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Summary: 

The aim of this graduate essay is to elucidate and compare the approach to learning that 

emerges in texts about the two educational practices Montessori and Reggio Emilia. 

 

The guiding research questions in this study are: 

-What do Montessori and Reggio Emilia that learning is about? 

-The mean Montessori and Reggio Emilia that learning goes to? 

-How do you describe the Montessori and Reggio Emilia justification why it is important to 

learn? 

 

Through a poststructural theoretical framework and text analysis the study focused on what 

has been written about learning in the traditions of Montessori and Reggio Emilia. 

 

The results of the study indicate that both Montessori and Reggio Emilia look at the child in a 

similar way in which the child have the desire to explore and learn. Both pedagogy traditions 

think that the child will develop into independent people who can change society in the future 

for the better and with a democratic basis.  

 

The study also reveals how the Swedish curriculum (Skolverket, 98/10) is inspired both by the 

Reggio Emilia and Montessori traditions through describing how preschool should stimulate 

and challenge the child's development and learning, utilize and strengthen the interests of 

children to learn to conquer new experiences, knowledge and skills. 
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1. Inledning och bakgrund  

 

Reggio Emilia pedagogik och Montessori pedagogik är välkända praktiker i förskolan med en 

lång tradition men förvånansvärt nog finns det förhållandevis lite forskning som jämför de två 

pedagogiska praktikernas syn på lärande.  I läroplanen (Skolverket, 98/10) för förskolan under 

målen som avser ”Utveckling och lärande” står det att: Förskolans verksamhet ska präglas av 

en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten 

ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

Vidare beskrivs hur verksamheten ska ta tillvara samt stärka barnens intressen för att lära sig 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, Lpfö 98/10, s.9) 

 

Det finns nära relationer mellan svensk förskola och de två pedagogiska praktikerna. I 

Läroplanen (Skolverket, 98/10) är det många pedagogiska tankegångar som sammanfaller 

med Montessori (Hansson, 1994). I Lpfö 98 beskrivs en syn på barn och barns lärande där 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi varit en viktig förebild (Forssell, 2008). 

 

Jag är intresserad av att studera de två olika pedagogiska praktikernas syn på lärande, få en 

djupare förståelse för dem, se likheter och skillnader mellan inriktningarna samt jämföra de 

två olika pedagogiska praktikerna med varandra. 
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1.1 Historisk bakgrund 

1.2  Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) föddes i Italien, hon utbildade sig och blev läkare – den första 

kvinnliga läkaren i Italien. Hon arbetade med psykiatri och kom i kontakt med 

utvecklingsstörda barn. Maria upprördes över att barnen inte hade någon stimulans och 

konstruerade material till dem. Hon kom sedan att arbeta på en skola som utbildade lärare 

som skulle bedriva verksamhet med utvecklingsstörda barn. När hon fick erbjudande om att 

öppna sitt första daghem år 1907 i Roms fattigkvarter tackade hon ja. Montessoris pedagogik 

utgår från barnens intressen och behov och pedagogiken har spridit sig till hela världen 

(Hansson, 1994). 

 

Montessoriförskolor/skolor är friskolor i Sverige som drivs av en privat huvudman. Den första 

Montessoriklassen startades år 1920 i Stockholm (Forssell, 2008). Enligt barnomsorgsguiden 

finns det ca 400 Montessoriförskolor i Sverige i dag (Barnomsorgsguiden, 2009). 

 

1.3 Reggio Emilia  

Vid tiden efter andra världskriget började man i Italien det mödosamma arbetet med att 

återuppbygga samhället. I den lilla byn Reggio Emilia bestämde sig en grupp föräldrar för att 

bygga en förskola. Den Italienske folkskolläraren och barnpsykologen Loris Malaguzzi 

(1921-1994) fick höra talas om detta och började arbeta för dem som lärare. Malaguzzi och 

föräldrarna hade kriget och fascismen i färskt minne när den nya förskolan byggdes och de 

ville skapa en ny pedagogik byggd på en vision om att barn kan tänka och handla själva, för 

att bryta den auktoritära tradition och istället använda demokrati som grund (Forssell, 2008). 

Loris Malaguzzi fick i uppdrag av kommunen Reggio Emilia att starta upp en kommunal 

verksamhet för barn några år senare. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är idag spridd över 

världen och inte minst i Sverige. I Sverige kom Reggio Emilia på 1980-talet. I Sverige finns 

många förskolor som inspireras av Reggio Emilia filosofiska pedagogiska tankar och av 

barnsynen. De arbetar inte som i Italien utan anpassar sig efter deras barngrupper, deras kultur 

och Lpfö 98/10 (Skolverket, 98/10). 
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2. Syfte och frågeställning  

 

Syfte med denna studie är att ge perspektiv på lärande som framträder i Montessori och 

Reggio Emilia praktikerna, mer specifikt vill studien belysa och jämföra den syn på lärande 

som framträder i texter om de två pedagogiska praktikerna. 

 

Studien baseras på följande frågeställningar:  

– Vad anser Montessori och Reggio Emilia att lärandet handlar om? 

– Hur anser Montessori och Reggio Emilia att lärandet går till? 

– Hur beskriver Montessori och Reggio Emilia motiven till varför det är viktigt att lära? 

 

 

3. Teorianknytning  

3.1 Det poststrukturella perspektivet 

 

Ett poststrukturellt perspektiv i relation till förskolan som utbildningsvetenskapligt område 

utgår ifrån att barns sätt att vara faktiskt är olika i olika situationer och i olika miljöer. Detta 

innebär att barn talar samt handlar inom de möjligheter samt brist på möjligheter som de kan 

se i ett visst sammanhang eller i viss miljö. Därför uttrycker man sig inom detta perspektiv 

med orden: att barn inte är på ett visst sätt utan de blir på olika sätt beroende på i vilken miljö 

de befinner sig (Nordin Hultman, 2006 ). I detta sammanhang blir språket en viktig aspekt. 

 

Postrukturalismens diskursanalytiska angreppsätt kan besvaras med hjälp av följande: dessa 

huvudpunkter: språket är inte en avspegling av en verklighet som redan existerar, språket är 

strukturerat i diskurser i flera olika system där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs, 

diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker, bevarandet och förändringen 

av mönstren söks därför i existerande kontexter där språket sätts i spel (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2009, s.18).   

 

Språket avspeglar versioner av verkligheten som redan finns men när vi talar om vissa saker 

får språket mening, när vi pratar om olika saker i olika sammanhang skiftar språkets betydelse 

beroende på sammanhanget. Diskursteori (Winther Jørgensen & Phillips, 2009) tar sin 

utgångspunkt i den poststrukturalistiska utgångspunkten att diskursen skapar den sociala 
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världen i betydelse. Betydelsen kan aldrig låsas fast på grund av språkets grundläggande 

obalans. Ingen diskurs är en sluten enhet, diskursen omformas ständigt i kontakt med andra 

diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.13). 

 

I poststrukturalismen blir språkbruket följaktligen ett socialt fenomen: det är genom 

konflikter, överenskommelser och förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer 

fastställs och i frågasätts (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.32). I poststrukturalistisk 

teori tolkas inte subjektet som självständigt för subjektet vilar inte i sig själv utan bestäms 

utifrån diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.49). 

 

Ur ett poststrukturellt perspektiv får tecknen sin betydelse genom att skilja sig från andra 

tecken och kan ändras allt efter vilket sammanhag det används i. Orden svävar inte helt fritt 

eller betyder vad som helst utan för att språk och kommunikation ska vara möjligt kan orden 

inte fixeras vid en enda fastställd betydelse. Det är i den konkreta användningen av språket 

som strukturen skapas, reproduceras och förändras. I konkreta tal/skrifthandlingar bygger man 

på strukturen annars skulle inte talet/skriften vara meningsfull (Winther Jørgensen & Phillips, 

2009, s.18). Poststrukturalismen försöker smälta samman struktur och praktik i en process där 

strukturen inte längre är bakomliggande utan bara kan återfinnas i de konkreta diskursiva 

praktiker som hela tiden återskapas och ändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.132). 

 

Strukturer är aldrig slutgiltiga, samma ord kan sättas in i olika relationer och i olika 

motsatsförhållanden. Struktur av motsatser som visar handlingsmöjligheter och hur vi 

ser/tänker om världen. Inget finns utanför språket, orden bildar alla sociala fenomen och den 

verklighet som vi uppfattar just nu som verklighet. Språket skapar en verklighet. Det 

poststrukturella perspektivet är därför ett teoretiskt perspektiv som blir av intresse i en studie 

av text.  Perspektivet kommer i studien att användas för att analysera meningsbärande 

diskurser i texterna om Reggio Emilia och Montessoris syn på lärande. 
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3.2 Analytiska begrepp 

 

Diskursanalyser kännetecknas av uppfattningen att språket är med och formar verkligheten. 

Texter har avgörande betydelse hur människor uppfattar världen (Esaiasson med flera, 2007, 

s.239). I diskursanalysen vill man analysera hur samsynen konstrueras och vilka konsekvenser 

den får för föreställningen om vad som är sant (Börjesson & Palmblad, 2010, s.42). 

Börjesson och Palmblad skriver att diskursteorin gör det möjligt att arbeta med problematiska 

materialtyper och kan behandla material av olika slag lika i analysen (Börjesson & Palmblad, 

2010, s.44). 

 

Om man har ett avståndstagande förhållningssätt till de material man analyserar kan man 

upptäcka andra saker än om man skulle använda en annan metod. I diskursteorins analyser är 

man hela tiden i en inomdiskursiv nivå och då behöver man inte söka svar utanför diskursen 

(Börjesson & Palmblad, 2010, s.45). Börjesson och Palmblad skriver att om man vill veta hur 

vår kunskap är/görs eller konstrueras språkligt eller socialt är någon form av diskursanalys ett 

bra metodval (Börjesson & Palmblad, 2010, s.50). 

 

Syftet med att redogöra för nedanstående analytiska begrepp är att underlätta för läsaren och 

att öka tydligheten kring begreppens funktion och syfte. För att skapa användbara redskap för 

en faktisk diskursanalys skriver Winther Jørgensen och Phillips (2000) att man bör utgå från 

nedanstående begrepp:  

 

 Nodalpunkter, myter och mästersignifikanter som ihop kan kallas för knuttecken i den 

diskursiva organiseringen  

 Begrepp som innefattar med identiteten att göra: gruppbildning och identitet   

 Begrepp för den verksamhet där knuttecken får innehåll som ekvivalenskedjor 

 

Nodalpunkt: barn får en betydelse när det kopplas till förskolan och en helt annan i relation till 

skolan. Diskursens betydelse kan etableras kring några nodalpunkter. En nodalpunkt är ett 

tecken kring vilka de andra tecknen ordnas och får sin betydelse från. Diskursen upprättar sig 

som en totalitet, tecken framställs entydligt som moment genom sina relationer till de andra 

tecknen och utesluter andra möjliga betydelser. Så diskurs är en reducering av möjligheter och 

detta kallas för det diskursiva fältet. Detta fält är en reservoar av betydelsetillskrivningar som 
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tecknen har haft i andra diskurser men inte används i den aktuella diskursen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2009, s.34).  Med de diskursteoretiska begreppen blir diskursen 

tillsluten, ett tillfälligt stopp i glidningen av tecknen. ”Diskursen strävar efter att avskaffa alla 

mångtydligheterna genom att göra elementen till moment genom en tillslutning” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2009, s.35). 

 

Mästersignifikanter är de tecken som organiserar identiteter i en diskurs. Mästersignifikant i 

mitt material som ofta kopplas ihop med nodalpunkten barn är förskolebarn.  

Myter: ett av diskursanalysens syften är att avslöja vilka myter om samhället som ses som en 

objektiv verklighet och som inbegriper tal och handlingar. Vissa myter kan komma att framstå 

som objektivt sanna och vissa andra ses som omöjliga men man kan senare analysera hur 

myter tillskrivs olika innehåll av olika deltagare i strid om att göra just den egna bilden av 

samhället rådande (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I Montessori och Reggio Emilia är 

lärande en myt som upprätthåller samt skapar en bild om barn och verkligheten som framstår 

som objektiva och sanna tecken i verksamheten. 

 

Tillsammans hänvisar begreppen nodalpunkt, mästersignifikant och myter till knutpunkter i 

den sociala organiseringen. De knyts där till varandra och får därigenom sin betydelse.  

När man har lokaliserat knutpunkterna i det material man valt att undersöka är det då möjligt 

att se hur diskurserna, identitet samt det sociala rummet är diskursivt organiserat. Detta ser 

man genom att studera hur knuttecknen länkas samman med andra tecken i så kallade 

ekvivalenskedjor en kedja som knyter ihop vissa centrala ord med varandra i materialet 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Gruppbildning eller identitet kan ses som en minskning av möjligheter. Människor som bildar 

en grupp genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs samtidigt som andra ignoreras. 

Processen sker genom en upprättning av ekvivalenskedjor. En diskursiv gruppbildning 

ignorerar de skillnader som existerar inom gruppen och därmed bortser man även från vilka 

andra sätt på vilka man kunde ha bildat grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Diskursanalysens syfte är också att kartlägga processer där man kämpar om hur betydelsen av 

tecken ska fastställas och att vissa betydelsefixeringar är vanliga att vi uppfattar dem som de 

naturliga. Inom en bestämd domän uppfattas en diskurs som en fixering av en betydelse, alla 
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tecknen i en diskurs är moment och betydelsen fixeras genom att de skiljer sig från varandra 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.34). 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2009) skriver att dessa begrepp från diskursteorin är bra 

redskap att använda i en konkret diskursanalys: nodalpunkter, myter och mästersignifikanter 

och dessa är knuttecken, alla begrepp hänvisar till knutpunkter i den sociala organiseringen av 

betydelse. Nodalpunkter organiserar diskurser t.ex. begreppet lärande, myter organiserar ett 

socialt rum t.ex. skolan och mästersignifikanter organiserar identiteter t.ex. flicka/pojke.  

Kan man lokalisera dessa knytpunkter i ett konkret material kan man finna hur diskurserna, 

identiteten och hur det sociala rummet är diskursivt organiserade. Med begreppen kan man 

kartlägga diskursens verkningar i ett konkret material. Hur var och en av dem bildar kunskap, 

verklighet, sociala relationer samt identiteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.58).  

 

För att finna syftet med studien så kommer jag att använda begreppen från diskursteorin för 

att få perspektiv på lärandet som framträder i Montessori och Reggio Emilia praktikerna. 

 

 

4 Tidigare forskning 

 
4.1 Likheter mellan Montessori och Reggio Emilia pedagogikerna 

 

I artikeln”Fine designs” from Italy: Montessori Education and the Reggio Emilia Approach 

(2003) jämför Carolyn Pope Edwards Montessori pedagogik och Reggio Emilia pedagogik 

med varandra. Ett särskilt fokus ligger på hur de olika pedagogikerna ser på barnets lärande. I 

en Reggio Emilia förskola lär sig barnen att ha dialog och debatter med andra i 

ickevåldsamma miljöer på ett konstruktivt sätt och utvecklar sin problemlösningsförmåga.  

 

Både Reggio Emilia och Montessori vinklar synen på barnen som aktiva författare till sin 

egen utveckling, influerad av en naturlig självrättande förmåga samt en väg mot utveckling 

och lärande skriver Edwards (2003). Båda respekterar barnet och tror på att lära sig helheten 

innan man fokuserar på delarna. I de två praktikerna bedöms barnen på andra sätt än med prov 

och betyg. Istället får föräldrarna information om hur barnet utvecklas. Edwards (2003) 

slutsats är att båda praktikerna har strängar av progressiv barncentrerad undervisning och det 

har många gemensamma punkter. Båda har en tydlig idealism att vända sig ifrån krig och 
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våldsamheter till fred och återuppbyggnad. Reggio Emilia och Montessori bygger på 

sammanhängande visioner om att förbättra mänskligheten med början hos barnen och hjälpa 

dem med att inse sin fulla potential som smarta, kreativa och hela personer (Edwards, 2003). 

 

Barnen är i båda praktikerna aktiva författare till sin egen utveckling och till sitt lärande. 

Lärarnas arbete är förberett angående material och en bra miljö med pedagogiska verktyg, 

stark läroplan och respekt för barnet. Barnen bedöms på andra sätt än med prov och betyg 

samt att föräldrarna har mycket kontakt med läraren om barnens lärande och utveckling 

(Edwards, 2003).  

 

4.2 Reggio Emilia 

 

Reggio Emilias tänkande omfattade en social-konstruktivistisk syn på lärande där barnet är 

socialt från födseln samt har intelligens, nyfikenhet och undrande redan från starten av livet 

skriver Edwards (2003). Reggio Emilia föreställde sig en utbildning baserad på relationer som 

skulle placera varje barn i relation till andra och som aktiverar samt stödjer barnets 

ömsesidiga relationer med människor, samhälle och miljö (Edwards, 2013). 

 

I Reggio Emilia försöker läraren skapa en balans mellan engagemang och uppmärksamhet. De 

ställer frågor för att få reda på barnens idéer, hypoteser och teorier. Lärarna diskuterar vad de 

har noterat, förbereder och planerar vidare. Lärarna är en källa till möjligheter, hjälper barnen 

att sätta ord på saker, visar dem nya sätt att se på saker, hjälper till att hitta lämpligt material, 

uppskattar barnens lärande och anpassar sin hjälp när det behövs (Edwards, 2003). Barnen är 

aktiva delaktiga i sitt lärande, får välja mycket själva under dagen vad de vill jobba med och 

vart i klassrummet.  

 

Eileen Hughes (2012) skriver om Reggio Emilia att den konstruktivistiska synen på 

utbildning ansluter sig till tron att barn är kapabla lärande med många frågor, idéer, känslor 

och teorier om deras värld. Barnen och lärarna lär sig tillsammans från tidigare erfarenheter, 

får tillfälle att konstruera nya frågor eller teorier, tid för att tänka på sina idéer och reflektera 

om deras handlande.  

 

Miljön tillåter barnen att jobba och lära tillsammans, ställa frågor, undersöka idéer, reflektera, 

dela sina åsikter och teorier.  Att dela sina kunskaper leder till återskapande av kunskap. För 
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både barn och lärare är observation en kritisk del i utvecklingen med en meningsfull läroplan. 

Läraren studerar barnen för att kunna erbjuda ett lärande från barnens intresse och fångar 

deras engagemang.  När barnen kan finslipa sin observations skicklighet kommer barnen få 

lära sig kritiskt tänkande och ha fler olika perspektiv på saker (Hughes, 2012). 

 

4.3 Montessori  

 

I Montessori är undervisning och lärande en förhandling som är en framväxande process 

mellan vuxna och barn, förhandlingen omfattar generös tid, fördjupad omprövning och 

granskning (Edwards, 2003). Långsiktiga projekt och gemensamt arbete är vanligt i Reggio 

Emilia men även liknande projekt uppmuntras i Montessori. Lärarna i båda praktikerna är 

vårdande och guidar barnen. Lärarna ska vara väl förberedda, skapa en estetisk miljö, ge 

budskap från läroplanen och respektera barnen. Det som skiljer är deras syn på barnens natur 

och lärande det är detta som gör att lärarnas roll i klassrummen är olika (Edwards, 2003). 

 

Montessori lärarna är diskreta direktörer i klassrummen där barnen får välja aktiviter själva. 

Läraren försöker skapa ett produktivt lugn, uppmuntrar barnen att vara självständiga och hitta 

sin disciplin så läraren gradvis behöver ingripa mindre i barnets utveckling.  I de yngre 

åldrarna försöker lärarna föra barnen mot verkligheten genom aktivitet och sen förlita sig på 

barnet nyfikenhet och känslighet att barnet lär sig det hon eller han behöver veta (Edwards, 

2003). Montessoriklassrummen är väl förberedda, har en tillåtande miljö, väl valt material och 

leksaker samt väl valda verkliga böcker för fantasiböcker läses först från 5-6 år. 

 

Angeline S. Lillard (2013) skriver att Montessoris utbildning ses ofta som ett lekfullt lärande 

men Maria Montessori talande själv negativt om en viktig del av det lekfulla lärandet 

nämligen fantasin för småbarn. Montessori föredrog uppgifter/ berättelser från verkligheten.  

I utbildning med lekfullt lärande ger läraren struktur genom att styra barnens lärande mot 

etablerade mål. I Montessori är det frihet inom strukturen och struktur inom frihet. Barnet 

behöver vara konstruktivt för sin egen utveckling och för samhället. Lärarna kräver att barnen 

är konstruktiva och lär barnen kontrollera sig själva för att de ska kunna fungera mer 

självständigt (Lillard, 2013). 

 

Lekfullt lärande innebär vanligtvis föremål som barnen har för att lära sig t.ex. olika former 

som de kan känna med händerna och detta förkroppsligande förbättrar inlärningen. En mängd 
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bevis tyder på att lärandet förbättras när händerna är inblandande. Materialen i Montessori är 

självrättande. I Montessori är lärandet är ett mål i sig (Lillard, 2013).  

Lillards (2013) artikel sammanfattar att Montessori delar många element med Reggio Emilia 

vad gäller lekfullt lärande som en övergripande struktur, användning av små föremål av 

lärande, individuella lektioner, fritt val, engagemang, roligt och brist på belöningar. Det som 

skiljer de två pedagogikerna åt är materialet, mindre fritt val att samverka med materialet och 

fantasi/låtsasleken. Montessori är mer restriktivt än lekfullt lärande (Lillard, 2013). 

 

4.4 Olikheter  

 

De olikheter som finns enligt Edwards (2003) är att Montessori och Reggio Emilia ser olika 

på de yngre barnen natur och vad dessa behöver, vad deras intressen är och olika modeller av 

lärande som leder till kontraster hur lärarna integrerar med barnen (Edwards, 2003). 

 

 

5. Material och metod 

 

I studien kommer jag använda kvalitativ metod. En kvalitativ ansats handlar om att tolka samt 

förstå resultaten snarare än att försöka generalisera och förklara resultaten (Esaiasson med 

flera, 2007). Genom att genomföra analyser av texter vill jag få en djupare förståelse, se 

likheter och skillnader mellan inriktningarna och jämföra de två olika pedagogiska 

praktikerna. Vid en kvalitativ textanalys handlar det om att få fram det huvudsakliga 

innehållet i en text. Man bör noggrant läsa helheten och även delar av texten samt tyda vilken 

kontext den ingår i (Esaiasson med flera 2007).  

 

Analysen kan göras i två steg, det första är att ställa frågor till texten under läsandets gång för 

att tydliggöra nyanser. Frågorna kan vara av stor vikt för analysen och man ska läsa noggrant. 

Vad vill texten förmedla? (Esaiasson med flera, 2007). Andra steget är att man ska ta ställning 

till svaren och hur man förhåller sig till dessa, antagligen med fasthållna svar på frågor till 

texten eller med öppet förhållningssätt.  Innehållet blir mer styrande i det öppna 

förhållningssättet.   
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När man analyserar texten finns regler som den som analyserar texten ska förhålla sig till, det 

första är att hålla sig till textens tydliga eller dolda budskap. Den andra regeln är om den som 

analyserar texten har egna reflektioner om vad författaren skrivit i texten. Den tredje är vilken 

betydelse texten har för författaren, för den som analyserar och för mottagaren av texten 

(Esaiasson med flera, 2007). 

 

Viktig är också vilken förförståelse den som analyserar texten eftersom personens 

erfarenheter har betydelse hur en text tolkas. Tolkningarna ska framkomma i forskarens 

material som citat, sammanfattande referat och i slutdiskussionen samt i slutsatsen (Esaiasson 

med flera, 2007).  

 

I denna studie kan också det teoretiska perspektivet ses som en viss form av förförståelse 

utifrån vilken texten analyseras. Det valda poststrukturella och diskursanalytiska perspektivets 

huvudtanke är att sociala fenomen inte är färdiga, betydelsen kan aldrig slutfixeras det finns 

plats för en social strid om samhället och identitetens definitioner. Uppgiften för 

diskursanalytikern är att sträva efter att finna entydlighet i det sociala på alla nivåerna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s.31). 

 

Genom detta perspektiv och med kvalitativ textanalys vill jag lyfta fram texten huvudsakliga 

innehåll och tolka texten i relation till det syfte och de frågor studien omfattar. Jag vill 

använda diskuranalysen till att granska textens betydelse inom diskursen, kunna kartlägga 

diskursens verkningar i ett konkret material. Jag ämnar ta reda på hur varje diskurs bildar 

kunskap kring synen på lärande i de två pedagogiska praktikerna Reggio Emilia och 

Montessori (Börjesson & Palmblad, 2010). 

 

 

5.1 Urval  

 

När jag har letat efter litteratur och forskning till min studie har jag sökt i SöderScholar/ 

Södertörns bibliotek på Södertörns högskolas hemsida genom databasen ERIC och sökt i 

Södertäljes bibliotek. Jag har läst studentuppsatser och forskningspublikationer för att få tips 

på böcker och ingångsvinklar till studien. Sedan har jag medvetet letat efter böcker som 

beskriver lärandet och jag har granskat innehållet innan jag valt att ha med boken i min studie. 
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De böcker som är inkluderade är det böckerna som jag trodde kunde hjälpa mig att svara på 

mina frågeställningar. Jag har valt ut texter om de båda pedagogikerna Reggio Emilia och 

Montessori som handlar om hur de arbetar med barnen i förskolan och där barnens lärande 

beskrivits.  Urvalet av artiklar/forskning och material genomfördes med orden: ”Montessori”, 

”Reggio Emilia” och ”lärande.”  Mitt källmaterial kommer huvudsakligen från dessa böcker: 

 

 Abbot Lesley och Cathy Nutbrown red., Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia, 

2005 

 Barsotti Anna, D-som i Robin Hoods pilbåge, 1997 

 Dierks-Eckardt Karin och Lilia Margareta red., Vad kan vi lära av Reggio Emilia, 

1986 

 Forssell, Anna redaktör, Boken om pedagogerna, 2008 

 Grut Katarina, Exemplet Reggio Emilia, 2005 

 Hainstock Elisabeth G, Montessori från grunden, 1999 

 Hanson Lena, Montessori och barns arbete, 1994 

 Jonstoij Tove, Tolgraven Åsa, Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi, 2007 

 Lenz Taguchi Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation, 1997 

 Skolverket, Läroplan för förskolan 1998 rev. 2010 

 Nordin Hultman Elisabeth, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, 2006  

 Reimer-Eriksson Ellinor, Montessori en pedagogik i tiden, 1995 

 Ritchey Elisabeth, Småbarnsmontessori, 1995 

 Vecchi Vea, Blå Cikoriablommor, 2014 

 Wallin Karin, Maechel Ingela, Barsotti Anna, Mer om hundra språk, 1981 

 Wennerström Skjöld Kristina, Bröderman Smeds Mari, Montessoripedagogik i 

förskola och skola, 1997 

 

5.2 Diskussion 

5.3 Metoddiskussion 

 

Att göra studien på ett kvalitativt sätt var för att få en större förståelse för ämnet. En kvalitativ 

studie handlar om att tolka samt förstå resultaten (Esaiasson med flera, 2007). 

Meningen var att få en helhet och en djupare förståelse för Montessori och Reggio Emilia 

pedagogikerna. Genom att arbeta med studien på ett kvalitativt sätt så har många fördelar 

framkommit hur Montessori och Reggio Emilia har för syn på barns lärande.  
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Att använda diskursteorin för att göra analysen på datamaterialet har varit svårt, jag funderar 

nu i efterhand om det hade vart lättare att använda Vygotskiljs sociokulturella perspektiv på 

lärande istället. Vygotskilj sociokulturella perspektiv har jag mer kunskap om från 

förskollärarutbildningen samt att det går att tillgå mer information om detta perspektiv än om 

det poststrukturella perspektivet.  

 

 

6. Resultatredovisning  

 

Jag kommer nedan först att redogöra för studiens huvudfrågeställningar om Montessori och 

Reggio Emilias syn på lärandet. Efter detta kommer jag jämföra både likheter och skillnader 

mellan dessa två pedagogiska verksamheter. Här kommer redogörelsen utifrån mitt 

källmaterial: 

 

6.1 Vad anser Montessori att lärandet handlar om? 

 

Montessori skapar material för de små barnen som är konkret och gör det möjligt att arbeta 

med ämnesområden som ses svåra för deras ålder. Med materialen tränar barnen också 

begreppsbildning och lär sig para ihop och sortera. Barnens sinnesförmåga stärks och barnen 

förbereds för senare arbete i skolan. Efter att barnen bli äldre utvecklas materialen och blir 

mer abstrakta (Hansson, 1994, s. 18). 

 

Barnen tränas att ta ansvar för sitt eget ”arbete”, välja arbete utifrån egen förmåga, sköta 

sysslor, vårda omgivningen och planera sitt arbete (Hansson, 1994, s. 18). Det materialet som 

finns är redskap för arbete på egen hand t.ex. förslag på praktiskt arbete, sinnestränande 

material, material för läsning, skrivning, räkning, geografi, historia, musik och teckning m.m. 

(Hansson, 1994, s. 27). Med sinnestränande materialet lär barnen klassificera, gradera, se 

likheter och olikheter. En egenskap i taget lär barnet sig känna hos varje föremål t.ex. lukt, 

smak, form, färg och ljud (Hansson, 1994, s. 39). 

 

Små barn vill göra samma slags arbete som vuxna men medan vuxna har yttre motiv för 

arbetet t.ex. att diska för att få fint, barn arbetar med intresse för arbetet och att få utlopp för 
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sitt rörelsebehov. Det praktiska arbetet har till syfte att: lära barnen utföra vissa rörelser, sköta 

sin omgivning och sig själva samt lära dem umgås med människor. Fler syften har att göra 

med muskelutvecklingen, att rörelserna kordinerar och stärker musklerna (Hansson, 1994, s. 

33). 

  

Den sensoriska utbildningen består av repetitioner av övningarna och målsättningen är inte att 

barnen ska kunna former, färger och föremålens varierande egenskaper utan att i övningar i 

uppmärksamhet, bedömningar och jämförelse renodla sina sinnen (Hainstock, 1999, s.126). 

Det material som tränar intellektet får barnet skriva, läsa, räkna med mera och detta ger 

omvärldskunskap (Reimer-Eriksson, 1995, s. 44). Montessoriförskolor möter barnen på deras 

mentala och känslomässiga nivå där de befinner sig. De förbereder vägen för kunskapsökande 

genom att erbjuda möjligheter att gå vidare med aktiviter som passar barnet just då (Reimer-

Eriksson, 1995, s. 46). Montessorimaterialen indelas i praktisk, sensorisk, matematik, kultur 

och språkmaterial. Materialen är en nyckel till världen och vill inspirera barnet att göra vidare 

upptäcker i verkligheten (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997, s. 101). 

 

Min sammanfattning vad Montessori anser att lärandet handlar om: Barnet behöver få utlopp 

för sitt rörelsebehov, Montessoripedagogiken övar barnen i uppmärksamhet samt 

bedömningar för att de ska renodla sina sinnen, de vill ge barnet omvärldskunskap, barnet ska 

kunna sköta sig själva och sin omgivning samt lära sig umgås med människor.  

 

Nodalpunkter/knuttecken ur denna fråga är: egen förmåga, sinnestränade material, renodla 

sina sinnen, arbeta på egen hand, lära barnen utföra och träna intellektet. 

Myten är hur Montessori ger sin bild om vad lärandet handlar om och för dem är det den 

sanna bilden. Mästersignifikant är barnet och identiteten/gruppbildningen är att barnet går i 

Montessoriförskola. Ekvivalenskedjan som knyter ihop knuttecknen är till exempel: barnet 

(mästersignifikanten) renodlar sina sinnen (nodalpunkt) i en Montessoriförskola (identiteten).  

 

 

6.2 Hur anser Montessori att lärandet går till? 

 

När barnet inte får modersmjölk, kan gå och tala har det lärt sig tre steg mot frihet och 

oberoende. Den naturliga utvecklingen kan inte skyndas på utan den inre mognaden 

bestämmer takten. All onödig hjälp till barnet hindrar barnets utveckling och tid för barnet att 
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själv utföra handlingen (Hansson, 1994, s .25). Montessori menade att inlärning för det lilla 

barnet är en av barndomens naturliga funktioner och att det inte kräver så mycket 

ansträngning men är samtidigt utmanande och mer meningsfullt än bara lek. I de tidiga åren 

från 0 till 6 år är barnen mest formbara och som i de känsliga perioderna är det då barnet 

lättast tar till sig kunskapen. Under den känsliga perioden när ett organ eller en funktion är 

under utveckling visar barnet en tendens till upprepning med stort intresse och koncentration. 

Inlärningen knyter an till utvecklingskedet och går lättare för varje tillfälle (Hansson, 1994, 

s.23). 

 

Undervisningen ska följa barnets nivå och ska vara rolig, lätt och viktig för barnet som är inne 

i en snabb utveckling (Hainstock, 1999, s.56) Maria Montessori delade upp barn och 

ungdomstiden i fyra utvecklingsstadier och att vi i varje stadie hittar ett nytt barn som 

genomgår en metamorfos det vill säga en total förvandling likt fjärilens utveckling från larv 

till puppa till fjäril. Med det menas att det sker en slags förvandling hos barnet inom varje 

stadie. Barnet pånyttfödelse sker under ett utvecklingsstadium och är förutsättningen för 

utveckling i nästa stadium då barnet bygger på sina erfarenheter. Den vuxne behöver hjälpa 

barnet att ta tillvara de känsligheter som är speciella för varje stadium (Wennerström & 

Bröderman Smeds, 1997, s. 30). Det första utvecklinsstadiet från 0-6 år byggs den 

individuella personligheten upp och barnet har som 6 åring en unik personlighet. Mellan 3-6 

år är barnets inlärningsförmåga som bäst då hjärnan har större energigenomströmning än i 

vuxen ålder.  

 

Barn har sensitiva perioder och fram till 6 års ålder är de inriktade på att utveckla: Motoriken, 

ordning/rutiner, alla sinnen utvecklas och förfinas, sinne för detaljer, det sociala livet och 

språket. Det är den kända miljön som lockar barnet under detta utvecklingsstadium 

(Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s. 32). 

 

Standariserat material ska hjälpa det lilla barnet att skapa konkreta mönster av ordning och 

reda. Barnen upplever en spontan glädje i inlärning för att det innebär en utmaning. 

Miljön är viktig eftersom barn under sin utveckling är i behov av ordning i miljön att det är en 

trygghet att veta vart allt är i klassrummen. Allt som finns är något barnen behöver under sina 

utvecklingsstadier och för att tillfredsställa sina behov (Hainstock, 1999 s.58). Barn är 

ständigt sysselsatta med sina händer, de undersöker och lär genom händerna (Hansson, 1994, 

s.26). Barn lär sig med hela kroppen och genom att pröva sig fram. Genom erfarenheterna så 
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inbegrips flera sinnen och rörelse är stor vikt vid alla inlärning. När barnen får ägna sig åt de 

enligt de själva intressanta så lär sig de effektivt. Barnen måste få utvecklas sig på alla plan: 

emotionellt, socialt, motoriskt, intellektuellt och andligt för att bli fungerande människor 

(Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s.15). 

 

Barnen som är yngre har med sitt absorberande sinne en unik förmåga till inlärning, denna 

förmåga måste stödjas med kärlek och kroppskontakt. Barn lär genom sina fem sinnen så det 

är viktigt att man stimulerar deras syn, hörsel, lukt, smak och känsel så barnens utveckling 

sker på bästa sätt (Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s. 24). Vissa perioder av 

barnets absorberande sinnet är det extra känsliga/sensitiva för vissa händelser. Under en 

sensitiv period kan barnet fokusera sig på ett enda intresse, det är för att inte få för många 

intryck samtidigt. Under den sensitiva perioden inriktas allt på att skaffa en viss 

förmåga/kunskap när den känsliga perioden är slut försvinner den ökande förmågan at skaffa 

kunskap. Om barnet inte upplever stimuli under en sensitiv period blir det svårare att utveckla 

färdigheten i senare ålder (Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s. 27).  

 

Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver att om synens utveckling och talets som 

är kopplat till hörseln inte får stimuli under den sensitiva perioden då utvecklas det inte alls 

(Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s. 27). 

 

Montessorimetoden tror på självrättning antingen genom mekanisk väg eller genom att man 

själv får syn på felet. Förmågan att upptäcka fel är en mognad. Läraren ska aldrig rätta utan 

visa på nytt eller föreslå annan sysselsättning. Med den växande mognaden ser barnet felen 

och att rättar sina misstag, detta är roligt för barn enligt Montessori (Hansson, 1994, s.29). 

 

Läraren i Montessori ska ta reda på vilket material som passar ett visst barn och försöka få 

barnet intresserat, när intresset finns ska man inte störa barnet. Det är växandet som gör barnet 

till vuxet inte läraren. Mognaden som rättar fel och ger kunskapen, det är den andliga kraft 

och intellektuella kraften är det som läraren ska försöka få fram (Hansson, 1994, s.32).  

 

Lärande är ett resultat av barnets egen individuella aktivitet men kan också se i interaktion 

med kompisar och lärare. En undervisning som passar den mänskliga naturen är enligt 

Montessori inte beroende på scheman eller fasta studieplaner. Montessori verksamheten är 

som i verkliga livet åldersintegrerat (Forssell, 2008, s.158). 
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Förutsättning för att lärande ska ske enligt Montessori är locka fram barnet inlevelseförmåga, 

kittla fantasin, väcka föreställningsfrågan och presentera en helhet. Barnen ges stor frihet att 

själva söka kunskap. Denna syn på ramverket menar att barnens studier organiseras, 

sammanvävs till en helhet för att kunna visa samband, sammanhang och tidsperspektiv 

(Forssell, 2008, s.163). Montessori menade att studier av detaljer innan helheten skapar kaos. 

Detaljerna studeras efter helheten har genomgåtts (Forssell, 2008, s.164). 

 

Barnet upprepar en handling och kommer underfund med nya egenskaper hos omvärlden, att 

få tid att träna samt upprepa finner Montessori viktigt för barnet (Hansson, 1994, s.15). 

Barnets intellekt är enligt Maria Montessori det absorberande sinnet, detta för sin förmåga att 

omedvetet och utan ansträngning lära samt tillgodogöra sig information från omvärlden. När 

barnet absorberar sin omgivning utvecklas samtidigt en del av barnets mentala identitet.  

 

Genom den gradvis och normala inlärningprocessen skapas beteendemönster och då utformas 

styrkan som i den vuxnes intellekt. Maria Montessori insåg att barnet absorberade attityder, 

rörelser, språk samt beteenden under sitt formbara stadium och i den tidiga inlärningen sker 

från miljön där barnet befinner sig (Hainstock, 1999 s.89). Barnet har ett behov att få 

intellektuell hjälp att ta bort hinder som hämnar barnets kreativa arbete så hans chanser inte 

hindras att nå fulländning. En inre kraft och livsvilja driver barnet att arbeta på sin utveckling 

och det är detta som Montessoripedagogiken grundar sig på (Hansson, 1994).  

 

Denna livskraft att växa enligt utvecklingsplanen till vuxen kallade Maria Montessori för 

”horme”, ett grekiskt ord för drift. Vuxna kan inte bygga upp barnet utan barnet utvecklar 

själv sina förmågor, de vuxna kan endas stödja barnet för att hjälpa det. ”Horme” kan liknas 

vid en brasa där livskrafterna flammar upp, brasan får näring ur kärleken och ju mer kärlek ett 

barn får desto större eld och starkare drivkrafter (Wennerström & Bröderman Smeds, 1997, s. 

21). För att barnet ska utveckla på bästa sätt samt ta tillvara sin unika drivkraft behöver de 

mänsklig kärlek från en tillåtande vuxen och en stimulerande miljö. ”Det vi gör för våra barn 

det gör vi för morgondagen samhälle” (Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s. 

22). Lärande ses som en naturlig process i människan att genom barnet gör erfarenheter och 

reagerar på sin omgivning. Montessori mål är att locka fram barnets förställningsförmåga och 

inspirera barnets sinne (Forssell, 2008, s.163). 
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Min sammanfattning vad Montessori pedagogiken anser hur lärandet går till:  

 Barnet har en naturlig utveckling med olika stadier av utveckling och känsliga 

perioder, 

  barnet har behov av ordning och reda,  

 vill kunna lära med hela kroppen och prövar sig fram samt lär genom sina fem sinnen 

och med sin självrättande förmåga. 

 

Nodalpunkter/knuttecken ur denna fråga är: naturlig utveckling, känsliga perioder, lära med 

hela kroppen, använda sin fem sinnen, pröva sig fram och självrättande förmåga. Myten är hur 

Montessori ger sin bild om hur lärandet går till och för dem är det den sanna bilden. 

Mästersignifikant är barnet och identiteten/gruppbildningen är att barnet går i 

Montessoriförskola. Ekvivalenskedjan som knyter ihop knuttecknen är till exempel: barnet 

(mästersignifikanten) lär med hela kroppen och genom sina fem sinnen (nodalpunkt) i en 

Montessoriförskola (identiteten). 

 

6.3 Hur beskriver Montessori motiven till varför det är viktigt att lära? 

 

Montessori menar att övningar från verkliga livet hjälper barnet att fungera i sin egen miljö. 

Övningarna ger en möjlighet till en koncentrerad aktivitet som hänger samman med 

normaliseringen och förbereder mer avancerad inlärning. Barnet får genom sensoriska 

övningar erfarenhet i öga-handkontroll, koordination, kontroll över muskler, manipulation och 

förbättrar de färdigheter som behövs för att senare kunna läsa samt skriva. Den tidiga 

sensoriska aktiviteten lägger grunden till den senare intellektuella aktiviteten (Hainstock, 

1999, s.60) 

 

Montessori förser barnet med manuella och fysiska övningar för att kunna hjälpa barnet att 

lära sig behärska sig själv samt sin omgivning. Lektionerna ger barnet självförtroende och 

självbehärskning. Montessori menade att självinlärning var det viktigaste och den slutgiltiga 

presentationen var att kontrollera sig eget jag. Montessorimetodens detaljerade vikt vid 

sensoriska erfarenheten är framgången för senare inlärning. Genom Montessorimetoden får 

barnet en fantastisk förberedelse för livet samt att vara bättre rustad i dagens samhälle 

(Hainstock, 1999, s.74). 
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Det är viktigt att barnen utvecklas till självtillräckliga, intelligenta, motiverade individer som 

utvecklas till sin fulla potential. Den avgörande betydelsen är att lära barnen hur man lär sig 

saker, eftersom Montessori menade att naturen vill att vi ska lära oss saker. Montessori tar 

hänsyn till hela barnet och dennes plats i samhället (Hainstock, 1999, s.75) 

 

Maria Montessori menade att det normaliserade barnet befinner sig i harmoni med hela 

omgivningen, barnet blev konsekvent om hennes metod användes. Hainstock (1999) skriver 

att stökiga/ olydiga barn kan normaliseras genom arbete med Montessorimetoden (Hainstock, 

1999, s.91). Den koncentration och disciplin som barnen visar har växt fram ur dem själva 

och denna process kallar Montessori normaliseringen (Hansson, 1994, s.62). 

 

Den filosofiska idéen Montessori bygger på är en vision om ett samhälle som är bättre och 

hennes övertygelse var att livsmönstret hos människor behöver ändras i grunden. Genom 

undervisningen och fostran skulle då människan och samhället kunna reformeras (Forssell, 

2008, s.149) 

 

Min sammanfattning vad Montessori beskriver motiven till att lära är: 

 Att övningar från verkliga livet ger erfarenhet att fungera i barnets egen miljö, 

övningarna ger en koncentrerad aktivitet och hänger samman med normaliseringen 

som förbereder för mer avancerad inlärning.  

 Barnet lär sig få självbehärskning och använder sig av självinlärning samt att naturen 

vill lära barnet saker.  

 Det normaliserade barnet befinner sig i harmoni med hela sin omgivning. 

 

Nodalpunkter/knuttecken ur denna fråga är: Självbehärskning, självinlärning, naturen vill lära 

barn saker, det normaliserade barnet och övningar från verkliga livet. 

 

Myten är hur Montessori ger sin bild av motiven till att barnet ska lära och för dem är det den 

sanna bilden. Mästersignifikant är barnet och identiteten/gruppbildningen är att barnet går i 

Montessoriförskola. Ekvivalenskedjan som knyter ihop knuttecknen är till exempel: barnet 

som (mästersignifikanten) är normaliserat (nodalpunkt) går i en Montessoriförskola 

(identiteten).  
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6.4 Vad anser Reggio Emilia att lärandet handlar om? 

 

Genom Reggio Emiliapedagogiken förväntas både barn och pedagoger att ständigt lära sig, 

men det handlar mindre om fakta än om traditionella kunskaper utan mer om att lära sig lära. 

Pedagogiken uppmuntrar skapande och utforskande (Grut red. 2005, s.20). Malaguzzi menade 

att utforskandet är det naturliga tillståndet för hjärnan. En pedagogs utmaning är att ta tillvara 

barnets nyfikenhet och förundran inför tillvaron samt hitta sin egen nyfikenhet. Vara en 

medforskande pedagog som skapar nya utmaningar för barnen, de får pröva sina hypoteser 

och funderingar. Vid projektarbeten använder man helhetsynen på kunskap och för att 

strukturera arbetet på förskolan. Genom projekt kan barns lärande gå djupare och få 

utmaningar, barnen kan utveckla en inre självkontroll och koncentration (Forssell, 2008, 

s.204).  

 

Vid projektarbeten i Reggio Emilia syftar man inte till att lära ut ett speciellt kunskapsstoff 

eller något inlärningssystem. Genom temaarbetet vill man förmedla några grundläggande 

egenskaper hos omvärlden och hos barnet som kan hjälpa barnet att förstå. Egenskaperna man 

vill förmedla är att företeelser hänger ihop och bildar helheter samt mönster som barnet själva 

är en helhet av erfarenheter och egenskaper (Barsotti, 1997, s.30). 

 

Barnen bär med sig sina erfarenheter av exempelvis siffror, tecken och bokstäver in i förskola 

och de kan då kommunicera med olika språkliga uttryck och detta är en viktig utgångspunkt 

för verksamheten i Reggio Emilia. Barnen får sedan öva sig uttrycka sig på många sätt till 

exempel genom drama, matematik, bild, skrift och talspråk med mera, detta för att få tillgång 

till hela sin person och få tilltro till sin egen förmåga. Genom att barnen själva får möjlighet 

till att tänka, handla både tillsammans och själva får de makt över sin egen läroprocess 

(Forssell, 2008, s.200). 

 

Reggio Emilia menar att man vill inspirera, stimulera och utmana barnen att de själva kan se 

och komma underfund med kunskapen. I barnet bor möjlighet från första början. Malaguzzi 

har uttryck att barn är guldgruvor och det gäller för den vuxna att få guldet att glimma. Barnet 

lär sig aldrig så mycket som de sex första åren i livet. I Reggio Emilia pedagogiken låter man 

aldrig tiden gå utan planerar tiden väl speciellt i småbarnsåren då tiden är för dyrbar att 

fördrivas (Dierks-Eckardt & Lilia, 1986, s.23). 
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I Reggio Emilia har man valt att utgå från ett: rikt, starkt, förmöget och kompetent barn ända 

från födseln. Ett starkt subjekt med en stark önskan om att växa, lära sig och utforska. Barnet 

är en forskare som hela tiden är på jakt efter mening med frågan: varför? Barnets förmåga att 

vänta är också stark och det förväntar sig mycket av oss vuxna. Styrkan finns också i viljan 

och stoltheten över att kunna själv. Barnet konstruerar sin egen kunskap, är kompetent i 

samspelet med andra, kompetent i sitt skapande av mening och hypoteser (Jonstoij & 

Tolgraven, 2007, s. 25). 

 

Ur Reggio Emilias perspektiv är kunskap resultat av en konstruktionsprocess som innefattar 

meningsskapande och tolkning. Det barnen lär sig framträder i konstruktionen av jaget och i 

det sociala samspelet, lärande är den subjektiva process vilket man konstruerar verkligheten 

tillsammans med andra. Kunskap är perspektivisk samt provisorisk eftersom den innefattar 

tolkning, meningsskapande och val, samt att man måste ta ansvar för sitt eget lärande (Abbott 

& Nutbrown red., 2005, s.160). 

 

Min sammanfattning vad Reggio Emilia anser att lärandet handlar om: 

 Barnet och pedagoger lär sig ständig, 

  ta tillvara barnets nyfikenhet, uppmuntra skapande och utforskande så barnen får 

pröva sina hypoteser,  

 barnet ska få uttrycka sig genom drama, bild, matematik, skrift, språk för att få tilltro 

till hela sin förmåga.  

 Inspirera barnet så de själva kan komma fram till kunskapen. 

 Använda det sociala sampelet och konstruera verkligheten tillsammans med andra.  

 

Nodalpunkter/knuttecken ur denna fråga är: ständigt lära, pröva sina hypoteser, utrycka sig 

genom olika metoder till exempel bild, barnet ska själv komma fram till kunskapen, socialt 

samspel och konsturera verklighet ihop med andra. 

Myten är hur Reggio Emilia ger sin bild om vad lärandet handlar om och för dem är det den 

sanna bilden. Mästersignifikant är barnet och identiteten/gruppbildningen är att barnet går i 

Reggio Emiliaförskola. Ekvivalenskedjan som knyter ihop knuttecknen är till exempel: barnet 

(mästersignifikanten) prövar sina hypoteser (nodalpunkt) i en Reggio Emiliaförskola 

(identiteten).  
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6.5 Hur anser Reggio Emilia att lärandet går till? 

 

Barnen i Reggio Emiliapedagogiken samarbetar med andra i långsiktiga projekt. Barnen 

hjälps åt att komma fram till sina egna lösningar och läraren ska utmana, uppmuntra och 

hjälpa till att hålla den röda tråden. Pedagogen ska också se, lyssna, dokumentera barnets 

kunskapssökande, reflektera och analysera detta.  Barnen får pröva egna hypoteser och kanske 

förkasta dessa, komma på egna lösningar och dokumentera detta (Grut red. 2005, s. 17). 

Pedagogiken i Reggio Emilia handlar ofta om handen som gör och ögat som ser. Ögat är 

hjärnas kontaktyta med yttervärlden, ögat förmedlar intryck till hjärnan – från hand till tanke.  

De man ser är inte summan av synintrycken som vi har en medfödd förmåga utan man lär sig 

se och förstå. Malaguzzi menar att beroende av vårt eget sökande, tolkande, vår medvetenhet, 

vår motivation och våra tidigare erfarenheter så lär man sig se (Dierks-Eckardt & Lilia, 1986). 

 

Ögat framställs som de centrala som styr vår registeringsapparat, vad man väljer som är 

viktigt och man lär bäst genom att låta synsinnet vara i fokus för sina pedagogiska 

ansträngningar. Malaguzzi framhäver barnets totala utveckling, framför allt genom att lära 

barnen se, känna och registrera (Dierks-Eckardt & Lilia, 1986, s. 55). 

Reggio Emilias arbetssätt har ingen metod utan ett synsätt/ förhållningssätt till barns lärande 

samt individens rättigheter och förmågor. Det finns inga handböcker eller ett utarbetat 

material (Grut red. 2005, s. 110). 

 

Pedagogiken i Reggio Emilia jobbar hela tiden utifrån sitt samhälle, sina erfarenheter, sina 

traditioner och kultur, villkoren förändras och så förutsättningarna. I Sverige har vi tagit till 

oss om projektarbeten och teman, planera och arbeta länge med dessa (Dierks-Eckardt & 

Lilia, 1986, s.26). 

  

Det som säkerställer reflektion över lärandet i den pedagogiska verksamheten är 

dokumentationen så att förskolorna hela tiden kan förbättras. I den pedagogiska 

dokumentationen lär man sig lära, det gäller att lära sig vad som ska dokumenteras, vad man 

vill med dokumentationen, vad det som dokumenteras ska leda till och vad man vill lära sig 

att förstå. Lärprocesserna dokumenteras för att kunna delas med andra, utgöra 

diskussionsunderlag och kunna tolkas. Dokumentation är en läroprocess men också 

kommunikationsprocess som bidrar till utforskande, dialog, reflektion samt engagemang 

(Grut red. 2005, s.19). 
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Det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia formas av en syn på kunskap och lärande som tar 

utgångspunkten i barnens tankar, erfarenheter och teorier. Man har lyckats utmana samt 

vidareutveckla tidigare etablerade teorier om barns utveckling och förmågor. Drivkraften i det 

pedagogiska arbetet hämtas i en förståelse man har för barnen, för deras position och 

rättigheter och att det inte finns några absoluta sanningar. Inom Reggio Emilia är man öppen 

för olika perspektiv och lyssnar gärna samt konfronterar andra synsätt (Forssell, 2008, s.191). 

I Reggio Emilia ses barnet som kommunicerande från födseln och denna kommunikation är 

nyckelfrågan i barns lärande. I kommunikationen ryms hela barnets liv menade Malaguzzi, 

tankens logiska verktyg, kommunikationen som grund för socialisation och för de tankar samt 

känslor som äger rum genom kommunikationen: ”Att lära sig hur man kan tala och hur man 

kan lyssna är några av de stora frågorna i livet” (Forssell, 2008, s. 198). 

 

Barnet konstruerar kunskap tillsammans med andra. Barnen får möjlighet att utforska och lösa 

problem i arbetet, utveckla sitt tänkande och ställa hypoteser samt skapa egna teorier. 

Kunskapssynen i Reggio Emilia är att barnen är med och aktivt skapar en kommunikation 

med andra, detta förutsätter professionellt ansvar som bygger på dialog/ kommunikation 

knyter samman pedagogiken i Reggio Emilia och även förskolorna till det övriga samhället 

(Forssell, 2008, s. 201). 

 

Synen på lärandet samt kunskapen påverkar hur förskolans miljö skapas, det handlar om att 

skapa förutsättning för lärande genom att ordna miljöer och organisation som stödjer barnet 

men också pedagogernas utforskande, lärande och delaktighet (Forssell, 2008, s. 201). 

Om miljön ger barn möjlighet att tänka, känna och handla så skapas möjligheten till ett aktivt 

utforskande och lärande. Miljön ska hjälpa de vuxna att förstå barns läroprocesser. Barnen får 

själständigt uttrycka sig, en kognitiv frihet och hitta vägar till kommunikation (Forssell, 2008, 

s. 201). 

 

Det krävs en skillnad som gör skillnad för att reflektion ska uppstå skriver Grut (red, 2005). 

Om skillnader erkänns och observeras kommer det att hjälpa till att utmana de invanda 

föreställningarna. Lärandet- förändringen behöver skillnader för att bli erkända. Reggio 

Emilia menar att det är viktigt att inte heller slå sig till ro utan hela tiden sträva efter att vara i 

förändring i lärandet (Grut red. , 2005).  
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Barns lärande börjar inte med att de börjar i förskolan utan i Reggio Emilia vill man bygga 

vidare på alla de sätt barnen har skapat kunskap med, bevara barnens nyfikenhet samt 

förväntan att vara självklara huvudpersoner i sitt eget liv och lärande. Det forskande barnet 

och pedagogen utforskar tillsammans föremål, intryck, känslor, barnens samspel och har en 

dialog om detta, detta ses som grund för lärandet (Wallin, 1981, s.110). 

 

Min sammanfattning hur Reggio Emilia anser att lärandet går till: 

 Samarbeta i lånsiktiga projekt, barnen hjälps åt att komma fram till egna lösningar och 

läraren ska utmana samt uppmuntra dem.  

 Handen gör och ögat ser så från hand till tanke, lär mest genom att låta synsinnet vara 

i fokus i de pedagogiska ansträngningarna,  

 kommunikationen är nyckelfrågan i barnets lärande och i kommunikation är grunden 

för socialisationen (dialog för lärandet, utforska tillsammans).  

 

Nodalpunkter/knuttecken ur denna fråga är: samarbeta, lär genom synsinnet vara i fokus och 

kommunikation nyckelfrågan i lärandet.  

Myten är hur Reggio Emilia ger sin bild om hur lärandet går till och för dem är det den sanna 

bilden. Mästersignifikant är barnet och identiteten/gruppbildningen är att barnet går i Reggio 

Emiliaförskola. Ekvivalenskedjan som knyter ihop knuttecknen är till exempel: barnet 

(mästersignifikanten) lär genom kommunikation som är grunden för socialisationen 

(nodalpunkt) i en Reggio Emiliaförskola (identiteten).  

 

 

6.6 Hur beskriver Reggio Emilia motiven till varför det är viktigt att lära? 

 

Inom Reggio Emilia vill man att barnen ska bli delaktiga i reella kreativa processer. Barnen 

ska betraktas som fullvärdiga medborgare som ska fungera och ta ansvar för staden samt det 

omgivande samhället. Reggio Emilia fungerar som en förbättringsfilosofi som liknar den 

amerikanska pragmatismen som kännetecknas av handlingar och påståenden med praktiska 

konsekvenser. Forskare och pedagoger ger inte lösningarna på problemen eller på utmaningar 

utan barnen måste i samverkan med varandra undersöka utmaningarna och finna möjliga 

lösningar (Grut red. 2005, s.20). 
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Barn är det framtida samhällets medborgare som kan förändra och leda världen i nya 

riktningar. Malaguzzi ville ge barnen verktyg för att de inte skulle bli viljelösa offer för 

framtiden (Grut red. 2005, s.55). Malaguzzi ville skapa en pedagogik byggd på en vision om 

att barn kan tänka och själva handla, som alternativ till den traditionella pedagogiken för att 

kunna bryta med den auktoritära traditionen och bygga ett samhälle på demokratisk grund 

(Forssell, 2008, s.193). 

 

Barnets utveckling såg som en uppfyllelse av en rad mål skriver Wallin (1981)som att börja 

gå, tala, lära sig skriva/läsa men barnets sågs aldrig som en helhet. Malaguzzi ville jobba med 

barnens intellektuella och tankemässiga utveckling som en helhet. Malaguzzi ville att barnet 

skulle få uttrycka sig med alla sinnen samt möjligheter, kunna springa, fantisera, låtsas, 

skratta med mera. Genom arbetet i ateljéer på förskolan skulle dessa utrycksätt hjälpa barnet 

att utveckla hela sin personlighet (Wallin, 1981, s.110). 

 

Vad man tänker om ett barns förmåga påverkar vad de faktiskt kan och gör skriver Jonstoij 

och Tolgraven (2007). Pedagogerna ska utmana barnens teorier, ställa dem inför problem och 

uppgifter som leder projektarbetet vidare. Har man barnet som subjekt med ett grundläggande 

värde så måste man hela tiden förhålla sig till de barnen du har framför dig. Att utmana 

barnen kräver stor lyhördhet, reflektion över egna rollen och över barnens kunskapsprocesser 

(Jonstoij & Tolgraven, 2007, s. 27). 

 

Reggio Emilias kunskapssyn utmanar föreställningen att fantasi och fakta är åtskilda samt 

avvisar en skola som ”skiljer huvudet från kroppen” (Jonstoij & Tolgraven, 2007, s. 29). 

I stället vill man i Reggio Emilia överskrida det linjära, modernistiska, rationella projektet 

som ser kunskap också kopplat till det kroppsliga och sinnliga erfarenheter. Social-

konstruktionistiskt kallas perspektivet där man ser kunskap som något som sker i samspel 

mellan människor, mellan människor och omvärlden samt i dialogen mellan människor 

(Jonstoij & Tolgraven, 2007, s. 29).  

 

Reggio Emilia menar att syftet i en demokratisk skola inte är att lära sig rätt utan att förstå 

mer. Att barnen lär sig ta ansvar för de sanningar man tar som referens vad de kan få för 

mening för sig själv, för andra och för världens fortsatta existens. Reggio Emilia har bidragit 

till pedagogiken och demokratin när de har jobbat med de lokala pedagogiska och 
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barnpolitiska projekt, att det var möjligt. Genom erfarenheterna visar Reggio Emilia att 

förskolan kan bli en demokratisk plats för meningsbyggande (Grut red. , 2005, s.104). 

 

I Reggio Emilia får barnen arbeta med en rad olika utrycksformer har som syfte att ge 

pedagogerna material att jobba vidare med, det andra syftet är att barnen ska få använda så 

många språk och utrycksformer som möjligt. Då kan barnen befästa och utveckla tankar, 

erfarenhet och kunskap om ett fenomen. När barnen får uttrycka sig i grafisk form får de 

möjlighet att återbesöka sina tankar, beakta tankarna på ett nytt sätt eller upptäcka något nytt. 

Barnen får på detta sätt möjlighet att lära, tolka och förstå på ett nytt sätt. I barngrupp får 

barnet se andras barn lösningar i olika uttrycksformer (Lenz Taguchi, 1997, s.76). 

Barnen behöver de vuxnas hjälp för att kunna se biologiska, kulturella, symboliska, historiska, 

sociala, geografiska, poetiska sammanhang och analogier. Dessa ger djupare mening till 

barnens sinnliga erfarenheter och upptäcker. Allt kan förändras även barnet själv. Barnen 

beskrivs som glada över överraskningar, öppna för nya intryck och rörliga i sitt intellekt. 

Dessa egenskaper hoppas Reggio Emilia att det ska finnas kvar när barnen blir vuxna och att 

de även då kan se att en förändring alltid är möjlig (Dierks-Eckardt & Lilia, 1986, s.23). 

 

Inom Reggio Emilia ser man det som självklart att träna barnens alla uttrycksmedel för att 

utveckla barnen för att de ska kunna uttrycka sina upplevelser på många olika sätt som 

möjligt. Då växer insikt, kommunikationsförmåga och kunskap fram.  Inte någons annans 

kunskap utan barnets egna kunskaper och egna svar på egna frågor (Dierks-Eckardt & Lilia, 

1986, s.34). Att förstå barns utveckling och lärande måste bli en fråga för ständigt 

undersökande (Grut red., 2005, s.94).  

 

Min sammanfattning vad Reggio Emilia menar att motiven till lärandet handlar om: 

 Att barnen ska vara delaktiga från början och ta ansvar för det omgivande samhället, 

bli delaktiga i reella kreativa processer,  

 ge barnen verktyg inför framtiden, utveckla sin personlighet, att barnen ska kunna 

tänka och handla själva, syftet i en demokratisk skola är inte lära rätt utan att lära sig 

mer,  

 kunna ta ansvar för sina handlingar, utveckla barnens uttrycksmedel för att insikt, 

kommunikationsförmåga och kunskap ska växa fram. 
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Nodalpunkter/knuttecken ur denna fråga är: delaktighet från början, verktyg inför framtiden, 

utveckla personligheten, tänka och handla själva och ta ansvar för sina handlingar. 

Myten är hur Reggio Emilia ger sin bild om vad motiven till lärande handlar om och för dem 

är det den sanna bilden. Mästersignifikant är barnet och identiteten/gruppbildningen är att 

barnet går i Reggio Emiliaförskola. Ekvivalenskedjan som knyter ihop knuttecknen är till 

exempel: barnet (mästersignifikanten) utvecklar sin personlighet (nodalpunkt) i en Reggio 

Emiliaförskola (identiteten).  

 

 

7. Resultat med jämförelse av likheter och skillnader  

 

I detta kapitel kommer nu en jämförelse mellan de två pedagogiska praktikernas syn på 

lärande utifrån frågeställningarna att göras. 

 

7.1 Vilka skillnader kan urskiljas bland de jämförda traditionerna? 

 

Montessori menar att barnets lärande sker genom att det en naturlig process där barnet 

omedvetet får information och erfarenhet från omvärlden medan Reggio Emilia menar att 

barnet utforskar tillsammans med andra och på så sätt får makt över sin läroprocess. 

 

Både traditionerna menar att barnet har en inre vilja att utveckla sig genom att lära och att 

pedagogens roll är att stödja barnet att utvecklas. 

 

7.2 Vad är det för skillnader och likheter mellan pedagogikerna hur lärandet går till? 

 

Montessori beskriver barnets känsliga period då inlärningen sker bäst och att barnet använder 

hela kroppen samt alla sinnena. Reggio Emilia beskriver inlärningen som att barnet 

konstruerar kunskap tillsammans med andra samt tänker, känner och handlar för att aktivt 

utforska och lära. I Montessori beskrivs att lärandet tar hjälp av sinnena medan i Reggio 

Emilia talar om att miljön och kommunikationen är det viktigaste för lärandet. 
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7.3 Vad är det för skillnader och likheter mellan pedagogikerna på motiven till varför 

man ska lära?  

Montessori menade att det viktigaste var att lära barnet hur man lär sig medan man i Reggio 

Emilia menade att det viktigaste inte är att lära rätt utan att lära sig mera.  

Både Reggio Emilia och Montessori vill att barnet ska utvecklas till självständiga människor i 

samhället. Barnen ska kunna förändra samhället till det bättre i framtiden.  

 

 

8. Analysen 

 

En nodalpunkt i mitt material är lärande och utifrån denna nodalpunkt kan de andra tecknen 

kring lärande ordnas och vilka de får sin betydelse. Tecknen som: utveckling, 

beteendemönster, normala inlärningsprocess, inre drivkraft, sensitiva perioder, mognad, 

självrättning, delaktighet, absorberande sinne och förmågor får i diskursen om barnet sin 

betydelse fixerad genom att relateras till barnet på bestämda sätt. Nodalpunkt var de tecken 

vilka en diskurs organiseras, men tecknen är tomma i sig – tecknet lärande får en detaljerad 

betydelse först det satts in i en bestämd diskurs till exempel barnets lärande till exempel i 

Montessori/Reggio Emilia förskolor (Winther Jørgensen & Phillips, 2009). 

 

Diskursen etableras som en helhet, där varje tecken är entydligt fastställt som moment genom 

relationerna till andra tecken, det gör den genom att utesluta andra möjliga betydelser som 

tecknen kan ha och andra sätt som de kan ha samband till varandra (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2009).   

 

När jag har lokaliserat nodalpunkter/knutpunkterna i materialet kan jag fastställa hur 

diskurserna, identiteten och det sociala rummet är diskursivt organiserade. Nodalpunkter 

organiserar diskurser till exempel begreppet och fenomenet lärande, myter organiserar ett 

socialt rum till exempel förskolan och mästersignifikanter organiserar identiteter i mitt 

datamaterial barnet. Alla begreppen hänvisar till knytpunkter i den sociala organiseringen av 

betydelse. Som ett exempel på en mästersignifikans som ofta associeras med nodalpunkt 

förskolan använder jag barnet. Myter organiserar ett socialt rum som exempel förskolan i mitt 

material. Mästersignifikanter organiserar identiteter till exempel barn, lärare, Montessori 

eller Reggio Emilia praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2009). 
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Följande avsnitt kommer undersöka hur knuttecknen knyts samman med andra tecken i mitt 

datamaterial. Gemensamt för knuttecken är att de inte säger ingenting i sig själva innan de 

genom ekvivalenskedjor sätts i samband med andra tecken som ger dem innehåll (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2009). Jag ska identifiera de tecken som i mitt material används för att 

beskriva lärande. Här har jag valt ut knuttecken/nodalpunkter från mitt datamaterial: 

utveckling, normala inlärningsprocess, inre drivkraft, sensitiva perioder, mognad, 

självrättning, delaktighet, absorberande sinne, förmågor, kommunikationsförmåga, kunskap 

och läroprocesser.  

 

Som sagt säger nodalpunkter delaktighet inget själv utan när den genom ekvivalenskedjan 

sätts i samband med andra tecken får de innehåll till exempel: delaktighet ger barn möjlighet 

att tänka, känna och handla då skapas möjligheten till ett aktivt utforskande och lärande 

(Reggio Emilia). 

   

Här är ett exempel från min resultatredovisning (sid 16) för att ni ska kunna se vart ifrån jag 

valt ut nodalpunkter från Montessori: Enligt Wennerström Sköljd och Bröderna Smeds (1997) 

har barnen som är yngre med sitt absorberande sinne en unik förmåga till inlärning, denna 

förmåga måste stödjas med kärlek och kroppskontakt. Barn lär genom sina fem sinnen så det 

är viktigt att man stimulerar deras syn, hörsel, lukt, smak och känsel så barnens utveckling 

sker på bästa sätt (Wennerström Skjöld & Bröderman Smeds, 1997, s. 24). 

 

Från Montessori kan inre drivkraft och absorberande sinne används för att beskriva lärandet. 

För att beskriva hur bilden av lärande skapas genom att just använda tecken som inre drivkraft 

och absorberande sinne så kan till exempel identitet då bli normal inlärningsprocess då inre 

drivkraft kopplas till lärande. 

 

Sen ska jag se vilka olika tecken som ryms i diskursen, redovisa bilden som skapas, namnge 

den och se hur den förhåller sig till andra diskurser som använder sig av andra tecken runt 

lärande. För att man ska se vilka tecken som ryms i diskurserna så skulle jag välja Montessori 

och Reggio Emilia i den diskursiva kategorin.  

  

Här kommer ett exempel från min resultatredovisning (s.23) från Reggio Emilia syn på 

lärande: Forsell (2008) skriver om hur barnet konstruerar kunskap tillsammans med andra. 

Barnen får möjlighet att utforska och lösa problem i arbetet, utveckla sitt tänkande och ställa 
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hypoteser samt skapa egna teorier. Kunskapssynen i Reggio Emilia är att barnen är med och 

aktivt skapar en kommunikation med andra, detta förutsätter professionellt ansvar som bygger 

på dialog/ kommunikation knyter samman pedagogiken i Reggio Emilia och även förskolorna 

till det övriga samhället (Forssell, 2008, s. 201). I ”Reggio Emiliadiskursen” är tecknen och 

de signifikanser som beskriver lärandet: utforska tillsammans med andra och inre vilja att 

lära. 

Dessa signifikanser ger mig bilden av lärandet från båda diskurserna att barnet har en egen 

inre vilja att lära, det som skiljer är att i Montessori är den sensoriska inlärningen är det 

viktigaste medan man i Reggio Emilia menar att utforskandet med andra är det viktigaste för 

lärandet.  

  

Hur förhåller man sig till ”Montessoridiskursen” och ”Reggio Emiliadiskursen” angående 

lärande i förhållande till andra diskurser som till exempel Lpfö 98/10 (Skolverket, 98/10)?  

Lpfö 98/10 (Skolverket, 98/10) använder dessa tecken och signifikanser för lärande: lustfyllt 

lärande och livslångt lärande (Lpfö 98/10, s.5 och 6). 

 

Nu när jag funnit hur knutpunkterna i datamaterial vet jag hur diskurserna, identiteten och hur 

det sociala rummet är diskursivt organiserade. Begreppen kartlägger hur diskursernas 

verkningar finns i datamaterial, hur var och en bildar kunskap, verklighet samt sociala 

relationer och identiteter. Språket formar verkligheten i diskursanalysen, texterna är 

avgörande hur Montessori och Reggio Emiliapraktiker uppfattas.   

 

 

9. Slutsats 

 

Det jag kommit fram till är att både Montessori och Reggio Emilia ser på barnet på ett 

liknande sätt där barnet själv har viljan att utforska och lära. Om jag jämför knutpunkten 

lärande som Montessori och Reggio Emilia hade enligt min analys var likheterna inre viljan 

att lära, skillnaderna var att Montessori förespråkar självinlärning medan Reggio Emilia 

förspråkar lärande tillsammans med andra genom en social aktivitet.  

 

Efter denna studie är det mer tydligt hur Lpfö 98/10 (Skolverket, 98/10) är inspirerat både av 

Reggio Emilia och Montessori då verksamheten både stimulerar och utmanar barnets 
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utveckling och lärande som att undervisningen anpassar sig efter barnens nivå, tar tillvara 

samt stärker barnens intressen för att lära sig, erövrar nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. Ett exempel från Montessori som jag tror att svenska förskolan har inspirerats av 

är att det finns en hemvrå (lekhörna likt ett hem med kök, bord, stolar, utklädningskläder med 

mera) för att barnen få utlopp för sitt rörelsebehov, lära sig det sociala samspelet och 

återupprepa saker som kanske händer dagligen till exempel matlagning. Ett exempel från 

Reggio Emiliapedagogiken som känns igen i svenska förskolan är att barn och pedagoger ska 

lära tillsammans och detta ska ske ständigt och att barnet är ett kompetent barn redan från 

födseln. 

 

Undersökningen har besvarat frågeställningar samt syftet genom att använda den 

poststrukturella teorin som utgår ifrån att barns sätt att vara faktiskt är olika i olika situationer 

och i olika miljöer detta har visat detta sig i båda pedagogikerna. Som jag nämnde i kapitel 

3.2 uttrycker man sig inom det poststrukturella perspektivet med orden: att barn inte är på ett 

visst sätt utan de blir på olika sätt beroende på i vilken miljö de befinner sig (Nordin Hultman, 

2006).  

 

Om man jämför mitt resultat mot den tidigare forskningen finns det inte stora skillnader utan 

mer likheter. Det i studien som har uppmärksammats är inga nyheter i relation till den tidigare 

forskningen men samtidigt var syftet med studien att mer jämföra lärande konceptet mellan de 

två praktikerna Reggio Emilia och Montessori och detta tycker har framkommit i studien. 

 

10. Nya forskningsfrågor 

  

Denna studie har visat ett behov av andra möjliga frågor att studera som skulle vara till gagn 

för samhället att få svar på då de ytterligare skulle nyansera och öka förståelsen för de olika 

pedagogikerna: 

 

- Vad skulle Montessori och Reggio Emilia göra om barnets inre vilja att lära och 

utveckla inte visade sig? 

 

- Hur skulle pedagogerna i Reggio Emilia arbeta med ett barn som har problem med 

kommunikationen? 
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