har en tanke bakom sig för att 
skapa något inom barnen. Även Jensens (2013) tankar om att leken ska vara 
frivillig och spontan relaterar till Montessoris strävan efter frihet och själv-
ständighet. 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp problemet med att försöka definiera 
begreppet lek. Hon menar att leken är paradoxal, att allt man säger om lek 
även kan sägas som motsatsen. Ett exempel författaren tar upp är att lek både 
är på riktigt och på låtsats, vilket innebär att leken är på riktigt innanför 
ramarna men på låtsas för de som ser leken utifrån. 

Friedrich Fröbel anses vara förskolans fader och begreppet den fria leken 
kommer från honom (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Øksnes & Sunds-
dal, 2017). Øksnes och Sundsdal (2017) skriver att Fröbel var talesman för 
barns rätt till fri verksamhet och fri lek. Fröbel menade att leken inte kan 
beskrivas som en verksamhet som vuxna kan använda som redskap, utan 
leken ska ses som en verksamhet med eget värde för barnen här och nu. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och Knutsdotter Olofsson (2017) 
menar vidare att den fria leken ofta betraktas som fri från vuxna, men denna 
lek kräver aktivt närvarande pedagoger som ser vad barnen gör. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter att i den lek där barnen får välja fritt uppstår 
ofta maktordningar och vissa barn tar sig rätten till att utesluta barn från sina 
lekar. Øksnes och Sundsdal (2017) fortsätter i sin bok att lyfta hur dom ser på 
den fria leken i förskolan idag och menar att den lek som godtas i förskolan 
idag är den som tjänar ett bestämt syfte, med ett fastställt mål. Författarna 
menar att leken numera saknar egenvärde och är istället tillrättalagd av vuxna 
och används som ett medel för pedagogiska mål. 
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1.1.7 Förskolans läroplan 

Även fast Montessoriförskolor har sin egen pedagogik ska de fortfarande 
följa aktuella styrdokument. Jag kommer här göra ett urval av mål och 
riktlinjer samt delar av förskolans uppdrag från förskolans läroplan som 
passar in på montessoripedagogiken med koppling till det som står skrivet 
tidigare.  

• Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 
omvärlden (Skolverket, 2016, s.6). 

• Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 
aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter 
(Skolverket, 2016, s.7). 

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och 
tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2016, s.9). 

• Arbetslaget ska ta till vara på varje barns förmåga och vilja att ta ett 
allt större ansvar för sig själv (Skolverket, 2016, s.12).  

Alla dessa strävandemål relaterar till pedagogikens filosofi om förskolans 
miljö och material samt till montessorilärarens roll som Skjöld Wennerström 
och Bröderman Smeds (2008) lyfter. Att miljön ska vara trygg går att koppla 
tillbaka till att alla möbler och redskap ska vara i barnens storlek och att 
miljön ska utmana och locka barnen till lek och aktivitet går tillbaka till 
materialets uppbyggnad (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008), 
även fast man inom montessori pratar om arbete istället för lek (Ahlquist, 
Gustasson, & Gynther, 2011; Hanson, 1994). Resterade strävandemål handlar 
mycket om pedagogens roll i verksamheten och barnens frihet. Montessorilä-
raren ska ha en vägledande roll och desto äldre barnen blir desto mer passiv 
roll får läraren, detta för att barnen ska utveckla självständighet (Ahlquist, 
Gustasson, & Gynther, 2011; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 
2008). Att arbetslagen ska ta vara på barns förmåga och vilja att ta större 
ansvar för sig själv anser jag passar bra in på barnens frihet, att själva välja 
aktiviteter eller arbetsmaterial och att barnet ansvarar för att materialet 
kommer tillbaka till sin rätta plats (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 2008). 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning några utbildade 
montessorilärare har om lekens betydelse i en montessoriförskola. 
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1.3 Frågeställningar 
• Hur beskriver montessorilärare lekens betydelse i deras verksamhet? 
• Hur ser montessorilärare på sin roll i leken? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta avsnitt redovisas forskning som är av relevans till undersökningens 
syfte. Jag kommer lyfta vad olika forskare har sagt om montessoripedagogik-
en när det kommer till delar som det fysiska materialet, pedagogens roll samt 
hur man kan relatera montessoripedagogiken till lekfullt lärande och inte. I 
slutet lyfts ytterligare forskning som inte har fokus mot montessori, detta för 
att visa likheter mellan traditionell förskola och montessoriförskola kring 
ämnena lek och arbete samt pedagogens roll.  

2.1 Lekens betydelse i montessoripedagogiken 
Platz & Arellano (2011) har skrivit en artikel som återspeglar tidigare teorier 
och traditioner inom barns utveckling och utbildning. Författarna lyfter olika 
personer som har varit framgångsrika inom ämnet barns utveckling och 
lärande, bland annat Maria Montessori. De skriver om fyra olika kategorier 
och Montessori nämns under tre kategorier, how children come to learn, 
school curriculum och instructional materials. Under de två första kategori-
erna skriver Platz & Arellano (2011) att Maria Montessori ansåg att barns 
lärande och utbildning börjar redan vid födsel och att alla barn går igenom ett 
antal känsliga perioder under sina första levnadsår och att det är under dessa 
år som barnet har störst förmåga att lära sig och utvecklas. Montessori ansåg 
att läroplanerna skulle baseras på filosofin att barnen ska vara aktiva i läran-
det och att pedagogens förhållningssätt ska vara mer passivt men samtidigt 
tillgänglig för att kunna hjälpa till att vägleda barnen i deras lärandeprocess.  

En annan person som har undersökt pedagogens roll i montessoripedagogik-
en är Edwards (2002). Hon menar att pedagogens mål är att hjälpa och 
uppmuntra barnet i deras utveckling till att bli självständiga. Det vill säga att 
hjälpa barnet att utveckla en inre disciplin så att barnet med tiden blir mindre 
beroende av att pedagogen ska ingripa i barnets aktivitet. Edwards (2002) 
menar vidare att pedagogen ska skapa en atmosfär av ett produktivt lugn, 
pedagogen ska vara regissören i rummet medan barnen arbetar med självsty-
rande aktiviteter antingen individuellt eller i grupp. Den sista kategorin 
Montessori nämns under i Platz & Arellanos (2011) studie är instructional 
materials, vilket kan översättas till självinstruerande material. Materialet har 
Maria Montessori själv utvecklat och introducerat, materialet har som funkt-
ion att hjälpa barnen i deras självstyrande lärande. Författarna skriver att 
Maria Montessori utvecklade en hel serie med material, några exempel är 
ljudcylindrar, bokstäver och siffror som är gjorda av sandpapper. För att få en 
tydlig bild av materialets funktion och syfte vill jag lyfta ett exempel från en 
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studie av Lillard (2013) där hon beskriver arbetet med trä cylindrar, som är 
ett av de första materialen mot förståelsen av matematik för yngre barn. 

The teacher first gives children a lesson in how to take out all the cylin-
ders, mix them up, and place them into their proper holes. After the teach-
er presents the task, children are free to play with the Wooden Cylinders 
on their own. Through this work, three-year-olds focus on dimensional 
concepts they will later apply in formal mathematics (width, height, vol-
ume). They also learn to judge, reason, and act on their own decisions. 
They receive feedback on the adequacy of their decisions from the materi-
als themselves rather than from the teacher: If there is a cylinder-hole 
mismatch at the end, children know that they mistakenly put too small a 
cylinder in too large a hole; they need to figure out which one; and they 
correct the error (Lillard, 2013, s.163-164). 

Citatet ovan hänvisar till en studie som berör hur montessoripedagogiken kan 
relateras till playful learning, som jag har översatt till lekfullt lärande. Med 
lekfullt lärande menar författaren både den fria leken och den guidade leken, 
den senare delen innebär att pedagogen är deltagande i barnens kunskapssö-
kande genom att kommentera deras upptäckter eller utforska materialet på ett 
sätt barnen kanske inte hade gjort utan en vuxen. Medan den fria leken mer 
handlar om den lek som är ostörd, det vill säga fri från vuxna (Lillard, 2013). 
I studien lyfter författaren olika synsätt på montessoripedagogiken i relation 
till lekfullt lärande. Hon skriver att vissa forskare anser att pedagogiken är ett 
av de främsta exemplen på lekfullt lärande medan andra menar att Maria 
Montessori själv ansåg att lek är irrelevant för utvecklingen. Detta stämmer 
då Maria Montessori talade negativt om en central del av lekfullt lärande för 
yngre barn, vilket är fantasi (Lillard, 2013). Bodrova (2003) menar vidare att 
Maria Montessori såg lek som något värdelöst nöje som barn gärna byter ut 
mot mer meningsfullt arbete.  

Lillard (2013) har undersökt detta närmare och identifierar olika områden där 
montessoripedagogiken både liknar och skiljer sig från lekfullt lärande och 
jag kommer lyfta de områden som är relevant till denna undersökning. När 
det kommer till hur pedagogiken liknar lekfullt lärande skriver författaren om 
overall structure (övergripande struktur), the use of objects (användningen av 
objekt), interactive lessons (interaktiva lektioner) och peers (kamrater). 
Under övergripande struktur skriver författaren att montessoripedagogiken 
ses som strukturlös av vissa och som stel av andra, men författaren menar att 
den är både och. Den kan ses som strukturlös om man ser till att barnen får 
välja fritt vad de vill arbeta med, men allt material i verksamheten är introdu-
cerat för barnen då det ska användas på ett visst sätt och allt material har ett 
syfte. Användning av objekt är något annat som liknar lekfullt lärande enligt 
Lillard (2013). Hon menar att man inom lekfullt lärande arbetar tillsammans 
som vuxen med barnen och lär barnen något genom lek. Detta liknar montes-
soripedagogiken i och med att läraren introducerar ett nytt material som 
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barnen sedan får arbeta med själva, och det finns alltid en tanke bakom allt 
material. Materialet ska leda till ny kunskap inom olika områden. Lillard 
(2013) skriver att lekfullt lärande oftast sker i interaktion med andra, det vill 
säga i grupp, när den är mer guidad och mindre interaktiv när det kommer till 
den fria leken. Så här är det inom montessoripedagogiken också. Lektionerna 
inom montessori inkluderar individer eller grupper med 2–6 deltagare, antalet 
beror på barnens ålder deras mognad för den specifika lektionen. En annan 
sak som liknar dessa två är området kamrater. Författaren menar att inom 
lekfullt lärande kan det förekomma att en vuxen sitter själv med ett barn eller 
så kan aktiviteten involvera fler barn. Lillard (2013) skriver att yngre barn 
inom montessori ofta föredrar att arbeta själva medan äldre barn väljer att 
arbeta tillsammans. Likheten mellan lekfullt lärande och montessoripedago-
giken är alltså att barnen tillåts så mycket interaktion som de själva vill 
(Lillard, 2013). 

Lillard (2013) lyfter även hur montessoripedagogiken skiljer sig från lekfullt 
lärande och skriver om områdena structure of materials (materialets struk-
tur), descriptions of activity (beskrivning av aktivitet) och pretend play 
(fantasilek). När det kommer till materialets struktur är det en stor skillnad då 
materialet som används i traditionella förskolor vid lekfullt lärande oftast inte 
har samma djup som inom montessori. Då använder man sig av det som finns 
och skapar kunskap utifrån det. Medan materialet inom montessori är kon-
struerat för att framföra specifika förståelser, som till exempel trä cylindrarna 
som jag lyfte i texten tidigare. Hur aktiviteterna beskrivs skiljer sig i den 
mening att man inom montessoripedagogiken inte talar om lek, utan om 
arbete. Medan lekfullt lärande ofta sker i pågående lekar som finns i försko-
lan eller genom att pedagoger skapar en lek. I området fantasilek kommer vi 
tillbaka till Maria Montessoris egna tankar i början av sin pedagogiska 
karriär. Till en början fanns det traditionella leksaker i montessoriförskolor 
men Maria Montessori märkte att barnen hellre lekte med det material hon 
hade framtagit. Hon märkte även att barn under sex års ålder, det vill säga 
förskoleålder, inte hade lika mycket intresse för fantasisagor som för riktiga 
berättelser. Detta fick Maria Montessori att tro att barn under sex år i en miljö 
som upplevde deras behov inte hade något intresse för fantasilekar. Detta 
ledde till att det inom montessoripedagogiken inte finns något material som 
är konstruerat för fantasilekar. Om ett barn skulle bygga hus med klossar som 
är gjorda för något annat säger pedagogen till och visar hur materialet är 
avsett att arbetas med igen (Lillard, 2013).  

2.2 Lekens betydelse utanför montessoripedagogiken 

Ytterligare en forskning som är relevant att ta upp i denna studie är gjord av   
Henckel (1990). Hon har skrivit en avhandling om förskollärares tankar om 
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begreppen arbete och lek. I studiens resultat visar det sig att förskollärare har 
olika uppfattningar om begreppen. Återigen kommer jag lyfta det som är 
relevant till denna undersökning från avhandlingen. Begreppet arbete har 
författaren delat upp i olika kategorier utifrån intervjuer med förskollärarna, 
bland annat arbete som förelagt uppgift och arbete som lek. Första kategorin 
handlar om att se arbete som framförallt husliga sysslor och uppgifter som de 
vuxna ger barnen att utföra, till exempel att delta i rutinsysslor som duka och 
städa. Ett annat exempel inom denna kategori är att se till arbete för framti-
den, med det menar författaren att barnen ska klara förelagda uppgifter och 
göra som de blir tillsagda för att träna inför framtiden. Den senare kategorin, 
arbete som lek, handlar om att vissa förskollärare anser att det är omöjligt för 
vuxna att avgöra vad som är arbete och vad som är lek. Förskollärarna som 
hamnade inom denna kategori menade på att leken är barnens arbete. Leken 
är för barnen viktig, engagerande och allvarsam att vi vuxna måste betrakta 
och respektera leken som barnens arbete (Henckel, 1990).  

Jung (2013) har skrivit en artikel om lärarens roll i barns lek i barnsomsorg. I 
artikeln skriver författaren om infants som översatt till svenska betyder 
spädbarn. Men när jag läser texten förstår jag att det handlar om de yngre 
barnen inom barnomsorg, 1–2 åringar. Jung (2013) skriver att det bland 
forskare och utbildare finns en enhällig överenstämmelse att barn lär och 
växer genom lek. Författaren har därför gjort en kvalitativ studie med olika 
metoder för att ta reda på vilka olika roller lärare tar i barns lek och även hur 
deras roll förändras när barnen blir äldre. Analysen av resultatet visar att 
lärarna tar sig an många olika roller, i denna studie har författaren listat tio 
olika kategorier när det kommer till lärarens roll men jag kommer redovisa 
tre av dom då dessa är mest relevanta till studien. Den första kategorin är 
observer (observatör) och resultatet visar att alla deltagande lärare anser att 
detta är deras främsta och viktigaste roll. Deltagarna menar att det är genom 
observationer de lär sig allt om barnet, vad gäller intresse, känslor och ut-
veckling. Play supporter (stödjare) är den andra kategorin och här menar 
deltagarna att deras roll i leken är att finnas till hands och stötta barnen. Det 
handlar mycket om att göra barnen trygga men stöttningen sker även på andra 
sätt, till exempel genom att se barnens intresse i deras ögon och kunna 
tillhandahålla det barnen är intresserade av. Det handlar även om att vara ett 
känslomässigt stöd och finnas där för att hjälpa barnen framåt om de verkar 
tveksamma och att vara ett fysiskt stöd när barnens egen fysik står i vägen för 
deras ambition. Den tredje och sista kategorin är commentator/interpretor 
(kommentator/tolk). Denna kategori handlar om att vara tolk till barnens 
intentioner och sätta ord på det barnen gör. Deltagarna menar att genom att 
sätta ord på allt barnen gör så gynnar man deras språkutveckling (Jung, 
2013). 
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2.3 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag visat vad forskning säger om relevanta delar inom 
montessori mot undersökningens syfte och frågeställningar. Forskningen 
visar att Platz och Arellano (2011) och Edwards (2002) har kommit fram till 
samma sak i sina studier, att montessoriläraren ska ha en mer passiv och 
avvaktande roll mot barnen. Tanken om denna roll kan ses komma från de 
självinstruerande materialen som Plats och Arellano (2011) skriver om och 
som Lillard (2013) ger exempel på. Lillard (2013) lyfter även meningsskilj-
aktigheter kring om leken, eller arbetet, inom montessori kan ses som lekfullt 
lärande eller inte. Deltagarna i hennes studie menar att montessoripedagogik-
en är ett av de främsta exemplen på lekfullt lärande medan andra hänvisar till 
Maria Montessori som själv talade negativt centrala delar inom lekfullt 
lärande, samt såg lek som ett värdelöst nöje som Bodrova (2003) skriver. 

I slutet lyfts även forskning som är gjord i traditionella förskolor. Henckel 
(1990) visar på olika uppfattningar om begreppen lek och arbete. Resultatet i 
denna studie visar att vissa förskollärare anser att arbete är de husliga aktivi-
teter medan lek är den aktivitet som är fri från vuxna. Andra menar att lek är 
barnens arbete och inget vi kan skilja på. Jung (2013) har istället undersökt 
lärarens roll i barns lek och visar på olika teman som relaterar till denna 
studie. En del av resultatet visar att lärarna ser sin som roll som observatör, 
stödjare och kommentator. 
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3 TEORI 

I detta avsnitt redovisas den teoretiska utgångspunkten för undersökningen, 
samt en kort motivering till hur den fungerar som hjälpmedel att förstå de 
centrala delarna i studien utifrån frågeställningarna som handlar om lekens 
betydelse och pedagogens roll.  

3.1 Aktör-nätverksteorin 
Anledningen till valet att använda denna teori är för att jag upplever att den 
hjälper till att förstå barnens lek inom montessoripedagogiken då man inom 
denna teori pratar om att människor och icke-mänskliga objekt samverkar 
tillsammans. Detta medför även att kunna förstå pedagogernas förhållnings-
sätt mot barnen i leken.  

Ahn (2015) skriver att människors vardagliga liv inte enbart består av relat-
ioner mellan människor utan även mellan människor och ting. Det är det som 
aktör-nätverksteorin (ANT) handlar om, hur människor och materiella ting 
samspelar med varandra och konsekvenserna av dessa. När man använder 
denna teori är man intresserad av hur människor och materiella ting utför 
handlingar tillsammans och hur dessa handlingar iscensätter olika praktiker. 
Syftet med ANT är alltså att förstå beståndsdelar och hur de samverkar, med 
andra ord vad människor gör med objekt och vad objekt gör med människor.  

En av grundarna till denna teori är Bruno Latour. Han gick ifrån tanken om 
att sociala handlingar endast handlar om människor sinsemellan. Inom ANT 
pratar man om aktörer, det vill säga något som gör något. Det är inte endast 
människor som är aktörer som inom samhällsvetenskapen och sociologin 
utan även icke-mänskliga objekt är aktörer (Ahn, 2015; Latour, 2015). Man 
talar om att ”varje ting som faktiskt förändrar ett tillstånd genom att göra 
skillnad är en aktör” (Latour, 2015, s.90). Latour (2015) ger exempel att en 
vattenkokare faktiskt kokar vattnet och att en hammare slår ner spiken. Han 
menar att om du kan hävda att det är samma aktivitet att slå ner en spik med 
eller utan hammare och att koka vatten utan redskap, att dessa redskap inte 
ändrar något väsentligt så kan du emigrera till de socialas fjärran (Latour, 
2015). Med detta menar inte Latour (2015) att en aktör är källan till en 
handling, utan alla aktörer är lika viktiga för att handlingen ska ske. Han 
menar vidare att de icke-mänskliga aktörerna inte bestämmer handlingen, det 
finns inga små vättar på atomnivå som gör saker. Han menar mer att objekten 
är en viktig del av våra handlingar och aktiviteter (Latour, 2015). Detta kallas 
materiell semiotik och handlar om att varje aktör har sina funktioner, egen-
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skaper och roller genom relationer till andra aktörer (Ahn, 2015). Ett, enligt 
mig, tydligt exempel på detta tar Ahn (2015) upp. Hon lyfter ett scenario där 
du tar fram datorn för att få reda på något, du öppnar sökmotorn och skriver 
in det du vill får svar på. När du väl hittar ditt svar, är det verkligen du eller 
är det sökmotorn som har hittat svaret? Det finns inget direkt svar då alla 
aktörer agerar tillsammans, om någon av aktörerna som tangentbordet, 
operativsystemet, internet eller dina fingrar inte fungerar skulle du inte kunna 
använda sökmotorn för att hitta informationen du söker. Ett annat begrepp 
inom ANT är symmetriregeln och det handlar kort om att allt ska kunna 
beskrivas och förklaras i samma termer. Det vill säga att använda samma 
språk för att beskriva eller förklara vad en aktör gör, oavsett om den är 
mänsklig eller icke-mänsklig (Ahn, 2015). 

Trots att Latour (2015) är kritisk till samhällsvetenskapen och sociologin 
framhäver han att objekt har betydelse för handlingsförloppet inte är något 
nytt för sociologer, ingen har förnekat att det finns. Det som är nytt med 
denna teori är att man både framhäver objekt som fullfjädrade aktörer och att 
dessa aktörer hjälper oss förklara det landskap vi lever i. 

Denna teori är intressant som teoretisk utgångspunkt då syftet i studien och 
frågeställningarnas handlar om montessorilärares tankar om lekens betydelse 
och pedagogens roll i barnens lek. Som jag lyfte genom textens gång är det 
självinstruerande materialet en central del inom montessoripedagogiken och 
då även en stor del av barnens lek. Materialet ska hjälpa barnen att utveckla 
självständighet och känna frihet vilket automatiskt innebär att pedagogen 
behöver ta ett steg tillbaka och ta en mer passiv och avvaktande roll. Genom 
denna teori får jag en förståelse för tanken med att pedagogernas förhåll-
ningssätt ska vara passiva, då teorin visar att människor och objekt dras till 
varandra. Teorin agerar även som ett hjälpmedel för att förstå det resultat som 
framkommit i undersökningen, vilket jag diskuterar senare i resultatdiskuss-
ionen.  
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4 METOD 

Denna studie har sin utgångspunkt inom kvalitativ forskning. Ett kännetecken 
för kvalitativ forskning är att tonvikten läggs på ord och inte siffror (Bryman, 
2011). Christoffersen och Johannessen (2015) menar att metoder inom den 
kvalitativa forskningen ofta är mer flexibla och tillåter mer anpassning i 
interaktionen mellan deltagare och forskare än i kvantitativ forskning. Inter-
aktionen mellan forskare och deltagare är mindre formell jämfört med kvanti-
tativ forskning och flexibiliteten bidrar med att forskaren kan respondera 
direkt till deltagarens svar och skräddarsy nästa fråga. Vid kvalitativ forsk-
ning använder man sig av öppna frågor vilket innebär att deltagarna kan 
besvara frågorna fritt med egna ord vilket även bidrar till mer fylliga och 
detaljerande svar (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

4.1 Val av metod 
Jag har valt att använda intervjuer som metod. Bryman (2011) skriver att 
intervjuer används när forskaren vill ta reda på individers inställningar och 
attityder om något fenomen. Mer specifikt har jag använt mig av kvalitativa 
intervjuer vilket innebär att forskaren ställer öppna frågor. Kvalitativa inter-
vjuer används när forskaren vill ta reda på personers uppfattningar om ett 
specifikt ämne (Patel & Davidson, 2011) som i mitt fall är montessorilärares 
uppfattning om lekens betydelse i en montessoriförskola. Christoffersen och 
Johannessen (2015) menar vidare att det som är karaktäristiskt för kvalitativa 
intervjuer är att det är ett samtal med struktur och syfte. Strukturen menar 
författarna är knuten till rollfördelningen i samtalet, att forskaren ställer 
frågor och följer upp respondentens svar.  

Under genomförandet av intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer, 
vilket innebär att intervjun utgick från en övergripande guide (se bilaga) som 
innehöll olika teman och förslag på följdfrågor som kommer från de fråge-
ställningar jag formulerat innan (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Anledningen till att jag valde att använda semistrukturerade intervjuer och 
intervjuguide var för att intervjun skulle få en mer samtalskänsla vilket jag 
upplevde det blev också, men även för att kunna ta vara på respondenternas 
svar och kunna ställa följdfrågor ifall något var oklart eller för att få reda på 
mer vilket jag inte hade kunna göra vid en strukturerad intervju.  

4.2 Urval 
För att komma i kontakt med deltagare av betydelse för min studie har jag 
gjort ett målstyrt urval, vilket innebär att forskaren gör sitt urval baserat på 
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forskningsfrågorna. Det vill säga att intervjua personer som är relevanta för 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011), i detta fall utbildade montessorilärare.  

Urvalet har också skett genom bekvämlighetsurval, på grund av tidsaspekt 
och geografiskt läge. Det som är viktigt att tilläga vid sådant urval är att det 
inte går att generalisera resultatet (Bryman, 2011). Det betyder att jag inte 
kan säga något om montessorilärares uppfattningar om lek i allmänhet, utan 
kan endast svara för den här studien. Ytterligare en urvalsteknik som Bryman 
(2011) lyfter kallas snöbollsurval som innebär att forskaren får kontakt med 
fler respondenter genom de personer som är med i undersökningen. Detta 
skedde på sätt och vis i studien då jag på plats frågade om det fanns fler 
personer som ville ställa upp på intervju. Av fyra tillfrågade förskolor med 
utbildade montessorilärare har tre förskolor deltagit i undersökningen. I dessa 
tre förskolor har sammanlagt fem montessorilärare deltagit i intervjuer.  

4.3 Genomförande 
När urvalet genomförts kontaktades de möjliga respondenterna via mail och 
telefon för att se över intresse och avtala tid för intervju.  

Under själva genomförandet av intervjun gick jag först igenom studiens syfte 
för att sedan gå in på den mer formella delen. Att förmedla till deltagarna om 
deras rättigheter som anonymitet och att kunna avbryta deras medverkan, vad 
datainsamlingen kommer användas till, att materialet kommer förstöras efter 
avslutad kurs och att intervjun kommer spelas in. Efter detta fick responden-
terna skriva på en samtyckesblankett (se bilaga). Anledningen att använda 
ljudinspelning under intervjuerna var för att kunna skapa en bättre och mer 
bekväm dialog mellan mig och respondenten. Löfgren (2014) skriver om 
forskningsstrategier och att någon slags utrustning som spelar in samtalet 
höjer kvaliteten i både intervjun och analysen. Han menar vidare att genom 
att intervjun spelas in kan forskaren koncentrera sig på lyssnandet och på 
följdfrågorna.  

Intervjuerna ägde rum på olika ställen på respektive förskola. Två intervjuer 
genomfördes i det dom kallade teaterrummet. Två andra intervjuer genom-
fördes på förskolans kontor väldigt skiljt från den aktiva verksamheten då 
resterande personal och barngruppen vistades utomhus under genomförandet. 
Den sista intervjun ägde rum i verksamheten i ett anslutande rum till barn-
gruppen som endast avskildes med ett dörrvalv. Barnen hade möjlighet att 
komma in i rummet men det skedde aldrig. Anledningen till att denna inter-
vju genomfördes på denna plats var på grund av personalbrist. 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att minnet är bäst direkt efter 
genomförd intervju, av den anledningen transkriberades intervjuerna utifrån 
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ljudfilerna samma dag som genomförandet av respektive intervju. När arbetet 
blev helt klart raderades allt datamaterial som uppstått under studien, såsom 
ljudfiler, underskrivna samtyckesblanketter samt de transkriberade intervju-
erna.  

4.4 Databearbetning 
Jag började bearbetningen av datainsamlingen genom att skriva ut, eller 
transkribera, intervjuerna utifrån ljudinspelningarna som gjorts. Att lyssna 
igenom ljudinspelningarna gjordes vid upprepade tillfällen för att få en så 
noggrann transkribering som möjligt. Men även för analysens skull. Löfgren 
(2014) skriver om tematiska analyser och att denna analys kan användas om 
forskaren är intresserad av att se hur olika människor förhåller sig till samma 
fenomen. 

Efter transkriberingen försökte jag hitta mönster och samband kring studiens 
frågeställningar i de olika intervjuerna genom att läsa igenom intervjuerna 
flera gånger och skriva ner eventuella kategorier till resultatet. Jag använde 
mig av olika färger för att markera likheter och skillnader mellan de olika 
intervjuerna och för att markera det som besvarar mina frågeställningar. Efter 
detta valdes det som var mest relevant för min studie att lyfta. De kategorier 
eller teman jag fann i analysen av datainsamlingen presenteras med rubriker i 
resultatet för att enklare få en överblick över studien syfte och frågeställning-
ar.  

4.5 Kvalitetsbegrepp 
Två kvalitetsbegrepp som används inom både kvalitativ och kvantitativ 
forskning är validitet och reliabilitet. Begreppen används för att beskriva 
kvaliteten i studier genom att se till vilken utsträckning forskningen och de 
metoder som används relaterar till det som faktiskt undersöks, om datain-
samlingen representerar det fenomen som har undersöks (Christoffersen & 
Johannessen, 2015; Thornberg & Fejes, 2015). Vissa forskare menar att det 
inom kvalitativ forskning är svårt att uttala sig om dessa begrepp då det ofta 
används inom mer strikta studier där det finns datamaterial att mäta som 
exempelvis enkäter (Bryman, 2011). De forskare som väljer att gå ifrån 
validitets och reliabilitets begreppen föredrar istället begreppen trovärdighet 
och tillförlitlighet, som jag har valt att använda. Dessa begrepp berör istället 
hela forskningsprocessens noggrannhet och systematik. Begreppen hjälper 
både forskaren och läsare att förstå hur trovärdiga och tillförlitliga olika delar 
i undersökningen är. Några exempel på delar som ingår i dessa begrepp är 
hur studiens resultat är i relation till hur datainsamlingen och analysen har 
gjorts och om den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning passar till 
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studiens syfte och frågeställningar. Återigen så handlar det om hela under-
sökningens process (Thornberg & Fejes, 2015).  

Jag anser att studien har hög grad av både trovärdighet och tillförlitlighet då 
jag genom hela studiens gång har arbetat systematiskt. Den tidigare forsk-
ningen är noga utvald i relation till syfte och frågeställningar och den teore-
tiska utgångspunkten är vald för att användas som ett hjälpmedel för att förstå 
mitt resultat. Resultatet i sin tur har arbetats fram systematiskt som jag 
beskriver tidigare. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer för att ta 
reda på deltagarnas tankar, vilket är syftet i denna studie. Under intervjuerna 
använde jag en intervjuguide som utgick från studiens forskningsfrågor för 
att minska risken att ställa frågor till respondenterna som inte är relevanta för 
studien. Jag har även på ett systematiskt sätt bearbetat datainsamlingen 
genom att transkribera varje intervju utifrån ljudinspelningarna och sedan 
analyserat allt material på likvärdigt sätt och utan att lägga värdering i det 
insamlade datamaterialet. Det jag inte kan uttala mig om, som jag skriver om 
både tidigare och senare, är att studien är gjord i för liten skala för att kunna 
uttala mig om montessorilärares tankar om leken i allmänhet. 

4.6 Etiska överväganden 
Det första jag gjorde inför datainsamlingen var att skicka ut information (se 
bilaga) om studien till möjliga deltagare. Detta etiska krav kallas informat-
ionskravet som handlar om att du som forskare måste informera deltagarna i 
undersökningen om forskningens syfte. Detta kan göras genom ett skrivet 
brev där forskaren ger en kort bakgrund och avsikten med undersökningen 
samt beskriva vad som kommer krävas av deltagarna, om de ska delta i 
exempelvis en intervju som i det här fallet. Det är också viktigt att nämna att 
inga obehöriga kommer kunna ta del av materialet och att deras medverkan är 
frivillig, och även fast det gett sitt samtycke kan de avbryta sin medverkan 
när som helst (Thornberg & Fejes, 2015). Informationskravet ingår i sam-
lingsnamnet informerat samtycke, andra delen av detta samlingsnamn är 
samtyckeskravet. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna måste ge sitt 
samtycke till att delta i studien, genom exempelvis en samtyckesblankett (se 
bilaga) (Löfdahl, 2014). Vid intervjutillfället hade jag med mig samtyckes-
blanketter som vi gick igenom tillsammans som respondenten sedan skrev på 
innan intervjun började.   

En annan princip som måste följas är konfidentialitetskravet. Detta innebär 
att alla uppgifter om de personer som deltar i undersökningen ska behandlas 
med största konfidentialitet. Detta begrepp innebär att de personer som 
deltagit i undersökningen inte ska kunna identifieras (Bryman, 2011). Det 
medför att man i examensarbetet behöver komma på fiktiva namn till alla 
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personer som nämns i texten. Även namn på platser och förskolor behöver 
avidentifieras då dessa platser kan göra det spårbart till deltagarna (Löfdahl, 
2014). Jag har i min studie valt att ge deltagarna fiktiva namn för att säker-
hetsställa deras anonymitet och undvikit att sätta namn på förskolor och 
platser, även stad.  

Ytterligare ett krav forskare behöver ta hänsyn till är nyttjandekravet. Detta 
innebär att det datamaterial som du har samlat in endast får användas till ditt 
examensarbete. Detta betyder att du ska göra dig av med allt material från 
undersökningen när du är klar, då det lätt kan hända att någon obehörig kan 
ta del av ditt datamaterial (Löfdahl, 2014). Detta krav att uppnåtts då allt 
datamaterial i form av ljudinspelningar och underskrivna samtyckesblanket-
ter samt de transkriberade intervjuerna har raderats från dator.  
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5 RESULTAT 

Under denna rubrik redovisas resultatet från intervjuerna i form av olika 
teman. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn och nedan listas de som deltagit 
i undersökningen. Deltagarna är utbildade inom de yrkeskategorier som 
nämns nedan och har lång erfarenhet av montessoripedagogiken och alla är 
aktiva i montessoriförskolor idag.  

Anna – förskollärare sedan 22 år och montessorilärare i 19 år. 

Eva – fritidspedagog i grunden men arbetat som montessorilärare i 22 år. 

Lena – förskollärare sedan 25 år och montessorilärare 24 år. 

Maria – montessorilärare sedan 24 år. 

Karin – förskollärare sedan 25 år och montessorilärare sedan 22 år. 

5.1 Lekens betydelse 
Den första frågeställning i studien handlar om hur utbildade montessorilära-
res ser på lekens betydelse i montessoriförskola. Nedan redovisas de resultat 
som framkommit genom olika teman som jag har tagit fram genom databear-
betningen. De teman databearbetningen gav i samband med frågan om lekens 
betydelse är lek och arbete som synonymer och andra uppfattningar om lek. 

5.1.1 Lek och arbete som synonymer 

Anna, Eva, Lena och Karin lyfter att man inom montessori pratar om arbete 
men att barnens lek kan ses som arbete. Anna menar att leken i montessori 
har ett syfte eller mål till skillnad från i traditionell förskola och säger att 
”den fria leken och rolleken och den leken är ju lek, men också det barnet 
företar sig i montessorimaterialet är ju lek fast som vi då kallar arbete”. Eva 
säger istället ”lek för mig är väl allt som ett barn tycker är intressant att 
göra” och menar att det inte spelar någon roll om det är fantasilekar eller lek 
med typiskt montessorimaterial. Hon menar att det inte behöver vara skillnad 
på att ett barn går och leker eller arbetar. Lena är en stor anledning till detta 
styckes rubrik, hon lyfte flertalet gånger att ”arbete och lek är ju synonymt 
med varandra”. Hon menar att det inte är någon skillnad på begreppen och 
att allt i verksamheten är lek, från utevistelsen till arbetspassen. Lena lyfter 
även i slutet av intervjun att ”för mig är det väldigt viktigt att lyfta att lek och 
arbete här i montessori är samma sak för oss, vi ser liksom ingen skillnad på 
det”. Karin kopplade in Maria Montessori själv och sa att Maria alltid talade 
om arbete och att barnen från början inom pedagogiken inte leker, anledning-
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en till detta var för att barnen själva såg sina aktiviteter som arbete vilket 
Karin håller med om. Men hon menar samtidigt att det arbete barnen gör 
även kan ses som lek. Hon säger att ”jag tänker att allt barnen gör är genom 
lek”. 

5.1.2 Andra uppfattningar om lek 

Maria var den person som skilde på lek och arbete. Hon menar att verksam-
heten är ganska styrd men att det finns utrymme för lek också. Hon fortsätter 
med att vissa delar i verksamheten har ett mer utbildande syfte i materialet 
som hon inte kallar för lek, dock menar hon att det ska ske på ett lustfullt och 
stimulerande sätt. Hon upplever dock en motsägelse i sina tankar när hon 
säger ”leken för mig är ju mer det fria som vi inte är med och styr, i och för 
sig så har vi ju styrda lekar också och det är ju lek för mig”. Men Maria 
avslutar med att förtydliga att ”allt i verksamheten är inte lek, det tycker jag 
inte”.  

Lena tydliggör varför de på hennes avdelning väljer att använda begreppet 
arbete istället för lek. Hon menar att ”vi förhöjer barnens lek genom att kalla 
det arbete”, att förmedla att det barnen gör är viktigt och att dom känner sig 
stolta över det dom gör. Lena fortsätter med att säga: 

Och tyvärr är det att vi säger arbete, att det i vuxenvärlden klingar kons-
tigt…. Vi kunde lika gärna säga leken men nu är det så att vi är en mon-
tessoriförskola och då anammar vi det och vi tycker det är bra och barnen 
tycker väldigt mycket om det här ordet (Lena). 

Lena menar vidare att barnen exalterat berättar för sina vårdnadshavare att 
dom har arbetat med bokstäver eller arbetat med att sortera stenar.  

Karin menar istället att en väldigt specifik montessori grej förr var att barnen 
inte fick leka med materialet och att vissa montessoriförskolor fortfarande är 
väldigt strikta på det. Hon säger ”det känner jag att det är viktigt, att man 
inom montessori utvecklas”. Karin menar att det är viktigt att man utvecklas 
inom montessori och ser till hur barnen har det idag jämfört med när Maria 
Montessori själv levde. De barnen behövde stimulans för dom hade inget 
annat, men idag har barnen hur mycket stimulans som helst. Hon fortsätter 
och säger ”och då tror jag det är viktigt att öppna vyerna inom montessori 
också, och det att nu är inte som då”. Karin menar att tiderna förändras och 
att pedagogiken behöver följa med i förändringarna.   

5.2 Montessorilärarens roll 
Den andra frågeställningen i studien handlar om montessorilärares syn på 
deras roll i barnens lek. Precis som ovan kommer jag redovisa resultatet i 
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olika teman om de olika förhållningssätt som kommit fram genom databear-
betningen; observatör och passiv roll, vägvisare, aktivt närvarande och 
stöttepelare samt miljön som ordinarie pedagog. 

5.2.1 Observatör och passiv roll 

Alla fem intervjuade montessorilärare pratar om deras roll som mer observant 
och passiv i barnens lek. Anna och Eva lyfter att de observerar för att få syn 
på barnens intresse för att sedan introducera nytt material utifrån deras 
intresse i verksamheten. ”Först och främst observerar vi barnen och ser vad 
dom skulle tycka är intressant …. och sen introducerar vi leken eller arbetet” 
(Anna) och Eva säger att montessorilärarens roll ”handlar ju väldigt mycket 
om att vi observerar också för det är ju det sättet vi vet om saker fungerar 
som vad barnen är intresserade av”. Lena pratar också om den mer obser-
vanta rollen, men menar att hon observerar samtidigt som hon är aktiv i 
barnens aktiviteter. Att genom aktiviteterna få syn på barnens utveckling och 
så vidare.  

När det kommer till den mer passiva rollen pratar Anna, Eva, Maria och 
Karin om att vara avvaktade i den bemärkelsen att vara lyhörd och se vad 
som händer och se var man behöver vara med för att hjälpa barnen eller för 
att styra upp en lek. Lena är även inne på att montessoriläraren ska hålla en 
passiv roll för att barnen ska få vara ifred genom att säga ”en montessorilä-
rare sägs vara lite avvaktande och det är vi också för att dom ska klara sig 
själva”. Lena trycker mer på att barnen ska utveckla självständighet medan 
Karin tycker det är viktigt att barnen ska få utrymme att leka själva, hon säger 
istället ”jag tycker det är viktigt att man ger utrymme för barnen att leka 
själva”. 

5.2.2 Vägvisare 

Anna, Eva och Lena pratar om att vara vägvisare, alltså den som visar vägen. 
Anna säger ”dom här barnen som inte riktigt kommer igång i leken eller 
arbetet, dom får man ju mer introducera och visa på det man tror att dom är 
intresserade av”. Både Anna och Eva lyfter att det handlar om att introducera 
ett specifikt montessorimaterial. Lena talar om att vissa barn har svårt att 
hitta något att leka med och då behöver läraren visa på olika saker som man 
tror att barnet är intresserad av eller hjälpa ett barn in i en pågående lek. ”Jag 
är ju en som visar vägen. Visar på vad man kan göra, hur man gör det” 
(Lena). Maria menar på att vissa barn inte har den sociala kompetensen än att 
på ett naturligt sätt komma in i leken och då behöver en vuxen kanske hjälpa 
till. Hon säger att ”ibland tror man att dom klarar det själva, men det gör 
faktiskt inte alla”. 



Montessorilärares	tankar	om	lek	 	 Emma	Toll	

23 

 

5.2.3 Aktivt närvarande och stöttepelare 

Under intervjuerna pratade alla fem montessorilärare om att på något vis vara 
närvarande och finnas som stöd för barnen. Eva beskriver att man som lärare 
är mer aktivt närvarande med de yngre barnen genom att delta i deras olika 
aktiviteter. Hon säger ”inne på yngre så är man ju med mer och man lagar 
mat eller frågar vad är det du gör nu i bondgården”. Hon menar att delta-
gandet mycket handlar om att sätta ord och ge ord till saker och det barnet 
gör. Anna, Lena, Maria och Karin lyfter att det är väldigt individuellt hos 
barnen hur mycket aktivt närvarande man som lärare ska vara. Lena menar på 
att hon är väldigt aktiv i barnens aktiviteter och säger ”behöver jag vara med 
i leken är jag självklart det så barnen känner sig trygga”. Även Anna och 
Maria trycker på att det är väldigt individuellt, vissa barn behöver mycket 
stöttning och vissa mindre och det gäller för läraren att se vart man behövs. 
Karin ger exempel på där ett barn inte kommer in i en redan pågående lek, 
hon säger ”då kan det vara viktigt som pedagog att hjälpa det barnet att hitta 
på en lek som dom andra lockas av”. Karin menar att man som lärare i denna 
situation är väldigt aktivt närvarande.  

5.2.4 Miljön som ordinarie pedagog 

Den som främst lyfter miljön som en viktig del av verksamheten är Anna. 
Hon talar om att om den sista pedagogen efter de mänskliga är miljön. Hon 
menar att en stor del av pedagogens uppgift är att arrangera en miljö som 
svarar till barnens behov och intresse. Hon säger ”känner man att barnen inte 
hittar något som intresserar dom, inte hittar någon intressant lek eller 
arbete, så får ju vi ta det tillbaka till oss …. och ändra i miljön”. Om barnen 
inte hittar något som intresserar dom är det lärarens ansvar att ta det tillbaka 
till arbetslaget och lista ut vad som behöver förändras. Anna lyfter att miljön 
är en stor del av barnens utveckling. Även Eva och Lena lyfter miljön under 
intervjuerna. Eva säger att ”grunden i vårt sätt som pedagoger är ju att 
förbereda miljön”, hon menar vidare att det är lärarens uppgift att ge barnen 
verktygen för att kunna leka och arbeta för att skapa kunskap. Lena säger att 
”ger vi dom rätt grejer kommer de lära sig hur mycket som helst.”  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet i studien i relation till den tidigare forskning som 
redovisas i forskningsöversikten. Precis som i resultatdelen kommer innehål-
let delas upp i rubriker utifrån forskningsfrågorna, lekens betydelse och 
montessorilärarens roll. I slutet diskuteras även sambandet mellan resultatet 
och den teoretiska utgångspunkten under rubriken studiens resultat utifrån 
aktör-nätverksteorin. 

6.1.1 Lekens betydelse 

Hur leken inom montessoripedagogiken beskrivs i tidigare forskning skiljer 
sig för det mesta mot det resultat jag har fått in via intervjuer med utbildade 
montessorilärare. När jag letat efter både vetenskapliga texter och i kurslitte-
ratur gällande lek i montessoripedagogiken blev jag direkt hänvisad till 
begreppet arbete istället. Under databearbetningen såg jag ett mönster där alla 
respondenterna lyfte begreppet arbete. Anna, Eva, Lena och Karin menade att 
lek och arbete är synonymer med varandra. Dom talade om att lek och arbete 
är synonymer i deras verksamhet och att allt som barnen är intresserade av 
och gör på förskolan är lek, vilket indirekt innebär att allt är lek och arbete. 
Maria var den deltagare som ansåg att lek och arbete är skilda delar precis 
som den tidigare forskningen av Lillard (2013) visar. Maria menar att arbete 
är de aktiviteter som har ett mer utbildade syfte medan leken är de fria 
aktiviteterna som är fri från vuxna. Henckel (1990) skriver också om hur lek 
och arbete relaterar till varandra i hennes studie som handlar om förskollära-
res tankar om begreppen lek och arbete. Resultatet i den studien visar på 
meningsskiljaktigheter precis som i min studie. Vissa förskollärare anser att 
leken är barns arbete och något som behöver respekteras medan andra menar 
på att arbete mer handlar om husliga uppgifter som dukning och städning. 
När jag analyserade datamaterialet såg jag att Maria var den enda deltagaren 
som endast hade montessorilärarutbildning tillskillnad mot de andra som är 
förskollärare alternativt fritidspedagog i grunden, detta kan vara en anledning 
till varför hon skiljer på arbete och lek i och med att montessorilärarutbild-
ningen är den utbildning hon har mot förskola. Karin är den respondent som 
lyfter att hon är väl medveten om att Maria Montessori pratade om arbete då 
materialet som är en stor del av pedagogiken var skapad för att stimulera barn 
men hon menar att barn idag har så mycket stimulans och att vi ser an-
norlunda på lekens betydelse idag. Karin ser begreppet lek i verksamheten 
som en utveckling av montessoripedagogiken. Jag tolkar det som att hon har 
kunskap om sin profession då hon framhäver historia kring pedagogiken men 
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samtidigt menar att verksamheten behöver utvecklas i samband med männi-
skans och framförallt med barnens utveckling i tiden. Precis som förskolans 
läroplan förändras med samhällets krav behöver de olika pedagogiska inrikt-
ningarna utvecklas för att passa in. Idag ska exempelvis alla förskolor i 
Sverige följa förskolans läroplan och enligt den ska leken genomsyra verk-
samheten (Skolverket, 2016).  

6.1.2 Montessorilärarens roll 

Den tidigare forskningen och datainsamlingen är överens om hur pedagogen 
ska förhålla sig i barnens lek och arbete. I min analys av datainsamlingen 
kunde jag se att de deltagande montessorilärarna först och främst anser att 
deras roll är observatör och en mer passiv roll mot barnens aktiviteter. När 
det gäller pedagogens förhållningssätt menar Platz och Arellano (2011) att en 
montessorilärare ska vara passiv men finnas tillgänglig för att kunna vägleda 
barnen. Jung (2013) lyfter i sin artikel att lärarna i hennes studie också ser att 
deras främsta roll är att vara observatör. Lärarna i den studien menar att det är 
då dom lär sig allt om barnet. Anna och Eva talar också om att det är genom 
observationer de får reda på vad som fungerar och vad barnen är intresserade 
av, att det är genom de dagliga observationerna som de får syn på barnens 
utveckling. Den mer passiva rollen liknar beskrivningen av att vara observa-
tör men det som skiljer sig är att deltagarna i studien menar att den passiva 
rollen handlar om att vara lyhörd för att se var man som lärare behöver 
ingripa. Lena är även inne på att den passiva rollens innebörd är för att 
barnen ska utveckla självständighet och Karin trycker på att hon tar ett steg 
tillbaka för att barnen ska få vara lite ifred också vilket i min värld kan 
kopplas till utveckling av självständighet.  

Edwards (2002) skriver att montessorilärarens roll är att vara regissören i 
rummet och detta relaterar enligt mig till kategorien vägvisare som jag fått 
fram genom databearbetningen. Under denna kategori talar Anna, Eva och 
Lena om att deras roll är att visa vägen för barnen, speciellt de barn som 
hamnat lite vilse och inte vet vilken aktivitet de ska engagera sig i eller de 
barn som har svårt att ta sig in i pågående lekar naturligt. Anna och Eva lyfter 
även att det handlar om att introducera nya montessorimaterial precis som 
forskningen av Lillard (2013) visar.  

Alla deltagare lyfte att läraren ska vara aktivt närvarande och vara en stötte-
pelare till barnen. Jung (2013) skriver att resultatet i hennes forskning visar 
att lärare menar att rollen som stödjare tar sig uttryck på olika sätt, det kan 
dels handla om att vara en fysisk förlängning av barnets kropp eller för att 
skapa trygghet. Dessa delar lyfter en majoritet av deltagarna i min studie 
också, Lena lyfter att trots att hon ibland tar ett steg tillbaka och är mer passiv 
så är hon lika gärna med i barnens lek om de vill det och om det gör barnen 
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trygga. En annan likhet mellan Jung (2013) och min studie är att några lärare 
och montessorilärare i mitt fall lyfter att pedagogens roll handlar om att vara 
kommentator eller tolk. Eva menar på att hon är mer aktivt närvarande med 
de yngre barnen på förskolan då hon finns där för att sätta ord på det barnen 
gör i sina aktiviteter.  

Eva och Lena lyfter miljöns betydelse för verksamheten, att det är deras 
uppgift att förbereda miljön och ge barnen rätt redskap. Anna är den deltagare 
som menar att miljön är den sista pedagogen i ett arbetslag, hon fortsätter 
med att beskriva att det är lärarens roll att se till att miljön intresserar barnen. 
Detta hänger mycket ihop med materialet inom montessoripedagogiken som 
Lillard (2013) och Platz och Arellano (2011) skriver om. Dom lyfter det 
specifika montessorimaterialet som Maria Montessori själv utvecklade och 
menar att det materialet är utvecklat för att vara självinstruerande och stimu-
lerande.  

6.1.3 Studiens resultat utifrån aktör-nätverksteorin 

Inom aktör-nätverksteorin har man synen att människor och objekt är aktörer 
som samspelar med varandra (Ahn, 2015; Latour, 2015). Genom att använda 
ANT i denna studie anser jag att det är lättare att förstå meningen med det 
som Maria Montessori kallade arbete och som en majoritet av de utbildade 
montessorilärarna kallar lek. Det specifika montessorimaterialet är en viktig 
del av verksamheten och är skapat för att vara självinstruerande och stimule-
rande som lockar till sig barnen (Lillard, 2013; Platz & Arellano, 2011). Med 
ANT-glasögon kan man nästan tro att Maria Montessori själv var insatt i 
teorin då materialet upplevs vara skapad som en egen aktör. Grundtanken 
inom ANT är att likväl som du dras till ett objekt, så är det objektet som 
fångar ditt intresse (Ahn, 2015; Latour, 2015). Att använda ANT bidrar med 
förståelse för montessorilärarens mer observerande och passiva roll som Platz 
och Arellano (2011) skriver om och som även visar sig i mitt resultat. Vilket 
annars går emot det jag själv fått lära mig om förskollärarens roll i barngrup-
pen. Under förskollärarutbildningen pratar man om att hela tiden vara närva-
rande. Men efter en djupare analys av relationen mellan pedagogens roll och 
deltagarnas syn på lek och arbete förstår jag att rollen som observatör och 
mer passiv beror på att materialet och aktiviteterna inom montessori är 
upplagda att vara självinstruerande och stimulerade. Montessorilärarna 
behöver inte vara lika aktiva som de är observatörer i och med att materialet 
kan ses som en egen pedagog. Dock upplever jag att den närvarande roll som 
jag lärt mig även kan ses som mer passiv eller observatör då rollen som 
närvarande likväl kan handla om att endast finnas i rummet men inte ta plats, 
att se vad som händer.  
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6.2 Metoddiskussion 
Många saker kan påverka datainsamlingen och databearbetningen. Jag har i 
största möjligaste mån försökt genomföra varje intervju på samma sätt genom 
att gå igenom samtyckesblankett där information om deltagarnas rättigheter 
och studiens syfte är nedskrivet.  

Något som kan ha påverkat studien negativt är hur deltagarna fick frågan om 
att delta i studien och framförhållning. När jag anlände till den första intervju 
hade deltagaren missat att skriva ner att vi skulle göra en intervju den dagen 
vilket gjorde att mitt besök var en överraskning. På grund av osäkerhet att få 
fler intervjuer under kommande vecka valde jag att fråga på plats om någon 
mer ville delta i undersökningen och det var en person som valde att delta. 
Detta kan ha bidragit till en mer stressad situation inom individerna då de 
kanske hade annat planerat. Detta är dock något jag bara kan spekulera i och 
inte kan uttala mig om med säkerhet utan att prata med personerna ifråga. 
Min tredje intervju var välplanerad och jag mötes av deltagaren i dörren, men 
på grund av missförstånd blev även min fjärde intervju utan vidare framför-
hållning för deltagaren då jag hade uppfattat att jag skulle få intervjua två 
personer och den andra deltagaren blev tillfrågad på plats. Även den femte 
och sista intervjun blev av tillslut. På grund av sjukdom fick vi flytta fram 
datumet och intervjun ägde rum i ett anslutande rum till barngruppen på 
grund av personalbrist. Detta var dock inget jag märkte av på respondenten, 
jag upplevde att det var mer stressande för mig.  

Något annat jag hade kunnat tänka på var att redan från början förtydliga att 
jag inte förväntar mig några specifika svar då några av deltagarna efter 
genomförd intervju ursäktade sig och sa något i stil med att ”vet ju inte vad 
du förväntar dig för svar”. Detta kan givetvis bidragit med missvisande 
resultat om respondenterna har svarat enligt boken istället med sina egna 
tankar. Men återigen kan jag bara spekulera i detta. Även fast jag inte upp-
levde att jag gav några signaler om vilka svar som förväntades var det en 
mindre utmaning att inte bli förvånad av vissa svar för att de inte stämde 
överens med den fakta jag hittat innan eller jämföra respondenterna med 
varandra. Det hade även varit bra att prova på att genomföra intervjuerna på 
testpersoner innan då det i stunden är svårt att ställa rätt följdfrågor som 
oerfaren forskare, men även för att känna på att det är rätt teman i intervju-
guiden som ger svar på mina forskningsfrågor.  

Jag har gjort en tolkning av resultatet kopplat till aktör-nätverksteorin vilket 
betyder att en annan tolkning kanske hade kommit fram om jag valt en annan 
teoretisk utgångspunkt. Om den teoretiska utgångspunkten hade varit socio-
kulturella perspektivet, som mer fokuserar på att människor lär sig av 
varandra (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015), skulle jag kanske lagt mer 
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fokus på hur relationen mellan pedagog och barn såg ut och missat relationen 
mellan barn och ting som kom fram genom att se på resultatet med aktör-
nätverksteorin. Att använda det sociokulturella perspektivet hade möjligtvis 
gett en mer negativ bild av pedagogens förhållningsätt mot barnen då en 
montessorilärare ska hålla en mer passiv roll. Jag vill även förtydliga att det 
är just min tolkning och att samma forskning kan ha sett annorlunda ut i 
relation till analysarbetet. Men sett till genomförandet av själva intervjuerna 
anser jag att en student skulle kunna göra samma intervju med samma perso-
ner och få likvärdiga svar. I och med att det är en liten studie kan jag inte 
uttala mig om resultatet i allmänhet utan endast redogöra för hur de montes-
sorilärare som deltagit i denna studie har svarat.   

6.3 Slutsats 
Jag upplever det intressant och spännande att se att montessoripedagogiken 
liknar andra mer traditionella förskolor då det finns mycket förutfattade 
meningar om främst leken i montessori som jag skrev om i inledningen. Jag 
har lärt mig att det är viktigt att själv uppleva eller läsa på ordentligt om saker 
och ting och inte endast lyssna till vad andra säger. Efter att läst kurslitteratur 
och tidigare forskning samt besökt montessoriförskolorna och intervjuat 
utbildade montessorilärare upplever jag en tänkbarhet att i framtiden vidare-
utbilda mig till montessorilärare. Jag tar med mig mycket till min blivande 
profession som förskollärare, bland annat filosofin om barns självständighet 
där det är bra för barnen att exempelvis lösa problem själv eller tillsammans 
med andra kamrater. Jag tar även med mig att pedagogen har många olika 
roller, att den mer passiva och observanta rollen kan vara mist lika viktig som 
att vara aktivt närvarande.  

Jag hoppas att denna studie kan bidra med utökad kunskap och förståelse om 
barns lek inom montessori och montessorilärarens roll mot barnen. Som jag 
lyft innan representerar inte resultatet i denna studie montessorilärare i 
allmänhet, men trots detta kan läsaren få en uppfattning vad några montesso-
rilärare tänker om leken i montessori och montessorilärarens roll.  

6.4 Vidare forskning 
Som utveckling av denna studie skulle det vara intressant att göra en kom-
pletterande studie där observationer används som metod istället. Detta för att 
få syn på om montessorilärarnas tankar stämmer överens med deras faktiska 
görande. Med tanke på de förutfattande meningar som finns om leken inom 
montessoripedagogiken skulle det även vara intressant att göra en jämförande 
studie mellan en traditionell förskola och en montessoriförskola där man 
undersöker pedagogernas tankar om lek och arbete. 
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BILAGOR 

Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Emma Toll och jag läser förskollärarprogrammet vid Karlstads 
universitet. Nu under våren genomför jag mitt examensarbete som handlar 
om leken i förskolan. Jag har valt att inrikta mig mot Montessoripedagogiken 
och vill ta reda på hur aktiva montessorilärare ser på leken. Jag önskar därför 
att intervjua utbildade montessorilärare inom förskolan och det är därför jag 
hör av mig till er. I mitt arbete kommer jag ta hänsyn till de etiska aspekter 
som gäller vid forskning. Med det menas att deltagandet i min undersökning 
är frivillig och att du som respondent när som helst kan välja att avbryta din 
medverkan. Jag kommer vara noga med att ni som deltar och förskolan 
kommer ha anonymitet, det ni berättar kommer behandlas i förtroende och 
enbart användas i mitt examensarbete. Inga obehöriga kommer att få tillgång 
till det material jag samlar in. 
 
Jag skulle vara tacksam om ni vill delta i min studie. Detta skulle innebära att 
vi har en samtalsstund på ca 30 min där jag kommer ställa några intervjufrå-
gor angående era erfarenheter och tankar om leken i förskolan utifrån ett 
Montessoriperspektiv. Min tanke är att intervjuerna ska äga rum i slutet av 
vecka 17 alternativt i början av vecka 18. Mer specifikt datum och tid be-
stämmer vi vid eventuellt deltagande i undersökningen. 
 
Jag hoppas på ett svar snarast om ni vill delta i min studie och har ni några 
frågor eller vill ha mer information är det bara att höra av sig till mig! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Emma Toll 
 
Mina kontaktuppgifter är: 
Tel. xxx-xxxxxxx 
Mail. ______@hotmail.com 
 

 

 

 



Montessorilärares	tankar	om	lek	 	 Emma	Toll	

32 

 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Vad har du för utbildning relaterat till förskola? 
• Hur länge har du jobbat i förskola? 
• Hur länge har du jobbat som montessorilärare? 

 

Lekens betydelse 

• Vad är lek enligt dig? 
• Vad leker barnen när dom leker? 
• Vad är lek i verksamheten enligt dig? 
• Hur ser du på relationen mellan lek och lärande? 

 

Montessorilärarens roll 

• Hur ser du på din roll i leken? 
• På vilket sätt deltar du i barnens lek? 
• Hur stöttar du barnens lek? 

 

Övrigt 

• Leker barnen enskilt eller tillsammans? 
• Kan du se skillnader på barnens interaktion med varandra beroende på 

ålder? 
 

Avslutning 

• Är det något mer du vill berätta om er verksamhet i samband med 
lek? 
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Samtyckesblankett 
 

Jag har tagit del av studiens syfte och upplägg och vill delta i en intervju om 
utbildade montessorilärares uppfattning om lekens betydelse i en montessori 
inspirerad förskola.  

 

Jag är medveten om och samtycker till att: 

• Deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan. 

• Att jag kommer behandlas med anonymitet och tystnadsplikt. 
• Att studenten får använda, behandla och redovisa resultat från inter-

vjun till sitt examensarbete. 
• Att studenten kommer förstöra insamlat material efter godkänt resul-

tat. 
• Att studenten kommer använda sig av en inspelningsapparat under 

intervjun. 
 

Ja, jag samtycker    

 

Nej, jag samtycker inte    

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum   

 

___________________________________________________________ 

Namnunderskrift 

 

 

 

 

 


