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Abstract 

 
The purpose of this essay is to find out if there is a general understanding of what the concept of ”a 

competent child” is in the writings of Maria Montessori, as well as in books written about Loris 

Malaguzzi. The essay then compares this with the answers from pre-school teachers in two Montessori 

and two Reggio Emilia pre-schools about their understanding of what a competent child is, how that 

shows in their behaviours and attitudes towards the children and in how they use this to arrange the pre-

school physical environment. The essay also takes a look at how the teachers work with documentation, 

how they perceive their chosen pedagogy helps them in their work with the pre-school curriculum and 

with the requirement that the pre-school teachings should be grounded in the scientific method, and also 

explores what does the teachers think about their role as a teacher.  

The essay then tries to analyse why Reggio Emilia has grown to be the predominant pedagogy   in the 

Swedish pre-schools and why Montessori has not. The investigation is based on qualitative interviews as 

well as observations made by the author. The study is based on Vygotskijs socio-cultural theory, which 

could be summarised that we all learn in social relations. 

 

The conclusion of the study is that there is a general understanding about the competent child in the 

books written by Maria Montessori and Loris Malaguzzi, as well as in the teacher’s answers to interview 

questions and in their acting in teaching situations.  

The study could see some differences in the design of the physical environments, the teachers’ views of 

their roles in their answers about the curriculum and that the pre-school should be based on the scientific 

method. These answers combined with the authors’ observations, the literature used for reference and 

the socio-cultural theory written by Vygotskij brings the author to the conclusion that Reggio Emilia 

could be seen as modern version of Montessori. Reggio Emilia is more up to date with a modern take on 

the role of teachers in advancing children’s learning and development, and the pedagogy also has the 

socio-cultural theory as a base for understanding how both adults and children learn. The Reggio Emilia 

pre-schools visited by the author also work with aesthetic expressions in a way that the pre- schools 

based in the Montessori pree-schools don´t. Reggio Emilia also ”gave” the Swedish pree-schools a tool 

for seeing the children, the teacher´s and the pree-school itself. It gave us pedagogic documentation.  

 

 

Title: It´s a sign of the times. 
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1. Inledning 
 

-Ja Ann-Sofie jag tror det är bäst att jag berättar lite om hur vi ser på barn och relationer inom 

Montessoripedagogiken. Vi tror inte på att vi pedagoger ska knyta an/ skapa för stor kontakt till barnen 

då vi vill att de ska kunna bli självständiga vuxna. 

(Montessorilärare 2015-05) 

 

Det här citatet fick jag höra under en av mina vfu-perioder på förskollärarutbildningen. Jag hade innan 

dess arbetat på en förskola och haft mina vfu-perioder på två andra förskolor. Samtliga var kommunala. 

Den synen på det kompetenta barnet som jag läste in i det citatet, och många andra tillfällen under de 

fem veckor jag var där, bidrog till att jag började fundera på om det finns någon gemensam bild av det 

kompetenta barnet. För mig var det här en krock mot det jag lärt mig på högskolan, på mina vfu:er och 

mot hur jag arbetar. Jag ser anknytning/kontakt/relationer som något nödvändigt för lärande. Jag fick 

även lära mig att man inte bör arbeta/utforska tillsammans med barnen (ibland gjorde pedagogerna det 

t.ex. på skogsutflykter men väldigt sällan på förskolan) utan att man som pedagog ska lägga fram 

material som inbjuder till lärande men istället för att vara en medskapare till kunskap så ska man inom 

montessoripedagogiken till största delen vara en passiv iakttagare. Även detta var främmande för mig då 

jag arbetat mycket Reggio Emilia inspirerat, där pedagoger ses som medskapare av kunskap. 

 

Jag började då fundera kring vad jag lärt mig på utbildningen. Har vi studenter lärt oss/fått en syn på 

barn som är Reggio Emilia inspirerad? Vår utbildning vilar på vetenskaplig grund och vi ska även arbeta 

vetenskapligt. Är det då så att vetenskapen har visat att Reggio Emilia pedagogiken är bättre på något 

sätt? Hur är läroplansmålen formulerade? Är förskolans läroplan verkligen Reggio Emilia inspirerad och 

varför? Främjar den till lärande på ett sätt som Montessori pedagogiken inte gör? Och framförallt, skiljer 

sig tankarna kring det kompetenta barnet åt mellan pedagogikerna och hos de pedagoger jag tänkt 

intervjua? 

 

1.1. Syfte/Frågeställningar	  
 
Syftet är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka om det finns någon skillnad i synen på det 

kompetenta barnet hos de fyra förskolor jag valt för min undersökning (två Reggio Emilia och två 

Montessori förskolor) och hur detta speglar sig i pedagogernas förhållningssätt och i lokalernas 

utformning. Jag tänker även jämföra de två olika pedagogiska inriktningarna med forskning inom barns 

lärande för att försöka se om någon av pedagogikerna uppvisar tydliga fördelar för att främja ett bra 

lärande. Vidare tänker jag undersöka hur Lpfö98 rev.10 är formulerad för att se om jag kan se ett 
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samband mellan den och någon av pedagogikerna. Detta för att försöka få en bild av varför just Reggio 

Emilia fått en sådan genomslagskraft i svenska förskolor. 

 

Detta tänkte jag göra genom dessa frågeställningar: 

• Finns det en skillnad i synen på det kompetenta barnet inom Montessori och Reggio Emelia 

pedagogiken? (Detta utifrån litteratur skriven av Maria Montessori, litteratur skriven om Loriz 

Malaguzzi och pedagogernas intervjusvar och förhållningssätt gentemot barnen). 

• Hur ser pedagogerna på miljöns betydelses för barns utveckling och självständighet? 

• Hur ser pedagogerna på sin egen roll i barnens lärande? 

• Hur tänker pedagogerna kring att förskolan ska vila på vetenskaplig grund? 

• Hur förhåller de sig till formuleringarna i Lpfö98 rev.10? 
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2. Utgångspunkt 
 

Som teoretisk utgångspunkt använder jag mig av sociokulturellt perspektiv. Detta gör jag därför att jag 

fått uppfattningen att man inom många förskolor har denna teori som grund för sitt sätt att arbeta. Jag 

kommer använda mig av Sandra Smidts bok Vygotskij och de små och yngre barnens lärande (2010) då 

hon på ett väldigt enkelt sätt redogör för Vygotskijs tankar. Boken är ingen originaltext av Vygotskij 

men Smidt anger själv att hon skriver utifrån Vygotskijs originaltexter och då boken även har 

förekommit som kurslitteratur på förskollärarutbildningen på Södertörns högskola anser jag att den 

passar att använda i denna uppsats. Jag kommer även använda två originaltexter av Vygotskij för att 

styrka det Smidt skriver. Anledningen till att jag enbart använder originaltexterna som ett komplement 

är för att jag anser att enbart dessa blir för invecklade att använda och att läsaren då kommer få lägga för 

stort fokus på att förstå teorin. Den här kombinationen anser jag möjliggör för läsaren att enkelt förstå 

Vygotskijs sociokulturella teori samtidigt som hans originalkällor lyfts fram för att ge ett djup i 

beskrivningen.  

 
 

2.1. Sociokulturellt	  perspektiv	  
 
Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896 och levde fram till 1934. Han blev endast 37 år gammal men 

under sin korta levnadstid så lade han grunden till en av de viktigaste teorierna genom tiderna, nämligen 

den sociokulturella utvecklingsteorin. Smidt (2010) skriver att Vygotskij ansåg att allt lärande är socialt. 

Med socialt avsåg han att begrepp och idéer ofta medieras genom mer erfarna personer, lärande bygger 

på tidigare kunskaper och att det sker främst genom kulturella och psykologiska redskap (2010:34). 

Vygotskij såg språket som det främsta kulturella redskapet som en människa kan ha och använda sig av 

(2010:42). 

 

Vygotskij skriver själv att språk och tänkande inte utvecklas parallellt eller i samma takt utan att de är 

utvecklingskurvor som möts och skiljs gång på gång (Vygotskij 1999:29). Vidare skriver Vygotskij om 

språkets sociala funktion och menar att även små barn som ännu inte har ett fullt utvecklat tal finner en 

intensiv utveckling av språkets sociala funktion (1999: 47). 

 

Vad är då mediering? Mediering handlar om att använda kulturella redskap och/eller tecken för att göra 

kvalitativa förändringar av tänkandet. Smidt (2010) skriver att man kan se på mediering som tillämpning 

av kommunikativa system d.v.s. mediering är olika sätt att kommunicera och då främst genom tecken 

och symboler. Detta i syfte att förstå, förklara eller representera världen och våra erfarenheter. De 
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kulturella redskapen är inte medfödda utan artificiella d.v.s. de är skapade av människor i sociala 

sammanhang (Smidt 2010:42-43, 56).  

 

Detta är precis det Vygotskij talar om då han skriver att språket bygger på tecken och dessa används vid 

alla slags psykologiska operationer. Som exempel nämner Vygotskij skriftspråket som han menar är ett 

språk där samtalspartnern är frånvarande men som ändå bidrar till sociokulturella relationer (1999:154: 

442 och 2013:55). Vygotskij menar att tänkandets utveckling är beroende av språket, som är tänkandets 

verktyg, och av barnets sociokulturella erfarenheter (1999:165, 392, 398).  

 
Vygotskij ansåg, som jag tidigare nämnt, att allt lärande är socialt och i och med detta så blir den andras 

roll i lärandet grundläggande. Men med den andra avsåg Vygotskij inte enbart en lärare utan han ansåg 

att den andra även kan vara ett barn (Smidt 2010:61). Vygotskij menade att barns medvetenhet/vetskap 

kommer från andra (barn eller vuxna) och att den enbart existerar som en respons till den sociala 

omvärlden. Vidare menade Vygotskij att barn tillägnar sig alla tecken och symboler som de behöver och 

använder sig av i sociala relationer som till exempel lek och utforskande (Smidt 2010:82).  

 

Vygotskij själv skriver att ordets betydelse inte är konstant utan att det förändras under barnets 

utveckling i takt med att barnet skapar nya relationer och får nya erfarenheter och sätt att se på saker 

(1999:402). Han skriver även om kreativitet, som han ansåg var en del av barnens lek, där de tillägnar 

sig tecken och symboler (2013). Vygotskij skriver att det är människans kreativitet som gör henne till en 

framtidsmänniska som skapar sin framtid samtidigt som hon förändrar sin nutid (2013:13). Vygotskij 

menade att fantasins bilder ger oss ett inre språk åt våra känslor (2013:23). 

 

Vygotskij talade även om internalisering som pekar på att barn som blivit medvetna om vad de kan och 

har lärt sig har uppnått en högre psykisk funktion. Detta är något som idag kan förstås som 

metakognition (Smidt 2010:101). Även här ser man att allt lärande är, enligt Vygotskij, socialt då 

metareflektioner kräver samtal med en annan person.  

 

En viktig del av Vygotskijs sociokulturella teori är den proximala utvecklingszonen. Vygotskij menade 

att undervisning endast är till nytta när den leder personen (i det här fallet barnet) från den punkt i 

utvecklingen där hen befinner sig just nu till den punkt hen skulle kunna uppnå med viss hjälp (Smidt 

2010:117). Smidt skriver att det viktigaste med den proximala utvecklingszonen är att man ser barnets 

potential. Det man ser att barnet gör i en specifik uppgift är det man vet att barnet kan göra just nu/då. 
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Potentialen ligger i vad barnet skulle kunna göra med viss hjälp. Det är klyftan däremellan som är den 

närmsta utvecklingszonen (2010:119). 

 

Vygotskijs teori kring den proxiamala utvecklingszonen går inte att läsa på någon specifik sida i hans 

böcker då det är en genomgående teori i alla hans böcker. Allt lärande ser Vygotskij sker i sociala 

relationer med hjälp av den proximala utvecklingszonen. Här kan man till exempel nämna språket som 

barn utvecklar med hjälp av en mer kompetent andra person (1999). Det närmsta man kan komma är när 

Vygotskij skriver att om inte människan ställs inför någon uppgift utan försätts i fullkomlig jämvikt så 

finns det ingen grund för att skapande ska uppstå. En sådan människa (som skulle vara fullkomligt 

anpassad till omvärlden) skulle inte kunna vilja något, sträva efter något eller skapa något (2013:35). 
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3. Metod 
 
Här nedan kommer jag ta upp vilka metoder jag valt för insamlingen av mitt empiriska material och 

varför jag valt dem. Jag kommer även redogöra för hur urvalet av förskolorna för min undersökning gått 

till, hur själva undersökningarna genomförts och hur jag bearbetat mitt empiriska material. Vidare 

kommer jag ta upp hur jag sökt efter litteratur till undersökningen och hur jag tagit hänsyn till de etiska 

aspekterna i undersökningen. 

 

 

3.1. Material	  
 
Med tanke på mitt valda undersökningsområde så anser jag att kvalitativa metoder passar mig bäst för 

insamling av empiri. I boken Handbok i kvalitativa metoder står det om fokusgrupper vilket jag kommer 

använda mig av för att samla in en del av mitt empiriska material. Genom att använda sig av denna 

metod kan man få fram olika perspektiv och sätt att tänka inom ett specifikt område/ämne. Vidare står 

det att fokusgrupper baseras på att deltagarna har något gemensamt som forskaren är intresserad av och 

genom att använda sig av några, i förväg bestämda frågor, så kan forskaren i diskussionen få svar på 

sina frågeställningar (Ahrne & Svensson 2011). Under fokusgruppdiskussionerna kommer jag använda 

mig av papper, penna och en diktafon. Diktafonen kommer jag använda för att kunna få allt som sägs 

exakt som det sägs på band men jag kommer även behöva anteckna eventuella händelser som inte hörs 

på ljudinspelningen t.ex. ansiktsuttryck m.m. Även det tas upp i boken Handbok i kvalitativa metoder 

där det står att fokusgruppdiskussioner bör spelas in och transkriberas. Vidare står det att man kan 

använda sig av videoinspelning för att fånga andra omgivande faktorer vilket möjliggör för en djupare 

analys av materialet men jag kommer istället använda mig av papper och penna då jag anser att det är 

lättare för en så pass liten undersökning som jag ska göra. Det inspelade materialet kommer jag sedan 

transkribera. Fördelen med detta, mot att använda ett dataprogram, är att tolkningsarbetet börjar redan 

här (Ahrne & Svensson red. 2011). 

 

Jag kommer även observera inne på de avdelningar där de pedagoger som ingick i fokusgrupperna 

arbetar. Detta för att kunna få en djupare analys av mitt material och för att kunna se om de säger en sak 

i fokusgruppen men sen gör en helt annan på avdelningen. Jag vill även kunna se hur lokalerna är 

utformade. I boken Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning står det att observationer är väldigt användbara när man ska samla information om 

beteenden och skeenden. De skriver vidare om ostrukturerade observationer, som jag kommer använda 
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mig av, och nämner att denna metod är till för att samla så mycket information som möjligt (Patel & 

Davidson 2011). Dock behöver jag ha någon form av struktur så jag ändå kan avgränsa mina 

observationer men inte i samma utsträckning som man gör i en strukturerad observation. 

 

 

3.2. Urval	  
 
Tanken var från början att jag skulle använda mig av en montessori förskola, en Reggio Emilia förskola 

och en kommunal förskola i min undersökning men efter lite funderingar och överväganden så bestämde 

jag att det blir bäst att enbart ha montessori- och reggio emilia förskolor i undersökningen och att då ha 

två förskolor inom varje pedagogik för att få ett mer tillförlitligt resultat då det innebär att jag har 

tillgång till en större mängd empiriskt material. Jag har inte valt någon specifik åldersgrupp på de barn 

pedagogerna jag intervjuat arbetar med då jag inte anser att ålder är relevant i förhållande till det jag 

undersöker. Däremot har jag bett de enskilda förskolecheferna som jag kontaktat om att få intervjua 

pedagoger med olika utbildningar, ålder, och som arbetat olika länge på den berörda arbetsplatsen då det 

är faktorer som jag ser skulle kunna ha relevans för min undersökning.  

 

Jag har inför undersökningen kontaktat 22 montessoriförskolor varav fem svarat att de tyvärr inte kan ta 

emot mig då de just nu har många nya medarbetare. Tre förskolor har svarat att jag kan få komma till 

dem och resterande förskolorna har inte svarat alls. Jag mailade dock inte alla 22 förskolor på en gång 

utan jag mailade först till fem förskolor men fick då enbart svar ifrån en om att de gärna tog emot mig. 

Därför mailade jag ytterligare 17 montessori förskolor för att ha en chans att hitta ytterligare en som 

skulle kunna ta emot mig. Jag har även kontaktat fem Reggio Emilia förskolor och av dessa svarade tre 

stycken att de gärna tar emot mig. En förskola svarade att de just nu inte passar då de har mycket ny 

personal och en förskola har inte svarat alls.  

 

Jag har valt att benämna montessoriförskolorna som Tulpanen och Rosen och Reggio Emilia 

förskolorna som Solen och Månen då jag hoppas det ska bli lättare för läsaren att skilja de olika 

pedagogikerna åt än om alla förskolor skulle ha olika blommor som namn.  

 

Montessoriförskolan Tulpanen är belägen i en förort till Stockholm i ett område som mestadels består av 

bostadsrätter. Förskolan ligger belägen i botten på ett större hus och det finns en ganska liten gård till 

utan tillgång till natur. 
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Montessoriförskolan Rosen ligger inne i Stockholm. Förskolan består av ett enskilt hus och det finns 

mycket natur i närheten och en gård som hör till förskolan.  

 

Reggio Emilia förskolan Solen är belägen i en förort till Stockholm. Den ligger ganska centralt med 

andra skolor i närheten och villor inte långt därifrån. Förskolan är en enskild byggnad som upplevs vara 

väldigt stor när man ser den och till den hör en relativt stor gård. 

 

Reggio Emilia förskolan Månen ligger mitt bland en massa villor i en förort till Stockholm. Förskolan 

upplevs som ganska liten när man ser den utifrån men är betydligt större inuti och det finns en stor gård 

som tillhör förskolan.  

 
 

3.3. Genomförande	  
 
Inför undersökningarna så mailade jag till olika förskolechefer inom de valde pedagogikerna och 

presenterade mig själv, förklarade att jag skriver mitt examensarbete och vad uppsatsen vad syftet med 

min undersökning är. Jag skrev även när jag skulle behöva komma till dem för att hinna genomföra min 

undersökning och hur lång tid jag skulle behöva för att genomföra observationen och intervjun. Jag bad 

även om att få intervjua 3-4 pedagoger samtidigt om det var möjligt eftersom min undersökning bygger 

på hur hela arbetslaget/alla pedagoger arbetar. Jag uppmanade dem även att kontakta mig via mail eller 

telefon om de hade några övriga frågor kring undersökningen. Då jag först mailade fem förskolor inom 

respektive pedagogik och att jag senare behövde maila ytterligare några för att kunna komma ut till en 

till montessoriförskola, så ser de mail jag skickat lite olika ut. Detta för att jag fick kort om tid för den 

sista montessori förskolan och att jag då fick be dem om att få komma redan veckan efter att mailet är 

skickat. (Se bilagor 1 & 2) 

 

Inför skrivandet av intervjuguiden funderade jag mycket på hur jag skulle formulera frågorna. Det var 

viktigt för mig att få svar på det jag undersöker men att ändå kunna ställa frågor som inte skulle 

uppfattas som kritik mot någon av förskolorna/pedagogikerna. Därför var jag väldigt noga med hur 

frågorna formulerades så att jag hela tiden lyfte att jag visserligen var intresserad av hur de enskilda 

pedagogerna arbetar men att det är hur hela arbetslaget arbetar som är relevant. I intervjuguiden har jag 

ingen fråga kring pedagogisk dokumentation då jag från början inte trodde att det skulle vara av relevans 

för min undersökning. Detta visade sig dock vara en viktig del efter att jag läst en del av den litteratur 

jag använt och efter att jag varit hos den första medverkande förskolan (som var en Reggio Emilia 
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förskola). Jag har därför lagt till litteratur om enbart pedagogisk dokumentation. Under intervjuerna har 

jag även berättat för pedagogerna att jag tror detta kan vara en viktig del i min undersökning och 

möjliggjort för de medverkande pedagogerna att berätta om deras arbete kring detta. 

Eftersom jag varit hos både Reggio Emilia förskolor och Montessoriförskolor så har jag skrivit två olika 

intervjuguider (se bilagor 3 & 4). Bortsett från en fråga så är alla andra frågor samma men det finns tre 

orsaker till att jag gjort två olika guider.  

1: Jag vill undvika att säga fel förskola när jag är där. Står det både Montessori och Reggio Emilia är det 

lätt att säga fel och om någon pedagog vill se på frågorna så ser det inte professionellt ut. 

2. Eftersom frågorna vänder sig till hela arbetslaget och för att kunna ge pedagogerna lite tid att 

diskutera med varandra så mailade jag ut frågorna till dem och då ser det bättre ut om frågorna vänder 

sig till varje enskild pedagogik. 

3. Till montessoriförskolorna lade jag till en fråga om hur de ser på begreppen normalisera, disciplinera 

och själen utifrån dagens samhälle och förskolans styrdokument. Detta för att dessa begrepp enbart 

förekommer inom montessoripedagogiken och därför inte är relevanta för Reggio Emilia pedagogerna.  

 

Inför mitt besök på förskolorna så mailade jag intervjufrågorna till förskolecheferna och bad om att de 

skulle ge dessa till de pedagoger som skulle vara med på intervjun. Tre förskolechefer hade 

vidarebefordrat frågorna till pedagogerna men inte förskolechefen på förskolan Solen. Detta uppdagades 

när jag frågade pedagogerna om de hade några frågor kring mina frågor innan vi skulle börja intervjun. 

Vi gjorde dock så att vi läste igenom frågorna innan och intervjun gick bra ändå.  

 

De flesta pedagogerna hade mina intervjufrågor med sig till intervjun och även anteckningar som de 

skrivit ner vilket underlättade för mig då samtalet flöt på lättare. Detta eftersom de inte behövde fundera 

så mycket kring varje fråga utan kunde diskutera kring deras egna tankar i relation till deras kollegors 

tankar. Intervjuerna har genomförts i personalrummet på de enskilda förskolorna och tog omkring en 

timme att genomföra. Tyvärr var det inte möjligt att intervjua 3-4 pedagoger på varje förskola utan jag 

har intervjuat 2-3 pedagoger. Dock inte på förskolan Rosen då det dagen jag var där var personalbrist så 

jag har därför enbart kunnat intervjua en pedagog men som gav väldigt utförliga svar så jag anser ändå 

att den intervjun är tillräcklig. Man får då även ha i åtanke att det inte var det lättaste att få tag på en 

Montessoriförskola som kunde ta emot mig.  

 

Jag använde mig av en diktafon för att spela in samtalen då jag tycker det ser mer professionellt ut än att 

använda min privata mobil. Dessutom har diktafonen en funktion för brusreducering så jag lättare kan 

höra vad som sägs när jag ska transkribera. Jag hade även med mig ett block och penna så jag kunde 
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anteckna under intervjun om det var saker som hände som jag inte kan höra på diktafonen t.ex. 

kroppsspråk.  

 

Jag har genomfört observationer på alla förskolor utom på Solens förskola då det hade blivit ett 

missförstånd mellan förskolechefen och pedagogerna. Det visade sig när jag kom att de inte blivit 

informerade om att jag även skulle observera så alla barnen var ute alternativt iväg och pedagogerna 

ansåg att det inte skulle ge mig så mycket att observera utomhus och de kände sig oförberedda på att bli 

observerade just då. Detta var helt förståeligt för mig. Pedagogerna sa däremot att jag gärna fick komma 

tillbaka en annan dag för observation och jag har därför försökt få kontakt med den förskolechefen för 

att kunna hitta en dag som skulle passa, tyvärr har jag inte fått något svar. Alla observationer har 

genomförts innan jag intervjuat då jag ser en fördel med det i och med att pedagogerna inte hinner bli 

lika nervösa som de skulle kunna bli om observationerna genomförts efter intervjuerna. Jag tror att det 

lätt blir så att pedagogerna tänker på allt de gör och säger extra mycket om jag observerar efter 

intervjuerna och då blir resultatet missvisande.  

 

Min tanke inför observationerna var att jag skulle kunna sitta lite avsides men det visade sig snart att det 

inte skulle gå då många barn var väldigt intresserade av vem jag var. Jag tyckte därför det var lättast att 

jag presenterade mig och förklarade att jag bara skulle vara där ett litet tag för att se vad de gör på sin 

förskola och att jag skulle sitta lite vid sidan i rummet och skriva (detta gjorde jag för de barn som 

frågade mig). Den lilla informationen räckte för att barnen inte skulle tycka att det var så konstigt att jag 

var där. Jag känner att det var ett bra beslut att ändå berätta det lilla jag gjorde för barnen då de annars 

hade lagt så stort fokus på mig att min observation hade blivit missvisande då jag tror att de hade agerat 

annorlunda mot hur de gör när jag inte är där. Då varje avdelning består av flera rum och jag var 

intresserad av att se hur alla rum ser ut, och för att kunna observera alla pedagoger, så fick jag flytta på 

mig emellanåt. Detta var däremot inget som jag upplevde påverkade barnens aktivitet och pedagogerna 

var medvetna redan innan om att jag skulle gå runt och kolla. För att kunna komma ihåg det jag såg och 

hörde så hade jag med mig block och penna när jag observerade så att jag kunde anteckna under hela 

observationerna. Jag anser att det är bättre än att anteckna allt efteråt då jag tror att man lätt missar 

mycket då eller så minns man saker lite felaktigt vilket kommer ge ett missvisande resultat. 
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3.4. Bearbetning	  av	  material	  
 
Alla intervjuer har transkriberats vilket innebär att jag lyssnat på varje intervju och skrivit ner allt som 

sägs på en dator. Detta är väldigt tidskrävande och det finns program som kan transkribera åt mig. Jag 

har dock valt att inte använda något sådant program då själva transkriberingsarbetet ger mig en 

möjlighet att kunna börja analysera mitt empiriska material redan då. Transkriberingarna har jag sedan 

skrivit ut för att kunna se dem som en helhet, för att lätt kunna bläddra i dem och för att enkelt kunna se 

och jämföra svar. Jag har sedan letat efter svar i varje transkribering som relaterar till mitt syfte och 

mina frågeställningar. Detta brukar benämnas som kodning.  

 

De svar jag fått från pedagogerna och som kommer användas i resultat- och analyskapitlet har ändrats 

för att bli mer lättförståeligt. Jag har så långt som möjligt behållit originalmeningarna men då talspråk 

inte alltid är så lätt att förstå när det skrivs ner anser jag det vara nödvändigt att ändra dessa till 

skriftspråk. Jag har även läst igenom mina observationsanteckningar för att se om jag hittar 

likheter/skillnader i pedagogernas förhållningssätt och i miljöernas utformning. 

 
 

3.5. Sökandet	  efter	  litteratur	  
 
Inför sökandet av litteratur började jag med att leta på Diva (en internetsida där godkända uppsatser 

publiceras) för att kolla om någon redan skrivit en liknande uppsats. Då jag inte hittade någon relevant 

uppsats så började jag läsa olika uppsatser som var skrivna om det kompetenta barnet och i dessa hittade 

jag förslag på vidare läsning som skulle kunna vara relevant för min undersökning. Vissa böcker som 

jag sedan läste visade sig vara irrelevanta såtillvida att de inte passade i min undersökning men de gav 

mig förslag på annan litteratur. Jag använde mig också av sökmotorn Eric där bland annat vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar publiceras. Jag googlade även på Maria Montessori och hittade bland annat 

Svenska Montessoriförbundet och därifrån har jag sedan sökt mig vidare för att hitta litteratur skriven av 

Maria Montessori. Då de böcker jag använt mig av för att skriva om Montessori är gamla så fick jag 

vända mig till antikvariat för att få tag på dem. Samma sak gjorde jag när jag letade litteratur gällande 

Reggio Emilia. Dock var det svårt att hitta litteratur skriven av Loris Malaguzzi. Jag hittade enbart 

litteratur skriven om honom och hans filosofi. När jag googlade på Reggio Emilia hittade jag till 

exempel Reggio Emilia institutet som gav förslag på litteratur.  

Jag har även använt mig av Adlibris sökfunktion för att se vilka böcker som kommer upp när man söker 

på de enskilda pedagogikerna och litteratur kring det kompetenta barnet och barndomspsykologi. Jag 

använde dessutom Google när jag letade litteratur.  
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3.6. Etiska	  överväganden	  
 

Jag kommer i min undersökning förhålla mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2013). Det finns fyra allmänna krav som 

man måste ta hänsyn till när man bedriver forskning eller genomför en undersökning. Dessa krav är: 

 

• Informationskravet: Innebär att jag måste informera undersökningsdeltagaren/deltagarna om 

vilken uppgift de har i undersökningen och hur undersökningen kommer gå till. Jag har en 

skyldighet att informera om alla saker som skulle kunna påverka deras beslut till att medverka 

eller ej. Jag måste även upplysa dem om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att 

avbryta sin medverkan närsomhelst.  

• Samtyckeskravet: Jag måste innan intervjuerna/observationerna få deltagarnas samtycke till att 

medverka. Om jag även använder mig av barn i undersökningen så behöver jag målsmans 

tillstånd. 

• Konfidentialitetskravet: Alla medverkande i undersökningen ska ges konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem. Eventuella namn på 

personer, och i mitt fall även förskolor, som nämns i undersökningen måste vara fingerade.  

• Nyttjandekravet: De uppgifter jag samlar in om enskilda personer får jag enbart använda i min 

undersökning. De får inte lånas ut eller på annat sätt användas i icke-vetenskapliga syften.  

 

 

3.7. Forskarrollen	  
 

Staffan Stukát skriver i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap om hur man som forskare 

bör förhålla sig till sitt material och vikten av att redovisa även det material man samlat in men som 

pekar åt ett annat håll än det som forskaren kanske vill. Stukát menar att man som forskare måste 

förhålla sig objektivt till sitt material för att kunna göra en rättvis analys och få ett icke missvisande 

resultat (Stukát 2005).  

 

Då jag inleder denna uppsats med ett citat som lätt kan uppfattas som ganska kritiskt emot 

Montessoripedagogiken så är jag medveten om att man som läsare kan få en uppfattning av att jag är 

mer för Reggio Emilia pedagogiken. Jag hade självfallet mina funderingar kring Montessoripedagogiken 

innan jag började skriva denna uppsats, annars hade denna uppsats inte kommit till. Jag har därför 
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ansträngt mig till det yttersta för att förhålla mig objektivt till allt material och att visa detta för läsaren 

genom det resultat jag redogjort för och genom min analys och slutdiskussion. Jag menar heller inte att 

min undersökning kan/ ska ligga grund för några generella slutsatser då det för det skulle krävas ett 

mycket större empiriskt underlag. Detta nämner jag även i slutdiskussionen.  
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4. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel går jag igenom den litteratur som jag använt mig av. I innehållsförteckningen kan ni se att 

Montessoripedagogiken enbart har en rubrik medan Reggio Emilia har två. Detta för att Maria 

Montessori själv skrivit de böcker jag kommer använda och därför blir den rubriken både en genomgång 

av pedagogiken och en genomgång av den litteratur som kommer användas. För Reggio Emilia blir det 

lite annorlunda då Loriz Malagzzi inte skrivit något själv. Därför börjar jag med att gå igenom 

pedagogiken/filosofin för att sedan redogöra för den litteratur som kommer användas när jag skriver om 

Reggio Emilia. Vidare redogör jag för den tidigare forskningen och fortsätter sedan med 

referenslitteraturen. 

 

 

4.1. Montessori	  
 

Maria Montessori är grundaren av Montessoripedagogiken (även kallad Montessorimetoden). 

Montessori föddes i Chiaravalle i Italien och levde mellan 1870-1952. Hon var Italiens första kvinnliga 

läkare, undervisade i pedagogik och uppehöll en professur i antropologi 1904-1908. Många kallar henne 

för en pionjär när det kommer till förståelsen för fostrets förmåga, förlossningens betydelse för barnet 

och individens rätt att få bli behandlad som en individ och att få utvecklas i sin egen takt. Maria 

Montessori är känd för att (i likhet med Jean Piaget) dela in barns utveckling i steg. Ibland talar man om 

en om utvecklingstrappa. I sina böcker Barndomens gåta och Barnasinnet. The Absorbent Mind skriver 

hon om dessa steg och om sina tankar kring barns inneboende krafter och förmågor som gör dem 

förmögna till utveckling. Hon skriver även om miljön och pedagogernas roll i barnens utveckling och 

hur barnens möjlighet till utveckling relaterar till samhällets utveckling. Hon skriver bland annat att barn 

äger fantastiska konstruktiva och dynamiska krafter som varit oupptäckta under århundranden och att 

det nu är dags att ta tillvara på dessa för att kunna möjliggöra för ett fredlig och harmoniskt samhälle. 

Montessori menade att man hittills slösat bort de tidiga barnaåren och istället för att fortsätta med det så 

bör man ta tillvara på dessa år och ge dem den största möjliga uppmärksamhet. Montessori menade även 

att dessa år aldrig kan kompenseras för i ett senare stadium och att det är människans plikt att ta tillvara 

detta då man stod inför något betydligt värdefullare än guld, man stod inför, och hade ett ansvar för, 

människans själ. Vidare skriver Montessori att man numera inte bara ser en skola eller en 

undervisningsmetod utan man ser människan som en helhet och dennes förmåga till fri utveckling. 

Montessori menade därigenom att undervisningen borde grunda sig på människans personlighet d.v.s. 

människan själv bör vara undervisningens centrum. Montessori ansåg även att det var dags att man 
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slutade se på barnen som hjälplösa och som tomma behållare och att man borde se dem som fullvärdiga 

medborgare och fullt kapabla till egen utveckling (Montessori 1992). 

”Den nya människan träder fram, hon som inte längre är ett offer för vad som händer, utan tack vare 

sin klarsynthet kan styra och forma mänsklighetens framtid.” (Montessori 1992:20) 

 

En viktig del av Montessoripedagogiken är den roll Maria Montessori lade vid miljön och pedagogens 

roll. Montessori menade att det var pedagogens roll att tillhandahålla en förberedd, ordningsam, och 

tilltalande miljö och hon betonade också att pedagogen själv ska vara förberedd. Pedagogen bör heller 

inte lägga sig i barnens arbete utan ska låta dem arbeta ifred. Montessori menade att det inte är 

nödvändigt att utveckla någon speciell observationsmetod för att kunna tolka barnens rörelser 

(Montessori 1992 & 1998). 

 

Maria Montessori använde sig även av begrepp som normalisera och disciplinera. Med detta menade 

hon att vissa barn kan vara för tillbakadragna/slöa och vissa för aktiva/bråkiga och dessa behöver 

normaliseras och detta kan man göra genom disciplin. Hon talade även om disciplin som en inneboende 

förmåga där den inre disciplinen är det som får en människa att ta sig för något t.ex. ta fram ett 

arbetsmaterial och att sedan ha disciplinen att kunna sitta och arbeta med det. Montessori menade att 

man behöver ha en inre disciplin för att kunna vara fri. När barnen har funnit denna inre disciplin så är 

de inte längre tillbakadragna/slöa eller aktiva/bråkiga utan de är normala d.v.s. de har normaliserats 

(Montessori 1992). 

 

Maria Montessori talade även om det absorberande sinnet. Med detta menade hon att för att kunna 

komma ihåg något så krävs det ett minne, något som barn inte har. Barnet måste därför konstruera ett 

minne men innan det är gjort så absorberar barnet kunskap. Detta menade Montessori sker genom en 

sorts mentala kemiska processer i barnets inre (Montessori 1992).  

Även känsliga perioder är något som Maria Montessori talade om. Dessa perioder är övergående och 

varje period är bundna till en speciell sorts förvärvande av kunskap eller färdighet. När denna egenskap 

eller färdighet sedan har utvecklats så kommer mottagligheten att försvinna. Om barnet däremot inte får 

ta sig igenom en period på rätt sätt så har sedan möjligheten att naturligt kunna förvärva den 

kunskapen/färdigheten gått förlorad för alltid (Montessori 1998). 
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Maria Montessoris utvecklingssteg/ trappa 

Maria Montessori delade, som jag tidigare tagit upp, barns utveckling i olika steg. Dessa steg är: 

 

Födseln – 6 år: Denna period delas in i två delar, födseln till 3 år och från 3 år till 6 år. Under den första 

av dessa perioder har barnet ett medvetande som de vuxna inte kan nå d.v.s. de vuxna kan inte utöva 

något inflytande på barnet. Under den andra av dessa perioder börjar barnet bli mer mottaglig för 

vuxeninflytande. Barnets personlighet genomgår i denna period stora förändringar. (Montessori 1992). 

 

6 – 12 år: Detta är en biologisk tillväxtperiod som inte följs av några övriga förändringar. Barnet är här 

lugnt och lyckligt. Här är det lämpligt att delge barnet information om dess omgivande kultur. 

(Montessori 1992) 

 

12 – 18 år: Även denna fas delas in i två underfaser. 12 – 15 år och 15 – 18 år. Även här sker det fysiska 

förändringar och det är i denna fas som kroppen når sin fulla mognad. Efter 18- års ålder är människan 

fullt utvecklad och genomgår inga övriga förändringar. Man blir bara äldre. (Montessori 1992)  

 

 

4.2. Reggio	  Emilia	  
 
Grundaren av Reggio Emilia filosofin är Loris Malaguzzi. Malaguzzi föddes i Correggio, Italien och 

levde mellan 1920-1994. Man vet inte så mycket om Malaguzzis liv men man vet att hans erfarenheter 

av att växa upp under Benito Mussolinis fasciststyre hade stor inverkan på hans tankar och utveckling. 

Man vet även att Malaguzzi hämtade stor inspiration från Vygotskijs sociokulturella teorier. 

Malaguzzi var folkskollärare och studerade under en period psykologi vid Roms nationella 

forskningscenter. Hans strävan var att barnen i Reggio Emilia (staden där han började arbeta och där 

pedagogiken har sitt ursprung) skulle utbildas till att bli ifrågasättande individer. De skulle ifrågasätta de 

befintliga strukturerna, värderingarna, katolska kyrkan som stött fascismen och den kultur som bidrog 

till att kvinnorna hade inga eller väldigt få rättigheter. Malaguzzi menade att genom att fundera och 

ifrågasätta så skulle barnen lära sig att utmana och förändra. 

En av de saker som utmärker Malaguzzis pedagogik är hans tankar om hur inlärning sker. Han ser inte 

inlärning som något logiskt och linjärt utan som något som sker genom starter och stopp, hopp, skutt 

och bakåtsteg. Han menade även att betydelse inte är en färdig och definierad företeelse utan att den 

skapas genom sociala handlingar och att för att kunna tolka dessa handlingar så krävs ytterligare 

kunskaper om dess sociala miljö. (Smidt 2014) 
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Några av Reggio Emilias viktigaste pedagogiska hörnpelare: 

 

• Relationer:  

Malaguzzi pratade ofta om en pedagogik av relationer. Med detta menade han relationerna 

mellan barn, lärare och familjemedlemmarna/den utvidgade familjen. Med den sociokulturella 

teorin som inspiration såg Malaguzzi relationer som något avgörande för allt lärande och 

därigenom en av de viktigaste grundpelarna inom Reggio Emilia filosofin. Malaguzzi ansåg även 

att alla barn är kompetenta och att i det ligger förmågan att kunna kommunicera och forma 

relationer. Vidare ansåg Malaguzzi att för att kunna ha en pedagogik som grundar sig på 

relationer så räcker det inte om pedagogerna enbart känner barnen på ytan utan de måste känna 

till alla sidor av barnen. Detta för att kunna förstå/avkoda det barnen gör/säger och för att 

därigenom kunna arbeta vidare och på så sätt bidra till barnens lärande. (Smidt 2014) 

 

• Lyssna och dokumentera:  

Begreppet aktivt lyssnande är ofta använt inom Reggio Emilia. Barnens åsikter och tankar är 

viktiga och förtjänar att bli lyssnade på och bli tagna på allvar. Genom att de vuxna lyssnar på 

barnen så lär sig även barnen att lyssna på de vuxna och på varandra. Genom detta får man syn 

på andra tankar, värderingar och idéer och skapar nya system tillsammans med andra. Som 

pedagog ska man vara lyhörd för det barnen säger för att sedan kunna använda det som 

utgångspunkt för olika arbeten (man ska arbeta efter det barnen finner intressant). För att komma 

ihåg det barnen säger (barn säger även saker med hjälp av kroppen) så måste man som pedagog 

dokumentera genom att anteckna och fota. Genom detta antar man en professionell roll som ser 

barnen som kompetenta sökare. Pedagogen ska skifta mellan att vara en observatör, följeslagare 

(medupptäckare) och vägledare. Det är även pedagogen som vidare skaffar resurser för det 

arbete man ska göra, tolkar det barnen gör/säger under arbetet, dokumenterar och arbetar vidare 

med det. (Smidt 2014) 

 

• Ett barn har hundra språk 

Med barnens hundra språk syftar man inom Reggio Emilia på alla de olika sätt som barn kan 

uttrycka sin idéer, funderingar, tankar, frågor och känslor på. Detta kan de göra genom att: 

teckna, måla, tillverka, sjunga, dansa, spela teater, rollspel, beröra, lukta, smaka, lyssna, flytta på 

saker, smeka, känna, omfamna, tala. 
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Här kan sedan gå in djupare i till exempel måla och teckna och nämna: målarpenslar, kritor, 

blyertspennor, vattenfärg, oljefärg o.s.v. De kan använda lera, gyttja, vatten m.m. Detta är 

barnens hundra språk. (Smidt 2014) 

 

• Lärarnas hundra språk 

Med lärarnas hundra språk menade Malaguzzi de olika sätt på vilka pedagogerna dokumenterar. 

De sätt de använder sig av är, enligt Malaguzzi, olika språk. Eftersom Reggio Emilia 

pedagogiken bygger på relationer så behöver arbetet dokumenteras så att andra kan ta del av det 

och för att alla ska kunna ta del av det så behöver man kunna visa det man gjort på olika sätt 

d.v.s. olika dokumentationstekniker/språk. (Smidt 2014) 

 

• Den tredje deltagaren/ pedagogen 

Inom Reggio Emilia pedagogiken ser man miljön som en viktig del för lärande. Man brukar 

därför kalla miljön för den tredje pedagogen. För att inbjuda till olika aktiviteter och sociala 

mötesplatser så skapar man tilldragande platser som till exempel ateljén (där ateljéristorna 

arbetar) och torg. Man har även låga fönster, ytorna är öppna och ljusa och allt material är 

lättillgängligt för barnen. (Smidt 2014) 

 

• Demokrati och delaktighet 

Enligt Malaguzzi så ska förskolorna vara en plats där demokrati bör eftersträvas och uppnås. För 

att uppnå detta så ska barnen uppmuntras till att bli oberoende tänkare, ifrågasättande, 

engagerade och kommunikativa medlemmar i deras eget samhälle. De ska vara delaktiga i alla 

delar av verksamheten för att på det sättet lära sig demokratins grunder. (Smidt 2014) 

 

 

4.2.1. Genomgång	  av	  litteratur	  om	  Reggio	  Emilia	  	  
 

Sandra Smidt är författare till boken Malaguzzi – grundare av Reggio Emilias förskoleverksamhet 

(2014). Smidt anses av många vara en expert på pedagogik för yngre barn och har bland annat skrivit 

boken Vygotskij och de små och yngre barnens lärande (2010). Det som jag skrivit om Loriz Malaguzzi 

och Reggio Emilia filosofin här ovan är ifrån Smidts bok. 
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Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée står som redaktörer till boken Om 

värden och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia där olika 

författare är med och skriver olika delar. Några författare är: Karin Alnervi som är förskollärare och 

doktorand i pedagogiskt arbete. Anna Barsotti som introducerade Reggio Emilia filosofin i Sverige och 

som idag är verksam inom Reggio Emilia institutet. Ingela Elfström som är doktorand i didaktik. Hillevi 

Lenz Taguchi som är docent och lektor i pedagogik och Ulf P. Lundgren som är professor emeritus vid 

Uppsala universitet där han haft en personlig professur i pedagogik. Han forskar bland annat inom 

läroplansteori, klassrumsforskning, utvärdering, utbildningspolitik och utbildningshistoria. 

 

I boken kan man bland annat läsa om hur Reggio Emilia kommit att bli så populär i Sverige. En 

anledning till detta är att man fått en annan syn på barn, nämligen barnet som en kompetent individ. 

Vidare står det att Reggio Emilia filosofin har utmanat den svenska förskolan till en större medvetenhet, 

djärvhet och frihet och att filosofin har fått teori och praktik att samverka på ett sätt som de tidigare inte 

gjort. Utöver det kan man även läsa att Lpfö 98 rev.10 utgår från den traditionella svenska 

förskolepedagogiken men att man kan se tydliga spår av ett Regio Emilia inspirerat arbetssätt. 

(Colliander, Stråhle & Wehner-Godèe red. 2013)  

 

Begreppet transkulturalitet lyfts även som en vidareutveckling av begreppet interkulturalitet. Då Reggio 

Emilia filosofin bygger på sociala relationer så är ett interkulturellt förhållningssätt betydelsefullt för att 

kunna få ett bredare perspektiv på lärande. Författarna lyfter den begränsning som de anser finns i 

begreppet interkulturalitet där man ändock ser en skillnad mellan vi och dem och våra sätt att betrakta 

världen. De har därför infört begreppet transkulturalitet som ett begrepp som ser över d.v.s. det spelar 

ingen roll vem vi möter för vi skapar oss i en ständig förändring. Vi har en annan öppenhet för den 

andres olikhet och vi låser inte fast ”den andre” i de föreställningar vi har om dennes kulturella 

tillhörighet. Som en självklar del av detta begrepp så lyfts även den demokratiska aspekten inom Reggio 

Emilia filosofin där de skriver att i ett demokratiskt samhälle så behöver alla lära sig att lära sig 

tillsammans och därför bör en utbildning (förskola) ses som en plats där förmågan till att lära och skapa 

mening tillsammans är basen för allt lärande. Författarna tar även upp vikten av dokumentation och hur 

den kan vara ett av de viktigaste verktyg som Reggio Emilia filosofin bidragit med till den svenska 

förskolan för att kunna fostra ett nytt demokratiskt och transkulturellt samhälle. (Colliander, Stråhle & 

Wehner-Godèe red. 2013)  

 

Katarina Grut står som redaktör till boken Exemplet Reggio Emilia. Pedagogik för demokrati och lokal 

utveckling. Boken är skriven av olika författare däribland Gunilla Dahlberg som är professor i 
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pedagogik, Harold Göthson som är pol mag och nu arbetar som pedagogisk handledare och 

organisationskonsult och Anna Barsotti som introducerade Reggio Emilia filosofin/pedagogiken i 

Sverige. Hon är idag verksam vid Reggio Emilia institutet i Stockholm. I boken kan man läsa att 

generation efter generation av ”Reggio barn” lär sig hur man i samarbete med andra blir utforskande och 

företagande för att sedan kunna fungera i samhället, och att syftet med en demokratisk skola inte är att 

förstå rätt utan att förstå mer. Detta grundar sig i Malaguzzis tankar om relationerna som grund för 

lärande och ett demokratiskt arbetssätt och samhälle. Författarna skriver att vi blir till i en tillvaro där 

den kultur vi är i avgör vilka vi görs till och vilka vi gör oss själva till. Författarna skriver även att 

Reggio Emilia filosofin har synliggjort hur vi inom den svenska förskolan använt oss av våra invanda 

sätt av att tänka och handla och gett oss nya sätt att se på verksamheten, på barnen som befinner sig i 

den och på pedagogikens uppgift i samhället. De skriver även att Reggio Emilia har fått oss att inse 

vikten av att hela tiden sträva efter förändring/lärande och att använda alla våra sinnen när vi gör det. 

Vidare lyfter de vikten av de pedagogiska dokumentationerna som underlag för bland annat 

värdegrundsfrågor då de är en viktig del av det samhälle vi lever i och hur vi vill att det ska vara.  

(Grut red. 2013) 

 

 

4.3. Tidigare	  forskning	  
 
Dion Sommer är professor i utvecklingspsykologi. Han har under lång tid bedrivit forskning om barns 

uppväxtvillkor i det moderna samhället och har de senaste åren lagt extra fokus på bland annat barns 

sociala kompetenser. I boken Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld lyfter han kritik mot 

den stadieteori som länge varit gällande inom barndomspsykologin. Sommer skriver att det innan 1960-

talet var de kliniska och psykoanalytiska teorierna som var gällande och att det fanns en ensidig tro på 

att människan utvecklades genom kritiska perioder d.v.s. man antog att det fanns ett förutbestämt 

utvecklingsförlopp som skulle äga rum och att man då lätt kan få den uppfattningen att människan 

enbart ska nå en viss nivå under sitt liv. Sommer vänder sig istället mot den sociokulturella teorin som 

ett nyare sätt att se på barn utveckling då han anser att man måste lyfta in nyare forskningsbaserad 

utvecklingsteori och empiri för att förklara hur barn utvecklas.  

Sommer lyfter även begreppet det kompetenta barnet och jämför det med begreppet tabula rasa. Med 

tabula rasa menas att barnet är ett oskrivet blad d.v.s. barnet är en passiv mottagare av kunskap. Sommer 

menar att barn är kompetenta då han skriver att ett flertal undersökningar visar på att barn är utrustade 

med en rad kompetenser d.v.s. de har de nödvändiga förutsättningarna för att aktivt kunna ingå i en 

medmänsklig samvaro redan från det sociala livets början. Utveckling uppstår i relationerna mellan 
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människor. Sommer skriver även att det kompetenta barnets förhållande till sin sociala omvärld 

kännetecknas av aktivitet och att med tiden så skapas de personliga relationer som utvecklingen har sitt 

ursprung i. Sommer menar vidare att kompetens rent grundläggande kan beskrivas som kunnande 

alternativt skicklighet och att man bör skilja på grundkompetenser och senare förvärvade kompetenser. 

Sommer menar att det är möjligt att både vara kompetent och inkompetent samtidigt men inom lika 

områden/ på olika saker. Sommer skriver även om vuxna som merkompetenta. Med merkompetenta 

menar Sommer att de vuxna har mer kunskap/ fler kompetensområden än barnen och att de därför 

fungerar som guider. (Sommer 2009)  

 

 

Elisabet Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson har alla tre forskat/ forskar inom 

pedagogik och är idag verksamma vid Göteborgs universitet. De har tillsammans skrivit boken Att 

undervisa barn i förskolan där de skriver om hur man kan se på begreppet undervisa i en förskole 

kontext. De anser att en pedagog ska, utifrån Lpfö98 rev.10 de teoretiska perspektiv som den vilar på, 

vara någon som går in i interaktion och samspel för att främja barnens lärande. Pedagogen måste vara 

delaktig i lärandet. De skriver att det krävs en skicklig lärare som är bra på att få barn att berätta, 

förklara, sätta ord på saker och argumentera och som kan lyfta barns tankar och problem till en 

metafråga. Detta kräver även en lärare som stöttar och utmanar barnen i deras lärprocess. De anser att 

detta är ett måste för att kunna arbeta enligt läroplanens intentioner och en strategi för att bidra till barns 

meningsskapande. Vidare skriver de att Lpfö98 rev.10 grundar sig på ett sociokulturellt 

erfarenhetsperspektiv. Med det menas att barn lär genom dess samspel/relationer med andra människor 

och ting. Här lyfter det även begreppet triadisk relation och menar att detta är en förutsättning för 

lärande. Författarna skriver även om observationer och att pedagogen bör kunna ha en god förmåga i att 

observera och interagera med barn men även kunna analysera och tolka det som observerats och 

dokumenterats. Detta för att kunna utmana barnen till att vidareutveckla sitt kunnande. De skriver även 

om dokumentation som ett verktyg för att kunna förbättra förskolans kvalitét och på så sätt öka 

möjligheten till lärande. (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson2013) 

 

 

Kerstin Signert är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande i 

Göteborg. I sin avhandling Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel lyfter 

hon den kritik som har riktats mot Maria Montessoris pedagogiska metoder. Signert nämner bland annat 

att Montessori, när hon släppte sin första bok år 1909, fick ta emot kritik av amerikanska psykologer och 

pedagoger då de ansåg att pedagogiken är för individualiserad. Kritikerna ansåg att Montessoris metoder 
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var baserade på föråldrade psykologiska teorier. Även lärarens roll som enbart observatör var en del av 

kritiken som Montessoripedagogiken fått motta. (Signert 2012)  

 

En annan kritik som riktats emot Montessori är bristen på lek som en del av lärandet. Men Signert 

menar att Montessori visst var medveten om lekens betydelse för barns lärande och ser man till den 

tiden då Maria Montessori utvecklade sina metoder så är det arbete barnen gör när de arbetar med 

materialen en lek. Man måste ha i åtanke att hela undervisningsprincipen bygger på dåtidens samhälle. 

(Signert 2012) 

 

Signert lyfter även vikten av att, även fast barnet arbetar enskilt, pedagogen observerar barnet för att 

sedan kunna samtala om det och på så sätt kunna hjälpa barnet förstå vad hen gjort och vad hen lärt sig. 

Vidare lyfter Signert även några av de begrepp som förekommer inom Montessoripedagogiken t.ex. 

normalisera och disciplinera och menar på att dessa uttryck passade in i den tiden då Montessori levde 

men att de idag borde anpassas till dagens samhälle. Signert menar att för att man ska kunna börja 

jämföra Montessoripedagogiken med andra pedagogiker så måste de speciella uttryck och benämningar 

som används inom Montessoripedagogiken moderniseras (Signert 2012)  

 

 

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson är universitetslektor och studierektor vid Institutionen för pedagogik vid 

Göteborgs universitet. Hennes bok Att lära andra lära grundar sig på hennes avhandling Lärandets 

skiftande innebörder – uttryckta av förskollärare i vidareutbildning (2005). Avhandlingen studerar hur 

pedagoger ser på sitt eget lärande, hur de utvecklar lärandet och hur det kommer till uttryck i 

verksamheten. I boken har Mårdsjö Olsson ”sammanfattat” avhandlingen och utifrån de resultat hon fått 

gjort en bredare koppling till förskolan. Boken beskriver hur pedagoger gör för att lära barn lära och hur 

de förhåller sig till barn för att de ska lära sig på ett meningsfullt sätt. 

Mårdsjö Olsson skriver utifrån ett relationellt perspektiv vilket betyder att barn lär sig i ett sammanhang, 

i interaktion med andra, och nämnder bl.a. Vygitskijs teorier där språket är en central del. Vidare skriver 

Mårdsjö Olsson att barn ska ha tillgång till en inspirerande och trygg miljö där den närvarande 

pedagogen ser deras möjligheter och förmågor till att utforska sin omvärld. Rummet är en betydande del 

av verksamheten då den sätter villkoren för en uppgifts genomförande. Rummet innefattar även en 

social dimension då det knyter ihop de sociala interaktionerna till ett gemensamt arbete. Mårdsjö Olsson 

skriver att rummet innefattar både produktion och reproduktion av sociala relationer. (Mårdsjö Olsson 

2010)  
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Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och i boken Pedagogisk dokumentation som aktiv agent. 

Introduktion till intra-aktiv pedagogik skriver hon om pedagogisk dokumentation som ett verktyg som 

används i lärandet mellan människor d.v.s. i människors sociala relationer. Lenz Taguchi skriver att de 

pedagogiska teorier som utvecklats i Sverige har hämtat inspiration ifrån Reggio Emilia. Dessa teorier 

grundar sig på att vuxna och barn ingår i ett gemensamt kunskapande och att de blir till tillsammans med 

varandra. Lenz Taguchi menar att Reggio Emilia filosofin kan ses som början på det motstånd som växt 

fram gentemot den förgivet tagna och normaliserande synen på barns utveckling och 

kunskapsproduktion då man inom Reggio Emilia ser på barn som medkonstruktörer av kultur och 

kunskap i relation till andra vuxna, familjer och till omvärlden. Vidare skriver Lenz Taguzhi att de 

pedagogiska praktikerna inom Reggio Emilia har varit en stor inspiration för den svenska förskolan (och 

även skolan) då den bygger på starka demokratiska värden. Det finns en stark tro på att dessa 

demokratiska värden kan vara till nytta för samhället då de gör oss mer öppna för och bejakar andra sätt 

att se på och förstå världen. Lenz Taguchi skriver även att Reggio Emilias filosofiska och pedagogiska 

metoder brukar kallas för lyssnandets pedagogik och att detta grundar sig i att barn har hundra språk. 

Dessa hundra språk är de många olika estetiska uttryckssätt som barn kan uttrycka sig med. Dessa 

uttryckssätt används för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser. (Lenz Taguchi 2012)  

 

Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation är ett nödvändigt arbetsverktyg dels i den 

djupgående processen som innebär att lyssna genom att synliggöra och utmana barns 

inlärningsprocesser men även i ett politiskt syfte då man gör barnens meningsskapande synligt för 

omvärlden. Det är dessutom det huvudsakliga verktyget för de pedagoger som arbetar inom 

verksamheten då det ger dem en möjlighet att se vad som sker inom verksamheten men även att kunna 

utveckla den. Lenz Taguchi skriver även att pedagogisk dokumentation lyfter barnet som en medskapare 

av kultur och kunskap och att det är viktigt att man använder dokumentationerna tillsammans med 

barnen för att deras lärandeprocesser ska utmanas vidare. (Lenz Taguchi 2012)  

 

4.4. Referenslitteratur	  
 
Marie Eriksson har skrivit boken Med luppen på verksamheten. Att systematiskt utveckla förskolans 

arbete. Eriksson skriver att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att granska och synliggöra den 

egna praktiken och ett sätt för att se det som sker bland barnen. Avsikten med pedagogisk 

dokumentation är att ta tillvara på barnens frågor, utforskande och intressen för att kunna fånga 

processerna och möjligheter till lärande, samt hur man skapar förutsättningar för lärande. Vidare skriver 
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Eriksson att pedagogisk dokumentation hjälper pedagogerna att få en tydlig bild av verksamheten som 

sedan ligger till grund för utvärdering, uppföljning och verksamhetsförändring. De pedagogiska 

dokumentationerna och reflektionerna kring dem gör läroprocesserna synliga för barn, föräldrar och 

pedagoger. Eriksson skriver även att förskolans läroplan har en syn på barn som nyfikna, kompetenta 

och reflekterande och att genom att använda oss av pedagogisk dokumentation så kan vi ta tillvara på 

barnens erfarenheter, intressen och frågor när vi arbetar mot läroplanens mål. Genom att reflektera med 

barnen kring dokumentationerna så hjälper man dem att få syn på, minnas och fundera över sina egna 

lärandeprocesser så att de blir ägare av sitt eget lärande. (Eriksson 2015)  

 

 

Tove Jonstoij är radioproducent för UR och har tidigare skrivit böcker om barn. I Barn med rätt att lära 

skriver hon om olika perspektiv på förskolans läroplan. Visserligen är boken från år 2000 och läroplanen 

har sedan dess genomgått en revidering men jag anser ändå att den är värd att ha med då de punkter och 

reflektioner hon lyfter i boken inte är sådant som påverkats av revideringen då den mestadels bidragit till 

att lyfta fram förskollärarnas ansvar. Jonstoij skriver att pedagogik handlar om vilka vuxna man vill ha 

d.v.s. vilka medborgare formar den valda pedagogiken. Jonstoij skriver även att läroplanen talar väldigt 

lite om vilka metoder man bör använda utan mer om att man ska ha ett undersökande arbetssätt, en syn 

på barn som kompetenta, en syn på kunskap som en process där man använder många olika uttrycksätt 

och en syn på lärande som något som sker i samspel med omgivningen. Vidare skriver Jonstoij att den 

svenska läroplanen för förskolan hämtat mycket inspiration från Reggio Emilia filosofin där man 

använder uttrycket ”det rika barnet” (i Sverige använder vi begreppet ”det kompetenta barnet”). 

Begreppet har ändrat sättet man arbetar på inom den svenska förskolan då man har ett annat sätt att 

bemöta barn och ett annat sätt för att arbeta med barn när man ser på barn som kompetenta individer 

(Jonstoij 2000) 
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5. Resultat 
 
Nedan kommer jag redogöra för de resultat jag fått från de intervjuer och observationer som jag 

genomfört.  Jag kommer dela upp de resultat jag fått i fyra delar. Dessa är: 

• Synen på den egna pedagogiken och det kompetenta barnet. 

• Miljöns betydelse och materialens inverkan. 

• Lärarens roll och pedagogisk dokumentation. 

• Vetenskaplig grund och Lpfö98 rev.10 

 

Nedan redogör jag för de pedagoger som medverkat i undersökningen. 

Namn Ålder Utbildning Verksamma 
år 

Verksamma 
år på 
förskolan 

Förskola 

Jonna 31 år Förskollärare 6 år 2,5 år Månen  
Reggio 

Malin 45 år Förskollärare 26 år 12 år Månen 
Reggio  

Eva 45 år Barnskötare 25 år 20 år Månen 
Reggio 

      
Linda 42 år Förskollärare  

Ateljérista 
7 år 6 år Solen 

Reggio  
Silvia 63 år Förskollärare 35 år 10 år Solen 

Reggio 
      
Anette 57 år Förskollärare 

Montessorilärare 
31 år 11 år Tulpanen 

Montessori 
Mirijam 47 år Montessorilärare 16 år 15 år Tulpanen 

Montessori 
Siw 59 år Förskollärare 

Montessorilärare 
43 år Sen augusti 

2015 
Tulpanen 
Montessori 

      
Anna 51 år Montessorilärare 5 år 5 år Rosen 

Montessori 
 
 

5.1. Synen	  på	  den	  egna	  pedagogiken	  och	  det	  kompetenta	  barnet.	  
 
Alla pedagoger på de förskolor jag varit på svarar att pedagogiken är ett sätt att se på barn och att i det 

sättet så finns bilden av det kompetenta barnet. Den skillnad jag kunnat utläsa är att de båda Reggio 

Emilia förskolorna anser att för att kunna se det kompetenta barnet så krävs det även att man arbetar 

med sig själv, för att utvecklas. Något som bara en av Montessoriförskolorna talade om under intervjun. 
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Linda på förskolan Solen svarar:  
Vi säger ju att vi är Reggio Emilia inspirerade men det betyder ju inte att man är rigid liksom. Det finns inga 
lagar man ska följa utan det är mer en barnsyn.  
Det handlar väldigt mycket om att man arbetar med sig själv också. Är man okej i sig själv och förstår vilka 
sidor man har (och ser även de fel man gör) då är det lättare att se ett kompetent barn. 
 

 

Jonna, Malin och Eva från förskolan Månen menar att Reggio Emilia även handlar om hur man tänker 

på saker och ting. Hur man ser på omvärlden, barnet, samhället och sig själv både som vuxen och 

medforskare. Något som även Anna anger. 

 

På frågan kring vad begreppet det kompetenta barnet betyder för pedagogerna så svarar Anette:  
För mig är det att enligt sin ålder/ beroende på sin ålder, så vet barnet/kan barnet sköta den största delen av 
sin hygien. Sköta sina kläder, äta själv, veta de regler och rutiner vi har. Sen är det ju så att de små kan lite 
och de större kan mycket. Och sen är det ju hela spannet däremellan beroende på om man har någon svårighet 
naturligtvis.” 

 

Anette sammanfattar väldigt bra det alla pedagoger säger. Pedagogerna på Månen talar även om att 

barnet har inneboende kunskaper men kan inte förklara exakt vad de menar med det mer än att 

kunskaperna är det som gör att barnet lär sig. Pedagogerna på förskolan Solen säger även att när man 

talar om begreppet det kompetenta barnet så ingår det i det begreppet att man ska behandla den här 

människan med respekt. Att man inte tittar/ tilltalar barnet på ett sätt som är nedlåtande eller förutsätter 

att barnet inte kan eller vill.  

 

Trots att de intervjuade pedagogerna kommer ifrån två olika pedagogiska inriktningar så framkommer 

det att de har en gemensam syn på det kompetenta barnet som ett barn med dels inneboende egenskaper 

som gör att de kan utvecklas men även en syn på det kompetenta barnet som ett barn som kan mycket/ 

är kunnig. De säger även att då vi är här tillsammans och utvecklas tillsammans så ser de att den mer 

kompetenta personen/ barnet lär/ visar den som är mindre kompetent.  

Jag kunde i mina observationer inte se någon skillnad i pedagogernas förhållningssätt i förhållande till 

deras intervjusvar.  

 

 

5.2. Miljöns	  betydelse	  och	  materialens	  inverkan.	  
 
Under denna rubrik har jag valt att till största delen dela på Reggio Emilia förskolorna och 

Montessoriförskolorna då jag anser att det blir lättare för läsaren att se de likheter och skillnader som 



 32 

finns mellan dem. Under intervjuerna framkommer det att alla pedagoger ser på miljön som en väldigt 

viktig del av den pedagogiska verksamheten och att utan miljön så faller hela pedagogiken. Vidare anser 

alla att de material de har kan användas inom många olika områden. 

Det jag kunnat se under mina observationer och det jag fått veta genom intervjuerna är att alla förskolor 

delar in avdelningarna i olika ”hörnor”.  

 

Solen och Månen (Reggio Emilia) 

Silvia på Solens förskola säger”- Vi har olika mötesplatser som har med matematik, språk, 

naturvetenskap med mera att göra. Sen förändrar vi vartefter vi ser att en mötesplats inte används. Ser 

vi att något inte fungerar så ändrar vi miljön.” Mötesplatser är även ett begrepp som Månens pedagoger 

använder för att beskriva hur de delat in avdelningen.  

 

Malin säger: 
Det är väldigt medvetet hur miljöerna är uppbyggda, dels de här låga borden och stolarna men också att ha 
tillgängligt material. Att vi bygger miljöerna utifrån de här olika mötesplatserna som man pratar mycket om, 
till exempel bygg och konstruktion, en för lugn och ro och en för skapande. Och att de ska inbjuda till möten 
mellan barnen så att de kan lära och inspireras av varandra. Så det är ju väldigt medvetet.  

 

Malin kommer in på Reggio Emilias syn på att barn har hundra språk och hur miljön spelar in i 

användandet dessa språk. 
Barn har hundra språk. Och då behöver man erbjuda barnen många olika sätt att uttrycka sig på. Att man 
skapar miljöer som är inbjudande till eget utforskande och miljöer där barnet får vara kompetent. Där barnet 
kan och klarar av å så men ändå får utmaningar. 

 
 

Pedagogerna på Solen och Månen talar om att materialet ska vara genus. När pedagogerna säger genus 

syftar de på det socialt konstruerade könet och att genusneutrala material då är material som inte är 

könskodade. 

Linda som jag intervjuat är utbildad ateljérista och hon berättar hur hon och hennes kollegor ser på 

materialen. 
Ja, man har inte alltid material som naturligt finns i hemmet som bilar och sånt som ofta är väldigt könskodat. 
Att man också har möjlighet att flytta materialet. Materialet ska vara obestämt och det ska finnas mycket 
material. Sen får man inte tänka att materialen är åldersbestämda för barnen bestämmer med hjälp av fantasin 
vad materialen är. Vi tänker också på att det ska vara fint material, det hänger också ihop med det kompetenta 
barnet. Vi köper till exempel inga färdiga färgpuckar utan vi köper sånt som man skulle köpa till vuxna därför 
att vi tänker att man ska värdera det barnen gör. Inte bara låta dem måla på billigt kopieringspapper för det 
blir aldrig bra. 

 

Pedagogernas syn på och tankar kring miljön och materialen visar sig väldigt tydligt i deras 

verksamheter. Även fast jag inte hann observera inne på Solen visade Linda och Silvia mig runt inne på 
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förskolan. Lindas ateljé var full av olika material, det var olika mötesplatser där barnen kunde samlas för 

att måla med akvarellfärger eller limma eller vad de nu kan tänkas vilja göra. Lokalen var stor med 

många fönster så det var ljust och fint och allting var i barnen höjd. Även inne på avdelningarna var allt 

material tillgängligt och barnen kunde sköta det mesta själva.  

Detta syntes även på Månens förskola där de hade en egen ateljé (dock ingen ateljérista) och allt 

material och alla möbler var i barnens nivå. 

 

Rosen och Tulpanen (Montessori) 

På Montessoriförskolorna såg det däremot lite annorlunda ut. Ingen av förskolorna kallar det för 

mötesplatser och jag fick inte intrycket av att de har möten som syfte när de delat in verksamheten. 

Rosens förskola har enbart Montessorimaterial (vad jag kunde se) och dessa material delas in efter vilket 

syfte de har. Tulpanens förskola däremot har ett ”montessorirum” där de samlat allt montessorimaterial. 

Resterande delar av avdelningen ser ut som en klassisk förskola.  

 

Pedagogerna på montessoriförskolorna talar istället om den förberedda miljön. När Anna på Rosens 

förskola talar om den förberedda miljön så menar hon att allt inne på förskolan ska vara i barnens höjd 

och att det som finns på hyllorna är till för barnen. Får inte barnen använda det så ska det heller inte vara 

där. En syn som hon delar med pedagogerna på Tulpanens förskola och som syns tydligt i båda 

verksamheterna. 

Under mina observationer såg jag att barnen på montessoriförskolorna arbetade enskilt till stor del. 

Rosens förskola hade små bord utställda i rummet med två stolar på motsatta sidor av bordet. Barnen 

hämtade ett material att arbeta med och satte sig sedan på en stol. När de var klara så ställde de tillbaka 

materialet och tog ett nytt. Tulpanens förskola däremot hade inte de här borden utan de hade stora bord 

där många barn kunde sitta tillsammans och arbeta. Både Tulpanens och Rosens förskolor har små 

mattor som står ihoprullade som barnen lägger ut om de vill arbeta på golvet. De här mattorna får de 

andra barnen inte gå på utan de symboliserar en enskild arbetsplats.  

 

Av det jag kunde se i verksamheternas uppbyggnad och från det intrycket jag fick av pedagogerna så 

verkar det som att pedagogerna på Tulpanens förskola har ett mer Vygotskij inspirerat sätt att se på 

barns lärande då deras miljö inbjuder till att barnen samlas för att arbeta/leka tillsammans.  

Det material som används inom förskolorna Tulpanen och Rosen är väldigt olika. Tulpanens förskola 

har Maria Montessoris material samlat i något som de kallar för montessorirummet medan de andra 

rummen ser ut som inne på de Reggio Emilia förskolor jag besökt. Barnen har tillgång till olika papper 

och pennor, färger, glitter med mera. Rosen å andra sidan har enbart montessorimaterial inne på 
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avdelningen så när som på en cd-spelare som barnen kan lyssna på en och en med hjälp av ett par 

hörlurar. Det finns även ett staffli där ett barn åt gången kan arbeta. Anna på Rosens förskola (såväl som 

pedagogerna på Tulpanens förskola) ser många användningsområden i montessorimaterialen utöver 

deras egentliga syfte. 

 

 

5.3. Lärarens	  roll	  och	  pedagogisk	  dokumentation.	  
 
I de svar jag fått från de medverkande pedagogerna framkommer en syn på deras roll som en 

medskapare av kunskap samtidigt som de ändå lyfter vikten av att låta barnen få göra/utforska själva 

eller tillsammans med en kompis. Den skillnad jag kan se är att pedagogerna på Månen och Solen i 

större utsträckning ser sig själva som medupptäckare/ medforskare än vad pedagogerna på Rosen och 

Tulpanen gör som lägger en större vikt vid att de är där som ett stöd i barnets eget utforskande.  

 

Linda från förskolan Solen säger: ”-Grundläggande för mig är att se läraren som en deltagare. Här 

använder vi oss även av våra dokumentationer för att kunna se hur min roll som lärare påverkar 

barnen.” Jag kunde även se pedagogernas dokumentationsarbete väldigt tydligt i verksamheterna. 

Som jag nämnt ovan delade pedagogerna på Rosen och Tulpanen denna syn på deras roll som lärare. 

Det som skilde sig åt var den pedagogiska dokumentationen som ingen av pedagogerna nämnde som en 

del av att se deras roll som lärare. En pedagog på Tulpanens förskola anger enbart att hon observerar 

barnen men specificerar inte vidare vad hon sedan gör med observationerna och huruvida de ligger till 

grund för vidare arbete och reflektioner. På Rosens förskola syntes heller inga dokumentationer men 

Anna angav att de just nu höll på med att få in det pedagogiska dokumentationsarbetet i verksamheten. 

På Tulpanens förskola fanns det däremot ganska mycket dokumentationer kring barnen. Pedagogerna 

angav att dessa satts upp inför vernissagen som varit dagen innan så huruvida de fanns dokumentationer 

övrig tid kan jag inte svara på. Jag vet inte heller om pedagogerna använt dessa dokumentationer 

tillsammans med barnen för att gemensamt reflektera över dem då jag inte kunde se några gemensamma 

reflektionsanteckningar intill dokumentationerna (vilket fanns på Månens och Solens förskolor). Detta 

var något som pedagogerna på Solen och Månen menade var en viktig del i arbetet med pedagogisk 

dokumentation då man genom detta möjliggör för barnen att få syn på sitt eget lärande samtidigt som de 

som pedagoger får syn på barnens tankar.  
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5.4. Vetenskaplig	  grund	  och	  Lpfö98	  rev.10.	  
 

Alla medverkande pedagoger anser att de arbetar enligt läroplanens strävansmål och att det arbete de gör 

är baserat på forskning. Hur de beskriver detta är dock lite olika. 

Pedagogerna på Reggio Emilia förskolorna menar att läroplanen kommer automatiskt tack vare Reggio 

Emilia filosofin. De säger att tack vare att Reggio Emilia filosofin är föränderlig, då den bygger på 

relationer och samhället, så kan de även förändra filosofin genom att ta till sig och använda sig av den 

forskning som kommer. Pedagogerna anger även att de väldigt ofta diskuterar deras arbete i relation till 

Lpfö98 rev.10 men kanske inte så ofta i relation till den forskning som kommer. De menar dock att de 

skulle behöva mer tid till att diskutera detta då förskolan ska vila på vetenskaplig grund men tid är ofta 

en bristvara inom förskolan. Pedagogerna säger att de ändå får gå på föreläsningar och att de försöker 

hjälpa varandra genom att delge varandra den forskning som de hinner ta till sig. Även i detta 

resonemang lyfts den pedagogiska dokumentationen av pedagogerna då det är den (se punkt 5.3) som 

ligger till grund för att se barnen, verksamheten och lärarna vilket i sin tur gör att de kan arbeta mot 

läroplanen med hjälp av den forskning som finns.  

 

Som jag nämnt ovan så säger även pedagogerna på Tulpanen och Rosen att de arbetar på vetenskaplig 

grund mot Lpfö98 rev.10 strävansmål. De ger dock en lite annan bild av den vetenskapliga grunden. 

Tulpanens pedagoger anger att den vetenskapliga grunden kommer att komma mer och mer men att de 

tankar som Maria Montessori hade är baserade på hennes forskning. Anette säger att de till exempel 

arbetar med barnens självständighet där att kunna gå på toaletten är en viktig del. Detta kräver att 

pedagogerna lär sig tyda barnens signaler för att kunna se när de ska gå på toaletten och då lär sig även 

barnen att tyda dessa signaler. Anette anger att det finns forskning som visar på att barnen kan lära sig 

tyda dessa signaler.  

 

Anna ifrån Rosens förskola säger att Montessoris tankar är till stor hjälp i arbetet med att förskolan ska 

vila på vetenskaplig grund då Montessoris material har så många olika syften vilka hon ser relaterar till 

de vetenskapliga teorier som finns kring barns lärande.  

 

Även pedagogerna Tulpanen och Anna ifrån Rosen ser tidsbristen som en stor del i att de inte hinner ta 

till sig så mycket nyare forskning. Anna nämner dock att de just nu (se punk 5.3) håller på att få igång 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen vilket hon hoppas även ska hjälpa dem i arbetet med att 

få in mer forskning i verksamheten 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer jag analysera mitt resultat med utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av 

den litteratur jag läst. 

 
 

6.1. Analys	  
 
Även fast begreppet ”det kompetenta barnet” ursprungligen kommer ifrån Reggio Emilia filosofin 

(Jonstoij 2000) så ser jag många tankar kring det kompetenta barnet i Maria Montessoris texter. Maria 

Montessori (1998 &1992) talade mycket om barnens inre krafter och att barn kan och bör få göra själva. 

Något som även Loriz Malaguzzi (Smidt 2014) talar om och en syn som även Dion Sommer (2009) 

delar. Colliander, Stråhle och Wehner (red. 2013) anger att en orsak till att Reggio Emilia filosofin blivit 

så populär i den svenska förskolan är att den bidragit till en ny syn på barn som kompetenta individer.  

Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori så kan jag inte se att synen på det kompetenta barnet skulle vara 

en orsak till Reggio Emilias genomslag. Däremot skulle deras olika synsätt på lärarens roll kunna vara 

av betydelse. Den sociokulturella teorin bygger på att man lär i sociala relationer tillsammans med 

någon mer kompetent person, i enlighet med den proxiamal utvecklinggszonen (Vygotskij 1999 & 

2013). Något som även Mårdsjö Olsson (2010) menar är av betydelsen för att man ska lära och 

utvecklas. Som framkommer av mina resultat så skiljer sig synen åt där. Solens och Månens pedagoger 

har en större sociokulturell syn på sin lärarroll då de i större utsträckning ser sig som medsökare/ 

medupptäckare än vad pedagogerna på Rosen och Tulpanen gör. En sak jag skulle kunna se som en del 

av svaret på min undersökning är att Reggio Emilia gav oss ett begrepp för det kompetenta barnet. Jag 

håller inte med Colliander, Stråhle och Wehner (red. 2013) i deras tankar kring att Reggio Emilia ”gett 

oss” det kompetenta barnet då jag kan se många tankar kring det kompetenta barnet i Maria Montessoris 

texter. 

Maria Montessori (till skillnad från Malaguzzi) ansåg inte att det fanns någon anledning till att använda 

sig av någon speciell teknik för att observera, något som däremot förespråkas inom Reggio Emilia där 

den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung ifrån (Smidt 2014). Hillevi Lenz Taguzi (2012) är 

en av de som forskat på pedagogisk dokumentation och som menar att den pedagogiska 

dokumentationen är ett nödvändigt verktyg för barns utveckling såväl som verksamhetens utveckling. 

Tankar som delas av Marie Ericsson (2015). Lenz Taguzi (2012) talar även om barnens hundra språk 

och menar att den pedagogiska dokumentationen är nödvändig för att kunna synliggöra dessa språk och 
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det kompetenta barnet både för barnet själv och för omvärlden. Hon poängterar också att det är viktigt 

att dessa dokumentationer används tillsammans med barnen för att utmana deras lärandeprocesser. En 

åsikt som även Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) delar.  

Detta är något som ofta refereras till som metareflektion, av Vygotskij kallat internaliseringsprocess 

(Vygotskij 1999 & 2013). Dessa resonemang framkommer även i pedagogernas svar på Månens och 

Solens förskola och är även orsaken till att de på Rosens förskola har börjat arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Man kan även se detta i förskolans läroplan där det står: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För 
att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande 
följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje 
barns erfaren heter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika mål områdena.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam hetens organisation, innehåll 
och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges basta möjliga förutsättningar för utveckling och 
lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet 
med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att 
lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som 
pekar ut väsentliga utvecklingsområden. 

(Lpfö98 rev.10 s.14) 

 

Som jag tidigare nämnt så bygger Vygotskijs sociokulturella teori på relationer vilket innebär att arbetet 

med pedagogisk dokumentation är en viktig del i denna teori. Genom denna ser man barnens hundra 

språk (estetiska uttryckssätt), man ser sig själv som pedagog och man ser verksamheten. Dessa 

dokumentationer ligger sedan till grund för vidare reflektioner (vilket sker tillsammans med andra/ i 

sociala relationer) vilket i sin tur gör att man får syn på sig själv, sitt eget lärande och hur verksamheten 

kan utvecklas. Detta sker via metareflektion vilket (som jag skrivit ovan) är att likställa med Vygotskijs 

internaliseringsprocess (Smidt 2010). Då barnen/ pedagogerna får syn på sitt eget lärande så lär de sig/ 

utvecklas. Detta för mig även in på den proximala utvecklingszonen (Smidt 2010) vilket är en viktig del 

i arbetet med den pedagogiska dokumentationen då arbetet med detta verktyg är beroende av/ bygger på 

relationer.  

 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) skriver att förskolans läroplan grundar sig på ett 

sociokulturellt förhållningssätt där den triadiska relationen är av stor vikt. En relation som den 

pedagogiska dokumentationen bygger på/ är beroende av (som jag skrev ovan).  

Här återkommer även Maria Montessoris syn på pedagogernas roll. Montessori talade inte så mycket om 

pedagogens roll som medskapare/ medupptäckare utan lade större fokus på att pedagogen bör vara 

förberedd (ha färdig kunskap) och vara en vägvisare (visa hur man ska göra). Synen på deras roll som 
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lärare och användandet av pedagogisk dokumentation är (som jag nämnt ovan) också en del i barnens 

möjligheter till metareflektioner. Något som jag tidigare nämnt Vygotskij såg som avgörande för 

utveckling och lärande.  

 

Enligt detta resonemang går de även miste av en del i den vetenskapliga grund som förskolan ska vila på 

då de inte använder ett forskningsbaserat verktyg för att kunna se verksamhetens svagheter och kunna ta 

in nyare forskning för verksamhetens, pedagogernas och barnens utveckling och lärande.  

 

Detta för mig vidare in på miljön och materialen, något som både Maria Montessori och Loriz 

Malaguzzi lade stor vikt vid (Montessori 1998, 1992 & Smidt 2014). Jag har i min undersökning kunnat 

hitta vissa skillnader i miljön (se punkt 5.2) hos förskolorna som skulle kunna vara av betydelse då 

uppbyggnaden av miljöerna (enligt mig och min tolkning) är en viktig del av den sociokulturella teorin. 

Månens och Solens förskolor möjliggör (enligt mig uppfattning) till fler möten än vad miljöerna på 

Tulpanens och Rosens förskolor gör då de är uppbyggda i ”hörnor” för att möjliggöra för möten 

(pedagogerna kallar dessa för mötesplatser). Dock är Tulpanens avdelning mer lik Månens och Solens 

än vad den är lik Rosens vilket enligt min tolkning gör att Tulpanens barn har (precis som Månens och 

Rosens barn) fler möjligheter till sociala relationer vilket är grunden i Vygotskijs sociokulturella teori 

(1999 & 2013). Detta för mig in på Vygotskijs teori kring medieringsverktyg (Smidt 2010 & Vygotskij 

2013). På Månens och Solens förskolor fanns det många möjligheter till att kunna använda sig av 

estetiska uttryckssätt något som inte fanns i samma utsträckning på Rosen och Tulpanen. Enligt 

Vygotskijs sociokulturella teori så skulle detta innebära att barnen på Solen och Månen har tillgång till 

fler språk och därigenom möjligheter till att skapa fler relationer vilket bidrar till deras utveckling och 

lärande. Detta är något som både Smidt (2014), Lenz Taguchi (2012) och Mårdsjö Olsson menar är av 

betydelse.  

 

I förskolans läroplan står det: 

 Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 
iaktta, samtala och reflektera. arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.  

 Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.  

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla 
nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk och kunskapsformer och olika sätt 
att lära balanseras och bildar en helhet.  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 
dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 
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främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och 
teknik. 

(Lpfö98 rev:10) 

Utifrån den litteratur jag läst, läroplanens strävansmål och de tolkningar jag gjort utifrån den 

sociokulturella teorin så skulle detta kunna vara en del i Reggio Emilias genomslag i den svenska 

förskolan. 

Tove Jonstoij (2000) likväl som Colliander, Stråhle och Wehner (red. 2013) skriver att förskolans 

läroplan hämtat stor inspiration ifrån Reggio Emilia pedagogiken vilket jag i ovanstående citat (även i 

citatet på sidan 36) kan se tydliga spår av. Jonstoij (2000) menar att Reggio Emilias pedagogik handlar 

om vilka vuxna vi vill ha d.v.s. vilka samhällsmedborgare som formas. Något som Lenz Taguchi (2012) 

håller med om då hon skriver att Reggio Emilia filosofin bygger starka demokratiska värden. Detta 

synsätt delar även Katarina Grut (2013). 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå 
de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 
denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det 
egna kultur arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 
minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.  

(Lpfö98 rev 10) 

Som en fortsättning på detta vill jag även lyfta in Colliander, Stråhle och Wehners (red. 2013) begrepp 

transkulturalitet. Ett begrepp som kommit till som ett resultat av det samhälle vi lever i, det samhälle vi 

vill ha och hur vi ser på samhället. I relation till detta begrepp vill jag ta med ett citat från en 

medverkande pedagog. 

-Vi får kritik för att vi är så…lite fyrkantiga. Inom Reggio Emilia så jobbar man mycket utåt. Utåt i samhället. 
Så man ska inte jobba i det lilla utan när man går ut i samhället så ska man bygga en bro. Hur ska vi göra den 
och var ska den ligga? Medan vi fortfarande ändå är… det är vikten av att bygga oss själva. 

(Pedagog från Tulpanen 2015-10) 

Alla medverkande förskolor arbetar efter förskolans läroplan och alla medverkande pedagoger menar att 

deras respektive pedagogiska inriktning är en hjälp i deras arbete att arbeta mot Lpfö98 rev.10 

strävansmål. Om man däremot ser på strävansmålen i relation till ovanstående citat så kan man se en 

möjlig orsak till Reggio Emilias genomslag då deras pedagogik/ filosofi i högre grad bygger på att man 

lär i sociala relationer (ett resonemang som jag fört tidigare) d.v.s. man bygger varandra (detta synsätt 

finns även hos Montessori men inte i samma utsträckning). Detta för mig tillbaka till byggandet 
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samhället och vilket samhälle vi vill ha då relationerna (enligt Vygotskijs sociokulturella teori) är det 

som ligger till grund för vår utveckling. Om vi utvecklas i sociala relationer så ger fler möjligheter till 

sociala relationer barnen möjlighet att få ta del av varandras tankar, kunskap, kultur med mera vilket ger 

barnen en större förståelse för andra människor och alla likas värde, vilket i sin tur bidrar till ett 

transkulturellt synsätt och ett samhälle med starka demokratiska värderingar.  

Utifrån den analys jag fört i detta kapitel vill jag lyfta fram den kritik som Kerstin Signert (2012) menar 

har riktats mot Montessoripedagogiken. Hon skriver bland annat att pedagogiken anses vara för 

individualiserad, baserad på föråldrade teoretiska principer, ha en brist på lek och brist på observations/ 

dokumentationsarbete. Det jag kunnat se i min undersökning är att det ligger en viss del i den kritik som 

Signert lyfter fram men att det till stor del beror på hur pedagogerna arbetar och hur hårt de håller fast 

vid Montessoris pedagogik. Något som pedagogerna från Tulpanen håller med om. De menar att Maria 

Montessoris böcker inte är något som man ska ta och använda rätt av utan att man bör förhålla sig till 

dem som till ett recept/ man bör sätta in det i dagens samhälle.  
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7. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka om det finns någon 

skillnad i synen på det kompetenta barnet hos de fyra förskolor jag valt för min undersökning (två 

Reggio Emilia förskolor och två Montessoriförskolor) och hur detta speglar sig i pedagogernas 

förhållningssätt och i lokalernas utformning. Jag skulle även undersöka hur Lpfö98 rev.10 är formulerad 

för att se om jag kunde se ett samband mellan den och någon av pedagogikerna. Vidare skulle jag 

undersöka hur pedagogerna tänker kring att förskolan ska vila på vetenskaplig grund. Detta för att dels 

försöka få en bild av varför just Reggio Emilia fått en sådan genomslagskraft i svenska förskolor men 

även för att jag själv upplever att min utbildning varit väldigt Reggio Emilia inspirerad. Jag vill på intet 

sätt påstå att min underökning, som enbart består av fyra förskolor, kan ligga till grund för några 

generella slutsatser då det för detta skulle krävas fler medverkande. Dock kan jag utifrån resultaten och 

den vidare analysen se några saker som jag tror är orsaken till att förskollärarutbildningen (och säkert 

även de andra lärarutbildningarna) har en Reggio Emilia inspirerad grund och varför Reggio Emilia har 

blivit så stort inom förskolan. 

 

1. Den har myntat begreppet det kompetenta barnet.  

2. Den gav förskolan den pedagogiska dokumentationen.  

3. Den fördjupade förskolans förståelse för vikten av att använda estetiska uttryckssätt/ barnens 

hundra språk.  

4. Den har ett större relationsteoretiskt arbetssätt (vilket enligt mitt resonemang är grunden för 

samhällsbyggandet). 

5. Den har de värderingar och det synsätt på lärande/ relationer som dagens Sverige har och värnar 

om. Detta syns i Lpfö98 rev10 formuleringar.  

6. Den lyfte fram den vetenskapliga grunden. De ovanstående punkterna bidrar till den 

vetenskapliga grunden då det finns forskning inom dessa områden. Pedagogerna på Solen och 

Månen anger även att pedagogiken/ filosofin är föränderlig och därför är det viktigt att ta till sig 

ny forskning.   

 

Utifrån detta så skulle jag vilja säga att Reggio Emilia filosofin/ pedagogiken skulle kunna ses som en 

vidareutveckling/ modernare version av Montessoripedagogiken då många saker inom pedagogikerna är 

väldigt lika. Min teori kring detta stärks även av att Maria Montessori levde före Loris Malaguzzi och 

det är därför troligt att han hämtat inspiration ifrån, och vidareutvecklat, Montessoris pedagogik. 
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De punkter jag nämnt här ovan bygger på sociala relationer (enligt min analys) i enlighet med 

Vygotskijs sociokulturella teori. Något som även pedagogerna inom Reggio Emilia är eniga i. 

Linda formulerar det så här:  
 

-Det är bara ett förhållningssätt, en barnsyn. Och den förändras hela tiden utifrån intryck från andra delar av 
vetenskapen. Det händer saker inom forskningen som när det gäller lärande, hur kunskap skapas. Ja då tar 
man till sig det och tänker kring det men man tror fortfarande på den här basen där man lär tillsammans med 
den som kan lite mer. Man skulle snarare kunna säga Vygotskij inspirerad pedagogik. När det gäller teorier 
kring lärande som är populära nu så finns det inom Reggio Emilia en barnsyn som…den är liksom mer i tiden. 
 

 

Som vidare forskning skulle det vara intressant att se hur barnen inom respektive pedagogik klarar sig i 

grundskolan. Om även grundskolan är Reggio Emilia inspirerad och har Vygotskijs sociokulturella teori 

som grund så undrar jag hur barnen ifrån Montessoriförskolorna klarar sig när de kommer upp i 

grundskolan. Har barnen ifrån Reggio Emilia förskolorna det lättare att ta till sig ny kunskap då de är 

mer vana vid att lära/utforska tillsammans? Påverkar detta i en förlängning ”montessoribarnens” betyg? 
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9. Bilagor  

Bilaga	  1	  	  
(Första mailet) 
 

Hej mitt namn är Ann-Sofie Kjellberg. Jag läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Södertörns 

högskola och det är alldeles strax dags för mig att skriva min c-uppsats. Jag undrar om jag skulle kunna 

få komma ut till er och intervjua 3-4 pedagoger på en av era avdelningar och gärna också få vara med ett 

litet tag och observera? Jag ska i min uppsats skriva om det kompetenta barnet. Finns det en enhetlig 

bild av det kompetenta barnet eller ser det olika ut? Tanken är att jag ska intervjua och observera på tre 

olika förskolor. En montessoriförskola, en reggio emilia förskola och en kommunal förskola och se om 

tanken om det kompetenta barnet skiljer sig åt. Jag kan tyvärr inte säga ett exakt datum för när jag 

kommer ut (om det går bra) men jag skulle gissa att det blir i slutet på oktober någon gång. 

 

Har du övriga frågor får du gärna kontakta mig på antingen mailen eller på… 

 

Med vänlig hälsning,/ Ann-Sofie Kjellberg 
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Bilaga	  2	  
(Andra mailet) 

 

Hej mitt namn är Ann-Sofie Kjellberg. Jag läser sista terminen på förskollärarutbildningen och håller 

just nu på med mitt examensarbete. Jag undrar om det finns någon möjlighet att jag skulle kunna få 

komma till er och intervjua 3-4 personal och observera? Det jag ska undersöka i min uppsats är 

pedagogers syn på det kompetenta barnet inom montessori och reggio emilia och hur det speglas i 

pedagogernas förhållningssätt och i lokalernas utformning. Syftet är att försöka få en hint om varför just 

Reggio Emilia fått en sådan stor genomslagskraft inom förskolorna och även för att jag upplever att min 

egen utbildning är väldigt Reggio-inspirerad och vad det kan bero på. 

Skulle bli väldigt tacksam om jag kunde få komma ut till er för att genomföra undersökningen. Gärna 

nästa vecka. Jag räknar med att observera en timme och intervjua en timme.  

 

Har ni ytterligare frågor kring undersökningen så får ni gärna maila eller ringa på... 

 

Med vänlig hälsning,/ Ann-Sofie Kjellberg 
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Bilaga	  3	  
(Reggio Emilia) 

Intervjuguide 
 

 
• Hej och tack för att ni vill ställa upp. 

• Vem är jag. 

• Vad är det jag skriver om och syftet med det. 

• Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

• Namn 

• Ålder 

• Utbildning (förskollärare/barnskötare) 

• Antal verksamma år (hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats)?  

• Kan ni berätta lite om Reggio Emilia filosofin. 

• Kan ni berätta lite om er verksamhet. Hur ser den ut? Hur är barngrupperna fördelade? Hur är 

personalen fördelad med tanke på kompetens? Hur ser du/ni på det kompetenta barnet? Vad 

innebär begreppet för dig/er? 

• Hur diskuterar ni och förhåller ni er till begreppet det kompetenta barnet inom arbetslaget? 

• Hur ser du/ni att era tankar kring det kompetenta barnet relaterar till Malaguzzis tankar kring det 

kompetenta barnet? 

• Hur syns tankarna kring det kompetenta barnet i utformningen av er verksamhet/ hur tänker ni 

när ni planerar/arrangerar miljön? (barngruppsindelning och lokalernas utformning). 

• Hur ser ni på materialens möjligheter till lärande? (Vilka strävansmål ser ni materialen och 

vilken roll spelar ni i materialens användning?) 

• Hur ser ni att Reggio Emilias pedagogiska tankar relaterar till att förskolan ska vila på 

vetenskaplig grund? (finns det forskning som visar på hur den valda pedagogiken bidrar till 

barns lärande?) 

 

• Är det något som ni vill tillägga som ni anser att jag glömt och som är relevant? 

• Tack för er medverkan. 
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Bilaga	  4	  
(Montessori) 

Intervjuguide 
 

 
• Hej och tack för att ni vill ställa upp. 

• Vem är jag. 

• Vad är det jag skriver om och syftet med det. 

• Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

• Namn 

• Ålder 

• Utbildning (förskollärare/barnskötare/montessorilärare) 

• Antal verksamma år (hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats)?  

• Kan ni berätta lite om Montessori pedagogiken. 

• Kan ni berätta lite om er verksamhet. Hur ser den ut? Hur är barngrupperna fördelade? Hur är 

personalen fördelad med tanke på kompetens? (fördelning av fsk-lärare och montessorilärare) 

• Hur ser du/ni på det kompetenta barnet? Vad innebär begreppet för dig/er? 

• Hur diskuterar ni och förhåller ni er till begreppet det kompetenta barnet inom arbetslaget? 

• Hur ser du/ni att era tankar kring det kompetenta barnet relaterar till Montessoris tankar kring det 

kompetenta barnet? 

• Hur syns tankarna kring det kompetenta barnet i utformningen av er verksamhet/ hur tänker ni 

när ni planerar/arrangerar miljön? (barngruppsindelning och lokalernas utformning). 

• Hur ser ni på materialens möjligheter till lärande? (Vilka strävansmål ser ni materialen och 

vilken roll spelar ni i materialens användning?) 

• Hur ser ni att Montessoris pedagogiska tankar relaterar till att förskolan ska vila på vetenskaplig 

grund? (finns det forskning som visar på hur den valda pedagogiken bidrar till barns lärande?) 

• Hur skulle ni beskriva att ni ser på begreppen normalisera, disciplinera och själen utifrån dagens 

samhälle och förskolans styrdokument. 

• Är det något som ni vill tillägga som ni anser att jag glömt och som är relevant? 

 

• Tack för er medverkan. 

 

 


