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Välkommen till kursen Montessoripedagog – implementering och 

utvecklingsarbete 30 hp 

Studiehandledningen gäller för kursen Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete 30 

hp, UCG020, fristående kurs på grundnivå. Studiehandledningen innehåller information om kursens 

innehåll, uppläggning, examinationsuppgift och bedömning. 

Schema och registrering 
Schema och registrering finns på kursens webbsida - https://www.su.se/ucg020-1.447176 

Webbregistrering sker enligt information i välkomstbrevet. 

Aktuell kursinformation 
Du förväntas hålla dig uppdaterad om kursen genom att ta del av kursplanen, studiehandledningen och den 

information som finns på kursens webbsida samt lärplattformen Athena. För att få tillgång till 

informationen i Athena måste du ha en aktiverad studentmejladress och vara registrerad i kursen. 

Kursens mål och förväntade studieresultat 
Se kursplanen på kursens webbsida – https://www.su.se/ucg020-1.447176 

Kursens kursansvariga lärare, kursadministratör och kurslärare 
Kursansvariga lärare ansvarar bland annat för att kursen planeras utifrån intentionerna i kursplanen, för 

övergripande planerings- och samordningsfrågor, utvärdering och information i studiehandledningen, på 

kursens webbsida och i lärplattformen Athena, samt för seminarier, bedömning och betygsättning. 

Kursadministratören ansvarar bland annat för information som berör organisatoriska och administrativa 

frågor och registrering. 

Kontaktuppgifter 

Eva-Maria Ahlquist Eva-Maria.Ahlquist@edu.su.se 

Per Gynther 

Lotta Engcrantz 

Per.Gynther@edu.su.se 

Lotta.Engcrantz@edu.su.se 

Universitetskonto och Athena 

https://athena.itslearning.com/

mailto:Eva-Maria.Ahlquist@edu.su.se
mailto:Per.Gynther@edu.su.se
mailto:Lotta.%20Engcrantz@edu.su.se
https://athena.itslearning.com/
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Kursens innehåll 

Montessoripedagogikens vetenskapliga grund och dess didaktiska implementering, 15 hp 

Första delkursen redogör för montessoripedagogikens utveckling och bakgrund i ett idéhistoriskt 

perspektiv. Pedagogikens utvecklingspsykologiska teori rörande det som i pedagogiken benämns som de 

fyra utvecklingsstadierna behandlas i relation till aktuell forskning. Därutöver fördjupas 

montessoripedagogikens teori avseende den didaktiska implementeringen och diskuteras i relation till 

variationsteorin samt i relation till embodiment, d.v.s. hur mening skapas genom handling. Samtliga 

områden behandlas i förhållande till förskolans och grundskolans styrdokument. 

Montessoripedagogikens lärarroll, observation som vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, 15 hp 

Under den andra delkursen behandlas och fördjupas montessoripedagogikens grund avseende lärarroll, och 

utbildning för ett hållbart samhälle vilka ställs i relation till aktuell forskning inom dessa områden. I denna 

delkurs introduceras modeller för utvecklingsarbete. Observationsredskap och analys av 

observationsunderlag behandlas och praktiseras som utgångspunkt för utformning och utveckling av 

pedagogisk verksamhet. 

Kursens upplägg 

Kursen består av 4 seminarietillfällen under vårterminen och 4 seminarietillfällen under höstterminen. 

Seminarietillfällena består dels av föreläsningar, diskussioner och grupp- samt individuella redovisningar. 

Under delkurs 2 utför studenten ett utvecklingsarbete i en montessoriverksamhet. Mellan kurstillfällena 

ingår självstudier. 

Förväntade studieresultat 

Montessoripedagogikens vetenskapliga grund och didaktiska implementering, 15 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- redogöra för montessoripedagogikens bakgrund och utveckling i ett idéhistoriskt perspektiv,

- kritiskt granska montessoripedagogikens utvecklingspsykologiska teori i jämförelse med aktuell

forskning,

- granska och diskutera montessoripedagogikens didaktiska tillämpning utifrån ett variationsteoretiskt

perspektiv samt utifrån begreppet embodiment.

Montessoripedagogikens lärarroll, observation som vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, 15 hp 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

- analysera och diskutera lärarrollen i montessoripedagogiken i jämförelse med aktuell forskning,

- redogöra för och diskutera observationens roll i en montessoripedagogisk verksamhet,

- använda sig av observation som redskap för utformning och granskning av verksamheten,

- genomföra ett utvecklingsarbete med stöd i en modell för utvecklingsarbete samt diskutera dess

möjligheter och begränsningar.

Examination och betygsättning 

Delkurserna examineras på följande sätt:  

Montessoripedagogikens vetenskapliga grund och didaktiska implementering, 15 hp, med provkod MP15 

examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift.  

Montessoripedagogikens lärarroll, observation som vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, 15 hp, med 

provkod MP16 examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift. 
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Plagiat 

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara 

försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre 

avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Man får inte 

heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, s.k. självplagiat. Ett exempel på 

plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och 

enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder 

andras text så att du får den att framstå   som din egen. 

Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 

studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad 

forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är 

otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Vid SU 

kontrolleras texterna mot en databas. 

Fusk 

Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar ingår 

att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja resurser. 

Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot student som: 

med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars 

ska bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. 

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 

avstängning för en tid av 1-6 månader.  Information om Stockholms universitets regler för examination och 

disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. Lärare är skyldig att 

anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och disciplinnämnden 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut. Länk till kursutvärderingen 

läggs antingen ut på Mondo eller skickas på mejl till samtliga registrerade studenter. 

Betygskriterier 

MP15 

Förväntade 

studieresultat – redogöra för montessoripedagogikens bakgrund och utveckling i ett

idéhistoriskt perspektiv

– kritiskt granska montessoripedagogikens utvecklingspsykologiska teori i

jämförelse med aktuell forskning

– granska och diskutera montessoripedagogikens didaktiska tillämpning utifrån

ett variationsteoretiskt perspektiv samt utifrån begreppet embodiment

A Studenten har på ett utmärks sätt redogjort för övergripande linjer i montessoripedagogikens 

idéhistoria och identifierat centrala företeelser som haft betydelse för pedagogikens utveckling 

och aktualitet. 

Studenten har redogjort för aspekter av montessoripedagogikens utvecklingspsykologiska teori 

och på ett nyanserat och ingående sätt diskuterat dess innebörd i relation till pedagogikens 

didaktiska teori. Diskussionen präglas genomgående av självständighet och knyter mycket 
tydligt an till centrala begrepp i den didaktiska teorin. 

http://www.su.se/regelboken
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B Studenten har på ett mycket bra sätt redogjort för övergripande linjer i montessoripedagogikens 

idéhistoria och identifierat centrala företeelser som haft betydelse för pedagogikens utveckling 

och aktualitet. 

Studenten har redogjort för aspekter av montessoripedagogikens utvecklingspsykologiska teori 

och på ett nyanserat och relativt utförligt sätt diskuterat dess innebörd i relation till 

pedagogikens didaktiska teori. Delar av diskussionen präglas i huvudsak av självständighet och 
knyter tydligt an till centrala begrepp i den didaktiska teorin. 

C Studenten har på ett bra sätt redogjort för övergripande linjer i montessoripedagogikens 

idéhistoria och identifierat centrala företeelser som haft betydelse för pedagogikens utveckling 

och aktualitet. 

Studenten har redogjort för aspekter av montessoripedagogikens utvecklingspsykologiska teori 

och har i huvudsak diskuterat dess innebörd i relation till pedagogikens didaktiska teori. Delar av 
diskussionen har en ansats till självständighet och relaterar till centrala begrepp i den 
didaktiska teorin. 

D Studenten har på ett tillfredställande sätt redogjort för övergripande linjer i 

montessoripedagogikens idéhistoria och identifierat några centrala företeelser som haft betydelse 

för pedagogikens utveckling och aktualitet. 

Studenten har på ett tillfredställande sätt redogjort för aspekter av montessoripedagogikens 

utvecklingspsykologiska teori och har diskuterat dess innebörd i relation till pedagogikens 

didaktiska teori. Diskussionen relaterar till största del till centrala begrepp i den didaktiska 
teorin. 

E Studenten har på ett tillräckligt sätt för en godkänd nivå redogjort för övergripande linjer i 

montessoripedagogikens idéhistoria och identifierat någon central företeelse som haft betydelse 

för pedagogikens utveckling och aktualitet. 

Studenten har på ett tillfredställande sätt för en godkänd nivå redogjort och kritiskt granskat 

montessoripedagogikens utvecklingspsykologiska teori och diskuterat dess innebörd i relation 

till pedagogikens didaktiska teori. Diskussionen relaterar till viss del till centrala begrepp i den 

didaktiska teorin. 

FX Smärre brister gällande formalia. 

F Bristfälliga och svagt underbyggda argument i relation till en eller fler av de kvaliteter som krävs 

enligt förväntade studieresultat. 
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