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Abstract 

Syftet med uppsatsen var att göra en jämförelse för att se om 

Montessoripedagogikens syn på bemötande av barn med 

koncentrationssvårigheter stämmer överens med moderna riktlinjer gällande 

bemötande av barn med koncentrationssvårigheter och i så fall hur. Fokus i syftet 

ligger särskilt på hur den pedagogiska miljön och det fysiska rummet förbereds. 

Uppsatsen är en jämförande, kvalitativ litteraturstudie med fokus på 

Montessoripedagogikens grundprinciper och moderna riktlinjer gällande 

bemötande av barn med koncentrationssvårigheter. Datainsamlingen har utförts 

med en grundad teori och analysen har gjorts med stöd av den hermeneutiska 

cirkeln. Litteratur som analyserats och jämförts är fem fackböcker och en artikel 

om barn med koncentrationssvårigheter, en fackbok om Montessoripedagogiken, 

en hemsida om Montessoripedagogiken och en avhandling om Montessoris 

sinnestränande materiel. Resultatet är uppdelat i syftets kategorier. Samtliga 

resultat i jämförelsen visar att Montessoris grundprinciper väl stämmer överens 

med moderna riktlinjer gällande bemötande av barn med 

koncentrationssvårigheter. Trots att Montessoripedagogiken grundades för över 

hundra år sedan visar Montessoripedagogiken en stor samstämdhet med de 

moderna riktlinjerna gällande bemötande av barn med koncentrationssvårigheter. 

Nyckelord: koncentrationssvårigheter, Montessori, materiel, miljö, förskola, 

barn, samspel, pedagogik  
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1 Introduktion 
Barn som har svårigheter agerar ibland med aggressivitet eller passivitet när de 

mår dåligt och kan inte på samma sätt som vuxna berätta om sina problem för att 

få omgivningen att förstå. För vuxna med samma problem kan det ibland vara 

svårt och för barn kan det ibland vara omöjligt. Det behövs kunskap, motivation 

och inspiration för att barn med ADHD, högfungerande autism eller andra 

funktionsnedsättningar behandlas med respekt och värdighet och inte får stämpeln 

”bråkiga” eller ”ouppfostrade”. Det finns många anledningar till att barn kan få 

koncentrationssvårigheter. Förutom barn med psykiska diagnoser finns det barn 

som lider av koncentrationssvårigheter i förskolan på grund av svåra 

hemförhållanden, eller att de helt enkelt befinner sig i en utvecklingsfas som gör 

det svårare för barnet att koncentrera sig. Beckman et al. (2004) belyser 

problematiken i förskolemiljön för dessa barn. I förskolan krävs ofta att man ska 

kunna sitta stilla, koncentrera sig längre stunder, följa regler, arbeta självständigt, 

förstå och följa instruktioner och vänta på sin tur för att nämna några områden 

som kan vara extra krävande för ett barn med koncentrationssvårigheter. Lärare 

upplever ofta en frustration med barn som lider av funktionsnedsättningar 

eftersom barnet ofta växlar mellan bra och dåliga dagar, har problem med 

uppmärksamhet, kan vara impulsiva och kräva stor motivation för att genomföra 

något. Denna frustration hos lärare kan ofta leda till ett misslyckande för dessa 

barn. Det kräver därför stor kunskap om barn med dessa svårigheter för att kunna 

bemöta dem på bästa sätt (ibid.). Något som är typiskt för barn med 

högfungerande autism är att de ofta har specialintressen och nivån på vad de 

klarar av är ofta mycket ojämn där de lätt kan koncentrera sig på vissa uppgifter 

men ha svårare för andra. Barnet har även ett annat sätt att lösa problem på och 

vill gärna följa tydliga mönster med fasta rutiner för att inte tappa koncentrationen 

(Teveborg 2001). Barn med koncentrationssvårigheter finns i alla olika sorters 

förskolor och i denna uppsats kommer bemötandet av barn med 

koncentrationssvårigheter i Montessoriförskolor att behandlas. Montessori 

(1949/1992) menade att om barnet utvecklas till en självständig individ och inte 

blir format får det en större möjlighet till att hantera verkliga uppgifter i det 

resterande livet (ibid.). Hainstock (1999) menar att lärare som tillämpar denna 
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pedagogik måste vara ”innovativa, experiment iakttagande av barn med ett brett 

spektrum av fysiska, känslomässiga, sociala och intellektuella svårigheter” (ibid.).  

 

  

  



7 

 

2 Montessoripedagogiken  
Montessoripedagogikens motto Lära för livet med början från födseln är inspirerat 

av Gandhi, som menade att människan måste fostras och undervisas genom hela 

livet. Gandhi menade att man måste försvara livet och att en livslång utbildning är 

nödvändig. Maria Montessori (1949/1992) menar att utbildningen ska integreras 

med det sociala livet och att yttre omständigheter som kan påverka människan 

måste uppmärksammas i samband med hennes utbildning. Hon menade att 

människans personlighet splittras när hemmets kultur är skiljt från skolans. 

Montessori (1949/1992) skriver följande:  

Det finns ingen enhetlig grundsyn, ingen samhällelig omsorg om livet som sådant; 

allt som finns är fragment som oberoende av varandra är inriktade mot skola, hem 

eller universitet. /…/ Till och med de nya samhällsvetenskaperna sociologi och 

socialpsykologi, som inser det farliga i en sådan isolering, står skilda från skolan. 

Det finns alltså inget riktigt system för att främja livets utveckling (s. 23).  

Enligt Montessori (1949/1992) fanns det ett ifrågasättande kring skolformens 

uppbyggnad och att forskning tydligt visade vilka förbättringar som behövdes 

göras men att det inte fanns någon institution som främjade denna sortens lära. 

Undervisningen i Montessoris pedagogik är anpassad till den mänskliga naturen 

och relevant från dag ett i en människas liv. Ett spädbarn observerar omvärlden 

och det är omgivningens uppgift att visa barnet livets lagar; ”Livets lagar är 

sådana och sådana. De kan inte ignoreras. Man måste handla i enlighet med dem, 

för de anger de mänskliga rättigheter som är universella och gemensamma för alla 

(ibid., s. 24)”. Spädbarnet behöver fysisk omvårdnad, men enligt Montessori 

(1949/1992) krävs även en psykologisk omvårdnad som skyddar barnets 

medvetenhet från att ta skada och därför bör barnets utveckling redan från födseln 

vara ett högt prioriterat ämne för forskning. Hon menade att det inte är 

föräldrarnas uppgift att forma barnet utan att finnas till stöd för barnets utveckling. 

”Barnet kan bara utvecklas väl om det får hjälp på lämpligt sätt. Föräldrarnas 

auktoritet är inte självklar, utan kommer ur den hjälp de kan ge sina barn. Den 

sanna föräldraauktoriteten och föräldravärdigheten vilar helt och hållet på denna 

grund (ibid., s. 26)”. 
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Visionen i Montessoripedagogiken är att skapa en miljö som ska stimulera till 

självständigt arbete. Pedagogerna rör sig mycket i rummen och ska, enligt 

Montessoripedagogikens visioner, ägna extra uppmärksamhet mot barn som har 

svårt att hitta sitt inre lugn. 

 

2.1 Montessoripedagogikens grundläggande principer 

Princip Förklaring 

Förberedd miljö Personalen arbetar med att skapa 

en miljö som sätter barnet i 

centrum och är väl anpassad för 

barnet. Personalen arbetar med 

att reagera före eventuella 

härdsmältor hos barnet och 

barnet ska självt kunna utföra 

toalettbesök, hänga upp kläder, 

komma åt sin arbetsmateriel etc. 

Barnet ska även vara införstått i 

hur dem olika 

Montessorimaterielen fungerar. 

Montessorimaterielen är 

utformade för att träna ett sinne i 

taget och med syftet att barnet 

självt ska kunna arbeta med dem 

efter en introduktion. 

Frihet/ansvar Barnet har en stor frihet men har 

regler, ramar och förhållningssätt 

som barnet är väl införstått i och 

kan röra sig inom. 

Individualisering/samarbete Individualisering innebär att 

barnets intresse och behov sätts i 
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centrum. Barnet tränas i att arbeta 

självständigt och i samarbete med 

vuxna och barn i olika åldrar. 

Hjälp till självhjälp Barnet stöds i att hjälpa sig själv. 

Detta för att barnet ska utveckla 

ett inre resonemang och för att 

utvecklas till en självständig 

människa med stort förtroende 

till den egna förmågan. 

Konkretion/motorik Barnet tränas för att öka sin 

motoriska förmåga genom olika 

övningar. 

Helhet/fredstanke Barnet tillåts inte leka krig. 

Fokus läggs även på gott 

kamratskap. Respekt och 

omtanke diskuteras i stor 

utsträckning.  

(Montessori 1949/1992) 

 

2.2 Forskning kring Montessoripedagogiken 

1971 skrevs en artikel som behandlar Montessoriförskolan och barn med 

koncentrationssvårigheter. Artikeln är skriven av Cormick och Schnobrich (1971) 

och presenterar en empirisk studie som visar hur den perceptuella-motoriska 

träningen är ett bra komplement till den vanliga Montessoriläroplanen (ibid.). 

Artikeln har en fokus på hur Montessori arbetar med att stödja barn med 

koncentrationssvårigheter. Eftersom Montessori har ett individanpassat arbetssätt 

finns det en inskriven självklarhet i att ge ett behovsanpassat stöd till varje barn. 

Fokusen ligger på att ta fram det som är positivt hos barnen och underlätta 

lärandet. Tittar man närmare på undersökningar om Montessori hittar man olika 

arbetssätt som stödjer barn med koncentrationssvårigheter utan att man nämner 

begreppet eller ens närbesläktade begrepp i titeln och endast vid ett fåtal tillfällen i 
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den resterande texten. En sådan undersökning är exempelvis en artikel skriven av 

Malm (2001a). Artikeln visar reflektioner baserade på professionella livshistorier 

från åtta Montessorilärare i Sverige. Malm har samlat in biografiskt material 

baserat på de personliga och yrkesmässiga aspekterna av att vara lärare i 

Montessoriskolor. Empiriska data har samlats in genom intervjuer, dagböcker, 

skrivna berättelser, diskussioner samt genom teoretiska och filosofiska frågor i 

samband med biografier ingår counterconcepts såsom traditionella pedagogiska 

teorier och reflektioner inom yrket (ibid.). Malms (2001b) artikel visar en 

empirisk studie där läraren sätts i fokus och hur de arbetar med fokus på individen 

och dess behov. Montessoris fysiska miljö är omtalad i samband med barn som är 

i extra stort behov av stöd. Montessoripedagogiken har en naturlig fokus på 

samtliga barns behov där svårigheter behandlas och det positiva lyfts fram. Om 

skolans fysiska miljö och dess påverkan på barnen kan man läsa om i en 

doktorsavhandling skriven av Ahlquist (2012). Studien har sin utgångspunkt i 

fenomologins rörelse som inspirerats av Merleau-Pontys tes om människans 

fysiska förhållande till världen och den existentiella analys som Heidegger 

presenterat vilken innebär en ömsesidig relation mellan människan och världen. I 

denna avhandling ligger fokusen på barnens förutsättningar i 

Montessoriklassrummet. Syftet med studien är att förstå villkoren för lärandet för 

barn och ungdomar som följer Montessoripedagogiken. I denna studie har 

Montessoriskolor från Europa och USA undersökts för att se vad som skiljer den 

förberedda miljön. Resultatet visar att det stora utbudet av undervisningsmaterial 

som finns i Montessoriskolor gör det möjligt för eleverna att utöva aktiviteter som 

skapar mening. Författaren menar att organisationen av miljön ger eleverna de 

förutsättningar som krävs för att kunna koncentrera sig och slutföra sin uppgift 

(ibid.). Även Vallberg Roth & Månsson (2010) ser fördelar med 

Montessoripedagogiken för barn oavsett svårigheter. I rapporten belyses 

förhållandet mellan Montessoripedagogikens vision och hur dagens 

Montessoriskolor arbetar i praktiken. Dem hjälper oss att se på vilket sätt 

Quarfood (2005) anser att Montessorimetoden ligger rätt i tiden:   

Maria Montessoris pedagogiska idéer kan tolkas ligga rätt i tiden och har blivit en 

del av den ”vanliga” svenska skolans pedagogik. Individanpassad undervisning, 

självinstruerande materiel, rörelsefrihet i rummet, åldersblandade grupper och en 
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mindre styrande lärarroll, har idémässigt ett ursprung i Montessoripedagogiken, 

enligt idéhistorikern Christine Quarfood (s. 57).  

Vallberg och Månsson (2010) menar, med hjälp av Malms forskning, att det finns 

lite forskning om kritiken av Montessoripedagogiken. Malm diskuterar dock 

Kramers (1976) forskning som behandlar Maria Montessoris grundsyn. Hon säger 

följande med Vallbergs och Månssons (2010) formulering:  

Kramer menar bland annat att det finns en inbyggd paradox i Montessoris system. 

Montessori betonade ofta det negativa i vuxnas påverkan på barn. Men det finns en 

motsägelse mellan betoningen på att följa barnet, ge barnet frihet att välja efter 

intresse, samtidigt som materielet styr och barnets val av aktiviteter är begränsat 

efter de vuxnas syn på vad som är bäst för barnets utveckling och sensitiva 

perioder. Kramer menar vidare att trots all kritik kan ingen förneka att Montessoris 

försök att få ihop frihet och struktur har påverkat skolan för all framtid (s. 57).  

Fortsätter man och tittar närmare på kritiken av Montessori ser vi hur ett flertal 

forskare anser att Sveriges Montessoriskolor behöver moderniseras. Det finns 

dock ingen ingående forskning som visar varför eller på vilket sätt. Det finns även 

en internationell diskussion i forskningen om huruvida Montessoripedagogiken 

behöver moderniseras efter dagens forskning eller ej. De flesta forskare är överens 

om att det finns risker med att ortodox använda sig av en pedagogik som skapades 

för över hundra år sedan. Däremot är de flesta forskare överens om att 

Montessoripedagogiken fungerar väl för barn i behov av stöd och att fler och fler 

förskolor och skolor tar efter delar av Montessoripedagogiken i deras 

undervisning.  

Barn med koncentrationssvårigheter ska, enligt Montessori (1949/1992), få ett 

individanpassat lärande, precis som övriga barn. Svårigheter som exempelvis 

nedsatt koncentrationsförmåga vävs således in i hela pedagogiken och det finns en 

strävan i att Montessori ska passa samtliga barn eftersom lärandet sker efter 

barnets egen förmåga. Det finns således en stor mängd forskningsmateriel om 

Montessoripedagogiken där det individanpassade arbetssättet är en central punkt. I 

det urval av forskningsmateriel som finns om Montessoripedagogiken är dock 

forskning från Sverige mycket begränsat. Av den anledningen har två författare 

skrivit en artikel om Quarfoods (2005) bok Positivism med mänskligt ansikte. 

Artikeln är skriven av Ahlquist och Gynther (2006), och har publicerats i Locus 
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Tidskrift för forskning om barn och ungdomar. Författarna till artikeln menar att 

Montessoriskolor har funnits i vårt land sen 1920-talet och har influerat förskolans 

och skolans utveckling. Det har varit tunt med publikationer om pedagogiken på 

vårt språk och därför vill författarna fokusera på Quarfoods (2005) bok som 

behandlar Montessoripedagogiken grundligt (ibid.).  

Letar man efter svensk forskning om detta ämne och dessutom aktuell forskning 

(efter 2000) får vi fram endast ett fåtal artiklar och avhandlingar.  

 

  



13 

 

3 Barn med koncentrationssvårigheter 
Olsson (2007) menar att barn nuförtiden får många intryck i form av 

världshändelser i media och av de varierade grupperna i förskolan och i skolan. 

Det blir en ständig ström av sinnesintryck vilket gör det svårt för barnet att sålla 

det som är viktigt. Barn med koncentrationssvårigheter har extra svårt för att sålla 

och de har ibland problem med att förstå sambandet mellan upplevelser och 

erfarenheter. Det kan leda till att dessa barn kan ha svårt att känna tillhörighet med 

andra barn och vuxna och de kanske söker efter andra sätt än att socialt umgås för 

att få en betydande tillvaro (ibid.). Enligt Olsson (2007) sker mer eller mindre 

omedvetna selektiva val där vi väljer ut de aspekter som är begripliga för oss. Om 

denna selektiva process fungerar dåligt får vi koncentrationssvårigheter. Får vi 

svårt att selektera det som är av betydelse för oss är det svårt att få en meningsfull 

tillvaro. Han menar att det krävs följande för att kunna koncentrera sig: 

       Rikta sin perception, sina tankar och sina känslor på en uppgift 

Utesluta ovidkommande stimuli 

Komma igång med, bearbeta och avsluta uppgiften (s.13) 

 

Vidare menar Olsson (2007) att det finns olika anledningar till huruvida ens 

koncentrationsförmåga fungerar på ett tillfredsställande sätt eller ej. Här följer 

betydande anledningar: 

Tidiga erfarenheter 

Känslomässiga reaktioner, dvs. de känslor som olika intryck väcker 

Intresse och motivation för uppgiften (s.13) 

Förutom de symptom orsakade av ADHD, autism och liknande tillstånd finns det 

barn med koncentrationssvårigheter orsakade av en svår uppväxt. Olsson (2007) 

menar att om föräldrarna bråkat på morgonen kan barnet ha svårigheter att 

koncentrera sig resterande dag i förskolan eller skolan och kan agera med 

hyperaktivitet och kan ha ett ständigt behov av bekräftelse av omgivningen. 

Barnet kan även ha svårt för att förstå regler i förskolan och skolan om det inte 

fått regler och ramar som en naturlig del av vardagen i hemmet. Han menar att 

många barn har en kognitiv impulsivitet och kan agera olika i olika situationer. 

Barn med dessa svårigheter kan låtsas förstå en uppgift men kommer att ha svårt 
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att fullfölja den. Den kognitiva impulsiviteten är ofta kopplad till känslorna och 

därför kan det vara svårt för barnet att kontrollera sina känsloutbrott. Det kan 

springa runt planlöst i rummen och kan således få svårt för att utveckla ett 

fungerande socialt samspel med andra barn och vuxna. Man kan läsa av ett barn, 

genom att exempelvis läsa av minspel och kroppsspråk, för att se hur stor eller 

liten motivationen är inför en uppgift. För att kunna stötta barnet i en uppgift 

krävs det av pedagogen att få barnet att inte känna rädsla för att bli bedömt när 

uppgiften är utförd. Om barnet får ångest av att avsluta en uppgift kan barnet få en 

spärr som hindrar det från att avsluta uppgiften. Barn med motoriska svårigheter 

kan även dem få koncentrationssvårigheter när momentet kräver stor motorisk 

förmåga (ibid.). Det finns således mycket att uppmärksamma i bemötandet av 

barn med koncentrationssvårigheter.  

 

 

 

 

  



15 

 

4 Ett sociokulturellt perspektiv  
I datainsamlingen och i analysen ligger fokuserat på Säljös (2000) sociokulturella 

perspektiv för att få ett resultat som i första hand behandlar barnets samspel till 

pedagogerna och de andra barnen där kommunikation och samhällets kultur och 

normer ligger i fokus. Hur Montessoripedagogerna tolkar individuellt arbete och 

samspel utifrån sin kultur och sina normer kommer således att behandlas i denna 

uppsats där individen tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser i en förskola med 

en specifik undervisningsfilosofi. I Montessoripedagogiken sätts barnets förmåga 

och självständiga lärande i fokus och pedagogen fungerar som ett stöd för barnets 

jakt på en ökad förståelse för omvärlden och hur det ska förhålla sig till den 

(Hainstock 1999). I analysen användes det sociokulturella perspektivet som raster 

för att kunna behandla de delar som fokuserar på det sociala samspelet hos barn 

med koncentrationssvårigheter.  

4.1 Säljös sociokulturella perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är en beskrivningsnivå man använder för att 

analysera lärande, utveckling och reproduktion av kunskaper och färdigheter 

(Säljö 2000). Han menar att vi människor formas av den kulturella omgivning vi 

befinner oss i. Samspelet mellan individen och gruppen individen befinner sig i är 

således av stor betydelse:  

Vad kan man åstadkomma i en kultur eller i ett samhälle å ena sidan, och vad 

behärskar enskilda medlemmar å den andra? Hur återskapas den kollektiva 

kunskapen hos individer, och vilka delar av den kollektiva kunskapen kommer den 

enskilde att behärska (s. 18)? 

Säljö (2000) menar att människans hjärna inte har utvecklats de senaste 

årtiotusendena. Man ser inga förändringar i våra biologiska kapaciteter i form av 

sinnen eller nervsystem. Trots det har människan utvecklats avsevärt gällande 

omvärldsuppfattning och gällande våra intellektuella och fysiska färdigheter. 

Denna utveckling beror inte på någon förändring i hjärnans kemi utan istället på 

de redskap och verktyg (språkliga, fysiska resurser för att kunna förstå vår 

omvärld) människan byggt upp för att öka vår uppfattning om omvärlden och det 

kulturella samspelet. Vi har lärt oss att organisera mänskliga aktiviteter i form av 

institutioner och verksamheter; ”varaktiga och kraftfulla sociala system som 
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bygger på komplicerade former av samverkan mellan människor (och som oftast 

dessutom har tämligen avancerade tekniska inslag)” (ibid., s. 19). Montessoris 

pedagogiska grundsyn handlar till stor del om att ta tillvara barnets egen förmåga 

att lära genom de kulturella redskap som finns (exempelvis språket). Smidt (2010) 

visar oss hur Vygotskij (1896-1934) resonerar kring barnets relation till den 

vuxne. Från början är relationen mellan barnet och den vuxne interpsykologisk 

där processerna delas dem mellan. Senare blir processen intrapsykologisk vilket 

innebär att barnet på egen hand kan ge gensvar till omvärlden. Vygotskijs (1896-

1934) syn på hur undervisningens mål bör gestaltas bygger på barnets förmåga att 

använda kulturella redskap för att mediera med omvärlden snarare än att en mer 

kompetent annan person medierar erfarenheter av omvärlden till barnet (ibid.). 

Enligt Smidt (2010) menar Vygotskij (1896-1934) att målet är att barnet ensamt 

ska vara kapabelt till att använda sig av de kulturella redskap som finns för att 

mediera erfarenheter. Genom användning av kulturella redskap ska barnet således 

kunna minnas, internalisera och tillämpa dessa erfarenheter på egen hand utan att 

vara beroende av andra människor och av konkreta vardagserfarenheter. Det är 

enbart i det första stadiet av livet barnet har det beroendet för att kunna lära 

(ibid.). Det är således ett flertal komponenter som tas hänsyn till när man talar om 

barns utveckling. Nedan följer en mer ingående blick på de komponenter som 

kommer att behandlas i denna uppsats. 
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5 Problemområde 
Barn med koncentrationssvårigheter kräver särskilt stöd från pedagoger och en 

miljö som fungerar effektivt. Därför krävs en kunskap om vad barn med 

koncentrationssvårigheter behöver. Den huvudsakliga forskningen är 

internationell och antalet svenska texter om Montessoripedagogiken och barn med 

koncentrationssvårigheter är mycket begränsat. Det gäller även barn med 

koncentrationssvårigheter och hur Montessoriförskolor fungerar i Sverige för 

dessa barn. Beckman et al. (2004) menar att det mest effektiva sättet att hjälpa 

barn med koncentrationssvårigheter på är att förebygga. Förebyggande arbete 

menas inom Montessoripedagogiken att pedagogen reagerar före barnet får en ett 

aggressivt utbrott eller skapar andra problem för sig själv och/eller för sin 

omgivning och arbetar för att barnet ska misslyckas i så liten utsträckning som 

möjligt. Barnets intressen och behov sätts i fokus för att skapa en så harmonisk 

och trygg miljö för barnet som möjligt. Montessoris förebyggande arbete handlar 

även om att skapa en miljö som är anpassad för barnet. Krokar hängs i barnets 

höjd för att det självt ska kunna klä av- och på sig. Stolar och bord är i barnets 

höjd och materielen är lättillgängliga för att barnet ska kunna arbeta självständigt. 

Genom att förebygga kan man öka chansen till att barnet får goda relationer och 

en intellektuell utveckling och detta förebyggande måste individanpassas. Sverige 

har, under många år, undvikit att förebygga vilket lett till att många vuxna idag 

söker hjälp eftersom de i barndomen inte fått rätt förutsättningar för att kunna 

hantera sina koncentrationssvårigheter (ibid.). Med hjälp av Beckman et al. (2004) 

ser vi att det krävs mycket kunskap om barn med koncentrationssvårigheter, om 

hur strukturen i förskolemiljön bör se ut och barnets placering i miljön för att 

nämna några områden. I Montessoripedagogiken finns grundprinciper som följt 

med sedan Montessoripedagogiken grundades för över hundra år sedan. 

Utgångspunkten är Montessoris grundprinciper eftersom de är konstanta och 

påverkas inte av pedagoger, förskolornas ekonomi eller övriga faktorer som kan 

påverka hur det empiriskt ser ut i Montessoriförskolorna.  

5.1 Syfte  

Syftet är att granska hur bemötandet av barn med koncentrationssvårigheter 

beskrivs inom Montessoripedagogikens grundprinciper för att sedan göra en 
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jämförelse med moderna riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter. 

Studien genomförs som en litteraturundersökning. Fokus i syftet ligger särskilt på 

hur den pedagogiska miljön samt det fysiska rummet förbereds.   
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6 Metod  
Fokusen i studien ligger på Montessoripedagogikens grundprinciper och moderna 

riktlinjer gällande bemötandet av barn med koncentrationssvårigheter. 

Datainsamlingen har utförts med en grundad teori och analysen har gjorts med 

stöd av den hermeneutiska cirkeln. 

6.1 Val av metod för datainsamlandet 

I litteraturstudien har data samlats in, analyserats och redovisats i resultatet. Till 

skillnad från empiriska undersökningars resultatredovisning tillåts egna tolkningar 

med vetenskaplig grund i en litteraturundersökning. Resultatet redovisas genom 

den analys som utförts av litteraturen (Watt Boolsen 2007). Valet av 

litteraturstudie grundas på att syftet med studien är att se hur Montessoris 

principer förhåller sig till de moderna riktlinjerna gällande barn med 

koncentrationssvårigheter. I denna studie ligger ej fokus på hur det empiriskt ser 

ut i olika Montessoriförskolor utan vad pedagogiken säger om bemötande av barn. 

Undersökningen har gjorts utifrån en grundad teori där data systematiskt samlats 

in och analyserats (ibid.). Efter att ha analyserat moderna riktlinjer gällande barn 

med koncentrationssvårigheter upptäcktes att informationen om åldersblandade 

grupper var begränsad. Därmed valdes en artikel om heterogena grupper i 

förskolan för att få en tydligare bild av de moderna riktlinjerna gällande barn med 

koncentrationssvårigheter och heterogena grupper såsom åldersblandade grupper. 

Under studien upptäcktes Montessorimaterielens stora betydelse i 

Montessoripedagogiken och därför valdes även en avhandling om 

Montessorimaterielen. Data har således samlats in under studiens gång och har 

avslutats när syftet av undersökning uppfyllts. I datainsamlingen ligger fokus på 

Montessoris grundprinciper och information som handlar om Montessoris 

arbetssätt och fysiska miljö.  

6.2 Analysstrategin 

Uppsatsen är gjord delvis med ett deduktivt förfarande och delvis med ett 

induktivt förfarande. Uppsatsen är deduktiv i avseendet att studien utgår från att 

moderna riktlinjer om bemötande av barn med koncentrationssvårigheter i den 

valda litteraturen stämmer överens med verkligheten om vad som anses mest 
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lämpat i bemötandet av barn med koncentrationssvårigheter. Därefter övergår 

studien i ett induktivt förfarande i jämförelsen av data där det ej utgåtts från en 

hypotes. Den induktiva ansatsen är hypotesgenererande där man studerar 

människan och människans interaktion med andra människor utan att utgå ifrån en 

hypotes som man gör i en hypotesprövade (deduktiv) undersökning (Watt Boolsen 

2007). Förhållningssättet är objektivt i avseendet huruvida 

Montessoripedagogikens riktlinjer stämmer överens med moderna riktlinjer 

gällande bemötande av barn med koncentrationssvårigheter eller ej. Data har 

samlats in och behandlats för att få fram en hypotes eller en teori för att se om och 

i så fall hur Montessoripedagogiken bemöter barn med koncentrationssvårigheter 

enligt de moderna riktlinjerna gällande bemötande av barn med 

koncentrationssvårigheter.  

 

Texterna har analyserats med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Wikgren (2005) 

beskriver de fragment av den hermeneutiska cirkeln som använts i denna studie. 

Valet av den hermeneutiska cirkeln i denna uppsats grundar sig på att den handlar 

om att tolka och förstå, vilka är centrala begrepp inom hermeneutiken. Den berör 

frågor som vad är tolkning? Och vad är förståelse? Tolkningen och förståelsen 

måste stödjas av en metod för att undvika tänkandets benägenhet för missförstånd. 

Den hermeneutiska cirkeln är varken subjektiv eller objektiv utan är istället ett 

växelspel mellan traditionen och tolkarens rörelser. Den cirkulära rörelsen av 

förståelse löper fram och tillbaka i texten och upphör när texten är fullkomligt 

förstådd. ”Det som styr min förståelse av en text är inte av subjektiv art utan utgår 

från det allmänna som binder mig vid traditionen, en tradition som jag själv är 

med och producerar. Till skillnad från den metodiska cirkeln är detta en 

förståelsens cirkel” (ibid., s.62). Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln har en 

artikel, en avhandling, fem böcker om barn med koncentrationssvårigheter, en bok 

om Montessoripedagogiken och en hemsida om Montessoripedagogiken 

analyserats i studien. I jämförelsen ligger fokuset på Montessoris grundprinciper 

och moderna riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter. Det har 

undersökts hur Montessoris förhållningssätt till dessa barn ser ut och hur de väljer 

strukturen i det fysiska rummet. Utifrån det har en analys skett av litteraturen om 

barn med koncentrationssvårigheter moderna riktlinjer om förhållningssätt och det 
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fysiska rummet. Därefter har en jämförelse utförts mellan vad Montessori 

förespråkar och vad som förespråkas om barn med koncentrationssvårigheter. 

Efter jämförelsen har texterna granskats på nytt för att se hur tolkningarna 

stämmer överens med vad litteraturen säger. Därefter har den slutgiltiga 

tolkningen skrivits ned i resultatet.  

6.3 Sökstrategin för texter 

Böcker riktade till yrkesverksamma har valts för att ge en så rättvis bild av de 

moderna riktlinjerna gällande bemötande av barn med koncentrationssvårigheter 

som möjligt. Syftet har berättats för bibliotekarier och de har gett förslag på 

litteratur som därmed lånats. Böckerna innehåller andra fragment som inte ingår i 

denna studies syfte och därför har följande begrepp och termer använts i 

datainsamlingen; barn i behov av stöd, koncentrationssvårigheter, Montessoris 

vision, Montessoripedagogiken, Montessoris grundprinciper, 

beteendemodifiering, särskild undervisning, motoriska svårigheter, miljö, 

materiel, ADHD, Aspergers, utbildning för Montessorilärare, frihet, självhjälp, 

förskola, inlärningssvårigheter, pedagogers arbete, samspel och förebyggande 

arbete. Urvalet har utökats med en artikel och en avhandling. Anledningen till det 

är att få en mer ingående kännedom om Montessorimaterielen (genom 

avhandlingen) och heterogena grupper för barn med koncentrationssvårigheter 

(artikeln). Artikeln och avhandlingen har hittats på Internet genom användning av 

olika sökmotorer; DIVA, Google, Google Scholar, SwePub, OT seeker. I 

sökningen ligger begränsningen på artiklar och avhandlingar publicerade tidigast 

år 2000. Sökbegreppen för att hitta data om Montessori som matchar syftet var; 

Montessori* AND förskola* AND koncentrationssvårigheter samt Montessori* 

AND preschool* AND concentration ability*. Sökbegrepp för att hitta forskning 

om barn med koncentrationssvårigheter var; koncentrationssvårigheter* AND 

förskola* och concentration ability* AND preschool*.  

 

6.4 Texturval för data 

För att få en tydlig bild av Montessoripedagogiken valdes en bok av grundaren till 

Montessoripedagogiken, Maria Montessori. Barnasinnet (1949/1992) valdes 

eftersom den på ett tydligt och strukturerat sätt visar grunderna i 
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Montessoripedagogiken. Avhandlingen valdes eftersom den så tydligt beskrev 

dem sinnestränande materielen och dess syfte som är en central del av 

Montessoripedagogiken. Hemsidan valdes eftersom där fanns en sammanfattning 

av pedagogiken i ett officiellt rum. Anledningen var för att få en uppfattning om 

var fokuset ligger i pedagogiken.  

För att få en så empirisk uppfattning om vad som generellt sägs om barn med 

koncentrationssvårigheter som möjligt valdes litteratur som riktar sig till 

professionella/yrkesverksamma. Därför undersöktes olika titlar på adlibris.se för 

att se huruvida böckerna vände sig till professionella/yrkesverksamma eller ej. 

Därefter undersöktes författarnas pålitlighet och böcker valdes som var skrivna av 

författare som hade stor empirisk erfarenhet av barn med 

koncentrationssvårigheter. Nedan följer det slutgiltiga valet av data. 

Data om Montessoripedagogiken 

Titel Författare Typ av 

text 

Innehåll Tillförlitlighet 

Barnasinnet 

(1949/1992) 

Maria 

Montessori 

Fackbok Behandlar 

Montessoripedago

giken och Maria 

Montessoris syn på 

barnuppfostran. 

Författaren är grundaren 

till 

Montessoripedagogiken. 

Montessoriförb

undets hemsida 

(u.å) 

Nina Engel Hemsida Information om 

Montessoripedago

giken.  

Informationen har 

faktagranskats av 

Kristina S Wennerström, 

grundare och rektor för 

en Montessoriförskola. 

Artikeln som Engel 

skrivit bygger på samtal 

från flera verksamma 

Montessoripedagoger.  

Variation och 

invarians i 

Kerstin Avhand Signert visar hur 

Maria Montessori 

Refereegranskad och 



23 

 

Maria 

Montessoris 

sinnestränande 

materiel (2012) 

Signert  ling såg betydelsen i att 

identifiera barn 

med 

koncentrationssvår

igheter och att 

även dessa barn 

skulle behandlas i 

den växande 

tidsandan av frihet, 

demokrati och 

jämlikhet. Signert 

visar i sin 

avhandling att det 

finns mycket 

materiel i 

Montessorimiljön 

som skapar stora 

möjligheter till 

frihet från den 

vuxnes syn på vad 

som anses vara 

bäst. Hon hjälper 

oss även att se hur 

Séguins (1812-

1880) 

sinnestränade 

materiel påverkar 

Maria Montessoris 

pedagogik.  

tryckt. 

Data om barn med koncentrationssvårigheter 

Titel Författare Typ av 

text 

Innehåll Tillförlitlighet 
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Den kompletta 

guiden till 

Aspergers 

syndrom 

(2007/2009) 

Dr. Tony 

Attwood 

Fackbok Information om 

Aspergers 

syndrom. 

Forskning grundad på 

närmare 30 års erfarenhet. 

Attwood har personlig 

erfarenhet av barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Riktad till professionella. 

Barn med 

koncentrations

svårigheter 

(1992/2008) 

Björn 

Kadesjö 

Fackbok Beskrivning av 

problematiken 

kring 

koncentrationssvå

righeter och hur 

dessa barn bör 

bemötas. 

Kadesjö är Dr och har forskat 

i många år om barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Han är överläkare och är chef 

för en utredningsenhet. Han 

har empirisk erfarenhet av 

barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Riktad till professionella. 

Det gränslösa 

språkrummet 

(1998/2002) 

Rigmor 

Lindö 

Fackbok Boken behandlar 

miljön för bland 

annat barn med 

koncentrationssvå

righeter. 

Lindö är lärarutbildare, 

forskare och har empirisk 

erfarenhet av barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Riktad till professionella. 

Med sikte på 

förskolan – 

barn i behov 

av stöd (2009) 

Anette 

Sandberg 

Fackbok Behandlar hur 

pedagoger bör 

bemöta barn i 

behov av stöd. 

Forskare har använts i boken 

och redaktören samt 

medförfattarna har empiriska 

erfarenheter av barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Boken är riktad till 

professionella. 

Att bemöta 

explosiva barn 

(2012) 

Ross W. 

Greene & J. 

Stuart 

Fackbok Behandlar hur 

man bör bemöta 

barn med 

Greene och Ablon är forskare 

vid Harvard Medical School 

och de har empiriska 
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Ablon svårigheter. 

Främst barn med 

aggressionsproble

m. 

erfarenheter av barn med 

koncentrationssvårigheter. 

Boken är riktad till 

professionella. 

Barns 

olikheter – en 

pedagogisk 

utmaning 

(2000) 

Pia 

Williams & 

Ingrid 

Pramling 

Samuelsson 

Artikel Resultatet visar 

att nivågruppering 

i förskolan ökar 

skillnader mellan 

barnen och 

heterogena 

grupper främjar 

kommunikation 

och bildning. 

Studien är en 

observationsstudi

e av ett 

experiment där en 

lärare ville se om 

homogena 

grupper fick de 

tysta barnen att 

bli mer aktiva. 

Publicerad i Pedagogisk 

forskning i Sverige. 

6.5 Jämförelsegrunder 

En jämförelse har utförts av moderna riktlinjer gällande bemötande av barn med 

koncentrationssvårigheter och Montessoripedagogikens syn på bemötande av barn 

med koncentrationssvårigheter med ett kvalitativt perspektiv där verkligheten är 

en individuell, kulturell och social konstruktion (Wikgren 2005). En avhandling 

om Montessoripedagogiken och en artikel om barn med koncentrationssvårigheter 

samt fackböcker om barn med koncentrationssvårigheter, en fackbok om 

Montessoripedagogiken och en hemsida har analyserats. Resultatet har delats upp 

utifrån Montessoris grundprinciper och Montessoris fysiska rum. Anledningen till 

valet att döpa kapitlet till ”Det fysiska rummet” är att begreppet ”miljö” i denna 
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uppsats även innefattar socialt samspel. I resultatet har det även valts att göra en 

jämförelse av Montessoripedagogiken och moderna riktlinjer gällande bemötande 

av de passiva barnen med koncentrationssvårigheter. Anledningen till att de 

passiva barnen analyserades är att de, enligt vad moderna riktlinjer säger om barn 

med koncentrationssvårigheter, lätt ”glöms bort” i en allt för ”fri” miljö. Eftersom 

en av Montessoripedagogikens visioner är att miljön i Montessoriförskolan ska 

vara ”fri” valdes att analysera hur Montessoriförskolmiljön förhåller sig till de 

moderna riktlinjerna gällande bemötande av både de passiva och de aktiva barnen 

med koncentrationssvårigheter.  

6.6 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier för denna studie var; fackbok, hemsida och avhandling 

rörande Montessoripedagogiken och fackböcker och artikel om barn med 

koncentrationssvårigheter. Exklusionskriterier för denna studie är artiklar och 

avhandlingar äldre än 2000 och andra studier än funktionsnedsättningar och 

koncentrationssvårigheter. Fackböcker om barn med koncentrationssvårigheter 

publicerade före år 2000 är exkluderade. Avhandlingar och artiklar som beskriver 

resultaten av den senaste forskningen om barn med koncentrationssvårigheter och 

Montessori och barn med koncentrationssvårigheter publicerade före år 2000 är 

exkluderade. Samtliga fackböcker om barn med koncentrationssvårigheter som 

inte är skrivna till yrkesverksamma och där doktorer inte har skrivit eller granskat 

texterna har exkluderats. Texter där författarna inte har empiriska erfarenheter av 

barn med koncentrationssvårigheter har exkluderats. 

 

6.7 Reliabilitet/validitet 

Tillförlitligheten i litteraturen som använts i analysen finns att läsa om i tabellerna 

ovan under Urval. För att uppfylla kraven på vad som aktuellt sägs om barn med 

koncentrationssvårigheter har endast litteratur valts publicerade tidigast år 2000. 

Detsamma gäller valet av artikeln och avhandlingen. Dokumentation har utförts 

av forskningsprocessen och hur data konstruerats. Slutsatsen är tydlig och 

detaljerad i tabellform samt i löpande text. Ett flertal texter har använts och en 

jämförelse har gjorts dem emellan. Endast en metod (litteraturundersökning) har 

använts (Watt Boolsen 2007). Anledningen till valet av en litteraturundersökning 
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var att se hur Montessoripedagogiken förhåller sig till de moderna riktlinjerna 

gällande barn med koncentrationssvårigheter och inte hur de olika förskolorna 

arbetar i praktiken. Genom att utgå från Montessoris grundprinciper får man en 

faktisk uppfattning om Montessoripedagogiken eftersom grundprinciperna 

skapades för över hundra år sedan och är än idag stommen i 

Montessoripedagogiken.  
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7 Resultat 
I resultatet kommer jämförelsen att visas med hjälp av bokstäverna M och R. Med 

M menas de grundprinciper Montessori förespråkar som finns i tabellen i 

bakgrund. Med R menas moderna riktlinjer grundade på de principer som tagits 

fram genom analys av studiens valda litteratur.  

 M= Montessoris principer  R= Moderna riktlinjer  

7.1 Förberedd miljö  

Resultatet visar att Montessoris förberedda miljö väl stämmer överens med 

moderna riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter. Resultatet är 

uppdelat efter kategorier som kännetecknar den förberedda miljön.  

7.1.1 Motorik 

M menar att barn som lider av koncentrationssvårigheter ofta lider av motoriska 

svårigheter. Dessa svårigheter har ofta ett samband (Signert 2012). R säger att 

barn med motoriska svårigheter kan komma att få svårigheter i samspelet med 

andra. Barnet kan få kommentarer om att det är klumpigt och gör sitt arbete 

slarvigt. Det kan ta i andra människor för hårt och inte stanna i tid när det springer 

mot någon. Barnet måste, enligt R, få hjälp med sina motoriska svårigheter för att 

inte få dålig erfarenhet i samspel med andra och för att lättare kunna koncentrera 

sig på uppgifter (Kadesjö 1992/2008). R menar att barnen lättast lär sig genom lek 

och aktiviteter de själva finner meningsfulla. R säger att barnen behöver använda 

sina färdigheter på egen hand och bör därför inte lära sig dem genom 

demonstration (ibid.). M förespråkar att barnen på egen hand genom stöd ska lära 

sig att använda materielen på ett sätt som uppfyller syftet med dem. För att 

materielen ska kunna användas med största potential krävs det av pedagogerna att 

visa barnen detta (Signert 2012). Här är det således viktigt för personalen i 

Montessoriklassrummet att hitta en balans i att se till att barnen använder 

materielen effektivt samtidigt som att ge barnen utrymme att på egen hand 

utforska materielen. R menar att barn med högfungerande autism kan ha mycket 

svåra koncentrationssvårigheter eftersom de har svårt för att tolka andra 

människors kroppsspråk och kan ha en försenad motorisk utveckling. Barnet med 

koncentrationssvårigheter leker ofta helt slumpartat och har svårt för att se hur 
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effekten av en handling uppstod. De behöver därför en vuxens stöd i leken för att 

bli medvetet om vad det faktiskt gör. Det gäller dock att hitta en balans där 

pedagogen inte helt och hållet styr eller instruerar barnet med 

koncentrationssvårigheter utan skapar tydliga ramar för att öka barnets förmåga 

att själv styra sin lek. Enligt R lyckas pedagogen om han/hon får barnet att stanna 

upp och själv ta reda på hur det ska bete sig för att kunna ta reda på vad det vill 

och hur det ska gå till väga. En vuxen måste även vara närvarande för att barnet 

ska kunna berätta om vad det tänkt göra och hur. Anledningen till det är för att 

barnet behöver en möjlighet att sätta ord på vad det ska göra (Kadesjö 

1992/2008). Signert (2012) (M) menar att Montessoripedagogiken är en 

förelöpare till senare tiders undervisning som tagit fasta på forskningen om hur 

barns perception är grundläggande för deras kognitiva och emotionella utveckling. 

Montessori framhöll att barns utvecklingsstadier har sin utgångspunkt i deras 

intressen, behov och förkunskaper och inte i samma utsträckning följer de nästan 

ödesbestämda stadier som lyfts fram i dennes utvecklingspsykologi. Hon utgick 

från att lärande inte endast sker genom perception utan i interaktion med andra. 

Montessori (1949/1992) som menar att:  

Människan måste först och främst vägledas, så att hon blir medveten om sina 

förpliktelser på hur man organiserar ett mänskligt samhälle. Således måste 

människorna redan från den tidiga barndomen få praktisk erfarenhet av vad 

samverkan innebär, och först därefter, undan för undan, utforska den tekniska 

utvecklingens hemligheter i det här samhället (s. 39).  

Det finns, enligt Signert (2012), (M) forskning om hur barn med perceptuella-

motoriska problem, inlärningssvårigheter och beteendeproblem ständigt får 

mycket information både från den egna kroppen och från omgivningen. Teorin 

utvecklades av Jean Ayles (1929-1988) och han menar, enligt Signert (2012), att 

barns motoriska svårigheter förvärras i en miljö med mycket sinnesstimuli 

eftersom sinnesintrycken måste bearbetas. I dagens samhälle finns det en högre 

grav av stimuli än på Ayles tid och det krävs således mer av omgivningen idag att 

minska sinnesstimuli för barn med koncentrationssvårigheter (ibid.). Montessori 

var således tidig i förståelsen av att minska sinnesintrycken för barnen i 

inlärningssituationer. Mer om det kan man läsa i avsnittet ”Det fysiska rummet”. 

R betonar betydelsen av miljön och samspelet med andra och menar att barn som 
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får en trygg förskolemiljö har större möjligheter till en kognitiv och emotionell 

utveckling som gynnar samspelet mellan barnet och andra människor (Lindö 

1998/2002).  

7.1.2 Samspel  

R menar att barn med ADHD, för att ge ett exempel på barn som kan uppleva 

koncentrationssvårigheter, behöver få avgränsande, tydliga arbetsuppgifter och 

korta arbetspass där pauser kan komma att behövas. Arbetsuppgifterna behöver 

även vara intressanta och rent av spännande för att de ska klara av att fullfölja 

dem (Beckman et al., 2004). R menar att för barn med ADHD kan det vara 

omöjligt att klara av monotona arbeten. Stöd och uppmuntran krävs i stor 

omfattning och det är viktigt för pedagogen att förebygga negativt beteende 

(ibid.). Signert (2012) (M) sammanfattar i sin inledning Montessoris syn på hur 

barn ska bli bemötta. Hon menar att det centrala i Montessoripedagogiken är att 

läraren ska stimulera, utmana och stötta. Barnens initiativ ska tas på allvar och 

målet är att barnen ska utvecklas till självständiga människor. De barn som 

behöver stöttning ska få det (ibid.). Hur detta bör ske i praktiken kommer att 

behandlas nedan med fokus på de passiva barnen och hur de påverkas av det 

självständiga arbetet Montessori förespråkar. Ett annat exempel på barn med 

koncentrationssvårigheter kan vara barn som har högfungerande autism. R menar 

att många med högfungerande autism talar mycket men det finns barn som inte 

säger något alls eller som endast använder enstaka ord. Barn som upplevs inte tala 

alls väljer ofta att tiga när de befinner sig bland främmande människor (selektiv 

mutism). Även om barnet inte pratar innebär inte det att det inte lyssnar och kan 

vara väl införstådd i vad som talas. Barnet kan ha en vilja att tala men får inte 

fram orden i lika snabb takt som de övriga barnen eller pedagogerna och det kan 

ta en stund innan barnet processar det barnet hört för att kunna ge ett svar. För att 

det tystlåtna barnet ska tala krävs således en trygg miljö där det finns ett väl 

fungerande samspel. Även här ställs höga krav på pedagogen och en kunskap om 

barns olika beteendeproblem (Attwood 2007/2009). Enligt M ska man lägga stor 

vikt vid att försöka förstå barnet som har svårigheter i språkkommunikationen 

eftersom barn som inte blir förstådda känner en stor hjälplöshet som kan leda till 

svår ångest. Vikten i M är att lära känna barnet och ge barnet en trygg och 

kärleksfull miljö för att kommunikationen och samspelet ska fungera 
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tillfredsställande (Montessori 1949/1992). Montessori arbetar mycket med 

specifikt utformade materiel (se avsnittet ”Det fysiska rummet”) som stimulerar 

barnen till att arbeta självstädigt. Materielen är lättåtkomliga och atmosfären är 

lugn och harmonisk. I denna miljö finns det utrymme för pedagogen att kunna 

fokusera på de tysta barnen och dessas behov (Signert 2012). Det finns många 

olika sorters beteendeproblem hos barn och för att missförstånd inte ska uppstå 

krävs det, som nämnt tidigare, mycket kunskap av pedagogen för att kunna 

bemöta dessa barn på bästa sätt. R menar att förskolan inte är någon terapeutisk 

institution vars uppgift är att behandla problemen hos barnen. R säger dock att 

miljön i förskolan och pedagogerna som arbetar har en uppgift i att ge barnen en 

positiv upplevelse i förskolan. Barn med koncentrationssvårigheter som inte får 

rätt stöd kan uppleva att deras problem ökar. En förskola kan således förvärra 

dessa barns symptom om inte förskolan ger barnen stimulerande upplevelser och 

erfarenheter. Enligt R kan ett barns svårigheter öka respektive minska beroende 

på hur bemötandet ser ut, hur sammansättning av barngruppen ser ut och hur 

dagsprogrammet är upplagt. Barnen ska lära sig att arbeta självständigt genom att 

på egen hand kunna lösa problem och styra sitt handlande. För att kunna ge 

barnen dessa färdigheter krävs det av personalen att låta barnen kontinuerligt öva 

på detta (Kadesjö 1992/2008).  

Det har gjorts omfattande studier av barn på småbarnsavdelningar som visar hur 

samspelet mellan pedagogerna och barnen är en modell för hur barnen samspelar 

med andra människor. R menar att det finns tre viktiga dimensioner för hur en 

vuxen bör bete sig för att gynna barnets sociala utveckling på bästa sätt; 

svarsbenägenhet, vägledning och engagemang. Svarsbenägenhet, enligt G, är när 

den vuxne har en vilja att respektera barnet och lyssna på barnets reaktioner. Man 

vill även se till barnets beteende och skapa en varm relation där man uppmuntrar 

framsteg barnet gör och visar intresse för barnets aktiviteter (Lindö 1998/2002). 

Signert (2012) (M) menar att Montessoripedagogiken grundas på frihet och 

respekt för individen och att det innebär en utveckling av hela barnet, fysiskt och 

psykiskt. Montessoris individanpassade lärande bidrar till att pedagogerna lär 

känna barnens intresse och förmåga (Ibid.). R menar att dialoger, intresse och 

initiativ hos barnen är något som pedagogen behöver uppmärksamma (Williams 

& Pramling 2000). 
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Vägledning innebär, enligt R, att man leder barnet samtidigt som man uppmuntrar 

barnet till självständighet. Pedagogen behöver ligga steget före för att 

tillrättalägga barnet och här har språket en avgörande roll (Lindö 1998/2002). Hon 

betonar relevansen i den vuxnes betydelse som stöd för det dialogiska samspelet. 

Vägledning innebär även att den vuxne sätter gränser och är konsekvent i sitt 

handlande och hjälper barnet att lyckas med sina åtaganden och därmed få en 

positiv självuppfattning (ibid.). Signert (2012) (M) menar att Montessoris slutsats 

var att barnen genom den fria viljan och den fria leken får utrymme för att 

utvecklas. För att barnet ska känna sig tryggt krävs en vuxens handledning och 

stöd genom att visa hur man uppför sig mot andra och sin omgivning (ibid.). 

Engagemang innebär att den vuxne har positiva förväntningar på barnet där 

hon/han uppmuntrar och förklarar för barnet hur man utforskar välden på egen 

hand (Lindö 1998/2002). Signert (2012) (M) menar att Montessoris materiel 

erbjuder barnet en slags vägledning för observationer och de lär sig att klassificera 

de intryck som varje sinne kan ta emot. Hon menar att genom att barnet lär sig 

göra tydliga distinktioner mellan olika konkreta objekt och dessas egenskaper blir 

de bättre på att skapa ordning i den fysiska omgivningen och blir skickligare på att 

bearbeta nytt och okänt materiel i undervisningen (ibid.). Det finns ett tänk i 

materielen som fungerar väl i samband med R i bemötandet av barn med 

koncentrationssvårigheter (se mer om materielens betydelse i kapitlet 

”Materielen”.).  

7.1.3 Frihet/ansvar 

Enligt R är förebyggande arbete för barn som behöver extra träning på olika 

moment i undervisningen det bästa. R menar att exempelvis många vuxna 

reagerar under och efter barnet reagerat kraftigt på grund av sina svårigheter. 

Denna ”reaktiva intervention” är direkt skadligt för barnets självkänsla då de efter 

utagerandet visar djup ånger och inte minns så mycket av vad som hände. Målet är 

således att förebygga dessa starka reaktioner som kan uppkomma genom att lära 

känna barnet och skapa ett lärande som underlättar för dessa barn (Greene 2003). I 

Montessori (M) förekommer inte hot eller straff och förhållningssättet mot barnen 

ska vara lugnt. ”Barnasinnet” av Montessori (1949/1992) visar lärarens 

tillvägagångssätt:  
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De barn vars medvetanden lätt irrar sig bort från verkligheten kommer då att känna 

vilken stor hjälp de kan få av läraren. Lugn, fast och tålmodig når hennes röst 

barnens hjärta med beröm eller uppmaningar. Vissa övningar är särskilt 

användbara, som den att ställa alla stolar och bord på deras rätta platser utan att det 

hörs ett ljud, att ställa alla stolarna på rad och sätta sig på dem, eller att springa från 

ena änden av rummet till den andra på tå (s. 233). 

Björck-Åkesson (2009) (R) menar, genom Sandberg (2009), att den förra 

generationens forskning fokuserade på barnets brister och funktionsnedsättningar 

medan andra generationens forskning studerar barnet och fokuserar på hur man 

kan underlätta för barnet och skapa goda förutsättningar för barnet. Hon menar att 

tidig intervention förebygger senare svårigheter om det görs på rätt sätt (ibid.). 

Signert (2012) (M) menar att; ”Montessori (1939/1987) lade stor vikt vid miljön 

och menade att om barnet skall kunna få vara sig själv, så är det omgivningen man 

måste förändra (ibid., s. 47)”. Hon säger även att: 

Man ska /…/ enligt Montessori, lämna ett fritt utrymme för barnen så att de kan 

”leka” med den verklighet som de vuxna har gett dem, och att göra detta utan att 

bli avbrutna. Montessori kallade förskoleåldern mellan 3-6 år för ”lekens förlovade 

ålder” (Montessori, 1939/1998) och menade, att i länder där leksaksindustrin är 

mindre avancerad, hittar man barn med helt andra intressen som är lugnare, mer 

förståndiga och lyckliga, eftersom de använder sig av samma föremål som vuxna. 

Barnet behöver en värld av föremål som motiverar aktiviteten, eftersom den 

psykiska utvecklingen måste fortsätta under denna formativa period (s. 82).  

De vuxna skapar en miljö för barnen för att barnen ska kunna bli självständiga och 

lära genom den ”fria leken”. Blir barnen självständiga på grund av den miljö de 

vuxna skapar är det av mindre betydelse att det är de vuxna som bestämt vad som 

krävs för dessa förutsättningar. Det krävs en vuxens stöd och engagemang 

samtidigt som målet är att göra dessa barn självständiga. Signerts studie (2012) 

(M) visar även den betydelsen av ett förebyggande arbete för barn med 

koncentrationssvårigheter. För att barnet ska kunna identifieras och hanteras 

pedagogiskt behövs en lärare som är förberedd (ibid.).  

M bygger på ett individanpassat synsätt där varje elev ska tillägnas speciell 

uppmärksamhet och lära kännas. Enligt M ska varje enskilt barn respekteras och 

lyssnas till och en förståelse finns i att alla barn är olika och är i behov av olika 
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sorters stöd. Detta synsätt är, enligt M, av stor betydelse för barn i behov av stöd 

(Montessori 1949/1992). Enligt R bör en vuxen hjälpa barnet att hjälpa sig själv. 

Barnet behöver en process som innebär att lära sig förstå sitt sätt att fungera och 

därmed få insikt i sina svårigheter för att barnet ska kunna bli motiverat till att på 

egen hand söka strategier för att kunna hantera det svåra. R säger att för att barnet 

inte ska misslyckas gång på gång och riskera att väcka irritation krävs en vuxens 

stöd. En vuxen måste finnas nära tillhands för att tydligt kunna förklara 

händelseförloppet. Målet är att stödja barnet i att utveckla ett inre resonemang för 

att bli medvetet om sitt handlande (Kadesjö 1992/2009). Det inre resonemanget 

ser man även i Montessoripedagogikens grundprinciper.  

7.1.4 Hjälp till självhjälp 

Enligt M ska man lära barn att lära själv. Barnen ska på egen hand kunna utforska 

och tolka världen. För att det ska ske effektivt krävs en harmonisk miljö där varje 

barn bemöts som individer (Montessori 1949/1992). R säger att om barnet lär sig 

dessa färdigheter kommer det att kunna hantera vardagliga situationer och därmed 

utveckla en positiv självkänsla med en tillit till den egna förmågan. För att kunna 

öva på dessa färdigheter behövs en trygg miljö med fasta ramar och 

regelbundenhet. Får barnet en trygghet i förskolan är det lättare för personalen på 

förskolan att motivera barnen till att testa något som är nytt och spännande 

emellanåt (Kadesjö 1992/2008). Det ”fria” arbetssättet Montessori talar om (M) 

leder inte sällan till missuppfattningar kring pedagogiken. Med det ”fria” 

arbetssättet menar Montessori (1949/1992) att man utgår från barnets intressen 

och behov. Inom givna ramar av regelbundenhet och regler skapas en miljö där 

barnen självständigt kan utforska världen och lära på ett sätt som utgår ifrån 

barnens intresse och behov (ibid.). Signert (2012) (M) visar i sin avhandling att 

Montessorimaterielen inbjuder till upprepning och att materielen ska användas på 

ett specifikt sätt inom tydliga ramar som instrueras av läraren (ibid.). Här ser vi 

således en regelbundenhet i arbetandet med materielen. De fasta ramarna R talar 

om finns i Montessoris syn på samspel. Man får inte störa den allmänna ordningen 

och det finns exempelvis förbud mot att leka krig (Montessori 1949/1992). 

M menar att varje individ behöver stöd i kunskapssökandet och det sociala 

samspelet, men det ska vara en hjälp till självhjälp. Om barnet får arbeta med 
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sådant det är intresserat av ökar motivationen och barnet lär sig lättare 

(Montessori 1949/1992). R genom Sandberg (red.) (2009) visar hur en lärare har 

erfarenhet av hur det ”fria” arbetssättet gynnar barnen. Informanten beskriver hur 

barnen lättare kan hantera lekstunderna om de får frihet och utrymme (ibid.).  

För att ge barnen en stimulerande miljö behövs även, enligt Montessoris 

grundprinciper, åldersblandade grupper. Williams och Pramling (2000) (R) menar 

att nivågruppering i förskolan ökar skillnader mellan barnen och att heterogena 

grupper främjar kommunikation och bildning. Studien visar att kommunikation är 

en avgörande faktor för lärande och utveckling och att pedagoger spelar en 

avgörande roll i de introverta barnens samspel med andra barn. De menar att det 

sociokulturella perspektivet har fått en starkare genomslagskraft på senare tid där 

kommunikation är den avgörande faktorn för en ökad kunskap om samspel mellan 

människor (ibid.). R menar att det finns direkt stöd och indirekt stöd och ett 

indirekt stöd kan bland annat vara stöd från andra barn, så kallade stöttare 

(Sandberg 2009). Signert (2012) (M) menar att det finns kritik av åldersblandade 

grupper där exempelvis barnen får färre kamrater än barn i åldershomogena 

klasser. Läs- och skrivsvårigheter skulle även genom olika studier öka. 

Skillnaderna var dock minimala och resultatet av studierna är inte starka (ibid.). 

Williams och Pramling (2000) (R) menar att teorier om utveckling genom socialt 

samspel har uppmärksammats mer hos forskare de senaste åren och social 

kompetens är idag en egenskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. Författarna 

menar att genom samspelet i de heterogena grupperna tränas barnen i socialt 

samspel på ett effektivt sätt och den sociala utvecklingen hos barnen ökar (ibid.). 

En av Montessoris grundprinciper (M) är att förskolan och skolan ska vara en 

introduktion till det verkliga livet. I det verkliga livet kommer barnet att hamna i 

heterogena grupper och därför behöver det tränas på samspelet med människor i 

olika åldrar, enligt Montessoripedagogiken (Montessori 1949/1992).   

R säger att det krävs en vuxen som befinner sig i närheten av barnet som har 

koncentrationssvårigheter för att onödiga konflikter ska kunna undvikas. Finns en 

vuxen närvarande kan den vuxne ingripa om barnet får impulser som kan vara av 

negativ betydelse i upplevelsen av samspelet med andra barn (Kadesjö 

1992/2008). M säger att en bra lärare leder barnet till en början för att introducera 

det i olika materiel för att sedan observera. Lyckas läraren med det finns det 
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möjlighet för läraren att ingripa innan en negativ situation för barnet och/eller dess 

omgivning uppstår (Montessori 1949/1992).  

På Montessoriförbundets hemsida skriver Engel (u.å) om kritik riktad mot 

Montessoripedagogiken och förklarar en vanlig kritisk uppfattning om att 

Montessori snarare skulle vara ”för fritt” och hon skriver följande: 

I en Montessoriverksamhet har barnen full frihet inom givna ramar. De har frihet 

att själva välja aktivitet, att röra sig i lokalerna och hålla på så länge de vill med ett 

arbete. Däremot får de inte lov att störa den allmänna ordningen eller avbryta sina 

arbetande kamrater. Miljön är fri från tvång, systemet bygger på en tro på barnets 

medfödda vilja att utvecklas (ibid.) 

R säger att det kräver stora insatser från personalen med barn med 

koncentrationssvårigheter och att riktade insatser och träning kan behövas. Enligt 

R bör det finnas en vuxen tillgänglig för barn med koncentrationssvårigheter och 

den vuxne bör ha kontinuerlig kontakt med barnet/barnen som har 

koncentrationssvårigheter och bör noga observera och stödja detta/dessa barn 

under dagen barnet/barnen är i förskolan. Den kontinuerliga kontakten är viktig 

även för de barn med koncentrationssvårigheter som är passiva (Kadesjö 

1992/2008).  

7.1.5 Passiva barn 

Enligt R finns det ofta en problematik i att de barn med koncentrationssvårigheter 

som är passiva inte hinns med eftersom de sällan skapar konflikter med andra 

människor. Istället sitter de ofta och dagdrömmer och behöver ”puffas” på för att 

de ska få något gjort. Här krävs en vuxens stöd för att dessa barn ska kunna 

utvecklas och få den stimulans de behöver för att må bra (Kadesjö 1992/2008). 

Flertalet av dessa barn håller sig gärna till pysselhörnan och dockvrån som är lite 

lugnare och undviker aktiviteter i stora grupper. Det passiva barnet med 

koncentrationssvårigheter kan ha svårt för att få omgivningen att förstå att de inte 

är så flexibla i sitt tänkande och handlande. Dessa barn behöver mycket mer 

uppmuntran och stimulans än de flesta andra barn för att kunna få en effektiv 

inlärning. Finns det inga krav på att olika moment ska utföras i förskolan blir 

risken för dessa barn att de endast ägnar sig åt sådant som känns tryggt och bekant 

(ibid.). På Montessoriförbundets hemsida (M) kan man läsa att barn får ägna sig 
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så länge de vill åt de sysselsättningar de vill på en dag, men att de nästa dag måste 

ägna sig åt något annat etc. för att täcka alla områden de behöver lära sig enligt 

skollagen. I förskolan ser det lite annorlunda ut i Montessorimiljön och 

variationen i sysselsättningarna är större under dagen (Signert 2012). Engel (u.å) 

skriver på Montessoriförbundets hemsida att eftersom materielen bidrar till 

elevens självständighet kan personalen hjälpa de barn som kräver extra 

uppmärksamhet. Det har gjorts en undersökning (R) på hur många aktiva barn 

som lider av koncentrationssvårigheter och hur många passiva barn med samma 

problem som finns. Resultatet av undersökningen visar att det är ungefär lika 

många. Däremot är det betydligt fler aktiva barn med koncentrationssvårigheter 

som utreds (Kadesjö 1992/2008). Här ställs således krav på pedagogen att stödja 

de barn som inte endast stör de andra barnen utan behöver ”puffas på” för att få en 

effektiv inlärning. Ett av kraven i det ”fria” arbetssättet Montessori använder sig 

av enligt Montessoriförbundets hemsida är att barnen inte ska störa de andra 

barnen. Det talas inte på Montessoriförbundets hemsida om de passiva barnen och 

vilket stöd de får i att utvecklas i en förskola med Montessoripedagogik. Däremot 

menade Montessori (1949/1992) (M) att läraren uppmanas att introducera barnet i 

olika materiel genom att uppmuntra, visa intresse och berömma för att barnets 

medvetande inte ska ”irra bort sig från verkligheten” (ibid.). Signert (2012) 

beskriver en av hennes observationer på följande sätt: 

Exempel på en ... övning är användandet av cylindrarna i cylinderblocken. Dessa 

träfärgade cylinderblock är fyra till antalet i olika svårighetsgrad. Eftersom de är 

träfärgade är de inte starkt kontrasterade i färg och har alla samma form. Dessa 

övningar inleds med att barnet först skall urskilja likheter från skillnader. Därefter 

ökas svårighetsgraden genom att barnet urskiljer cylindrar som skiljer sig mindre 

och mindre åt. Målet, i detta avseende, är att hitta föremål som på ett kraftfullt sätt 

fångar uppmärksamheten (s. 77).  

I Signerts (2012) avhandling ser vi att materielen är utformade för att fånga 

barnets intresse och uppmärksamhet. Hon menar att lärarna stöttar och 

introducerar barnen i aktiviteter i de Montessoriförskolor hon observerat. Här 

finns således en utmaning hos pedagogen att utvärdera huruvida ett barn enbart 

ägnar sig åt aktiviteter som känns trygga och bekanta eller ej. Enligt Signert 

(2012) och Montessorilitteraturen som analyserats har Montessoripersonalen en 
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möjlighet till att stötta barn med koncentrationssvårigheter eftersom de övriga 

barnen självständigt kan arbeta med deras materiel. Montessorimaterielen är till 

för att öka intresset för omgivningen och kunskapen om att hantera omgivningen 

med gott självförtroende (ibid.).  

I Williams och Pramlings (2000) studie (R) ser vi att passiva barn hämmas av 

homogena grupper. Författarna menar även att barn som är tysta blir det på grund 

av sammanställningen i gruppen och hur de blir bemötta. Tränas barnen i 

samspelet med barn som är dominanta såväl som passiva får de en större 

möjlighet till att ta plats i samspelet. Blir barnens intressen uppmärksammade och 

får ett stöd från pedagogen ökar förmågan hos de tysta barnen att samspela med 

andra (ibid.). Som nämnts i tidigare avsnitt förespråkar Montessori åldersblandade 

grupper (M) där de passiva barnen påverkas av de aktiva barnen. Det finns äldre 

barn som kan hjälpa till att motivera och stötta och personalen i 

Montessoriförskolorna har ett individanpassat förhållande till barnen som främjar 

de passiva barnen med koncentrationssvårigheter.  

7.2 Det fysiska rummet 

Montessoriprinciperna om hur det fysiska rummet ska vara uppbyggt stämmer väl 

överens med moderna riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter och 

det fysiska rummet. Resultatet är uppdelat efter kategorier som kännetecknar det 

fysiska rummet.  

7.2.1 Materielen 

Signert (2012) (M) menar att, genom att använda en variationsteoretisk 

utgångspunkt, kan materielen och arbetssättet i Montessoripedagogiken 

moderniseras med hjälp av forskningsinsatser och praktik. 

Montessoripedagogerna tränas tydligt och detaljerat i hur materielen ska användas 

och i vilket syfte. Barnet får arbeta i sin egen takt efter sin förmåga och barnet lär 

sig att på egen hand genom sina biologiska möjligheter och fantasi, genom den 

spontana leken, se olika funktioner i materielen. Hon menar att det är en hjälp för 

barnet att se hur materielen kan användas men att det även är viktigt att barnet på 

egen hand får utforska vad materielen kan användas till på andra sätt. Här menar 

hon att det krävs av läraren att till en början assistera för att sedan låta barnet 

arbeta självständigt för att träna sin problemlösningsförmåga. Det är även 
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gynnsamt att diskutera materielen i grupp för att tillsammans kunna peka ut de 

kritiska aspekterna. Hon menar även att materielen är utformade på ett sätt som 

tränar barnets koncentrationsförmåga utan tidspress. Materielen i 

Montessoriförskolan är i starka färger och därför ska väggarna vara ljusa och 

väggarna vara tomma för att öka koncentrationsförmågan i klassrummet (ibid.) 

Det självständiga arbetet med materielen som nämnts tidigare är ett exempel på 

hur barnen i Montessoriförskolklassrummet självständigt kan arbeta för att 

pedagogerna ska får tid över för de barn som är i extra behov av stöd. Materielen 

lockar barnen i den grad att de inte planlöst ”irrar omkring” i 

förskoleklassrummet. I Signerts (2012) avhandling (M) ser vi hur de 

sinnestränade materielen underlättar för barnen i deras lärande. När barnet lärt sig 

att hantera dess materiel på ett korrekt sätt tränas barnet i planering och 

organisation och en självständighet utvecklas. Barnen ska även i en 

Montessoriförskoleklass ha lätt tillgång till det materiel de behöver för att på egen 

hand kunna arbeta. I den förberedande miljö som Montessori förespråkar finns 

därmed utrymme för lärarna att stötta de barn som behöver särskilt stöd. Det finns 

således ett utrymme för lärarna att observera och ingripa när det behövs när de 

övriga barnen arbetar med sina materiel (ibid.).  

Montessori uttrycker att det inte ska finnas några hinder i barnets miljö. I en miljö 

anpassad för vuxna finns det normalt sådana hinder som lätt motverkar barnets 

självständighetssträvan. Det handlar t.ex. om att på egen hand kunna klara 

toalettbesök eller att hyllor och klädkrokar sitter på en nivå som gör det enkelt för 

barnet att själv nå det de har behov av utan vuxenhjälp (s. 51).  

Här beskrivs hur miljön bidrar till att det inte behöver ställas så mycket frågor, 

vilket minskar det auditiva stimuli. 

7.2.2 Visuell störning 

Enligt R finns det vissa åtgärder en förskola kan göra för att underlätta lärandet 

för barn med Aspergers syndrom som får koncentrationssvårigheter på grund av 

störning av visuellt stimuli. Man bör ha en jämn belysning och inte för mycket 

bilder och materiel i blickfånget, låta barnet som har koncentrationssvårigheter 

sitta vid en fönsterlös vägg nära en vuxen eller längst bak i rummet utan 

distraktion bakifrån. Man kan även dela av rummet eller skapa en arbetshörna på 
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ett lugnt ställe med mindre distraherandevisuella föremål, färger och ljus 

(Attwood 2007/2009). Enligt M ska det ej förekomma för mycket visuellt stimuli 

på väggarna (Montessori 1949/1992). Denna vision stämmer väl överens med 

moderna riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter och visuellt 

stimuli (Attwood 2007/2009). I det ursprungliga Montessoriklassrummet fanns 

materielen i lådor och i skåp vilket stämmer väl överens med Montessoris 

ursprungliga princip där klassrummet inte ska vara överfullt med föremål för att 

minska barnens distraktion (Montessori 1949/1992). Enligt M ska det endast 

finnas en materiel av varje delvis för att minska risken för störande stimuli. Det 

finns en stor skillnad i exempelvis de musikinstrument som Montessori använder 

sig av och musikinstrument man köper i leksaksaffärer. Musikinstrumenten från 

leksaksaffärerna har ofta ett flertal färger som visar de olika tonerna. Det kan även 

vara olika långa strängar för att ”hjälpa” barnet skilja mellan de olika tonerna 

Montessorimaterielen är däremot utvecklade på ett sätt som gör att man endast 

kan skilja på de olika tonerna genom att lyssna (Signert 2012).  

Montessorimaterielen är således enkla och distraherar ej med övrig stimuli, utan 

är utvecklade för att träna ett sinne i taget. Klockorna är ett exempel på 

Montessorimateriel som är i olika storlekar och har olika toner beroende på 

klockornas storlek. Här begränsas således barnets yttre stimuli. Signert (2012) 

(M) menar att Montessori förespråkar att förskoleklassrummen bör ha 

arbetshörnor där barnen kan arbeta i lugn och ro. Hon säger följande:  

Ett sätt att skapa ordning och undvika ett kaos av intryck är, menar Montessori, att 

sätta upp gränser i klassrummet. Materielen placeras på särskilda hyllor och endast 

en sak av varje sort bör finnas på hyllorna (Montessori, 1939/1987). Det kan också 

sägas att Montessoris tankar om sinnesträning med hjälp av konkret materiel, även 

har präglat efterkrigstidens tankar om kunskap och lärande, då barnen genom att 

vara aktiva får träna sin motorik i enlighet med sin utveckling och sina behov (s. 

81). 

7.2.3 Auditiv störning 

Förutom synintryck finns det i en förskoleklass ett antal olika ljudintryck. Enligt 

R är ljud en viktig faktor att ta hänsyn till när man talar om att ge stöd åt barn med 

exempelvis Aspergers syndrom. Barn med Auditiv perceptionsstörning har svårt 

att sovra information och blir lätt distraherade av oväsentliga ljud. Enligt Attwood 
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(R) (2007/2009) har man upptäckt att musik fungerar väl när man vill sortera ut 

distraherande ljud. Barnets auditiva överkänslighet bör av pedagoger 

uppmärksammas och tas hänsyn till. Signert (2012) visar in sin studie:  

Den empiriska undersökning som redovisats visar att den fenomenografiska 

variationsteorin är användbar för att förstå aktuell Montessoripedagogisk 

tillämpning. Den förståelse som teorin bidrar med utgår från ett variationsbegrepp 

där variation inte betyder att barn använder många olika materiel som tränar 

samma sak, som det finns många exempel på i montessoripedagogiken. Variation 

avser det urskiljande som barnet kan uppmärksamma genom att förhålla sig till den 

invarians som byggts in i materielen. Ett konkret exempel på detta är det Rosa 

tornet, där kuberna varierar i storlek, medan färg och form är invarianta. Det är 

förmågan att urskilja storleken, som skall tränas, därför varierar den mellan de 

olika kuberna (s. 191).  

För att åtgärda att barn med koncentrationssvårigheter får svårigheter bör man, 

enligt R, i den mån man kan undvika plötsliga ljud, minska bakgrundsljud och 

störande samtal och undvika de ljud som hos barnet upplevs som outhärdliga 

(Attwood 2007/2009). Det finns således en generell uppfattning om att 

bakgrundsljud för barn med koncentrationssvårigheter bör minimeras.  Musik i 

högtalare som påverkar samtliga barn under tiden barnen ägnar sig åt aktiviteter 

bör därmed undvikas. Montessoriförskolklassrummen har, som vi nämnt tidigare, 

(M) en stor fokus på olika materiel där bland annat hörlurar med musik och 

talböcker finns till hands för att inte störa omgivningen. Montessorimateriel är, 

enligt Signert (2012) (M), utvecklade för att träna ett sinne i taget, därför hörs 

inget ljud från Montessorimateriel som ska träna andra sinnen såsom smak, syn 

och känsel.  

De Röda stavarna består av tio röda trästavar i varierande längd, från den längsta 

som är en meter till den kortaste på en decimeter. Stavarna är fyrsidiga och har 

samma tjocklek. Varje sida är 3 cm bred. Montessoris syfte, det avsedda lärandet, 

med detta materiel är att barnet med hjälp av synsinnet skall träna förmågan att 

genom stavarnas längd lära sig förstå och urskilja skillnader, samtidigt som också 

koncentration och muskelkontroll tränas (s. 143). 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Undersöknings Montessoris principer Moderna riktlinjer Jämförelse 
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område 

Förberedd 

miljö 

Läraren ska stimulera, 

utmana och stötta. Det 

ska råda en lugn och 

harmonisk miljö utan hot 

och straff. Barnet ska 

bemötas med respekt och 

utefter barnets intressen 

och behov. På grund av 

dem sinnestränande 

materielen som barnet 

kan arbeta med 

självständigt finns det 

utrymme för personalen 

att finnas närvarande för 

de barn som är i stort 

behov av stöttning. 

Barnet ska bemötas 

med respekt och det 

krävs uppgifter/lekar 

som fångar barnets 

intresse. Det ska 

finnas en vuxen 

närvarande som kan 

ingripa före barnets 

destruktiva reaktion. 

Den vuxne ska lära 

känna barnet och dess 

behov.   

Här ser vi en stor 

likhet i bemötandet av 

barnen hos M och R. 

Enligt M och R bör 

man förebygga 

destruktiva reaktioner 

hos barnet genom 

respekt, materiel och 

ett intresse för barnets 

behov.  

Motorik Barnet ska tränas i fin- 

och grovmotorik och det 

är viktigt att barnet ökar 

sin motoriska förmåga 

för att få ett 

tillfredsställande samspel 

med andra barn och 

vuxna och för att bli 

självständigt. 

Motorik är viktigt för 

att barnet ska få ett 

tillfredsställande 

samspel med andra 

barn och vuxna. 

Barnet ska tränas och 

stöttas för att kunna 

arbeta självständigt. 

Enligt både M och R 

anses barnets 

motoriska förmåga 

viktig i samspelet 

med andra. En stor 

fokus bör enligt bådas 

principer ligga på att 

träna den motoriska 

förmågan. 

Samspel Det ska vara en lära för 

livet. Barnet ska genom 

att bli behandlat med 

respekt få ett gott 

självförtroende och god 

förmåga att samspela 

med andra. Barnets 

Barnet ska lära sig för 

resten av livet. Det ska 

bemötas med respekt 

och framsteg ska 

uppmuntras. Barnet 

ska lyssnas till. 

Läraren ska 

Både M och R 

förespråkar en lära för 

livet redan i 

förskoleåldern där 

samspelet med andra 

är av stor betydelse. 

Framsteg ska 
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intresse ska lyssnas på 

och framsteg ska 

uppmuntras. Läraren ska 

lära barnet att samspela 

med andra. Genom 

materielen lär sig barnet 

att på egen hand urskilja 

skillnader i sinnena. Det 

lär sig upptäcka nya 

användningsområden för 

materielen och ska 

därmed lättare 

självständigt kunna 

hantera sin omgivning 

och utforska världen. 

tillrättalägga barnet 

och lära barnet 

samspela med andra.  

Läraren ska lära 

barnet att självständigt 

kunna hantera sin 

omgivning och att 

utforska världen. 

uppmuntras och stöd 

ska finnas, enligt 

bådas principer.   

Frihet/ansvar Barnet ska ha ramar. Hot 

och straff ska inte 

förekomma. Läraren ska 

förebygga att negativa 

händelser uppkommer 

och det görs delvis 

genom att lära känna 

barnet och dess behov. 

Fokus ska läggas på det 

positiva. Barnet ska övas 

på det som känns svårt. 

Detta ska göras i en trygg 

miljö. 

Barnet ska ha ramar. 

Hot eller straff ska 

inte förekomma. Det 

är negativt för barnet 

om läraren reagerar 

under eller efter det 

destruktiva beteendet. 

Istället ska läraren 

förebygga och stötta. 

Fokus ska läggas på 

det positiva. Barnet 

ska övas på det som 

känns svårt. Detta ska 

göras i en trygg miljö. 

Enligt både M och R 

ska inte straff eller hot 

förekomma och 

barnet ska ha fasta 

ramar. Läraren ska 

förebygga och stötta 

och det positiva ska 

lyftas fram, enligt 

både M och R. 

Hjälp till 

självhjälp 

Läraren ska lära barnet 

lära själv. Det finns 

ramar och regler men 

barnets intresse lyssnas 

Läraren ska lära 

barnet lära själv. 

Tydliga regler och 

ramar ska finnas och 

Både M och R 

förespråkar att barnen 

ska utveckla en 

självständighet och 
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till och det finns stort 

utrymme att utforska det 

som är intressant för 

barnet. Barnet ska känna 

sig självständigt. Barnet 

ska stöttas för att få en 

god självkänsla genom 

att få uppmuntran och 

beröm och på egen hand 

kunna klara av uppgifter 

efter en introduktion. 

Materielen ger barnet en 

möjlighet till att tänka 

kreativt och öva sig på att 

på egen hand lösa olika 

uppgifter och samspela 

med andra. 

barnets intresse ska 

lyssnas till. Man ska 

stötta barnet i att bli 

självständigt. Läraren 

ska lära barnet att 

själv hitta olika vägar 

till att lyckas med en 

uppgift och att 

samspela med andra. 

lära sig egna vägar till 

lösningar på problem 

och att kunna 

samspela med andra. 

Detta med stöttning 

från vuxen.  

Passiva barn Läraren ska introducera 

barnet i materiel och 

aktiviteter. Läraren ska 

hjälpa till att aktivera 

barnet och uppmuntra 

barnets intresse. När 

tryggheten blivit större 

hos barnet stöttas barnet i 

att testa sådant som är 

nytt. Åldersblandade 

grupper där de äldre 

fungerar som ”stöttare” 

åt de yngre. Barnen ska 

lära sig att samspela med 

barn i olika åldrar som de 

kommer att behöva göra i 

Läraren ska 

introducera barnet i 

olika aktiviteter och 

uppgifter. Barnet ska 

ha en trygg 

förskolemiljö för att 

våga testa något nytt 

emellanåt. 

Åldersblandade 

grupper är enligt vissa 

texter till en fördel 

och i andra texter en 

nackdel. Fördelarna 

som presenteras i 

texterna är fler än 

nackdelarna.  

Enligt både M och R 

ska barnet stöttas och 

introduceras. 

Trygghet anses av 

båda principerna vara 

en förutsättning för att 

dessa barn ska kunna 

utvecklas och kunna 

samspela med andra. 

Åldersblandade 

grupper förespråkas 

hos M. Fördelarna 

med åldersblandade 

grupper väger enligt 

R tyngre än 

nackdelarna även om 
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livet utanför förskolan 

och resten av livet. 

det finns olika teorier 

om åldersblandade 

grupper.  

Materielen Materielen ska 

introduceras till barnet 

och de bidrar till barnets 

ökade motoriska 

förmåga, kunskap om 

invarians och bidrar till 

en förmåga att på ett 

självständigt sätt utforska 

världen. Materielen 

används utan tidspress. 

Materiel ska vara 

spännande för att 

locka barnet och för 

att barnet inte ska 

tröttna. Materielen ska 

ge barnet en kunskap 

och öka barnets 

färdigheter och en 

förmåga att kunna 

arbeta självständigt. 

Barnet ska i sin egen 

takt få arbeta.  

Enligt R ska 

materielen locka 

barnets intresse och 

ge barnet kunskaper 

och färdigheter. 

Signert (M) (2012) 

visar hur 

Montessorimaterielen 

lockar till barnets 

intresse och ger 

barnet kunskaper och 

färdigheter. 

Visuell 

störning 

Väggarna ska vara ljusa 

och inte fulla med 

föremål. Materiel ska 

vara instängt i lådor och 

skåp. Materielen har 

endast det antalet färger 

som krävs för 

materielens uppgift 

delvis för att minska 

visuell stimuli, men även 

för att öva på invarians. 

Det ska endast finnas en 

materiel av varje. Det ska 

finnas arbetshörnor. 

Visuell stimuli ska 

minimeras. 

Atmosfären ska vara 

lugn och rummen ska 

inte vara överfulla 

med materiel eller 

väggprydnader. 

Mycket visuell stimuli 

skadar 

koncentrationsförmåg

an. Det ska finnas 

arbetshörnor.   

Enligt både M och R 

ska visuellt stimuli 

minimeras och det ska 

finnas arbetshörnor. 

Atmosfären ska vara 

lugn enligt både M 

och R.  

Auditiv 

störning 

Hörlurar till musik och 

ljudböcker ska finnas och 

användas. Atmosfären 

ska vara lugn. Materielen 

Hörlurar till musik 

och ljudböcker ska 

finnas och användas. 

Atmosfären ska vara 

Enligt både M och R 

ska auditiv stimuli 

minimeras och 

hörlurar med musik 
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tränar endast ett sinne i 

taget och endast det 

materiel som tränar 

invarians genom hörseln 

ska låta. Miljön är 

anpassad så att barnet 

inte behöver fråga om 

hjälp vid exempelvis 

toalettbesök eller när de 

ska ta sina kläder.  

lugn. Mycket auditiv 

stimuli skadar 

koncentrationsförmåg

an. Undvika att ha ett 

flertal materiel som 

låter.  

och ljudböcker kan 

hjälpa barnet att 

koncentrera sig 

lättare. Man bör 

minimera materiel 

som låter, enligt både 

M och R. 

 

Studiens resultat börjar med att behandla den analys som skett av det 

förebyggande arbetet som forskningen idag stödjer för att underlätta för barn med 

koncentrationssvårigheter. Montessori arbetar på ett förebyggande sätt genom att 

lära barnen lära sig själva vilket ger barnen självförtroende och därmed ökar sin 

koncentrationsförmåga. Detta synsätt stämmer överens med den aktuella 

litteraturen om barn med koncentrationssvårigheter. Montessori använder sig av 

materiel som hjälper barnen att hjälpa sig själva vilket genererar till att personalen 

får extra tid över för att stötta barn med bland annat koncentrationssvårigheter. På 

Montessoriförbundets hemsida beskrivs fokuset på barnets frihet och att 

begränsningen finns i att inte störa ordningen i förskoleklassrummet. Risken med 

det synsättet är att de aktiva barnen med koncentrationssvårigheter sätts i fokus 

och att de passiva barnen ägnar den mesta tiden till att syssla med sådant som 

känns tryggt och bekant och därmed riskerar att inte få den stimulans som krävs 

för att få en meningsfull tillvaro eller utveckling som krävs för att klara av skolan 

på ett tillfredsställande sätt. Här finns således ett krav på 

Montessoriförskoleläraren att uppmärksamma dessa barn och ge dem extra stöd. 

Signert (2012) menar att dem olika materielen i sig lockar barnet till aktivitet och 

att, enligt Montessoris grundprinciper, ska Montessoriförskolelärarna introducera 

barnet i materielen och i de övriga aktiviteterna. Om detta fungerar i 

Montessoriförskolorna enligt Montessoris grundprinciper ska det finnas utrymme 

för Montessoripersonalen att uppmuntra de passiva barnen med 

koncentrationssvårigheter. De åldersblandade grupperna hos Montessori leder till 
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att konkurrenskänslan minskar och de äldre barnen uppmuntras till att fungera 

som ”stöttare” till de yngre. Det individanpassade bemötandet som finns inom 

Montessoripedagogiken fungerar väl för barn som är passiva och har 

koncentrationssvårigheter eftersom de passiva barnen, enligt Williams och 

Pramling (2000), blir mer aktiva om de bemöts med respekt, intresse och 

integritet.  

Resultatet fortsätter med att behandla det fysiska rummet i 

Montessoriförskolklassrummet och hur det påverkar barn med 

koncentrationssvårigheter. Atmosfären i Montessoriförskoleklassrummet ska vara 

lugnt och harmoniskt och barnet ska behandlas med respekt där det positiva hos 

barnet lyfts fram. Enligt Montessoris grundprinciper bör väggarna vara ljusa och 

tomma på visuellt stimuli vilket stämmer överens med moderna riktlinjer gällande 

barn med koncentrationssvårigheter behöver för att få en effektiv inlärning. Det 

finns även, enligt Signert (2012), endast en materiel av varje för att minska 

visuellt stimuli. Materielen i Montessoripedagogiken är vida omdiskuterade och 

används även i ett flertal förskolor och skolor som inte är legitimerade 

Montessoriskolor. Materielen gynnar barnet med koncentrationssvårigheter 

eftersom de tillåter att övningen kan upprepas och de hjälper till att öka barnets 

kreativa förmåga och förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Barnet får 

även använda sig av materielen utan tidspress vilket ger barnet med 

koncentrationssvårigheter en möjlighet till att lyckas med uppgiften i sin egen 

takt, vilket underlättar för barn med koncentrationssvårigheter, enligt moderna 

riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter, behöver. Den viktiga 

funktionen bakom materielen får inte sin potential om det inte finns en pedagog 

närvarade som är väl införstådd i syftet med materielen. Därför krävs det av 

personalen med Montessoriutbildning att undervisa den övriga personalen om 

materielen.  
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8 Diskussion 

Både när det gäller den förberedande miljön och det fysiska rummet i 

Montessoriförskolor så finns det mycket som pekar på att Montessoripedagogiken 

fungerar väl för barn med koncentrationsproblem, men det krävs, enligt ett flertal 

forskare, att varje Montessoriförskola följer med i samhällets utveckling. Det 

behöver finnas en flexibilitet i Montessoriförskolorna där de anpassar sig efter den 

aktuella forskningen av barn med särskilda behov, såsom 

koncentrationssvårigheter, för att kunna förstå och bemöta barnet på bästa sätt. 

Det krävs naturligtvis av alla förskolor att ta till sig aktuell forskning om barn med 

speciella behov, men anledningen till att det i många fall betonas extra i samband 

med Montessoripedagogiken beror kanske på Maria Montessoris principfasta 

regler om hur Montessoripedagogiken skulle se ut då men även i framtiden. 

Eftersom samtliga pedagoger i en Montessoriförskoleklass inte måste ha en 

Montessoriutbildning krävs det av Montessoripersonalen (som är i majoritet) att 

lära de övriga pedagogerna syftet med materielen som används i 

Montessoriförskoleklassrummet. Det finns fördelar med materielen enligt ett 

flertal forskare i ämnet, men det krävs således en stor kunskap om uppsåten till 

materielen och hur pedagogen kan vara ett stöd när barnet på egen hand använder 

sig av dem. Signert (2012) menar att i dagens Montessoriklassrum ligger 

materielen framme för att de ska vara lättillgängliga. De visuella stimuli är 

därmed större i dagens Montessoriförskolklassrum vilket stämmer sämre överens 

med moderna riktlinjer om vad barn med koncentrationssvårigheter behöver. 

Däremot är materielen mer lättillgänglig i och med det. Förutom kunskapen om 

materielen är det även viktigt i en Montessoriförskoleklass att inte ”glömma bort” 

de passiva barnen med koncentrationssvårigheter. Mycket i 

Montessoripedagogiken talar för att även dessa barn uppmärksammas och får den 

stöttning som krävs för att utveckla ett väl fungerande samspel.  

Skillnaden på resultatet i denna uppsats som visar att barn fungerar väl i en 

Montessoriförskola och forskare som menar att Montessori behöver moderniseras 

kan bero på att det fungerar olika i olika Montessoriförskolor och vad som 

eventuellt behöver moderniseras skiljer sig från förskola till förskola. Det krävs 

dock i samtliga förskolor (oberoende av vilken inriktning de har) en kritisk 
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granskning av den egna verksamheten och en motivation till att alltid bli bättre. 

Allt fler skolor tar efter delar av Montessoripedagogiken och Montessoris 

grundprinciper uppmärksammas som mer och mer som gynnande för 

förskolebarn. Montessori grundades för över hundra år sedan och Montessoris 

grundprinciper var banbrytande för sin tid och många av Montessoris principer 

stöds även idag av forskare världen över. Man behöver således inte förlora kärnan 

i Montessoripedagogiken även om man anpassar pedagogiken efter dagens 

samhälle och forskning. Barn med koncentrationssvårigheter har stor potential i en 

Montessoriförskola, men precis som i alla förskolor ser det olika ut från förskola 

till förskola. Det krävs av personalen på Montessoriförskolor (och övriga 

förskolor) ett intresse av att utvecklas och en kunskap om hur forskningen om 

barn med koncentrationssvårigheter ser ut idag.  

Den kritik vi ser om Montessoripedagogiken (se ”Forskning kring 

Montessoripedagogiken”) baseras ofta på empiriska studier. Man har således 

undersökt individuella Montessoriförskolor och dragit en parallell mellan hur 

empirin ser ut och Montessoris principer. Det finns studier som visar nackdelar 

med Montessoripedagogiken och de studier grundar sig ofta på att andra sätt i att 

bemöta barn med koncentrationssvårigheter är de rätta (i motsatt till vad som i 

denna uppsats förespråkar är det rätta). Litteratur valdes där författarna har lång 

empirisk erfarenhet av barn med koncentrationssvårigheter eftersom det, som 

nämndes ovan, finns olika teorier om vilket bemötande som är det mest effektiva. 

Har man lång erfarenhet av barn med koncentrationssvårigheter är förtroendet för 

litteraturen skriven av dessa författare större.  

Det finns en problematik i att ta delar av Montessoripedagogiken utan att se den i 

ett större sammanhang. Läser man endast att Montessori förespråkar ett ”fritt” 

arbetssätt kan man naturligtvis hitta nackdelar för barn med 

koncentrationssvårigheter. Gräver man djupare och tar reda på vad som menas 

med ett ”fritt” arbetssätt i Montessoripedagogiken får man kanske en annan 

uppfattning. Det måste även finnas en ödmjukhet när vi talar om ett bemötande 

som passar samtliga barn. Vi är alla olika och även om Montessori har ett 

individanpassat förhållningssätt är det svårt att ta reda hur huruvida Montessori 

passar för samtliga barn. Däremot ser man den problematiken i samtliga 

pedagogiska inriktningar. I Montessoris pedagogik ser man en återkommande 
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fokus på betydelsen av förståelse och respekt för att vi alla är olika, där barnen ska 

bemötas efter deras intresse och behov.       

Ett förslag på vidare forskning kan vara att jämföra hur Montessoriförskolorna 

arbetar i praktiken i Sverige jämfört med andra länder. Man kan även titta närmare 

på hur mycket som finns kvar från Montessoripedagogikens ursprungliga 

principer i Montessoriförskolorna. Det finns ingen empirisk undersökning idag 

om Montessoris åldersblandade grupper och hur de påverkar barn med 

koncentrationssvårigheter. Genom min sökning av tidigare forskning hittades ej 

heller något ingående resultat som behandlar huruvida nolltoleransen mot att leka 

krig i Montessoripedagogiken påverkar barn med koncentrationssvårigheter eller 

ej. En forskningsfråga som känns aktuell och viktig i dagens samhälle.  

8.1 Metoddiskussion 

Nackdelen med ett deduktivt förfarande i datainsamlingen är att man utgår från att 

texterna representerar de moderna riktlinjerna gällande bemötande av barn med 

koncentrationssvårigheter. Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om man 

valt att analysera annan litteratur än den som valdes här. Man utgår även ifrån att 

de moderna riktlinjerna stämmer överens med vad som i verkligheten krävs och är 

det bästa i bemötandet av barn med koncentrationssvårigheter. Fem böcker 

analyserades om moderna riktlinjer gällande barn med koncentrationssvårigheter 

och sannolikheten för att få en empirisk uppfattning om de moderna riktlinjerna 

ökar naturligtvis successivt ju fler böcker man analyserar. På grund av den tidsram 

som fanns till denna uppsats var fem böcker tillräckligt. Däremot hade uppsatsens 

resultat kunnat se annorlunda ut om annan litteratur valts. Samtlig litteratur som 

finns idag om barn med koncentrationssvårigheter kanske inte förespråkar samma 

bemötande av dessa barn som den litteratur som valdes i denna studie. Jag valde 

dock inte litteratur efter hur den förhöll sig till Montessoris principer. Det jag 

visste när jag valde litteraturen om barn med koncentrationssvårigheter är det som 

presenterats i tabellen Data om barn med koncentrationssvårigheter, med 

undantag från artikeln som jag läste igenom innan jag valde den.     

Eftersom jämförelsen utfördes med ett induktivt förfarande ökade möjligheterna 

till att se hur stora likheter/skillnader det finns och vilka. Hade man valt ett 

deduktivt förfarande där man fått ett ja- eller nej-svar hade resultat blivit mindre 
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tillfredsställande för dem som eventuellt är intresserade av att läsa uppsatsen med 

syftet att se de moderna riktlinjerna gällande barn med koncentrationssvårigheter i 

allmänhet och vad Montessoripedagogiken säger om bemötande av barn. Genom 

att analysera texterna med ett induktivt förfarande i jämförelsen upplevde jag att 

min användning av den hermeneutiska cirkeln kunde användas på ett mer 

djupgående sätt än om förfarandet hade varit deduktivt. Eftersom jag hade en 

neutral grund utan någon ursprunglig hypotes kunde jag analysera texterna fram 

och tillbaka utan att ha något att utgå ifrån. Fördelen med det var att jag kunde få 

fram detaljer i jämförelsen mellan Montessoripedagogiken och de moderna 

riktlinjerna gällande barn med koncentrationssvårigheter. Jag behövde inte få fram 

definitiva ja- eller nej-svar. Dessa analysredskap gav en möjlighet till att använda 

mig av det sociokulturella perspektivet som raster på ett mer djupgående sätt där 

upplevelser och känslor i samspelet och barnens förhållande till omvärlden kunde 

behandlas i detalj. Genom att arbeta med den hermeneutiska cirkeln som metod 

och det sociokulturella perspektivet som raster gavs en möjlighet till att utgå från 

människan, med hennes upplevelser, känslor och behov. Något som är centralt i 

Montessoripedagogiken.   
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Efterord 

Det är på tiden att, med den forskning som finns idag 2013, fler människor förstår 

de svårigheter dessa barn upplever var enda dag och på vilket sätt vi kan göra 

vardagen lite lättare för dessa barn. Vi behöver olika slags människor med olika 

sätt att lösa problem på och olika sätt att observera vår omvärld på. Vi har valt att 

använda begreppet ”funktionsnedsättning” eftersom livet för dessa barn är svårare 

i dagens samhälle. Det är en ”funktionsnedsättning” i det samhälle vi idag lever i; 

med de konventioner vi valt att skapa. Jag väljer att se dessa barn som en resurs, 

ett komplement till hur resten av människorna uppfattar världen. Dessa barn 

tänker ofta utanför ramarna och de påminner ständigt om att samhället kan 

förändras och att det faktiskt är vi människor som valt hur samhället ska se ut.  

Min son är på utredning för högfungerande autism med anledningen till att han 

har extra svårt för samspelet med andra människor. Det positiva i hans sätt att 

fungera är att han aldrig tar något för givet och har en stark vilja och motivation 

till att förbättra, lösa problem och att få vara sig själv och inte alltid det som 

förväntas av honom. Han är kreativ, positiv och tänker utanför ramarna. Vi bör ta 

lite fokus från det svåra och istället lyfta det som är positivt. För att kunna göra 

det behövs en kunskap om det svåra för att kunna förebygga och därmed få en 

möjlighet till att lägga energin på det som behöver belysas och uppmuntras. Något 

som är gemensamt för de flesta barn med olika psykiska diagnoser är 

koncentrationssvårigheten. Därför valde jag att undersöka den svårigheten hos 

dessa barn lite närmare.  

Min son går på en Montessoriförskola i vår ort och jag är varje dag tacksam över 

att han hamnat på en skola där personalen är kunnig om hans problem, ger sig tid 

till att lära känna honom och har en ständig kontakt med oss föräldrar. De skapar 

en miljö som de anser är den bästa för alla barn och de använder sig av olika 

hjälpmedel såsom teckenspråk, bilder, musik och deras Montessorimateriel för att 

underlätta inlärningen och för att skapa självständiga, trygga människor med god 

självkänsla. I uppsatsen belyses de passiva barnen med koncentrationssvårigheter 

lite extra eftersom de enligt dagens forskare ständigt behöver ”puffas på” för att 

kunna genomföra varierande arbetsuppgifter. Här krävs det kanske lite extra av 
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Montessoripersonalen för att det fria arbetssättet inte ska vara till en nackdel för 

dessa barn. Barn med koncentrationssvårigheter påverkas även negativt av mycket 

synintryck. Fungerar dessa barn bättre i den ursprungliga Montessoriskolan där 

materielen fanns bakom stängda dörrar och i lådor? Distraheras dem för mycket 

av att materielen idag ligger framme på hyllor eller hänger på väggarna? Detta är 

frågor som kanske diskuteras i dagens Montessoriförskolor. En annan som gör en 

studie om detta ämne kommer kanske fram till ett annat resultat. Det är helt i sin 

ordning.  

Jag vill tillägna denna uppsats till Varbergs Montessoriskola som gör livet lättare 

för vår son och hans nära och kära som älskar honom så mycket. Ni är engagerade 

i varje barn och ni gör ett fantastiskt arbete i ert individanpassande lärande där ni 

lyssnar till och respekterar barnen. Min förhoppning är att denna uppsats kan vara 

en liten inspiration i ert fortsatta arbete med barnen.  
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