
”Hjälp mig att hjälpa mig själv”
Detta är en montessoritanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära 
någon annan något. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva 
inlärningen måste var och en klara på egen hand. 

I en montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla 
kunskap. Snarare att observera barnen, att vara lyhörd och uppmärksam på varje 
barns utveckling. Hon har i uppgift att ”följa barnet” i dess arbete och ge barnet 
den stimulans som svarar mot varje enskilt barns mognad och intresse. Läraren 
berättar, beskriver, orienterar, kartlägger. Hon visar var kunskap finns att hämta 
och visar hur materialet ska användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller 
det att låta barnet arbeta självständigt med sin uppgift. All onödig hjälp är ett  
hinder i barnets utveckling.

Självständighet, hänsyn/samarbete – frihet 
Montessoris frihet i fostran är inte detsamma som frihet från fostran. I en  
Montessorigrupp känner barnen att de arbetar för sin egen skull, inte för lärarens.  
Känslan av att lyckas med ett jobb, som man själv valt, skapar en naturlig arbets-
glädje och uppmuntran. När ett barn med liv och lust får ägna sig åt just det ämne 
som för tillfället intresserar mest, blir disciplinproblemen små och när barnen får 
arbeta i sin egen takt minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet.

Växthuset Montessoriförskolor och skolor
Hästskovägen 76
177 39 Järfälla

Telefon 08-580 275 00
E-post  info@ahavaxthuset.se
Webbplats www.ahavaxthuset.se

växthuset
 MONTESSORIFÖRSKOLOR OCH SKOLOR

www.ahavaxthuset.se

En introduktion 
till Montessori
En introduktion 
till Montessori



Maria Montessori
Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Hon utvecklade  
en pedagogik som bygger på noggranna observationer av barns utveckling.  
Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnets egna behov och intressen. 

Pedagogiken grundar sig på en klar uppfattning om målet för fostran och en 
filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden. Montessori 
upptäckte att barnet styrdes av ett självständighetsbehov, det vill säga att själv 
aktivt medverka i sin egen utforskning av världen och inhämtning av kunskap.

Ta vara på barnets känsliga perioder
Maria Montessori visste vad varje förälder vet. Nämligen att barn är nyfikna, 
fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på och lära sig nya saker. Precis som 
föräldrar världen över, märkte hon att barnens intresse varierar med ålder och 
mognad. Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet  
mönster, som är detsamma hos alla barn. 

Från de allra tidigaste intressen för viljan att äta själv, lära sig gå, prata med mera, 
till intresset för läsning, matematik, rymden, världen och så vidare. 

Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för 
olika slags kunskaper. Hon insåg därför det värdefulla i att ta tillvara intresse- 
perioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder. 

Frihet att välja
Hon upptäckte att inlärning som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium 
går lättare. Att man bäst tar tillvara barnets spontana lust till arbete genom att låta 
dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.  Hon insåg att barn har en 
avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift och att de barn 
som vill lära något nytt upprepar en övning om och om igen. 

Med sina kunskaper och insikter om människans tidiga mognadsprocess skapade 
hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga barn, 
senare vuxna.

Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt blev två av de 
viktigaste förutsättningarna. 

Montessorimaterial
För att kunna möta barns behov av stimulans och aktiviteter, utvecklade Montes-
sori ett arbetsmaterial. Montessorimaterialet är en god hjälp i inlärningen. 

I ett montessoriklassrum finns material för praktiska, intellektuella och  
sinnestränande övningar. Allt ifrån sinnrikt material, som tränar logiskt och 
matematiskt tänkande till material som övar upp språket, skrivförmågan och 
grammatiken. Det finns också material som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, 
smak och känsel. 

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det  
abstrakta. Matematikmaterialet till exempel visar klart och tydligt hur och varför 
man räknar på ett visst sätt. När ett barn förstått matematikens uppbyggnad är det 
dags att lämna materialet och lösa abstrakta problem utan hjälpmedel. 

Många material är självrättande. Barnet får uppleva tillfredställelsen av att själva 
se att de lyckats med en uppgift. 

Montessorimaterialet är ett bra stöd i uppfostran. Allt material finns bara i ett 
exemplar. Detta också därför att två eller flera barn sällan befinner sig på samma 
nivå i sin utveckling exakt samtidigt. Barnen har själva ansvar för att materialen 
inte skadas i onödan. 

Slit och släng-tanken är bannlyst i en Montessorigrupp. Barnen får lära sig att ta 
hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget får man vänta på sin tur 
eller komma överens om att samarbeta. 

Allt material har sin särskilda plats i klassrummet. Den som använt ett material 
har ansvar för att det snyggt och prydligt hamnar på sin rätta plats igen. 


