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Vårt syfte med examensarbetet var att genom intervjuer och observationer belysa hur 
Montessoripedagoger respektive Reggio Emilia-pedagoger arbetar. Enligt grundaren 
till Montessoripedagogiken var det viktigt att arbetet utgick från barnets 
utvecklingsnivå och intressen. Denna utgångspunkt stämmer också in på Reggio 
Emilia-pedagogikens strävanden, då inriktningen vill få barnen att bli så 
självständiga och självgående som möjligt i sin lärutveckling. Vi har använt oss av 
semistrukturerade intervjuer med pedagoger på en Montessoriskola och en Reggio 
Emilia-förskola. Vi har även observerat miljön på respektive förskola/skola för att 
jämföra vår undersökning med vad litteraturen säger om miljön. Resultatet som vi 
kommit fram till är att båda pedagogikerna arbetar barnorienterat och detta stämmer 
också väl överens med pedagogernas grundtankar. Våra slutsatser av denna 
undersökning är att miljön på respektive förskola/skola skiljer sig åt, trots att deras 
grundsyner liknar väldigt mycket varandra.  
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Förord 
 
Vill vi tacka pedagogerna på Montessoriskolan och pedagogerna på Reggio Emilia-
förskolan för deltagandet i denna studie. Utan dessa pedagoger hade inte studien 
blivit fullständig. Vi vill även tacka vår handledare Niclas Månsson för all hjälp, 
vägledning och stöd under arbetets gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



1. Inledning 
 
Sommaren började närma sig och äntligen kände vi oss klara med själva 
lärarutbildningen, men det kändes som om något saknades. Vi kommer snart vara 
färdigutbildade lärare och ha skapat oss en grundsyn, men vi hade inte under hela 
utbildningen pratat om de olika pedagogiker som finns. Hur ska vi lära ut? vad ska vi 
använda för didaktik? Vi kände att vi ville ha en djupare förståelse för olika 
pedagogiker som finns, för att vi sedan ska kunna välja, kombinera och blanda mellan 
olika pedagogikers grundtankar och kanske hitta sig en egen grundsyn. Vi skulle även 
få tips på strategier som förhoppningsvis skulle fungera i den framtida barngruppen 
eller i själva undervisningen. Vi började redan före sommarlovet att fundera och 
diskutera vårt examensarbete. Vi ville på ett eller annat sätt fördjupa oss i några 
pedagogiker för vår egen skull, på grund av att båda har ett starkt intresse av just 
ämnet pedagogik, blev vårt val av kunskapsområde väldigt enkelt. Efter en lång tid av 
argumentationer och diskussioner kom vi överens om att skriva om två pedagogiker 
som var väldigt intressanta för oss. 
 
Under gymnasietiden har vi båda läst barn- och fritidsprogrammet. Vi hade våra 
praktikplatser på en Maria Montessoriskola och en Reggio Emilia-förskola. Det var 
under dessa perioder i våra liv som intresset för Montessoripedagogiken och Reggio 
Emilia-pedagogiken växte fram. Därför var det ett ypperligt tillfälle för oss att få 
fördjupa oss i dessa pedagogiker, eftersom vi haft funderingar om att bli 
Montessorilärare respektive Reggio Emilia-pedagog. För att bli Montessorilärare 
krävs det en speciell utbildning, därför kan det vara bra att få en större förståelse för 
pedagogikernas innebör innan man vidareutbildar sig. 
 
För att få ihop detta arbete fortsatte diskussionen mellan oss och efter ett tag kom vi 
överens om att det vore intressant att göra en jämförelse mellan dessa två 
pedagogiker. På så sätt fick båda fördjupa sig i det ämne som är mest intressant och 
vi kunde ta lärdom av likheter och olikheter som dessa pedaogiker för med sig. 
 
Vår förförståelse om Montessoripedagogiken var att vi kände till att det är en 
utomhuspedagogik och att Montessoriförskolor/skolor är friskolor som bedrivs av 
privat huvudman. De använder sig också av eget material det vill säga inga 
kommunala skolböcker. Montessoripedagogerna har en speciell utbildning för att bli 
behöriga lärare inom denna pedagogik. Vi vet även att pedagogiken växte fram under 
1900- talet och att den utgår från barnens intressen och behov. 
 
Inom Reggio Emilia-pedagogiken visste vi att den uppkom någon gång på 1900-talet 
av en man. Vi var medvetna om att pedagogiken utgår från barnen att de ska ha en 
röst. Miljön är anpassad efter elevernas ålder och behov. 
 
Lpfö98 och Lpo94 säger att förskolan/skolan ska erbjuda barnen livslångt lärande 
och barnen ska uppfatta verksamheten som trygg, lärorik och rolig. Vi som pedagoger 
ska arbeta för att barnen ska få tillfällen till att utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och behov. Efter att vi läst det som Lpfö98 och Lpo94 skrivit kunde vi 
konstatera att det fanns likheter av Maria Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-
pedagogiken i det som Lpfö98 och Lpo94 menar skolan ska sträva mot. 
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1.1 Syfte 
 
Vårt syfte med examensarbetet är att genom intervjuer och observationer belysa hur 
några pedagoger i Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-pedagogiken arbetar. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
 

• Vilken grundsyn har de olika pedagogikerna när det gäller barn och 
kunskapssyn? 

 
• Hur arbetar lärare inom de olika pedagogikerna? 
 
• Vad är kännetecknande för miljön på de båda förskolorna och skolan, på 

vilket sätt skiljer sig Montessori förskolans/skolans miljö från Reggio Emilia-
förskolans? 

 
• Vad är det för fördelar och nackdelar med Reggio Emilia-pedagogiken och 

Montessoripedagogiken enligt några pedagoger? 
 
2. Litteraturgenomgång 
 
För att hitta lämplig litteratur till studien har både vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar behandlats. Även litteratur från både Maria Montessoripedagogikens 
grundare och Reggio Emilia-pedagogikens grundare har studerats. Vi har valt att 
först presentera Montessoripedagogiken och sedan Reggio Emilia-pedagogiken. 
Därefter behandlas Lpfö98 och Lpo94. Slutligen presenteras resultaten från 
forskningsbaserad litteratur i form av två avhandlingar om respektive pedagogik.    

 
2.1 Montessoripedagogiken 
 
2.1.1 Bakgrund om Maria Montessori 
 
Enligt Signert (2000) var Maria Montessori den enda dottern som Alessandro och 
Renilde Montessori hade. Hon föddes i den italienska staden Chiravelle 31 augusti 
1870. När hon var 13 år började hon studera vid en statlig skola som tidigare enbart 
varit öppen för pojkar. År 1886 fortsatte hon på nästa skola som var ett tekniskt 
institut. Under denna tid var det vanligt att flickorna blev hemmafruar, men 
Montessoris pappa förstod efter några år att hans dotter inte hade tänkt bli 
hemmafru. Hon var istället intresserad av matematik och hösten 1890 skrev hon in 
sig på en skola i Rom och började studera fysik, matematik och naturvetenskap. Efter 
detta kom hon in på en medicinsk linje. 
 
Enligt Plekhanov (2008) fick Maria Montessori sitt läkardiplom 1896. Då var hon 
Italiens första kvinnliga läkare. Hon fick sedan arbete på ett av de sjukhus som hon 
praktiserat i under sin studietid. På detta sjukhus i Rom började Montessori att 
arbeta med psykiskt utvecklingsstörda barn. Hon läste allt som hon kunde hitta om 
mentalt utvecklingsstörda barn och utvecklade sina egna metoder. Hon ansåg att 
barnen var svagt begåvade och fick för lite stimulans och beslöt sig sedan att ge dem 
undervisning istället för vård. Montessori uppnådde fina resultat med de 
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utvecklingsstörda barnen genom den stimulans hon gav dem. På en läkarkongress i 
Italien berättade hon för första gången om sin teori, att svag begåvning inte är ett 
medicinskt problem utan ett pedagogiskt. Därefter beslutade regeringen att en skola 
skulle öppnas för dessa utvecklingsstörda barn och Montessori skulle få det största 
ansvaret för skolan. På denna skola arbetade hon i många år. Trots ett mycket lyckat 
arbete vid skolan, lämnade Maria Montessori år 1901 sitt arbete för att studera 
pedagogik, psykologi och filosofi vid universitetet i Rom. Mellan 1900-1907 var 
Montessori mycket aktiv i arbetet med sociala förändringar. Hon höll också föredrag 
om jämställdhet och kvinnans rätt till lika lön som männen, för samma arbete. 
 
2.1.2 Maria Montessoris utvecklingsarbete 
 
Signert (2000) säger att år 1906 fick Maria Montessori tillfälle till att pröva sina idéer 
och metoder på ”vanliga” barn. Året efter öppnades ett daghem och det var i detta 
daghem som Montessoris pedagogik uppstod, mellan åren 1907-1909. För att hon 
skulle kunna jämföra sina teorier och se om dessa stämde på alla barn, öppnades 
likadana daghem. Parallellt med hennes arbete vid daghemmen skrev Montessori en 
bok om hennes upptäckter. Hennes bok fick namnet En vetenskaplig pedagogisk 
metod, grundad på undervisning av barnen i Barnens hus. Hon menade att det inte 
var hennes metoder som använts utan barnens. 
 
Gegenheimer (1998) anser att denna undervisning handlade om barnens fysiska 
utveckling. Varje barn skulle få tillgång till språkövningar, systematisk sinnesträning 
och andra övningar som förknippades med vardagliga händelser. Som tillexempel att 
barnen får lära sig att bada och tvätta sig. Överallt där det funnits möjlighet, hade 
föreningen ordnat en bit mark för att barnen ska få lära sig att odla grönsaker själva.  
Det som också var lite speciellt med detta hus var att mödrarna fick komma precis 
när de ville för att se över deras barns pedagogiska framsteg. 
 
Signert (2000) skriver att Maria Montessori år 1916 slutade med sitt arbete som 
läkare för att hon ville satsa helhjärtat på den pedagogik som hon lagt grunden till. 
Det var endast Montessori som fick utbilda lärare till denna pedagogik medan de 
lärare som hade utbildats av henne fick lov att utbilda barnen i 
montessoripedagogiken. Hon höll kurser, föreläsningar och examinationer för att 
försörja sig. Runt om i landet började hennes metoder att etableras och daghemmen 
började utvecklas till skolor som kom att kallas för Montessoriskolor. 
 
2.1.3 Montessoripedagogikens grundtanke 
 
Miljö 
Enligt Signert (2000) är miljön en av de viktigaste grundtankarna som Montessori 
grundade. Hon ansåg att det var viktigt att skapa en pedagogisk miljö som är 
anpassad efter barnens naturliga utvecklingsbehov och stadier. Lokalerna behöver 
vara ljusa, rymliga och färgglada. Alla saker bör ha en bestämd plats och ska anpassas 
till barnens storlek. Det är även viktigt att alla barn ska ha en egen arbetsplats och 
förvaring för skor och kläder. Klassrummet bör även vara uppdelat i flera olika 
avdelningar för att barnen ska kunna variera sitt arbete mellan att jobba enskilt eller i 
grupp. Mattorna ska även vara flyttbara så att man kan skapa arbetsyta på golvet. 
Signert menar också att läraren är en del av den förberedda miljön för att de ska 
kunna visa större respekt för barnen. 
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Gegenheimer (1998) menar att Montessori var noga med att borden, pallarna och 
fåtöljerna skulle vara lätta och flyttbara för att skapa plats och för att barnet kan välja 
att sitta där det passar bäst för honom eller henne. Innan Montessoris tid var det 
viktigt med att ha tunga bänkar och stolar som satt fast på bestämda platser. Men 
Montessori ansåg att detta bidrog till att barnen växte upp med känslan till 
orörlighet. Hon ville att barnen själva skulle få lära sig att ha kontroll över sina egna 
rörelser och detta skulle bidra till att barnen skulle klara sig utanför skolan. 
 
Självständighet 
Hammarström (1987) anser att Montessoris grundtanke är att barnens mognad mot 
självständigheten börjar direkt efter födseln. Självständigheten är för barnen det som 
är det huvudsakliga steget i det som kallas för ”naturlig utveckling”. Detta är början 
till en av Montessoris grundtankar vad gäller hennes pedagogik. 
 
Även Gegenheimer (1998) hävdar att Montessoris undervisningsmetod skapar 
grunden för frihet och kan hjälpa barnen från att minska de sociala spärrarna som 
sätter gränser för barnens aktivitet. En undervisning som barnen ska ha nytta av 
måste bidra till barnens självständighet genom att hjälpa dem att gå själva, att 
springa, klä på och av sig själva, att gå upp och nerför trappor och så vidare. Maria 
Montessori ansåg att det är de vuxnas plikt att ge barnen alla förutsättningar som 
krävs för att barnen ska bli självständiga. Vi kan till exempel inte förvänta oss att en 
baby kan göra något om den inte vet hur den ska göra. Man ska låta barnen se hur 
man ska göra, genom att visa själv eller ge babyn en sked i handen som exempel för 
att hon ska lära sig att äta med den. 
 
Signert (2000) menar på att Montessori har en stark tilltro på att barn har en speciell 
förmåga som de ska stärka i frihet. Hon menar även att barnen bär alla möjligheter 
inom sig och att det är de vuxnas uppdrag att hjälpa barnen att upptäcka sina 
förmågor. Det är viktigt att barnen blir så oberoende av de vuxna som möjligt. Det 
finns tre olika steg som läraren behöver utveckla för att få en självständig barngrupp. 
Det första är att läraren ska visa medkänsla och hänsyn till sina elever för att de ska 
känna sig viktiga. Det andra som läraren måste tänka på är att sätta barn som är 
oroliga i arbete, försöka få dem att bli intresserade av något. Det tredje steget är att 
läraren bör hålla sig i bakgrunden. Det är viktigt att barnen inte störs eller avbryts 
när de blivit intresserade av någonting. 
 
Morfologisk tillväxt 
Gegenheimer (1998) menar att Maria Montessori i början ägnade mycket tid åt att 
följa barnens kroppsliga tillväxt. Hon hade en mätningsmaskin i klassrummet. Den 
gick ut på att mäta barnens vikt och längd. Under varje månad mättes barnen och 
sedan skickades resultaten av måtten hem till föräldrarna för att de också skulle få ta 
del av barnens fysiska utveckling. Sedan hade hon även en våg för att kunna väga 
vikten på barnen varje vecka. 
 
Hammarström (1987) säger att Montessoris teorier om kroppsrörelsen har stor 
betydelse för utvecklingen. Montessoris barnobservationer intygar att barnen 
använder sina rörelseförmågor för att utöka sina förståelser. Montessori ser på 
kroppsrörelse ur en ny synvinkel inom pedagogiken. Därför höll hon på med 
mätningsmaskiner i klassrummet för att barnen skulle bli medvetna om sin egen 
fysiska utveckling och få kunskaper om sin egen kropp. Hon anser även att 
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kroppsrörelsen är slutresultatet på hjärnan, sinnesorganen och musklernas fina 
arbete. 
 
Praktiska vardagsövningar 
Signert (2000) menar att Montessoris pedagogik även handlade om att göra 
praktiska arbeten. Hon tyckte det var viktigt att barnen fick lära sig att handskas med 
praktiska vardagsövningar, som barnen sedan skulle ha nytta av i vardagen, som att 
hälla mjölk från en kanna till ett glas, putsa skor, städa, torka bordet och duka. I alla 
dessa vardagsövningar var det viktigt att barnen fick använda föremål som var i deras 
storlek och att de ska tycka att övningarna var roliga. De praktiska övningarna hade 
också till syfte att leda barnen till koncentration. 
 
Gegenheimer (1998) beskriver också att miljön ska vara glad, munter, lekfull och 
utrustad efter barnens storlek. Montessori tyckte att det var viktigt att låta barnen få 
lära sig de vardagliga sysslorna. Det var även viktigt att barnen skulle få välja fritt 
bland de saker som fanns och som intresserade dem. Den praktiska undervisningen 
bidrar gradvis till att barnens intelligens stärks, och att inlärningen för alfabet, siffror 
samt skrivning och läsning underlättas. Lärarens uppgift var att endast hjälpa barnen 
till rätta genom att visa vad de skulle använda respektive sak till för att barnen ska 
kunna bli bekant med omvärldens regler och verksamhet. Efter detta fick barnen 
själva bestämma vad de ska använda sakerna till och läraren tar ett steg tillbaka och 
bara observerar det som händer. 
 
Sinnesträning 
Signert (2000) och Plekhanov (2008) beskriver Montessoris sinnesträning som en 
viktig del i skolans undervisning. Barnen fick träna på att använda alla olika sinnen: 
syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Hon menade att genom att barnen fick träna på att 
använda alla sina sinnen skulle barnen bli mer öppna för nya saker i undervisningen. 
Det fanns två olika syften med sinnesträningen, det ena var ett biologiskt syfte och 
det andra var ett socialt syfte. Det biologiska syftet med sinnesträningen var att 
hjälpa den naturliga utvecklingen av barnen och det sociala syftet skulle förebereda 
barnen för omgivningen. 
 
Hammarström (1987) vidmakthåller att man med sinnesträning upptäcker världen 
och öppnar vägen till kunskap. Montessori förklarar vidare att barnen som fått jobba 
med sinnestränande material har både vunnit skicklighet i att använda sina händer 
och blivit mer öppna för stimulans från omvärlden. Hon menar också att det som 
passar barnens idérika energi sporrar och sätter deras skapande krafter i arbete samt 
förstorar deras intressen. 
 
2.1.4 Undervisning 
 
Signert (2000) menar att Maria Montessori delade in undervisningen i tre steg. Det 
första steget handlar om att läraren ska berätta något för barnen som de vill att 
barnen ska få intresse för. Då krävs det att läraren på ett spännande sätt introducerar 
ämnet för barnen att de blir intresserade för att arbeta vidare med det på egen hand 
med hjälp av böcker och andra material. Det andra steget i undervisningen handlar 
om att läraren ska ge barnen tid till att arbeta. När barnens intresse har väckts ska 
barnen få arbeta ostört. Montessori upptäckte att barnen behövde minst tre timmar 
utan uppehåll för att de skulle kunna koncentrera sig som bäst på sitt arbete. Om 
barnen fick vara med om för mycket avbrott skulle detta hindra dem att gå vidare till 

 10



ett svårare arbete. Det tredje steget i undervisningen handlar om att läraren ska 
samtala med barnen om det de åstadkommit. Barnen måste få tid till att tänka och 
reflektera över sitt eget lärande. Läraren ska även ge barnen chansen till att få berätta 
för sina kompisar om vad de gjort för något. Maria Montessori påstod att när barnen 
får dela med sig av sina kunskaper till någon annan och berätta om sina upptäckter, 
det är då barnen blir medveten om vad det är de kan och vad de behöver lära sig mer 
om. 
 
Gegenheimer (1998) beskriver också materialet för undervisningen som Montessori 
bedrev. Hon använde sig av klockor, färger, former, storlek, ljud, ytstruktur, vikt, 
plattor och så vidare när hon ville träna upp barnens sinnen. Därefter får barnen välja 
det föremål som intresserar dem mest och lockar dem till att utföra en övning. Det är 
sedan barnen som bestämmer vad de kan använda föremålet till. Vilket av föremålen 
som barnen än väljer att använda, för att träna upp sina sinnen. Dessa föremål som 
barnen får välja mellan har en rad egenskaper som exempel färg, form, storlek och så 
vidare. För att kunna lära ut till exempel färger till barnen behövs passande föremål 
för det och detta var Montessori noga med att införskaffa. 
 
Enligt Gegenheimer (1998) menade Montessori även att det är viktigt att föremålen 
som används har en så kallad ”felkontroll”. Detta innebär att föremålen ska vara 
byggda på ett sådant sätt att det finns endast ett korrekt sätt att utföra dessa övningar 
på. Om vi tar ett exempel som träsocklar som är ihåliga, då ska barnen försöka passa 
in olika cylindrar i flera storlekar, från smala till tjocka och från långa till korta bitar i 
träsockeln. Hålen på denna träsockel stämmer överens med cylindrarnas olika 
storlekar och då är det omöjligt att placera alla fel. På grund av att då skulle den sista 
cylinderbiten inte passa och då förstår barnen att de gjort något fel. Detsamma gäller 
om barnen skulle knäppa knappar på en jacka. Missar de en knapp finns det ett 
knapphål för mycket och då vet barnen återigen att de gjort fel. Föremålens inbyggda 
”felkontroll” hjälper barnen att lära sig att kritisera och dra nytta av att de kan skilja 
på små olikheter. Barnen blir också på detta sätt intresserade av noggrannhet och de 
lär sig även att kontrollera felaktigheter. 
 
Hainstock (1999) menar att Montessoris undervisning handlar mycket om att läraren 
ska lägga en stor vikt vid barnens individuella behov. De sensoriskt didaktiska 
materialen är väl lämpade för varje individs behov och det hjälper barnen att gradvis 
stimulera deras förståelse för det abstrakta tänkandet. Montessori anser att barnen 
inte behöver motiveras av belöningar eller bestraffningar under undervisningen. Hon 
menade att studier visade på att barn vill och är intresserade av att lära sig nya saker. 
Studier visade också på att barn som tidigt fått en utmanande miljö, kom i slutändan 
att leda till att de fick en högre intellektuell utveckling. Hon ansåg också att barn 
lärde sig bäst och visade bäst resultat om de fick ha en fri omgivning, men samtidigt 
tydliga regler att gå efter. 
 
Stenberg (1998) upplever att Maria Montessori observerade barnen och upptäckte att 
barnen koncentrerar sig på saker som de redan är medvetna om. Hon menar likaså 
att barnen i tre till fem års ålder är nyfikna och ställer massor med frågor för att få 
reda på fakta. Då behöver läraren enligt Montessori vara förberedd på ett särskilt 
sätt. Hon anser att läraren ska ha kunskaper om barnens tidigare utveckling och att 
de inte bör ha några förutfattade meningar om barnen. Läraren behöver visa stor 
empati och ta hänsyn till omvårdnaden av barnens sinnen. Montessori menade att 
barnen inte tar in lika mycket fakta av det som läraren säger, utan påverkas mer av 
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omgivningen. Därför är lärarens uppgift att stå beredd och vara behjälplig när barnen 
behöver hjälp, annars sköter de sig för det mesta själva. 
 
2.2 Reggio Emilia-pedagogiken 
 
2.2.1 Bakgrund om Loris Malaguzzi 
 
Wallin (2001) tar upp att Malaguzzi var en psykolog och blev en av Italiens första fria 
psykologer. Han valde att arbeta gratis på en skola som låg strax utanför Cella, där 
hjälpte han barnen och deras föräldrar med att undervisa.  Det var då Malaguzzi 
började bli intresserad av barnen i samhället och hans syn på barn började växa fram. 
 
2.2.2 Historien om Reggio Emilia-pedagogiken 
 
Dahlberg och Åsén (2005) för på tal att Loris Malaguzzi (1921-1994) var den som 
grundade Reggio Emilia-pedagogiken. Han var eldsjälen och barnens talesman och 
själva pedagogiken föddes den 25 april 1945. Då började en grupp föräldrar i 
landskapet Emilia-Romangna att bygga upp sitt samhälle i en by strax utanför Cella. 
Vid denna tidpunkt var Malaguzzi folkskolelärare och fick höra talas om föräldrarnas 
initiativ till att bygga en förskola och begav sig mot staden. Där blev Malaguzzi 
övertalad till att stanna och arbeta som lärare. Föräldrarna fortsatte sitt hängivna 
arbete och byggde upp flera föräldradrivna förskolor, trots att myndigheter och 
katolska kyrkan gjorde motstånd. Malaguzzi hade ett brett perspektiv på saker och 
ting som att pedagogiken är som en livshållning.  
 
Dahlberg och Åsén (2005) fortsätter med att Reggio Emilia-pedagogiken är över 40 
år gammal, men den bedrivs, utvecklas och förändras fortfarande. Personerna som 
jobbat med pedagogiken har lyckats få en gemensam värdegrund och en medveten 
filosofi så att det fungerar ute i kommunernas förskolor. Det som Malaguzzis 
pedagogik tänker på är att visa hänsyn till barnens rättigheter och potentialer och 
utgångspunkten är att utgå ifrån barns erfarenheter, tankar och teorier. Det finns 
vidareutvecklade teorier kring barns utveckling och förmåga. Enligt Malaguzzi 
behövde alltid en människa ha visioner. 
 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att under de första 40 åren inom Reggio Emilia-
pedagogikens verksamhet koncentrerade sig pedagogerna på kommunikationen 
mellan skolan och människorna runt omkring förskolans verksamhet. De hade inte 
bara byggt upp en relation mellan föräldrar, barn och lärare utan mellan förskolor, 
samhället och staden. Rankin (2004) hävdar att ett av de grundläggande dragen är 
att alla ska se förskolan som en offentlig plats där man använder offentliga samtal 
och det utförs en dialog med alla. Det är viktigt att man skapar personliga relationer 
till barnen för att sedan kunna hjälpa barnen att utvecklas.  
 
2.2.3 Reggio Emilia-pedagogikens grundtanke 
 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att den grundläggande utgångspunkten i Reggio 
Emilia-pedagogiken kommer från uppfostran, kunskap och lärande och från detta 
har en pedagogik växt fram där barnen ska tänka och handla själva. År 1963 
öppnades det första kommunala daghemmet i en Reggio-Emilia inspirerad anda. 
Malaguzzi fick i uppdrag att vidareutveckla och leda den kommunala verksamheten. 
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Detta arbetade han med fram till sin död. Landskapet Emilia-Romagna byggde sitt 
samhälle på en kooperativ tradition och det har inspirerat resterande Italien att ha 
samma planering och sociala omsorg. De har även utvecklat medborgarskap och 
politiska institutioner där de fick stöd av de lokala och kooperativa organisationerna. 
Detta har skapat tillit, samarbete och en grund för demokratin, genom detta började 
Reggio Emilia-pedagogiken att växa fram. 
 
Dahlberg och Åsén (2005) fortsätter att barnen i Reggio Emilia-pedagogiken hade 
enligt Malaguzzi fullständiga rättigheter som en vuxen medborgare. Pedagogiken 
bygger vidare på John Deweys tankar. Sedan har man vidareutvecklat dessa idéer 
teoretiskt och praktiskt. Det finns en risk i Reggio Emilia-pedagogiken och det är att 
pedagogiken skapar sig en egen värld och isolerar sig från omvärlden. Barnen har 
olika teorier om världen. För att uppnå att barnen får uppleva och utforska världen 
måste de vuxna skapa situationer där barnen får se sin omvärld. 
 
Wallin (2001) hävdar att i Reggio Emilia-pedagogiken har kommunikationen alltid 
stått högst. De har en demokratisk kultur där alla har rätt att öppna sig och säga sin 
åsikt. Det menar att kunskap skapas mellan människomöten där man har olika 
åsikter och synpunkter att prata om och från dialogerna utvecklas individen. 
 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att i de pedagogiska sysslorna har man en syn på 
kunskap, lärande, känsla, logik, skapande, intellekt, teori och praktik, men dessa har 
tidigare pedagoger hållit isär. Men i Reggio Emilia-pedagogiken försöker man 
utmana dem på olika vis. Därför är det viktigt att barnen har egna erfarenheter av 
olika saker som till exempel bokstäver, tecken, siffror. När barnen får använda olika 
sätt att öva in kunskaper på, får barnen en tilltro på sin egen förmåga. Om barnen får 
möjlighet att tänka och handla själva och tillsammans med andra får de makt över sin 
egen läroprocess. Pedagogerna låter barnen få komma med sina egna teorier och 
teorierna kan vara lika sanna som den vetenskapliga teorin. Det som Malaguzzi ville 
uppnå med detta var att barnen ska våga tänka i nya tankar och ge dem tillfälle att 
fantisera. Det som knyter ihop Reggio Emilia-pedagogiken är att de reflekterar, för 
dialog och handling, vilket bidrar med att förskolorna och samhället knyts ihop. 
 
Gedin och Sjöblom (1995) anser att i Reggio Emilia-pedagogiken talar de om att barn 
har hundra språk, vilket menas med att alla de olika sinnena har ett varsitt språk till 
exempel, måla, skriva, skapa och tala ingår i de ”hundra språken”. Pedagogerna i 
Reggio Emilia-pedagogiken vill jobba med detta, för de menar att barnen berövas av 
nittionio språk och får bara behålla ett. Barnen ska få lära sig de hundra språken där 
konst, vetenskap, kropp, själ och fantasi förenas med varandra. Pedagogerna är 
intresserade av själva processen i arbetet barnen gör.  
 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att grundtanken i Reggio Emilia-pedagogiken är att 
lägga en stor vikt på att lyssna och respektera. En annan viktig del är att ha en viss 
syn på kunskap hos barnet och se till att deras utforskande, lärande och kunskap ses 
som aktivt i ett kommunikativt perspektiv. Barnet är en kommunicerande person 
redan från första andetaget. Barnets kommunikation är som en nyckel i deras 
lärandeprocess. Dahlberg och Åsén fortsätter att Malaguzzi brukade prata om sin syn 
på barn genom att presentera tre barn och ställa dem mot varandra. Det första barnet 
är det sovande och fattiga barnet som kan beskrivas som ett tomt blad. Den första 
bilden på barnet är att de lär sig genom att minnas det som nämnts och sedan 
reproducera sin kunskap. Barnet kan uppfattas som ett tomt blad som sedan ska 
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fyllas med kunskap. Barnet är fattigt och man kan säga att det sover. Detta är ett barn 
som ingen lyssnar på och ingen kommunicerar med individen. En vuxen måste kliva 
in och ge det sovande barnet kunskapen för att de ska vakna. Det andra barnet är det 
vakna, men fattiga barnet som styrs utifrån. Detta är den andra bilden av barnet som 
lär sig genom att förstå. Barnet har resurser, men de vuxna måste hjälpa barnet på 
vägen och stimulera barnet så att den kan växa. Barnet är vaket, men passivt och kan 
inte riktigt stå på egna ben. Barnet har inget ansvar för sin egen kunskap utan blir 
styrda av andra. Detta barn är omringat av vuxna, men barnet kan inte använda alla 
resurser. Det tredje barnet är det rika barnet – med både krafter och resurser i sig 
själv. Dessa barn vill växa och få kunskaper från omvärlden. Barnet skapar sig en 
egen kunskap, barnet har en egen inre kraft. De behöver en vuxen vid sin sida, men 
inte en vuxen som vill beskydda utan en som kan hjälpa barnet att bygga en värld 
tillsammans. Barnet behöver en vuxen som kan se och höra och föra en dialog. 
Malaguzzi menade att om en pedagog har ett rikt barn bredvid sig, blir pedagogen rik 
med att kunna utveckla barnet vidare. Reggio Emilia-pedagogiken försöker bygga 
upp en bild av att de rika barnen i förskolorna kan växa på hundra olika sätt, 
pedagogerna måste därför bevisa för sig själva att de rika barnen finns. Gedin och 
Sjöblom (1995) fortsätter att en annan grundtanke är att varje barn ska ses som unikt 
och att barnen i sig är en stjärna i sin egen utveckling och växande. Rankin (2004) 
fortsätter berätta att varje barn är unikt och lär sig på olika sätt med hjälp av olika 
inlärningsmetoder. 
 
2.2.4 Undervisning 
 
Abbott och Nutbrown (2005) menar att Reggio Emilia-pedagogiken bara finns från 
spädbarnsålder upp till sexårsverksamhet. Något som pedagogerna använder sig av 
är att låta barnen rita mycket som till exempel på spännpapper som är utplacerad på 
golvet. Det används även olika bilder när barnen leker eller arbetar i grupp med 
temaarbeten och då dokumenterar pedagogerna barnens arbete. Ibland kan 
pedagogerna plocka fram gammalt material som varit borttaget under en viss period, 
för att när pedagogerna sedan tar fram materialet igen blir barnen intresserade att 
arbeta med det på nytt. Ett viktigt material i Reggio Emilia-pedagogiken är spegeln. 
Barnen får betrakta sig själva och andra i dessa speglar och speglarna ska sitta uppe 
överallt i rummen. Barnen ska kunna skapa sin egen identitet. Det som också ska 
enligt Malaguzzi finnas på förskolorna är en ateljé och en verkstad där barnen kan 
framställa verk med hjälp av en i personalen som är utbildad inom konst. 
Förskolorna i sig är ljusa med stora fönster. 
 
Wallin (2001) tar upp att Reggio Emilia-pedagogiken har ett arbetssätt som kallas 
regnbågen och den invigdes 1976. Med detta vill pedagogerna visa att deras syn på 
barn ska även synas genom inredning och redskap. Pedagogerna vill närma sig 
barnen och göra arbetet möjligt. Malaguzzi ansåg att allt material skulle anpassas till 
barnens nivå där barnen kunde krypa, klättra, sitta och leka. Även de vuxna skulle 
använda sig av det barnanpassade materialet. Pedagogerna fick inte ge barnen svar 
på frågor som de tog upp, utan pedagogerna skulle låta barnen leta reda på svaren 
och fundera själva. De vuxna fick inte styra, kontrollera och beskydda barnen. 
 
Under barnens tid på Reggio Emilia-förskolan blir de dokumenterade. Gedin och 
Sjöblom (1995) anser att det är en central uppgift att dokumentera och synliggöra 
barnens utveckling. Dokumentationerna görs med hjälp av video, papper, kamera och 
bandspelare, där tas det upp vad barnen gör för arbeten. Detta är ett bra hjälpmedel 
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för pedagogerna att kunna utvärdera sitt agerande med att ställa sig frågor om varför 
vi gjorde sådär istället för såhär och vad kunde vi ha gjort istället. Gedin & Sjöblom 
fortsätter att ett rum inte ska vara ett tråkigt rum utan det ska skapa glädje till att 
vilja lära. I Reggio Emilia-pedagogiken utsmyckar man rummen med mobiler, bilder 
på barn och lärare, texter, dokumentationer av arbeten, skulpturer och speglar. 
 
Abbott och Nutbrown (2005) fortsätter att i Reggio Emilia-pedagogiken jobbar 
lärarna alltid två och två och har ansvaret för barngruppen tillsammans. Att jobba i 
par har växt fram från erfarenheter och tillhör deras syn, även kökspersonalen är med 
bland barnen och hjälper personalen. 
 
Wallin (1996) skriver om ett möte då hon var i en Reggio Emilia-förskola. Hon anser 
att det syns att pedagogiken är genomtänkt och att huvudpunkten är barnet. På 
väggarna finns alla möjliga olika konstverk som uttrycker barnens tankar och att man 
får se att barnen får använda sig utav de så kallade hundra språken. En annan 
tyngdpunkt i arbetet är att barnen ska få utforska och reflektera. Barnen vill växa och 
ta ansvar över sitt eget lärande. Barnen utvecklar inte kunskapen själva utan den 
utvecklas i stadier. I Reggio Emilia-pedagogiken vill man få barnen att se världen på 
riktigt, barnen ska se dagens samhälle. Barnen ska utvecklas genom att de får 
diskutera, reflektera och analysera kunskapen och hitta nya sätt att se kunskaper på. 
 
2.3 Lpfö98 och Lpo94 
 
I Lpfö98 och Lpo94 finns det likheter med Montessori och Reggio Emilia-
Pedagogiken. Där står det att lärarna ska se till att barnen utvecklar sin identitet, 
utvecklar en lust till nyfikenhet, lek, lär sig att berätta, lyssna, reflektera och ge 
uttryck för det som barnen lärt sig. Barnen får även lära sig upptäcka och se 
omvärlden på nya sätt, utveckla sin skapande sida och lära sig olika uttrycksformer 
som dans, lek, bild, rörelse, sång, konstruera, bygga och skapa. Barnen ska helt enkelt 
få utveckla sina kunskaper. Detta stämmer överens med Montessori och Reggio 
Emilia-pedagogiken. 
 
Lpfö98 och Lpo94 menar att barnen ska förstå att varje barn har lika värde oavsett 
deras bakgrund, kön och ställningstagande. I Lpfö98 och Lpo94 tar de upp att 
förskolan och skolan har en demokratisk grund och där ska det finnas demokratiska 
värderingar om att alla som jobbar på en förskola och skola ska se alla individer med 
lika värde. De ska även förmedla de grundläggande värden som finns i samhället som 
är jämställdhet, frihet och se till dem som är svaga och utsatta. Barnen ska även 
upptäcka, reflektera och ta ställning till frågor i livet. De vuxna ska skapa en 
förskola/skola som ser till att det finns en demokratisk grund där alla barnen är 
delaktiga. Förskolan/skolan ska se till att samarbeta med föräldrarna när det gäller 
fostran och förhållningssätt, så att det fungerar. Fortsättningsvis tar Lpfö98 och 
Lpo94 upp att förskolan och skolan ska ha som riktlinje att barnen ska utvecklas och 
våga säga sina åsikter och tankar. Lpfö98 och Lpo94 tyder också på att 
förskolan/skolan ska arbeta mot att utveckla barnens självförtroende, fantasi och 
inlevelse för att göra lärandet lustfyllt. Det sägs även att barnen ska få vägledning och 
stimulans av de vuxna till att aktivt öka sina förmågor och bli så självständiga som 
möjligt.  
 

 15



Lpfö98 och Lpo94 anser också att pedagogernas uppgift är att bilda en helhet mellan 
omsorg, omsikt, uppfostran och lärande. Miljön ska vara lockande och inbjudande för 
barnen för att deras lärande ska stimuleras och utvecklas, där miljön är viktig för 
barnen. Förskolan och skolan ska ge barnen trygghet och samtidigt ha en miljö som 
lockar till lek och aktiviteter. Omgivningen ska även bidra till att ge barnen intresse 
för att utforska miljön och sin omvärld.  
 
2.4 Tidigare forskning 
 
Malm (2003) har i sin avhandling intervjuat åtta pedagoger i södra Sverige som 
arbetar med Montessoripedagogiken. Hon kom fram till att alla pedagoger som hon 
intervjuat är väldigt nöjda med pedagogikens grundsyn. Pedagogerna menar att en 
god lärare är en sådan som kan se var barnen befinner sig i sin utveckling och arbeta 
utifrån den nivån. Det är viktigt att respektera barnen och kommunicera med dem för 
att de ska kunna vidareutvecklas. Malm har fått reda på av pedagogerna att de vuxna 
inte ska hindra barnen från att göra det som barnen intresserar sig för, utan istället 
ska pedagogerna uppmuntra barnen till att vilja forska vidare i ämnet. Pedagogerna 
menar att när barnen får så pass mycket frihet kommer det att bidra till att barnen får 
bättre självdisciplin till sitt eget lärande. 
 
Malm (2003) har sammanställt en tabell, där man kan se vad pedagogerna anser om 
Montessoripedagogiken. Det står att pedagogerna anser att barnen ska få arbeta med 
valfritt ämne och att barnen själva ska få bestämma hur lång tid som de vill lägga ner 
på arbetet. Det bidrar till att barnen utvecklar sin självständighet. Pedagogerna ska 
finnas till som handledare och stöd för de barn som har svårt att komma igång med 
arbetet. Malm menar vidare att pedagogerna anser att materialet är mer inriktat mot 
praktiska övningar istället för teoretiska. Eftersom materialet är handgjort av 
pedagogerna själva bidrar detta med att barnen får variera mellan olika 
arbetsmaterial. Pedagogerna fortsätter med att berätta att på grund av att de just 
använder sig av praktiska material kommer dessa inte att bli uråldriga som andra 
läromedel blir. Läroböckerna byts oftare ut och uppdateras med nya böcker medan 
Montessorimaterialet aldrig blir ”gammalmodigt” och måste bytas ut. 
 
Häikiö (2007) har kommit fram till i sin avhandling att Loris Malaguzzis pedagogiska 
filosofi överensstämmer med historiska och teoretiska pedagogiska utgångspunkter. 
Malaguzzis intresse för barn ledde fram till att han utvecklade ett arbetssätt där lek, 
skapande och utforskande förenades med arbete i ateljéer, där barnen kunde skapa 
bilder. Häikiö kom fram till att miljön i en Reggio Emilia-förskola är kopplad till 
ekologi, inredningsarkitektur, arkitektur och design som är sammankopplat med 
pedagogisk forskning. Detta bidrog till att kunskapsutvecklingen kring barns miljö 
har fått en större betydelse för deras lärande. Reggio Emilia-förskolorna lägger störst 
fokus på det visuella i deras verksamhet som har med bild och form att göra. Det som 
kom fram i Häikiös forskning är att dokumentationen är viktig inom Reggio Emilia-
förskolan. Genom dokumentationen synliggör pedagogerna kunskapsprocessen hos 
barnen och från detta kan verksamheten analyseras där förändringar kan ske vad 
gäller arbetsmetoder. 
 
Häikiö (2007) fortsätter att Reggio Emilias kunskapssyn är influerad av Freires syn 
som menar att pedagogerna ska investera i barnens kunskap. Pedagogerna ska känna 
tillit till barnens kunskap och kapacitet och att barnen själva ska kunna hämta in den 
kunskap som de vill ha. Malaguzzis tankar har växt fram från Jean Piaget och Lev 
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Vygotskijs grundtankar. I Reggio Emilia är det viktigt att leva upp till det Loris 
Malaguzzi tyckte. En viktig del i själva inspirationen är att man håller vid att barnen 
har hundra språk och att pedagogerna ska ha det som en kunskapssyn i förskolorna. 
För att barn har flera olika sätt att uttrycka sig på och detta ska pedagogerna ta 
tillvara på och låta det kreativa bli betydelsefullt i deras utveckling. 
 
3. Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Studien utfördes på ett kvalitativt sätt som Bryman (2006) anser vara en metod som 
bygger på förhållandet mellan teori och praktik. Den kvalitativa forskningsmetoden 
brukar beskrivas mer med ord än med siffror som den kvantitativa studien ofta 
brukar innehålla. Bryman menar också att genom en kvalitativ studie vill författaren 
tolka och få en förståelse för sin forskning. Detta ville vi uppnå med studien för att få 
en bekräftelse på att grundtanken fortfarande finns kvar i verksamheterna. 
 
Stukát (2005) tar upp att den kvalitativa undersökningen kan sammankopplas med 
humanvetenskapliga metoder och det bygger på fenomenologins grund, vilket menas 
med att tyngden läggs på helheten. Meningen med en kvalitativ undersökning är att 
få en förståelse och tolka resultaten som framkommer, vilket stämde bra överens med 
vårt syfte. 
 
Bryman (2006) anser att när man gör en kvalitativ studie, låter man 
forskningsfrågorna styra problemformuleringen som är utgångspunkten för 
insamlingen av empirin och analysen. De resultat som vi sedan fått fram sammanförs 
med det som är relevant i teorierna. Denna beskrivning som Bryman anser om 
kvalitativa studier stämde väl överens med vårt syfte. 
 
Enligt Denscombe (2006) är inte själva ämnet som studerats kärnan i den kvalitativa 
studien, utan det är själva tillvägagångssättet vid datainsamlingen och analysen. 
Denscombe fortsätter att det är en tolkningsprocess man jobbar med och det är 
viktigt att författaren själv är en viktig huvudpunkt i själva analysen som författaren 
gör, men det är även viktigt att författaren kommer ihåg att vara opartisk i sin 
forskning. 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Det har utförts semistrukturerade intervjuer med pedagoger på en Reggio Emilia-
inriktad förskola och på en Montessoriförskola/skola. Denscombe (2006) menar att 
intervjua någon kan vara lockande och det behövs inte någon avancerad utrustning, 
ett kollegieblock räcker. En författare måste tänka på om hon vill samla detaljrik eller 
ytlig information och utforma sina frågor utifrån studiens syfte. 
 
Stukát (2005) menar att intervjun är ett av de viktigaste redskapen i en forskning och 
författarna måste kunna motivera och förklara vad frågorna har för betydelse för 
studien och visa hur själva intervjuprocessen har utförts för att det ska bli trovärdig 
information. Han menar även att desto större utrymme den intervjuade får ju större 
chans att författarna får ett spännande resultat. Bryman (2006) och Stukát (2005) 
hävdar att om författarna utför semistrukturerade intervjuer innebär det att de har 
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endast en lista med allmänna frågeställningar över det som författarna anser vara 
relevanta för ämnet. Denscombe (2006) anser att författarna måste komma ihåg att 
ställa följdfrågor till personen som blir intervjuad. Själva formuleringen på frågorna 
anpassas utifrån situation och vem som blir intervjuad. Detta har vi försökt att ta till 
oss för att vi ville få ut så mycket som möjligt av vad pedagogerna som vi intervjuade 
sade. 
 
Det som Bryman (2006) anser sig vara positivt med semistrukturerade intervjuer är 
att respondenten får uttrycka sig med sina egna ord och tankar, utan att bli påverkad 
av författarnas omdöme. Det som kan hända är att författaren får svar som är utöver 
det förväntade och får då tillfälle till att ställa utvecklande frågor och få den 
intervjuade att förklara vad de menar med det som sagts. Om forskaren inte har 
tillräckliga kunskaper om ämnet, kan det vara bra att använda sig av öppna frågor för 
att få mer information och kunskaper om ämnet. Intervjufrågorna var öppna för att 
deltagarna i intervjun skulle få möjlighet till att svara precis hur de kände utan att bli 
påverkade av oss. Vi hade en fråga där de intervjuade kunde lägga till något som vi 
missat med våra frågor. 
 
Bryman (2006) menar på att det finns nackdelar med denna metod. Det kan hända 
att respondenten pratar för länge eftersom det inte finns tydliga riktmärken att gå 
efter. Intervjuerna kan ta lång tid och bli svåra att tolka. Svaren analyseras ett antal 
gånger för att hitta en röd tråd i det hela. Vi ansåg att det positiva övervägde det 
negativa. Detta ansåg vi som en bra metod med öppna intervjufrågor, på grund av att 
vi fick intressanta svar.  
 
Stukát (2005) tar upp en nackdel med att göra observationer, för att det kan ta lång 
tid. I detta fall var inte syftet att observera pedagogernas arbete, utan de var att 
observera hur klassrumsmiljön var utformad, därför tog observationerna den tid som 
behövdes för att få med det viktigaste av miljön. Stukát hävdar även att man kan 
utforma en plan där man skriver ner vad man vill uppnå med observationerna och 
ställer sig frågorna som med vem? och när? ska observationen utföras.  
 
Denscombe (2006) tar upp att när man gör observationer måste författaren skaffa sig 
en helhetsbild över det som ska observeras och man ska vara öppen för saker som 
kan falla i intresse och undersöka det närmare. Detta tog vi tillvara på.  
 
3.3 Urval och tillvägagångssätt 
 
Eftersom både Maria Montessori och Loriz Malaguzzi började sina karriärer med att 
arbeta med barn i förskolan och skolan bestämde vi oss för att fokusera på 
förskolebarnens och skolans miljöer. En av oss har kontakt med en Montessoriskola i 
Norrbotten, rättare sagt Haparanda, därför bestämde vi oss för att göra en resa upp 
till norr för att utföra intervjuerna med pedagogerna från dessa avdelningar. Det blev 
dock inte som vi tänkt oss på grund av att pedagogen som vi tänkte utföra intervjun 
med var mammaledig och de andra pedagogerna fick vi ingen kontakt med. Därför 
bestämde vi oss för att ta kontakt med Montessoriskolan som finns i Västerås. 
Pedagogerna var väldigt trevliga och tog emot oss för att de ville hjälpa oss med vår 
studie. Bryman (2006) anser att det typiska för den kvalitativa forskningen är att ha 
ett tydligt urval.  Det finns något som heter bekvämlighetsurval och det innebär att 
man väljer individer som är lätt tillgängliga för studien. Bekvämlighetsurvalet stämde 
överens med vårt urval. Denscombe (2006) anser att det är viktigt att författaren har 
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en urvalsram där författaren i förväg har bestämt vad studien ska innehålla och hur 
stor studien ska bli, och att urvalet är i lämplig storlek. Viktigt att komma ihåg är att 
urvalets storlek är oförutsägbart i början på forskningsprojektet, på grund av att 
författaren inte kunde förutse hur många personer som kom att vilja delta.  
 
När vi kom till förskolan som arbetar med Reggio Emilia-pedagogiken blev vi 
förvånade över att det var tomt i deras lokaler. Vi mötte en pedagog och frågade var 
de andra befann sig som vi skulle intervjua. Då berättade hon att pedagogerna var 
uppe i skogen med sin barngrupp. Det slutade med att vi fick gå upp till pedagogerna 
i skogen och göra intervjuerna där med dem som arbetar med 1-3 åringar och 3-5 
åringarna. Vi satt på stenar under ett vindskydd, och bedömde att det inte var någon 
mening att försöka spela in intervjuerna på grund av en stökig miljö med flera barn i 
närheten. Vi använde oss av kollegieblock och penna och det fungerade bra trots att 
det var kallt och vi hade inte lämpliga kläder på oss för att vi inte kände till i förväg 
att vi skulle göra intervjuerna i skogen. 
 
Efter att vi utfört alla intervjuer med Reggio Emilia-pedagogerna gick vi in till deras 
verksamhet och observerade miljön som barnen för tillfället inte vistades i på grund 
av att verksamheten var planerad ute i skogen. Stukát (2005) anser att när 
observationer utförs är det till en stor fördel för författaren om man då hämtar in 
kunskaper som är direkt kopplade till omgivningen. Han menar att när en 
observationsundersökning görs blir resultatet konkret och lättare att förstå. Vårt syfte 
med observationen var att se om miljön i verksamheten var möblerad och anpassad 
på samma sätt som Loris Malaguzzi beskrev att miljön i en Reggio Emilia-förskola 
ska se ut. Vi såg även vad det fanns för material som barnen arbetade med. 
 
När vi kom till Montessoriskolan fick vi sitta i ett grupprum och vi intervjuade en 
pedagog i taget. Vi hade planerat att intervjua fyra pedagoger på varje skola, men fick 
ganska snart ändra planerna på grund av att det endast arbetar åtta pedagoger på 
Montessoriskolan och då kunde den skolan inte avvara mer än två pedagoger. Trots 
det var vi glada över att vi fick åtminstone två som ville ställa upp. Den första 
pedagogen vi intervjuade arbetar i skolan på lågstadiet med alla tre klasser. 
Pedagogen tog hand om ettan fram till trean i samma klassrum. Vid slutet av 
intervjun kom den andra pedagogen in som arbetar med fem och sexåringar och den 
första pedagogen gick ut. Intervjun fortsatte med att vi ställde samma frågor till 
denna pedagog som den föregående. Innan vi startade intervjun kom vi överrens om 
att inte spela in dessa intervjuer på grund av att vi inte gjort det med de första 
intervjuerna från Reggio Emilia-förskolan. 
 
Därefter fick vi observera deras lokaler medan pedagogerna berättade för oss vad 
deras material har för syften och funktioner. När observationen utfördes fokuserade 
vi på att anteckna hur möblemanget såg ut och vilka material pedagogerna använde 
sig av. Tanken var att vi sedan skulle jämföra med den miljö som Maria Montessori 
beskrivit att hon hade när hon utvecklade sin pedagogik. 
 
3.4 Databearbetning och analysmetod 
 
Denscombe (2006) menar att när man analyserar sin datainsamling ska man bryta 
ned data till olika analysenheter och sedan kategorisera dem. Detta har vi använt oss 
av genom att vi sammanställt varje fråga för sig och fått med alla pedagogers 
synpunkter på varje fråga. Därefter kategoriserade vi Montessoripedagogerna för sig 
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och Reggio Emilia-pedagogerna för sig. När en analys påbörjats ska man först gå 
igenom alla anteckningar som finns och skriva ned sina reflektioner och 
kommentarer i marginalen bredvid stoffet. Vi valde att skriva reflektionerna efter att 
vi sammanställt alla intervjuer och observationer. Under tiden författaren analyserar 
ska man försöka hitta mönster och gemensamma drag som är återkommande. Detta 
gjorde vi genom att först dra paralleller med det som Montessoripedagogerna 
berättade och jämförde med det som stod i litteraturen. Därefter gjorde vi likadant 
med det som Reggio Emilia-pedagogerna informerade oss om och sedan jämförde vi 
dessa pedagogiker med varandra. Ett viktigt moment i analysen är att man ska 
motivera och dra slutsatser av det som framkommit. 
 
Vi kommer att presentera Montessoripedagogernas intervjuresultat först därefter 
observationsresultatet. Sedan fortsätter vi med att presentera Reggio Emilia-
inspirationen. Anledningen till att vi skriver inspiration är att det har framkommit 
vid intervjutillfällena att Reggio Emilia inte är en pedagogik utan en inspiration. 
Först presenteras intervjuresultaten och sedan observationsresultatet från Reggio 
Emilia-inspirerade förskolan.  
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Bryman (2006) menar att reliabilitet innebär hur tillförlitlig en studie är och validitet 
betyder giltighet. Dessa kriterier passar bättre in på en kvantitativ studie, då det 
gäller att få en bild av kvaliteten i en undersökning. Dessa begrepp berör mer frågor 
som har med mätning att göra. Genom att vi använt oss av intervjuer i vår studie kan 
vi inte säga att vi gjort en extern reliabilitet (tillförlitlighet), eftersom det innebär att 
någon annan utomstående ska kunna upprepa vår studie och få samma resultat som 
vi fått. Eftersom de är personer som deltagit i studien kan vi inte garantera att 
pedagogerna kommer att ha samma tankesätt i kommande intervjuer, som de hade 
när vi intervjuade dem. Vi tror dock inte att deras förhållningssätt mot barn och 
arbetsmetoder kommer att göra en förändring på kort tid, vilket stärker validiteten 
(giltigheten) på denna studie. Vi fick uppfattningen om att båda skolorna var nöjda 
och trivdes bra med sina arbetsmetoder. Pedagogerna kommer garanterat att 
fortsätta utveckla metoderna, men inte ändra om helt och hållet. Det finns en god 
chans att om någon gör en liknande studie som denna kommer få liknande svar, men 
en uppdaterad version. 
 
Denscombe (2006) anser att för att få en reliabilitet (tillförlitlighet) i sin studie måste 
ett detaljerat protokoll tillföras, där olika beslut tagits. Detta verkställs för att andra 
ska ha möjlighet att kunna utföra samma studie och försöka få samma resultat.  I 
detta ska syftet och teorin förtydligas. Därefter ska dokumentation om hur studien 
gjordes och funderingarna kring besluten finnas med. För att få validitet (giltighet) i 
studien måste man kontrollera sin studie och se att det finns ett tydligt syfte där flera 
delar har undersökts med olika alternativ. Teorier ska jämföras med varandra för att 
upptäcka hur bra resultatet stämmer överrens med slutsatserna. Vi upptäckte att vårt 
intervjuresultat stämde överens med det som litteraturen tog upp. Det var en positiv 
förutsättning för att vår studie skulle vara tillförlitlig. 
 
Stukát (2005) tar vid att författaren ska ifrågasätta sig hur tillförlitlig ens studie är 
och vilka felkällor som författaren blev medveten av. I studien ska styrkor och 
svagheter tas upp och diskuteras så utförligt att den person som utför studien ska 
kunna erkänna själv vilka brister och styrkor som studien har. Det är bättre att 
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författaren själv hittar dessa brister, än att andra personer hittar dem. För att få en 
studie mer tillförlitlig är det bra om flera personer tar upp samma sak. Vi noterade att 
alla pedagoger som arbetade på Reggio Emilia-förskolan tog upp samma saker, men 
med olika formuleringar. Detta stärkte vår tillförlitlighet. Det som kan vara en 
svaghet var att vi intervjuade endast pedagoger från en förskola som arbetade med 
Reggio Emilia respektive Montessori. Hade vi intervjuat personer från fler 
förskolor/skolor hade tillförlitligheten stärkts i högre grad, om dessa pedagoger tagit 
upp samma tankar kring Reggio Emilia och Montessori som pedagogerna på 
respektive förskola/skola där vi utförde intervjuerna gjorde. Vårt syfte var inte att se 
hur många skolor som arbetade på detta sätt. Därför anser vi att fler pedagoger inte 
hade kunna påverka resultatet genom att bidra med sina grundtankar.  
 
I Reggio Emilia-förskolan ställde alla fyra pedagoger upp som vi hade tänkt oss från 
början och på Montessoriskolan ställde två pedagoger upp. Därför blev det 
automatiskt att storleken på arbetet blev lite mindre än vad vi hade tänkt oss från 
början, men vi ansåg att det inte skulle påverka kvaliteten och trovärdigheten på vår 
studie. Stukát (2005) fortsätter med att författaren ska tänka på vad som ska finnas 
med i studien, till exempel vilka personer som ska ingå i studien och hur många. Då 
kan man fundera på om det ska bli en urvalsundersökning eller en 
totalundersökning. Sedan ska författaren tänka på hur tillförlitligt resultatet kan bli 
och hur bortfall kan påverka resultatet. Vi anser att tillförlitligheten inte påverkades 
av att vi fick bortfall på två pedagoger. Vi gjorde vårt bästa med att presentera dessa 
pedagogiker på ett bra och intresseväckande sätt trots att det inte blev lika många 
intervjuer från både förskola och skola. Vårt syfte var att göra en urvalsundersökning 
och därför borde inte det ha påverkats av hur många som deltagit i studien. 
 
3.6 Etiskt ställningstagande 
 
Vid en vetenskaplig studie som består av intervjuer och enkäter måste författaren se 
till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till. Vilket 
innebär att personer som medverkat i en studie har vissa rättigheter som författaren 
måste meddela om. Den första forskningsetiska principen är informationskravet, 
vilket innebär att författaren ska informera om syftet med studien och att det är 
frivilligt att delta, personer som deltar får avbryta sin medverkan när de känner för 
det. Vi började med att besöka förskolan/skolan där vi tänkt göra studien. Där delade 
vi ut ett missivbrev till berörd personal som skulle delta i studien. I detta brev beskrev 
vi vårt forskningssyfte och vad vi hade för mening med studien. Vi beskrev oss själv i 
brevet för att medverkande pedagoger skulle få en uppfattning om vilka vi är och vad 
vi vill. 
 
Den andra principen är samtyckeskravet, som innebär att författaren måste ha ett 
godkännande från individen som ska medverka i studien. Om personen är under 15 
år som ska delta, behövdes föräldrarnas samtycke. Vi valde att göra intervjuer med 
vuxna och därför behövde vi inte ha samtycke från deras föräldrar. Utan vi behövde 
endast ha pedagogernas samtycke som vi skulle intervjua. Vi informerade 
pedagogerna som deltog i vår studie att de fick bestämma hur länge de ville medverka 
och att pedagogerna fick avböja från intervjun när de själva ville. Det vi berättade för 
pedagogerna var att deras tilltalsnamn kom att vara konfidentiella i studien. Vi har 
inte tvingat någon att fortsätta deltagandet om pedagogerna själva valt att avbryta 
intervjun. 
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Konfidentialitetskravet är den tredje forskningsprincipen, som Vetenskapsrådet 
hänvisar till. Detta tog vi också hänsyn till genom att vi haft en överenskommelse 
med våra medverkanden om tystnadsplikten. Vi fick ett godkännande från varje 
medverkande i studien att publicera den färdigställda studien i en databas vid namn 
DIVA. Vi tog upp och informerade om att eventuellt fler högskolor kan ta del av vår 
studie, där deras namn inte finns med. 
 
Vi tog hänsyn till Nyttjandekravet genom att vi informerade våra medverkande 
pedagoger att intervjuerna inte kommer att användas i annan form än 
forskningsändamål. I studien är pedagogerna konfidentiella. Detta gjorde vi för att 
skydda personerna från att informationen som pedagogerna gav oss inte hamnar i 
felaktiga händer. 
 
4. Resultat 
 
4.1 Resultatet av intervjuerna med Montessoripedagogerna 
 
Eftersom Montessoriskolan vi besökte är en liten skola med enbart åtta pedagoger 
kunde vi inte få möjlighet till att intervjua fler än två personer. Vi har sammanfattat 
det som dessa två pedagoger berättade för oss.  
 
Barn- och kunskapssyn 
 
Montessoripedagogiken grundar sina tankar på att man ser hela barnet som en helhet. Att det är 
barnets liv som står i centrum. Barnet avspeglar sig i de vuxna, men som vuxen ska man inte hjälpa 
barnet mer än när det behöver det. 
 
Det är barnen som själva ska få bestämma vad de vill arbeta med. Pedagogerna ska 
endast leda och stötta barnen som har svårt att hitta på något att arbeta med. Men 
det är alltid barnen som styr sitt eget lärande: ”Barnen arbetar alltid utifrån var hon 
eller han befinner sig i sin utveckling”, säger en av pedagogerna och tillägger att även 
deras arbetsschema är individbaserat. På detta sätt tränar sig barnen till att arbeta 
självständigt och bli självständiga vilket också är något som Montessori har som 
grundpelare. Barnen ska få tid till att arbeta med det som de valt att arbeta med. 
Pedagogerna menar även att Montessoris grundsyn också är att alla barn kan bli en 
”nobelpristagare”. Med detta menas att ett stökigt barn som exempel också har goda 
förutsättningar till att lyckas. Barnen har helt enkelt inte utvecklats färdigt än. 
Pedagogerna anser att Montessoripedagogiken vänder på allt som är negativt till 
något positivt. 
 
Arbetssätt och arbetsformer 
 
Vi börjar halv nio och har ett enda långt arbetspass som är ända fram till halv tolv. Barnen har inga 
raster under denna tid. De får helt enkelt välja vad de vill arbeta med under denna tid och hur länge 
barnen vill arbeta med samma ämne, och de får själva bestämma när de vill ta ett litet avbrott för att 
äta sin frukt. 
 
Frukten äter barnen inne i klassrummet. Varje barn har ett eget arbetsschema och 
utifrån det väljer barnen vad de vill arbeta med. Under intervjuerna framkommer det 
att barnen saknar läroböcker och att allt material är handgjort. Anledningen till att 
barnen har just dessa långa arbetspass är på grund av att pedagogerna inte vill att 
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barnen ska bli avbrutna med det som de valt att arbeta med utan de ska få gott om tid 
för arbete. När de är färdiga färglägger barnen i sitt arbetsschema den uppgiften som 
de utfört. Sedan går barnen vidare till nästa uppgift i arbetsschemat. 
 
Arbetsschemat finns i olika svårighetsgrader, varje svårighetsgrad har en egen färg. Man börjar med 
ljusblått och sedan går det över till mörkblått, ljusgrönt, mörkgrönt och violett. 
 
Dessa arbetsscheman fungerar på samma sätt som vanliga läroböcker. Barnen läser 
på schemat vad som står och sedan går de iväg till en hylla där handgjorda kort finns 
som talar om vad de ska träna på, såsom stavning, skrivstil, addition eller 
subtraktion. Barnen har också böcker med tomma blad som de använder för att 
skriva på. Vidare berättar pedagogerna att när barnen gjort allt som ska hinnas med 
under året har alla barn varsin bok i varje ämne som de själva tillverkat genom att 
arbeta med korten och skrivit svaren i böckerna.  
 
Barnen har även ett veckoschema där de kan se vad de ska göra varje vecka. Efter det 
får barnen själva disponera tiden som de vill mellan ämnena: ”När barnen ska få 
arbeta med något nytt material går vi alltid igenom det först med barnen om hur man 
ska göra och sen efter det får barnen arbeta självständigt”. Pedagogerna menar att de 
arbetar väldigt flexibelt. Det enda som är förutbestämt är när barnen har lunch, slöjd 
och idrott. Om exempelvis pedagogerna startat ett temaarbete med barnen som ska 
vara klart efter fyra veckor får barnen välja själva om de vill arbeta med detta 
konstant i en vecka eller under en längre tid. När temat sedan är färdigt, då kan 
barnen välja att arbeta med något av de andra ämnena de resterande veckorna. 
 
Montessoripedagogikens för- och nackdelar  
 
Det som är mest positiv är just att man arbetar utifrån barnens nivå och förutsättningar. Barnen har 
även frihet och valmöjligheter som anses vara positivt för då bygger barnen upp sitt självförtroende 
och sin självständighet. Ett barn som någon bestämmer över vad den ska göra, blir inte självständig 
anser pedagogerna. 
 
Det enda negativa som pedagogerna tog upp var att vissa barn behövde röra på sig 
mer än vad de får möjlighet till. Eftersom barnen har så långa arbetspass blir det lätt 
att några barn har svårt att koncentrera sig och då blir de lite stökiga mot slutet av 
arbetspassen, förklarade en av pedagogerna. Samtidigt ska arbetspassen innehålla 
naturlig rörelse mellan valet av ämnen. När barnen blivit färdig med en uppgift är det 
meningen att de ska gå och lämna tillbaka materialet och hämta nytt, då får de en 
naturlig rörelse i klassrummet. Dock räcker inte denna form av rörelse för alla barn. 
 
Förståelse för pedagogiken  
Som avslutning frågade vi pedagogerna om de ville tillägga något som vi kanske 
missat med våra frågor. Då berättade en av pedagogerna vikten av förståelse för 
pedagogiken innan man börjar arbeta: 
 
Det är viktigt att ha en Montessoriutbildning innan man börjar arbeta på en Montessoriskola för 
annars vet man inte vad materialen har för syfte och funktion för barnen som vi använder oss av i 
undervisningen. 
 
Pedagogerna berättade även att de försöker följa Lpo94 och Lpfö98 så gått det går, 
för att de vill att barnen ska uppnå de vanliga kraven för varje årskurs, även om de 
uppnår målen på ett helt annat sätt än vad de kommunala skolorna gör. Pedagogerna 
använder sig också av utomhuspedagogiken eftersom de har en skogsdag i veckan och 
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en dag som de är uppe på Djäkneberget och då kan de vara ute en hel eftermiddag 
och göra olika aktiviteter där. Till exempel kan pedagogerna ha sångsamlingar eller 
lektioner utomhus med barnen. En av pedagogerna ville också ”poängtera att 
Montessoripedagogiken skiljer sig från andra pedagogiker genom att vi lär ut 
helheten till barnen först innan vi går in på små delar och detaljer”. 
 
4.2 Resultatet av observationerna på Montessoriskolan 
 
Efter att vi hade gjort intervjuerna fick vi gå runt i två olika klassrum med de olika 
pedagogerna där de visade oss olika material de jobbar med.  
 
Barnanpassade lokaler 
Det vi såg först när vi klev in i lokalen var att möblerna var barnanpassade med låga 
bord, kontorsstolar och arbetsbänkar. Barnen hade sina bestämda platser där de 
kunde byta med varandra om de ville arbeta med någon speciell klasskamrat. En 
annan sak vi såg var namnlapparna på borden som hade till syfte att barnen skulle 
känna att de hade en egen plats och ville barnen ha hjälp skulle de lämna sin 
namnlapp till läraren och vänta på sin tur att få hjälp.  
 
Barnanpassade arbetsredskap 
I klassrummet hade de placerat ut olika hyllor för olika ämnen. De hade matematik i 
en del av hyllan, svenska i en annan och vardagsövningar på ett tredje ställe i 
klassrummet. På väggarna hängde det tavlor och bilder som barnen hade gjort. Efter 
en närmare titt på materialet kunde vi se att en hel del av materialet hade 
pedagogerna själva gjort och en viss del av materialet var inköpt. Det material vi blev 
mest intresserade av var där barnen kunde lära sig och öva på vardagssituationer. De 
hade olika trälådor med namn på där det kunde stå ”putsa spegel”, vilket innebar att 
barnen tar fram lådan med en spegel och en trasa och putsar spegeln så den inte har 
några fingeravtryck på sig. De hade även lådor där de kunde öva på att torka bord, 
duka bord och göra rosetter, skruva med skruvmejslar, träna på finmotoriken genom 
att hälla vatten mellan olika tillbringare. Barnens pincettgrepp tränas också genom 
att de får plocka kulor med en pincett. 
 
När pedagogen visade oss material inom matematiken fick vi se olika tempererade 
plattor, geometriska träfigurer och cylinderblock. Vi fick även ta del av material inom 
svenska, historia och biologi. Allt material som pedagogen tog fram och visade för oss 
var självrättande. Det betyder att barnen själva ska kunna rätta det som de har 
arbetat med för att se om deras tankesätt varit korrekt. På baksidan av varje material 
finns det antingen siffror eller färger som talar om att man utfört uppgiften korrekt. 
Barnen har fått egna böcker med tomma sidor som pedagogerna har tillverkat åt 
barnen, där de ska fylla i sina arbeten som de utfört under skoldagen. 
 
4.3 Resultatet av intervjuerna med Reggio Emilia-pedagogerna 
 
Vi har intervjuat fyra pedagoger från en Reggio Emilia-inspirerad förskola.  
 
Barn- och kunskapssyn 
Pedagogerna berättade att de anser att barnet föds med olika kompetenser och att de 
vuxna kan samspela och kommunicera med spädbarnet redan från födseln. Barnet 
samspelar med både vuxna och miljön och vi vuxna har som uppgift att skapa 
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förutsättningar för lärandet: ”Kärnan i filosofin är att barnet är kompetent från 
födseln”. Detta poängterade alla pedagogerna, fast på olika sätt.  
 
Det är viktigt att pedagoger utgår från barnens nivå och kunskap: ”Det som är 
speciellt för Reggio Emilia är att barnen föds med 100 språk, men berövas 99.” Därför 
arbetar pedagogerna mycket med att använda sig av många olika uttrycksmedel. Det 
är även viktigt att barnen får vara med och bestämma hur de vill uttrycka sig och få 
stöd i deras val av vuxna. Pedagogerna är delaktiga i arbetssättet och aktiva i sina 
strävanden med att ta reda på vad barnen intresserar sig för. Detta ger pedagogerna 
kunskaper om var i utvecklingen barnen befinner sig i och därefter kan pedagogerna 
lättare inspirera barnen vidare i sin utveckling.  
 
Pedagogerna berättar vidare att Reggio Emilia-filosofin anser också att samhället 
påverkar barnen positivt, och händelser som ses som negativa försöker de vuxna 
vända på och se det som något positivt. De vuxna ska hjälpa barnen att förstå det som 
händer i dagens samhälle. De vuxna måste förklara för barnen vad som hänt och 
svara på frågor som de går och funderar på om samhället, menade pedagogerna. 
 
Arbetssätt och arbetsformer 
Då svarade de fyra pedagogerna att de arbetar över hela läsåret med olika projekt. En 
av dem uttalade sig på följande sätt: ”Det är barnen som bestämmer vad de olika 
ämnena i projekten ska handla om.” I dessa projekt vill pedagogerna väva in begrepp, 
språkutveckling, matematik, drama, sång och andra inlärningssätt. I början av 
terminen började pedagogerna arbeta med något som de kallar för ”lekspana”, som 
innebär att pedagogerna tar reda på var barnen ligger i sin utveckling och vad de har 
för intressen. Sedan diskuterar de med varandra och bestämmer vad barnen behöver 
utveckla i sin åldersgrupp. Pedagogerna vill skapa förutsättningar för att barnen ska 
utvecklas: ”Vi arbetar barnorienterat, vilket betyder att vi jobbar utifrån vad barnen 
behöver, och utifrån vad deras intressen är”, säger en av pedagogerna. 
 
De menar också att man ska ha ett bra förhållningssätt till barnen och en 
grundstruktur med mycket flexibilitet i. En tanke som uttrycks i följande citat: ”Vi 
följer den vanliga läroplanen Lpfö98 och låter barnen vara delaktiga med att 
bestämma, för de har en röst och den skall höras”  
 
Barnen får hjälpa till att planera och genomföra aktiviteterna tillsammans med 
pedagogerna. De fortsätter med att berätta att de låter barnen använda alla sina 
sinnen. Har barnen skrivit en saga får de använda sig av andra material som till 
exempel lera för att få levande gubbar till sagan istället för att sagan bara ska ha liv i 
en bok. Pedagogerna vill helt enkelt väva in barnens tankar och funderingar i 
verksamheten. I en Reggio Emilia-inspirerad förskola är det viktigt med 
dokumentation där barnen kommer ihåg vad de varit med om. Pedagogerna kan 
reflektera över händelser och tänka på vad man kunde ha gjort annorlunda, berättade 
en av pedagogerna för oss. Föräldrarna får ta del av vad deras barn har varit med om 
under dagen genom dokumentationen som hängs upp dagligen vid barnens kläder i 
hallen, berättade samtliga pedagoger. 
 
Reggio Emilia-inspirationens för- och nackdelar 
Alla pedagogerna var eniga om att det inte fanns något negativt med verksamheten, 
förutom att föräldrarna kunde vara mer engagerade. Pedagogerna ansåg också att det 
som kan vara negativt är att folk har fått fel uppfattning om Reggio Emilia. De har 
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förutfattade meningar som att pedagogerna bara skulle måla med barnen hela 
dagarna, vilket inte stämmer. 
 
En av pedagogerna anser att det ”positiva med verksamheten är att man utgår från 
barnen, där de får leva ut sina tankar”. En annan sa att ”man får en helhet och allt 
hänger ihop med varandra”. En tredje sak som är bra med Reggio Emilia är att det är 
ett komplement till hemmet, vissa barn får göra aktiviteter på förskolan som de inte 
får göra hemma. Då skapas samspel, tillhörighet, och barnen känner att de räcker till 
och det blir meningsfullt för dem. En annan pedagog sa att ordet ”nej” inte existerar i 
deras värld utan de frågar barnen varför de gjorde så som de gjorde, och vad blir 
konsekvenserna av handlandet. Om det uppstår en farlig situation där någon kan 
skada sig är pedagogerna givetvis där och säger ”NEJ” och förklarar sedan för barnen 
varför de inte fick göra så. Men annars menar pedagogerna att de undviker att säga 
det ordet. 
 
Om vikten av samspel och tillförlit 
För att vi inte skulle missa något viktigt om Reggio Emilia-filosofin och att 
pedagogerna skulle få chans att lägga till något, hade vi en öppen fråga där 
pedagogerna fick fritt berätta det som de ville.  
 
De ansåg alla att det är viktigt att ha ett samspel, kompromissa, våga hitta lösningar 
på problemen. Det är själva processen som är viktig och inte resultatet i arbetet med 
barnen. Det vill säga att man lär sig en hel del på vägen, vilket är ett stort plus. En 
förskola måste utvecklas hela tiden för att komma någonstans. En annan pedagog sa: 
”Att arbetet med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt är jättekul och man är aktiv i 
barnens lärande, barn är underbara det ska vi inte glömma bort!” 
 
En av pedagogerna avslutade med att göra en koppling till läroplanen och deras egen 
pedagogik: ”Jobbar man enligt läroplanen (Lpfö98), arbetar man Reggio Emilia-
inspirerat. För att läroplanen är anpassad efter Reggio Emilia-inspirationen.” 
 
4.4 Resultatet av observationerna på Reggio Emilia-förskolan 
 
Vi gjorde observationer på avdelningen som 1-2 åringarna och avdelningen som 3-5 
åringarna vistades i.  
 
Barnanpassade lokaler 
Dessa avdelningar hade ganska mycket gemensamt. Till exempel hade pedagogerna 
dukat fram maten på ett bord som var anpassat till barnens höjd. De hade inga 
serveringsfat med mat på borden där barnen satt och åt utan de fick hämta från ett 
avskiljt bord. Sedan var också möblerna anpassade till barnens höjd. Det var inga 
höga stolar och bord vid matborden utan barnen kunde själva sätta sig på stolarna. 
Detta underlättar för de vuxna och de slipper lyfta barnen upp och ner från 
barnstolar. Toaletterna var också barnanpassade med hjälp av stadiga pallar som 
pedagogerna byggt för att barnen ska kunna tryggt och stabilt ta sig upp till 
toalettstolen. Lokalerna var även utrustade med kök som fanns i närheten av barnens 
verksamhet.   
 
 
 
Barnanpassade arbetsformer 
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På båda avdelningarna fanns även teckningar uppsatta på väggarna och varje gång 
pedagogerna arbetat med ett projekt har de skrivit ned barnens hypoteser och teorier 
om hur de tror att saker och ting går till. Sedan dokumenterar pedagogerna ner vad 
barnen kommit fram till efter att de gjort experimenten och sedan sätter pedagogerna 
upp dessa på väggarna. De har även ett målstafli i barnens höjd på avdelningarna. 
Leksakerna var anpassade för de olika åldrarna och de var lättillgängliga för barnen 
att plocka ner och leka med. De fanns ett musikrum och andra rum med olika 
”teman” i. Det som också fanns i nästan varje rum på båda avdelningarna var speglar.  
 
När vi sedan studerade i några av barnens pärmar såg vi en noggrann dokumentation 
som startade med inskolningen av barnen och som sedan fortlöper under hela tiden 
som barnen lär och utvecklas på förskolan. Dokumentationen sker med både ord och 
bilder i pärmen där de sedan tagit med väsentliga delar från Lpfö98 så att föräldrarna 
ska kunna ta del av att pedagogerna förhåller sig till läroplanen. Pedagogerna 
antecknar ner vilka normer och värderingar arbetslaget har och de hade tagit med 
vilka mål varje enskilt barn har och hur barnen kan påverka verksamheten. 
 
5. Resultatanalys 
 
I detta avsnitt gör vi en jämförelse mellan tolkningen av resultat och litteratur som 
finns om Reggio Emilia-inspirationen och Montessoripedagogiken. Vi kommer att 
belysa likheter och olikheter mellan pedagogiken och inspirationen när det gällde 
barnsyn och kunskapssyn. Vi har jämfört deras sätt att arbeta med barnen och vilka 
metoder de använder sig av i undervisningen. Vi har fokuserat på vilka för- och 
nackdelar som finns med Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-inspirationen. 
Miljön har observerats på både förskolan/ skolan och jämförts med varandra. 
 
Barnanpassad pedagogik 
Det som kom fram i studien är att Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-
inspirationen har likvärdiga grundtankar när man ser till barnsynen och 
kunskapssynen. Både Signert (2000) och Gedin och Sjöblom (1995) talar om att det 
är viktigt att se barnen som kompetenta från födseln. Det är även viktigt att arbeta 
utifrån barnens utvecklingsnivå och kunskap. Pedagogerna på respektive 
förskola/skola kan intyga att de följer det som litteraturen säger att man ska arbeta 
med. Vi kan konstatera att litteraturen stämmer överens med det som utförs i 
verksamheterna. 
 
Genom observationer på Montessoriskolan och Reggio Emilia-inspirerade förskolan 
kunde vi konstatera att verksamheterna var anpassade efter barnens storlek och nivå, 
precis som Signert (2000) och Abbott och Nutbrown (2005) ansåg vara viktigt för 
Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-inspirationen. Observationerna visade att 
lokalerna var rymliga, ljusa och stora och barnen hade en egen bestämd plats 
samtidigt som de kunde byta med varandra. Detta menade Maria Montessori och 
Loriz Malaguzzi var viktigt för barnen. Speglar är något som är viktigt för Reggio 
Emilia-inspirationen för att då kan barnen skapa sig en egen identitet och detta 
kunde vi finna på förskolan som vi var till och även på Montessoriskolan. Lpfö98 och 
Lpo94 menar också att miljön ska vara lockande och bidra till att barnen blir 
intresserade av att utforska omgivningen runt omkring sig själva. 
 
När klassrummen observerades fanns det olika hyllor där pedagogerna hade sorterat 
de olika ämnena i varsin hylla. Hyllan där matematik materialet fanns hittade vi till 
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exempel cylinderblock som även Gegenheimer (1998) menar att Maria Montessori 
använde sig av. Dessa föremål hade en självrättningskontroll eller ”felkontroll” som 
Gegenheimer säger att Montessori döpte det till. Detta innebär att när barnen utfört 
uppgiften färdigt kan de vända på korten eller blocken för att se om de utfört 
uppgiften korrekt. Vad gäller cylinderblocken kan barnen inte sätta klossarna i fel hål 
för då passar inte alla klossarna i cylindern. Om barnen arbetar med kort vänder de 
bara på korten för att se om korten sitter ihop korrekt. Detta var också något som är 
speciellt med Montessoris material som pedagogerna använder på Montessoriskolan 
som vi besökte.  
 
Dessa material kunde inte hittas på Reggio Emilia-förskolan. Det som är typiska 
material för Reggio Emilia-inspirationen är spegeln och att använda material för 
skapande verksamhet. Det var lättillgängligt för barnen att ta fram vattenfärger eller 
andra färgpennor och börja måla på ett staffli. Gedin och Sjöblom (1995) hävdar att 
det som utmärker Reggio Emilia-inspirationen från andra pedagogiker och 
inspirationer är att pedagogerna dokumenterar mycket. Dokumentationen görs med 
hjälp av video, papper, kamera och bandspelare. Detta uppmärksammades under 
observationstillfället, där det fanns tydliga dokumentationer på allt som varje barn 
hade gjort på förskolan. Vi kan konstatera att dokumentationen och speglarna är 
något som Reggio Emilia-förskolan tagit fasta på. 
 
Det självständiga barnets pedagogik 
Efter intervjuerna med pedagogerna på Montessoriskolan noterades att barnens 
arbete mot självständigheten startar redan från födseln och att barnen måste få 
friheten till att vilja lära sig att bli självständiga. Detta säger även Hammarström 
(1987) att Montessori tyckte var viktigt för det är ett steg i barnens naturliga 
utveckling. Montessoripedagogerna menade även att det är viktigt att de skapar 
grunden för att barnen ska bli självständiga genom att barnen får välja vad de vill 
arbeta med och hur länge de vill lägga ner sin tid på det. Vi kan konstatera att Lpfö98 
och Lpo94 hävdar att pedagogerna ska göra lärandet lustfyllt för att de ska lyckas leda 
och stimulera barnen vidare till att bli så självständiga som möjligt. Reggio Emilia-
förskolans pedagoger berättade också att de anser att det är viktigt att låta barnen få 
tänka och arbeta självständigt med det som intresserar dem. Deras uppgift var också 
att stödja barnen i deras utforskande och försöka skapa förutsättningar för deras 
lärande. Dahlberg och Åsén (2005) menar att när barnen får öva in olika saker 
kommer detta att ge barnen en tilltro till sin egen förmåga. I och med att barnen får 
tänka och handla själva kommer detta att leda till att barnen får makt över sin egen 
lärprocess och samtidigt utvecklar en självständighet. 
 
Montessoripedagogerna berättade att de anser att barnen bär på alla möjligheter 
inom sig, och det är de vuxna som ska hjälpa barnen att upptäcka sina förmågor. 
Reggio Emilia-förskolans pedagoger ansåg att barnen bär på kompetenser från 
födseln, barnen föds med hundra språk. Montessoriskolan arbetar för att få barnen 
att bli så oberoende av de vuxna som möjligt, detta menar även Signert (2000) att 
Maria Montessori tyckte. För att man ska lyckas få en självständig barngrupp krävs 
det att läraren visar respekt och sympati för barnen för att de i sin tur ska känna sig 
viktiga. Även Wallin (1996) anser att Reggio Emilia-pedagogerna också låter barnen 
få utforska och reflektera på egen hand om sina upptäckter. Hon anser att barnen 
utvecklas i olika stadier, därför ska pedagogerna vara där och stötta barnen för att de 
ska komma vidare i sitt eget lärande. 
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Det praktiska arbetets pedagogik 
Signert (2000) menar att Montessoris grundtanke även handlade om att göra 
praktiska arbeten. Hon tyckte att det var viktigt att låta barnen få lära sig de 
vardagliga sysslorna för att barnen sedan skulle kunna hjälpa till hemma med dessa 
sysslor. Det uppmärksammades under vårt observationstillfälle i klassrummet, där 
det fanns en hylla som var avsedd för praktiska vardagsövningar. Då kunde barnen 
lära sig att hälla vatten från en kanna till en annan, barnen kunde träna på 
pincettgreppet och på att göra rosetter och knäppa knappar. De kunde även träna på 
att torka bord och duka. Allt detta hade barnen nytta av i det vardagliga livet som 
Montessori ansåg vara viktigt för barnen att lära sig. Detta berättade pedagogerna för 
oss på Montessoriskolan att de lade mycket tid på att låta barnen få lära sig dessa 
saker, det är ett steg mot deras självständighet. De praktiska övningarna hade också 
till syfte att leda barnen till koncentration.  
 
Detta var dock något som skilde Montessoripedagogiken med Reggio Emilia-
inspirationen åt. Efter observationen och intervjuerna med pedagogerna på Reggio 
Emilia-förskolan kunde vi dra slutsatsen att de inte hade samma typ av material, där 
barnen kunde träna på de praktiska övningarna. Pedagogerna förklarade för oss att 
barnen fick lära sig att duka när det var dags för lunch i den ordinarie verksamheten 
och när barnen skulle gå ut fick de lära sig att knäppa knappar på ytterkläder och 
göra rosetter av snören på skorna. Detta kunde inte barnen träna på i verksamheten, 
utan detta utfördes då barnen skulle ut. Abbott och Nutbrown (2005) anser att det 
som Reggio Emilia-inspirationen arbetar mycket med är att rita och måla. 
Pedagogerna använder sig av diabilder, då barnen gör temaarbeten och när man 
dokumenterar barnens arbete. Spegeln är ett viktigt material för Reggio Emilia-
inspirationen som både pedagogerna och litteraturen om Reggio Emilia anser. Dessa 
speglar fanns uppsatta på olika ställen i rummen för att barnen ska kunna betrakta 
sig själva. På Reggio Emilia-förskolan fanns det en ateljé och verkstad där barnen 
vistas i för att skapa och framställa olika verk, även detta uppmärksammades under 
observationen av Reggio Emilia-förskolans miljö. 
 
Den intresseväckande pedagogiken 
När det gäller barnens undervisning berättade Montessoripedagogerna för oss att när 
de börjar med att introducera ett nytt ämne för barnen, anstränger sig pedagogerna 
med att göra detta på ett intresseväckande sätt för barnen. Pedagogerna strävar mot 
att få barnen att bli intresserade av att arbeta vidare med detta ämne. När barnen 
sedan fått intresse för ämnet låter pedagogerna barnen få arbeta självständigt med 
detta och ostört. Därför har barnen ett arbetspass som är schemalagt på tre timmar. 
Då förekommer inga raster, just för att barnen ska kunna få tid på sig till att arbeta 
ostört. Signert (2000) anser också att Montessori upptäckte att barnen behövde 
minst tre timmar utan avbrott för att de skulle kunna fokusera sig som bäst på sitt 
arbete. Vi kan genom detta konstatera att pedagogerna följer Maria Montessoris 
tankar vad gäller undervisningen. Reggio Emilia-pedagogerna menade att de börjar 
varje termin med att ”lekspana” som innebär att de följer barnen under en viss tid för 
att ta reda på hur långt de kommit i sin utveckling och vad barnen intresserar sig för. 
Pedagogerna menar att det är viktigt att barnen får arbeta med det som intresserar 
dem. Det anser också att det är viktigt att barnen får bestämma själva hur de vill 
uttrycka sig med hjälp av valfritt uttrycksmedel. Reggio Emilia-pedagogerna talade 
inte om någon viss tidsbegränsning, utan de är flexibla och anpassar sin verksamhet 
till vad barnen behöver just för tillfället. 
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Samtalets pedagogik 
Rankin (2004) hävdar att Reggio Emilia-inspirationen anser att det är viktigt med 
samtal och att man skapar personliga relationer till barnen för att detta bidrar sedan 
till att man kan hjälpa barnen att utvecklas. Montessoriskolans undervisning handlar 
också mycket om samtal. Pedagogen ska samtala med barnen för att synliggöra deras 
tankar och funderingar över det som barnen arbetat med. På detta sätt ger 
pedagogerna barnen tillfälle att reflektera över sitt eget lärande. Detta kan vi 
fastställa genom intervjuerna med Reggio Emilia-pedagogerna att de anser exakt 
samma sak, men de hävdar också att det är viktigt att dokumentera. Enligt Signert 
(2000) ansåg Maria Montessori att om barnen får dela med sig av sina kunskaper till 
någon annan kommer detta bidra till att barnen blir medvetna om vad han eller hon 
kan och vad barnen behöver lära sig mer om. 
 
 Pedagogikernas för- och nackdelar 
Det enda negativa som framgick av intervjuerna med Montessoriskolans pedagoger 
var att arbetspassen är så pass långa att en del barn blir väldigt oroliga och inte kan 
koncentrera sig så länge. Trots att passen innehåller naturlig rörelse i klassrummet 
räcker inte denna rörelse för alla barn. Detta var också det enda som pedagogerna 
kunde säga är negativt med Montessoripedagogiken. Det som pedagogerna tyckte var 
mest positivt är att de arbetar från barnens nivå och behov. Barnen får också så pass 
mycket frihet och valmöjligheter vilket bidrar till att barnens självförtroende och 
självständighet ökar. Detta resultat har även Malm (2003) kommit fram till när hon 
utförde sina intervjuer med Montessoripedagoger på andra skolor. Reggio Emilia-
pedagogerna kunde tillsammans hitta två saker som är negativt med pedagogiken. 
Det första var att pedagogerna ville få föräldrarna att bli lite mer engagerade i 
verksamheten och det andra negativa är att det finns folk som har förutfattade 
meningar om Reggio Emilia-inspirationen. De flesta tror att pedagogerna inom 
Reggio Emilia bara ägnar tid åt att måla med barnen, vilket inte stämmer berättade 
pedagogerna.  
 
Förutom detta fanns det bara fördelar med inspirationen. Genom detta kunde vi enas 
om att Montessoripedagogiken och Reggio Emilia har en likhet eftersom 
pedagogerna på båda skolorna berättade samma sak: ”Det som är mest positivt med 
verksamheten är att man utgår från barnen, där de får leva ut sina tankar.” Även 
Häikiö (2007) har i sin studie kommit fram till att Loris Malaguzzi anser precis som 
pedagogerna i Reggio Emilia-förskolan om barnsynen. Det som också är positivt är 
att inspirationen är ett komplement till hemmet där man skapar samspel och 
tillhörighet som gör att verksamheten blir meningsfull för barnen. 
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi bestämde oss för att göra en studie på ett kvalitativt sätt för att få en större 
förståelse för ämnet vi valt. Bryman (2006) menar på att en kvalitativ studie bygger 
på ett förhållande mellan teori och praktik. Vi ville få en helhet och en djupare 
förståelse för Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-inspirationen för att i 
framtiden vill vi förmodligen arbeta med någon av dessa förhållningssätt. Genom att 
vi gjort arbetet på ett kvalitativt sätt har vi upptäckt många fördelar med studien som 
till exempel att vi har fått med vad respondenterna från intervjuerna verkligen tyckte 
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på ett djupare plan än vad vi skulle ha fått med en kvantitativ studie. Det som kan ses 
som en svaghet i studien är att intervjudeltagarna blev färre än vad vi hade räknat 
med och detta kan till en viss del påverka vårt resultat.   
 
I studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer där vi ställt fem 
övergripande frågor som sedan har utvecklats utifrån vad vi fått för svar av 
pedagogerna. Bryman (2006) och Stukát (2005) anser att genom att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer har respondenten tillfälle till att motivera och förklara 
sina svar på ett tydligt och trovärdigt sätt. Denna metod har fungerat väldigt bra 
enligt vår uppfattning på grund av att ingen intervju har varit den andra lik. Trots att 
vi ställt likadana intervjufrågor till varje pedagog och därför har intervjuerna blivit 
personliga och intressanta.  
 
När vi gjorde våra observationer tänkte vi på det Denscombe (2006) menade att man 
måste skaffa sig en helhetsbild över det man skall observera. Det första vi gjorde då vi 
klev in i lokalerna var att överblicka själva lokalen med vad som fanns på väggar, golv 
och möblemang. Efter att vi överblickat lokalerna antecknades det som sågs ned och 
därefter började vi studera saker närmare som vi tyckte var iögonfallande. Vi 
fokuserade på att observera miljön i helhet för att sedan gå in på små detaljer som 
litteraturen tagit upp, om vad som ska finnas på respektive förskola/skola.  
 
När vi gjorde vår analys har vi fått ta ställning till om vad som är väsentligt för vår 
studie och ställt oss frågan om vi hållit oss till den röda tråden. Med hjälp av 
observationerna och intervjuerna har vi kunnat hålla oss till det väsentliga eftersom 
vi utformat frågorna så att de ska passa in i vår studie.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Det vi såg i vår studie var att Montessoripedagogikens arbetssätt skiljer sig från 
Reggio Emilia-inspirationen. Montessoriskolan arbetar utifrån eget material som är 
handgjort av pedagogerna. Barnen får arbeta självständigt och med långa arbetspass 
för att det är meningen att pedagogerna inte ska störa barnen när de kommit igång 
med arbetet. Undervisningen kan visa sig vara mer personlig och meningsfull för 
barnen, eftersom materialet som barnen arbetar med är handgjort och anpassat för 
dem. Alla är vi olika och lär oss på olika sätt, därför är det bra att det finns 
pedagogiker som Montessori och Reggio Emilia som törs arbeta på annorlunda sätt 
för att nå de obligatoriska målen som finns i förskolan/skolan.  
 
Reggio Emilia-förskolans pedagoger ansåg att barnen fick arbeta med det som 
intresserar dem och deras material var anpassade efter barnens ålder och nivå. De 
hade inget handgjort material utan det som fanns var dockor, speglar, staffli, 
byggleksaker och lite annat smått och gott. Något som vi upptäckte under vår 
observation var att i verksamheten som barnen vistades i fanns det en spis. Detta kan 
medföra att en del nyfikna barn kan lyckas vrida på spisen och bränna sig. Det som 
upplevdes som positivt på Reggio Emilia-förskolan var att lokalerna var mycket ljusa 
och låg nära skogen och att verksamheten passar på att använda sig av naturen. Vi 
uppfattade även att Reggio Emilias arbetssätt är barnorienterat och mycket flexibelt. 
Deras dagliga verksamhet var väldigt flexibel och utgick ständigt från vad barnen var 
intresserade av just för dagen. Hade pedagogerna planerat något dagen innan som 
ska utföras nästa dag, kunde de ändra på sina planer om de upptäckte att barnen var 
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intresserade av annat. Genom detta arbetssätt får barnen ett lustfyllt lärande och de 
utvecklas på sin egen nivå. 
 
Det som kan vara mindre stimulerande med Montessoris pedagogik är deras långa 
arbetspass. En del barn behöver en kortare rast under ett tre timmar långt 
arbetspass, för att inte tappa koncentrationen. Dock är det inte tillåtet att ta rast utan 
barnen har endast naturlig rörelse i klassrummet i samband med att de hämtar och 
lämnar material som de arbetat med. Även en av pedagogerna på Montessoriskolan 
ansåg att detta kan ses som något negativt med pedagogiken. Vi anser att detta 
”problem” skulle pedagogerna kunna lösa genom att låta de barn som behöver få gå 
ut och röra på sig i fem minuter om det skulle hjälpa dem att hitta tillbaka till sin 
koncentration som barnet hade i början av arbetspasset.  
 
Det vi tycker är ett problem med Reggio Emilia-inspirationen är att när man låter 
barnen vara med och styra verksamheten kan detta leda till att en del barn börjar 
protestera då en pedagog säger att idag gör vi såhär. Då kan en konflikt trappas upp 
ifrån barnen om de inte får som de vill. Vi anser att det också kan uppstå konflikter 
mellan barnen om det ena barnet får bestämma mer än det andra. Hur löser 
pedagogerna om det skulle uppstå sådana konflikter mellan barnen, är pedagogerna 
tillräckligt konsekventa och har koll på att alla barn får påverka lika mycket?  En 
annan risk i detta är att en pedagog kan känna sig överkörd av att barnen vill styra 
och ställa och det blir en maktkamp mellan pedagog och barn. Vi har erfarenheter 
från att om man låter barn vara alltför delaktiga i beslut som tas får man ett 
klassrumsklimat där det uppstår protester och diskussioner om det mesta. Det är 
viktigt med ett demokratiskt klassrum, men är barnen vana att vara med och 
bestämma över allt som sker kan det uppstå onödiga diskussioner som tar upp alltför 
mycket tid. 
 
Det som skiljer Montessori och Reggio Emilia mest åt är miljön som pedagogerna och 
barnen vistas i, på grund av att Montessori är en skola och Reggio Emilia är en 
förskola. Men trots det har vi kunnat hitta en del likheter. Utifrån att vi har varit och 
besökt verksamheterna uppfattade vi miljön som tilltalande för barnen. Det är 
meningen att barnen ska lära sig att bli så självständiga som möjligt genom att de kan 
sätta sig på en stol och resa sig från stolen själva utan att en pedagog är där och lyfter 
barnen ur stolarna. Allt material ska även vara lättillgängligt för barnen på förskolan 
respektive skolan, just för att pedagogerna inte ska behöva plocka fram och tillbaka 
materialet från hyllorna. Genom observationerna av miljöerna på Montessori och 
Reggio Emilia kan vi fastställa att båda skolorna följer teorierna som Maria 
Montessori och Loriz Malaguzzi en gång i tiden grundade om hur miljön ska se ut. 
Något vi tyckte var annorlunda, men positivt med Montessoriskolan var att alla 
barnen förutom i förskolan hade kontorsstolar vid sin arbetsbänk. Detta finner vi 
stimulerande med tanke på att barnen sitter i långa arbetspass och arbetar och 
behöver en bekväm plats för att inte känna obehag och smärta efter ett tag. 
 
Det vi kan konstatera är att Lpfö98 är anpassad efter Reggio Emilia-inspirationen, 
som även pedagogerna på Reggio Emilia-förskolan ansåg. Anledningen till detta är 
för att Loris Malaguzzi levde mycket tidigare än när Lpfö98 skrevs. Därför tror vi att 
de som skrev Lpfö98 blev inspirerade av Reggio Emilia. När vi frågade pedagogerna 
på Montessoriskolan om de följer läroplanerna fick vi till svar av pedagogerna att de 
försöker följa Lpo94 och Lpfö98 till en viss mån, men de har även egna riktlinjer att 
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gå efter. Utifrån att vi inte fick se Montessoriskolans mål inom deras pedagogik kan vi 
inte ta ställning till om deras mål överensstämmer med läroplanen eller inte. 
 
Något vi inte såg undertiden vi observerade på Montessoriskolan var det som 
Gegenheimer (1998) och Hammarström (1987) tar upp om kroppsuppfattningen. Vi 
såg inga mätinstrument där barnen kunde mäta och väga sig så att pedagogerna 
kunde notera resultatet och skicka informationen till föräldrarna. Nu vet vi inte om 
detta är en föråldrad metod i Montessoripedagogiken och att pedagogerna har valt att 
inte använda denna metod längre. Det som inte heller fanns på Montessoriskolan var 
ett grönsaksland som Gegenheimer (1998) anser ska finnas. Detta kan bero på att 
Montessoriskolan som vi besökte inte hade tillgång till mark där man kan odla saker 
på grund av att skolan är i en stadsmiljö. Då Reggio Emilia-inspirationen enbart 
bedrivs på förskolor väcker nyfikenhet om hur denna inspiration skulle fungera för 
barn i de äldre åldrarna. 
 
Något viktigt vi noterade under arbetets gång var att i litteraturen vi läst har det inte 
stått något om att Reggio Emilia är en inspiration, utan litteraturen har skrivit att 
Reggio Emilia är en pedagogik som Loris Malaguzzi grundade. Något annat vi såg i 
litteraturen var att all information är skriven på ett positivt sätt och lockar läsaren till 
att läsa vidare. En bok vi tycker är skriven på ett säljande vis är Dahlbergs och Åséns 
(2005) kapitel i Boken om pedagogerna som tar upp om Reggio Emilia på ett positivt 
sätt, men har överhuvudtaget ingen kritisk reflektion kring inspirationen. Den bok 
som tilltalade oss mest inom Reggio Emilia-området var Erfarenheter från Reggio 
Emilia som Abbott och Nutbrown (2005) skrivit på grund av att de hade intervjuat 
lärare som var verksamma inom inspirationen. Signert (2000) skriver också på ett 
säljande sätt om Montessoripedagogiken och tar inte upp någon kritik över huvud 
taget. 
 
6.3 Pedagogisk relevans 
 
Vi har lärt oss att Montessoripedagogiken kräver en speciell utbildning för att kunna 
förstå vad pedagogiken går ut på och vad deras material har för syfte och funktion i 
och med att materialet är handgjort. Miljön i Montessori skiljer sig från Reggio 
Emilias-miljö. Därför kunde vi inte få förståelse för allt vi såg, det krävde mer 
forskning för att förstå helheten. Reggio Emilia hade en enklare grundtanke till 
miljön där barnen vistas i sin dagliga verksamhet. Dock kan vi konstatera att 
Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-inspirationen anser att alla barnen är 
kompetenta när de föds och är en kommunicerande person. Detta arbetar 
pedagogerna med i verksamheten och låter barnen vara delaktiga i beslut som tas för 
att barnen ska få en egen röst och känna sig viktiga och sedda av pedagogerna. 
 
Vi anser att dessa kunskaper är bra att ha om man vill arbeta i framtiden med 
Montessoripedagogiken eller Reggio Emilia-inspirationen. När vi nu har fått 
kunskaper om Montessoris och Reggio Emilias grundsyner och förhållningssätt till 
barnen kan vi även använda oss av dessa olika arbetssätt i en vanlig kommunal skola 
genom att låta den vanliga undervisningen bli inspirerad av Montessori eller Reggio 
Emilia-filosofin. 
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6.4 Slutsatser 
Det vi kommit fram till är att både Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-
inspirationen arbetar på liknande barnorienterat sätt. Detta innebär att de arbetar 
utifrån barnens utvecklingsnivå och kunskapsnivå. Barnen får arbeta självständigt 
med det som intresserar dem. Det enda vi har hittat skillnad på är att miljön skiljer 
sig på respektive förskola/skola. 
 
6.5 Nya forskningsfrågor 
 
Efter att vi var klara med vår studie har dessa frågor dykt upp: 
 

• Kan Reggio Emilia-inspirationen bli en pedagogik eller skulle det förstöra mer 
än att vara till nytta? 

 
• Är det någon skillnad kunskapsmässigt och utvecklingsmässigt på barn som 

gått en Reggio Emilia-inspirerad förskola än för de barn som gått en förskola 
som inte arbetar efter denna inspiration? 

 
• Hur klarar sig barnen i en ”vanlig kommunal” skola på högstadiet efter att de 

gått på Montessoriskolan? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågorna 
 
1. Vilken Grundsyn har Reggio Emilia/Montessoripedagogiken på barn och 
kunskapssynen? 
 
2. Hur arbetar ni? Och med vad på respektive skola? 
 
3. Positiva och negativa aspekter på er pedagogik? 
 
4. Vad fick er att intressera er för Reggio Emilia/Montessoripedagogiken? 
 
5. Har ni något som ni vill tillägga om Reggio Emilia/Montessoripedagogiken? 
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Bilaga 2     2008-09-08 
 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Ni har blivit utvalda till att delta i en undersökning inom Montessoripedagogiken och 
Reggio Emilia-pedagogiken där vi skall undersöka hur lika dessa pedagogiker är. Vi 
skulle gärna vilja besöka och studera förskolans miljö, därför vill vi göra ett par 
intervjuer med er pedagoger som jobbar i dessa förskolor. Vår undersökning kommer 
att baseras på att studera miljön och ta reda på hur undervisningen bedrivs i dessa 
skolor i dessa pedagogiker.  
 
Vi vill försäkra er om att vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsprinciper 
(2002) genom att vi informerar er om att detta är frivilligt och att ni får avbryta när 
ni vill under intervjuns gång. Detta kommer även att hanteras konfidentiellt, vilket 
betyder att endast vi kommer att ha tillgång till era uppgifter vad gäller personliga 
namn och förskola. I studien där vi presenterar vårt intervjuresultat kommer inte era 
namn att presenteras utan de har blivit påhittade för att skydda er identitet.  
 
Vi som ska utföra själva undersökningen heter Annica och Jenny. Detta är sista 
terminen på lärarprogrammet på XXXX högskola och vi ska skriva vårt 
examensarbete. Annica är intresserad av Montessoripedagogiken medan Jenny är 
intresserad av den Reggio Emilia-pedagogiken, vi vill därför jämföra dessa två 
pedagogiker, p.g.a att vi har fått en uppfattning av att dessa två pedagogiker är väldigt 
lika varandra och därför vill vi göra en undersökning och få in mycket fakta om de två 
pedagogikerna för att sedan ställa dem mot varandra. 
 
Vi vill tacka er på förhand att ni riktat er uppmärksamhet en stund att läsa igenom 
detta brev. 
 
Med vänliga hälsningar Annica och Jenny  
 
 
Har ni frågor eller några funderingar, hör gärna av er till någon av oss. 
Annica XXX-XXXX 
Jenny XXX-XXXX 
 
Ni kan även kontakta vår handledare Niclas (lektor i pedagogik) på XXXX högskola 
för mer information. 
 


