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Antal sidor 27 

ABSTRAKT 

Syftet med studien var att ge ett bidrag till kunskapen om förskollärares arbete med och 

erfarenheter av barns språkutveckling genom en jämförelse mellan Reggio 

Emiliaförskolor med Montessoriförskolor. Vår övergripande frågeställning var att hitta 

likheter och skillnader utifrån Reggio Emilialärarnas och Montessorilärarnas 

erfarenheter av språkutveckling i förskolan. De andra frågeställningarna som låg till 

grund för studien var hur förskollärare arbetade med språkutveckling, hur de motiverade 

sitt arbete och vilka erfarenheter de hade av att arbeta på detta sätt. 

 

För att svara på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer där det fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor och ge lärarna utrymme att svara med egna ord. 

Intervjuerna genomfördes med tre Montessorilärare och tre Reggio Emilialärare som 

arbetade med barn i åldrarna 2-5 år.  

 

Resultatet visade att det förekom både likheter och skillnader i hur förskollärarna inom 

Montessori och Reggio Emilia arbetade för att stimulera barns språkutveckling. I 

intervjuerna med Montessorilärarna framkom det att de fokuserade på den kommande 

läs- och skrivinlärningen då de arbetade mycket med bokstäver. Språkutveckling inom 

Reggio Emilia sker utifrån olika uttrycksformer då man ville stimulera barnens hundra 

språk. Inom både Reggio Emilia och Montessori arbetade man med språkstimulerande 

aktiviteter som rim och ramsor, sagor och drama. Lärarnas roll i förskolan liknade 

varandra då de arbetar utifrån barnens intresse och nyfikenhet.  

 

Nyckelord: Språkutveckling, språklig medvetenhet, språkstimulering, förskollärare, 

lärarroll, Montessori, Reggio Emilia. 
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1 INLEDNING 

 

Språket i förskolan har enligt våra upplevelser en betydelsefull roll och är något som 

genomsyrar hela verksamheten. Vi har sett att språket har kommit till uttryck genom 

rim och ramsor, sagor, i leken, i samlingar och under den dagliga dialogen med både 

barn och vuxna för att nämna några tillfällen då språket är av betydelse. 

 

Språkutveckling är något som sker under hela dagen i förskolan och pågår både 

medvetet och omedvetet hos barnen. Lärarna finns med under hela dagen för att 

finnas till hands och stötta barnen i deras språkande. Utifrån våra upplevelser finns 

det olika sätt att tänka kring språkutveckling och kommunikation. Lärarens uppgift är 

att ge barnen möjligheter att utveckla dessa sätt. Att i förskolan arbeta med 

språkutveckling är för oss en god förberedelse inför den kommande läs- och 

skrivinlärningen i skolan.  

 

Under vår utbildning har språket varit en stor del och är något som vi båda har ett 

stort intresse för och språk blev således ett självklart ämne att skriva om i 

examensarbetet. Eftersom vi under utbildningen inte fått någon inblick i 

Montessoripedagogiken eller Reggio Emiliafilosofin var vi nyfikna på hur lärarna 

inom respektive pedagogisk inriktning arbetade med barns språkutveckling. Därför 

kommer vi i studien att undersöka lärares arbete med barns språkutveckling i en 

jämförelse mellan Reggio Emiliafilosofins och Montessoripedagogikens arbetssätt.  

 

Studien kommer att belysa Montessoripedagogiken och Reggio Emiliafilosofins 

teorier kring språkutveckling och genom intervjuer med tre Reggio Emilialärare och 

tre Montessorilärare kommer vi att försöka få en bild av hur de teoretiska 

antagandena kommer till uttryck i praktiken.  
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2 LITTERATUR- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

I detta avsnitt kommer vi att beröra Montessoripedagogiken och Reggio 

Emiliafilosofin för att sedan gå vidare till Vygotskijs och Piagets tankar kring 

språkutveckling. Deras tankar kommer att redogöras eftersom dem ligger nära 

Montessoripedagogikens och Reggio Emiliafilosofins tankegångar. Avslutningsvis 

tar vi upp hur lärare kan hjälpa till att stimulera barns språk i förskolan.  

 

2.1 Montessoripedagogiken 
 

Inledningsvis presenteras Maria Montessori och hur hennes pedagogik uppstod för 

att sedan gå vidare till materialets, lärarens och miljöns roll för barns 

språkutveckling. 

 

2.1.1 Maria Montessori (1870-1952) 
 

Montessoripedagogikens grundare heter Maria Montessori och föddes i staden 

Chiaravalle i Italien. Efter att ha kämpat för att komma in på läkarlinjen blev hon 

Italiens första kvinnliga läkare och fortsatte efter sina studier att forska kring mentalt 

handikappade barn och fann att de inte fick någon stimulans. I ett försök att hjälpa 

barnen studerade hon fransmännen Jean Itard och Edouard Séguins arbeten som 

kommit fram till material som tränade olika sinnesfunktioner. Montessori blev chef 

för ett pedagogiskt institut i Rom för mentalt handikappade barn och testade där 

fransmännens material som hon vidareutvecklade. Barnen lärde sig mycket som 

tidigare förefallit omöjligt och här någonstans föddes idén om att testa det praktiska 

och sensoriska materialet på normalbegåvade barn. Montessori har förutom detta 

material arbetat fram ett språkligt-, matematiskt- och kulturellt material (Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds, 2008).  

 

2.1.2 Arbetet med språkutveckling 
 

Montessoris (1949/1987) tankar om språket är att det är ett verktyg för det kollektiva 

tänkandet. Språket utvecklas spontant och det följer en viss språknivå som är knuten 

till en viss period i barnens utveckling. Barn börjar med att uttala enstaka stavelser 

till att uttala hela ord och slutligen använder de syntaktiska och grammatiska regler 

perfekt. Barns språkinlärning sker inte på en medveten nivå utan sker omedvetet 

(a.a.).   

 

Språket är något som alla lärare i Montessoriförskolan arbetar medvetet med under 

hela dagen. Läraren försöker att benämna materialet vid namn och de lyssnar och 

samtalar med barnen. Ljudlekar använder lärarna sig av för att låta barnen öva på 

språkljud. Ett annat material för språkutveckling är metallramar där barnen får pröva 

sina handrörelser för att förbereda dem inför skrivningen (Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds, 2008).  

 

Allt material är konkret för barnen och Montessori menade att ”Det man gör med 

sina händer – det minns man!” (Skjöld Wennerström, Bröderman Smeds, s 115). 

Maria Montessori (1948/1998) talar om sandpappersbokstäver som hon fann som ett 

verktyg för att barnen skulle lära sig bokstäverna. Sandpappersbokstäverna tog hon 
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fram genom att klippa ut bokstäverna i sandpapper och klistrade sedan upp dem på 

ett lent papper. Här fick barnen möjlighet att både känna bokstäverna med fingrarna 

samtidigt som de såg dem.  

 

Malm (2003) har i sin avhandling tagit del av lärares tankar om hur de ser på sitt 

yrke inom Montessori. Att se barnen var det mest framträdande svaret hos lärarna 

vilket också kännetecknas av Montessoripedagogiken. Det framkommer även att 

kommunikation, respekt, tillit och ansvarstagande är betydelsefulla delar. Inom 

Montessoripedagogiken finns det regler och tydliga gränser för barnen som är 

uppsatta av lärarna men inom dessa finns det en frihet där barnen själva får välja vad 

de vill arbeta med. Skulle barnen inte klara av detta är lärarna där för att stötta. 

Självständighet uppmuntras av lärarna och de låter barnen göra allt de klarar av 

själva. Lärarna menar att barnen kanske inte är självständiga i allt de gör men de är 

självständiga som individer (a.a.).   

 

En lärare som arbetar efter Montessoripedagogiken har en tro på att barnen själva har 

en vilja att lära och har drivkrafter som gör att de vill utvecklas. Barnen ser läraren 

som en auktoritet och förebild och det är betydelsefullt att hela tiden vara medveten 

om hur man beter sig i förskolan. Lärarnas roll i förskolan blir att vara tydlig och fast 

vilket skapar trygghet hos barnen då de vet vilka ramar de ska hålla sig inom. Denna 

struktur är till för att uppmuntra till att barnen ska bli så självständiga som möjligt 

eftersom lärarna har en inställning till att barnen kan själva (Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds, 2008). Ett av de mest betydelsefulla målen för Montessori var att 

barnen skulle bli självständiga. För att detta ska bli möjligt tar Signert (2000) upp tre 

steg som en lärare behöver utveckla: 

 
Läraren skall visa förståelse och respekt för barnen så att de känner sig viktiga. 

Läraren skall sysselsätta de barn som är oroliga. Man måste försöka få dem att bli 

intresserade av något och ändå visa respekt. 

Läraren skall hålla sig i bakgrunden. När barnet blivit intresserat av någonting skall 

man akta sig för att störa. 

 

(Signert, 2000, s 36) 

 

Montessori (1948/1998) har tagit fram en lektionsteknik som är uppbyggd i tre steg. 

Denna använder sig lärarna av när de ska presentera något nytt för barnet. Metoden 

börjar med att läraren presenterar materialet både konkret och vid namn, detta för att 

barnet måste uppfatta ord och bild samtidigt för att det ska etableras hos barnet. 

Nästa steg går ut på att se om barnet har uppfattat föremålet vid namn, vilket sker 

efter en viss tid. Då ser läraren om det finns kvar i barnets minne. Det slutliga steget 

kan bekräfta den förra lektionens innehåll genom att läraren kan se om kunskapen är 

befäst hos barnet (a.a.). Läraren låter bara barnet genomföra det sista steget om det är 

säkert att barnet behärskar kunskapen. Det är betydelsefullt att barnet inte misslyckas 

med uppgifterna då lektionen ska leda till ökat självförtroende och inte tvärtom 

(Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 2008). 

 

2.1.3 Miljöns betydelse för språkutveckling 
 

Montessori ansåg att miljön hade betydelse för barnets utveckling och att den skulle 

vara utformad efter barnets naturliga utvecklingsstadier. Allt i rummet anpassas till 

barnens storlek och sakerna har bestämda platser. Barnen ska även ha egna platser 



 

4 

 

där de kan arbeta och en plats där de kan förvara sina saker. Montessori menade att 

det är betydelsefullt att skapa en hemlik miljö för de små barnen (Signert, 2000). 

Även Ahlquist, Gustafsson och Gynther (2005)  belyser miljöns betydelse i en 

Montessoriförskola. De menar att den ska vara tilldragande och välkomnande men 

också utmanande, lockande och spännande. Det är upp till läraren att se till att miljön 

utvecklas efter verksamhetens behov. 

 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) och Signert (2000) menar att 

lärarna använder sig av observation för att synliggöra vad barnen är intresserade av 

och vart de befinner sig utvecklingsmässigt. Genom att observera barnen kan lärare 

komma fram till hur de kan stimulera dem i deras fortsatta utveckling.  

 

2.2 Reggio Emiliafilosofin 
 

I detta avsnitt belyser vi Reggio Emiliafilosofin och dess grundare Loris Malaguzzi. 

Fortsättningsvis följer Reggio Emilias syn på språkutveckling samt lärarens och 

miljöns betydelse för denna.   

 

2.2.1 Loris Malaguzzi (1921-1994) 
 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som representerar ett förhållningssätt till 

barns lärande (Barsotti, 1997). Denna filosofi växte fram och utvecklades i staden 

Reggio Emilia som ligger i provinsen Emilia-Romagna i norra Italien. Loris 

Malaguzzi står som grundare för filosofin och ville efter andra världskriget starta en 

ny pedagogik där barnet i förskolan skulle ses som kompetent, som kan tänka och 

handla själv. Han ville att samhället skulle vila på demokratiska grunder. Malaguzzi 

fick uppdraget att leda och vidareutveckla den kommunala 

barnomsorgsverksamheten. 1963 öppnades den första kommunala förskolan inom 

Reggio Emilia filosofin i Italien (Dahlberg och Åsén, 2007). 

 

2.2.2 Arbetet med språkutveckling 
 

Lindö (2009) belyser Reggio Emilias grundtankar som står för ett pedagogiskt 

arbetssätt där barnen ses som kompetenta och föds med en egen vilja att utforska 

världen. Reggio Emilia är inte en pedagogik som går att kopiera utan man kan 

inspireras av den och utveckla den i den egna verksamheten. Kommunala förskolor 

som har inspirerats av Reggio Emilia arbetar i åldersindelade grupper. Detta menar 

lärarna är lättare för att stimulera barnen på den utvecklingsnivå de ligger på. 

 

Malaguzzi menar att om man tar till vara på barnens alla språk och sätt att uttrycka 

sig på bidrar det till ett ömsesidigt lärande. De kognitiva och kommunikativa 

uttryckssätt som uppstår i samspel med andra uppstår genom egna erfarenheter. När 

barnet utför handlingar leder det till att språkliga begrepp utvecklas (Lindö, 2009). 

Sylvia Phillips (2005) menar att man inom Reggio Emiliafilosofin inte fokuserar 

mycket på att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna vilket är positivt för de som är 

sent utvecklade. Men finns det en stimulerande och stödjande omgivning kan barnen 

tillsammans utveckla sitt språk (a.a.). Trots att lärarna formellt inte lär barnen att läsa 

är det många som kommer till skolan och kan både läsa och skriva vilket grundar sig 

i att barnen har lusten att lära sig det och viljan till att kommunicera (Hirst, 2005). 
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Inom Reggio Emiliafilosofin fokuserar lärarna utifrån tankesättet att barnen har 

hundra språk. Med detta menas att alla föds med ett antal möjligheter, uttryck och 

förmågor som stimulerar varandra och är beroende av varandra. Dessa berövas ofta 

under barnens väg genom skolsystemet. Till förskolan tar barnen med sig 

erfarenheter sedan tidigare och där får de möjlighet att kommunicera med hjälp av 

olika språkliga uttryck (Dahlberg och Åsén, 2005). 

 
Genom att använda och öva sig i så många uttryckssätt som möjligt /…/ får barnen 

tillgång till hela sin person och därmed också tilltro till sin egen förmåga.  

 

(Dahlberg och Åsén, 2005, s 199)   

 

Pedagogisk dokumentation i Reggio Emiliainspirerade förskolor är en hjälp till 

reflektion för lärarna. Med hjälp av kamera, band eller anteckningar följer lärarna 

både barnen och sig själva i sina läroprocesser. Dokumentationerna blir synliga även 

för föräldrarna och bidrar till att utveckla kommunikationen i verksamheten. När 

verksamheten är igång kan man påbörja insamlingen av material till 

dokumentationen och i slutet kan lärarna gå igenom det. Att dokumentera barnen i 

lärandesituationer är ett sätt att synliggöra olika sätt att lära och det ger barnen 

tillfällen att observera sig själva och sitt lärande (Rinaldi, 2006). 

 

Lärarens roll är enligt Wallin (1996) inte fokuserat på att undervisa utan istället på att 

utmana barnen att lära sig själva. Läraren har en vägledande roll då de ser till att det 

finns material tillgängligt och de stödjer barnen genom frågor. Läraren ska heller inte 

delta i barnens lekar och arbeten utan istället vara observatör. Att observera barnen, 

men även den egna lärarrollen, leder till att man ser vad barnen är i behov av för 

hjälp till att utvecklas och lärarna utvecklar sin egen lärarroll då de får chans att se 

hur de uppträder.  

 

Enligt Reggio Emiliafilosofin bör lärarna se barnen som aktiva och kompetenta. 

Barnet skapar sin egen kultur, rättigheter och värderingar och ses som kompetent 

både vad det gäller lärande och att kommunicera med hjälp av de hundra språken 

(Rinaldi, 2001). Lärarna ser barnen som kompetenta men de anser att de behöver 

hjälp att utveckla sin kunskap för den utlöser sig inte av sig själv. Barnen har en 

inneboende kraft och en vilja att växa men att växa som människa klarar de inte 

själva (Wallin, 1996).  

 
De behöver vuxna som ser dem och som lyssnar. Vuxna som är villiga att utmana 

dem och hjälpa dem att överskrida tidigare gränser. Kreativa vuxna att konstruera 

världen och värden med. Rika barn behöver rika vuxna.  

(Wallin, 1996, s 105) 

 

Det är betydelsefullt att de vuxna finns där för att samtala med barnen och stödja och 

utmana deras tankar (Dahlberg och Åsén, 2005). Parker (2005) menar att det är 

betydelsefullt att gå tillbaka till samtal som de haft tidigare för att diskutera vidare 

deras tankar vilket leder till att kunskapen ökar och de får möjlighet att använda sig 

av andra vokabulär och tempus. Genom att jobba tillsammans kan de lära av 

varandra.  
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2.2.3 Miljöns betydelse för språkutveckling 
 

Om miljön är inspirerande får barnen möjlighet att tänka, känna och handla vilket 

leder till aktivt utforskande och lärande. Inom Reggio Emilia vill man skapa en 

utmanande miljö där man stimulerar barnens intressen och kreativitet (Dahlberg och 

Åsén, 2007). Wallin (1996) tar upp betydelsen av att se miljön som en av 

pedagogerna som är till för att inspirera och stimulera barnen. Miljön ska även 

utmana deras tankar och fantasier. 

 

Månsson (2008) beskriver miljöns betydelse inom Reggio Emilia som betydelsefull 

då hon hänvisar till Malaguzzi (1993) som menar att den bör ses som en tredje 

pedagog. I Månssons studie framkom det att när barnen ges möjligheter att själva 

utforska miljön ökar förmågan till lärande hos barnen då allt material finns 

tillgängligt i barnens höjd vilket leder till ökad initiativförmåga. Miljön bidrar till att 

stimulera barnen till att upptäcka likheter och skillnader och att göra nya upptäcker. 

Månsson (2008) hänvisar även till Rinaldi (2006) som arbetat som lärare inom 

Reggio Emilia som menar att tillgång till en god miljö är barnens rättigheter och att 

det har betydelse för vilken nivå lärandet kommer hamna på. Lärarna har en stor roll 

i att skapa pedagogiska rum som stimulerar och gör det möjligt för barn att lära. 

Förmågan att lyssna på barnen för att bli inspirerad och lära av dem är betydelsefullt 

inom Reggio Emiliafilosofin.  

 

2.3 Teorier kring språkutveckling 
 

Eftersom Montessoripedagogiken och Reggio Emiliafilosofins tankegångar ligger 

nära Piagets och Vygotskijs har vi valt att redogöra för deras tankar kring barns 

språkutveckling. 

 

2.3.1 Piaget och Vygotskij 
 

Piaget och Vygotskij är två framstående forskare som står som förespråkare för 

utvecklingspsykologin. De utvecklade båda teorier om hur barn tillägnar sig språk. 

Både Piagets och Vygotskijs tankar har varit betydelsefullt för hur man arbetar i 

förskolan och skolan (Williams, Sheridan och Pramling, 2000). 

 

Vygotskij menar att den sociala interaktionen har betydelse för barns utveckling. De 

lär sig framförallt genom att imitera och kommunicera med andra. Han talar om 

zonen för möjlig utveckling där barnen blir vägledda och stöttade av personer som är 

mer kunniga. Det är på detta sätt som barn tillägnar sig sitt sätt att tänka, tala och 

utföra fysiska handlingar (Williams, Sheridan och Pramling, 2000).  

 

Piaget menar att barns språkutveckling sker genom en ökad kognitiv förmåga. Under 

barnens första levnadsår tillägnar de sig erfarenheter som utvecklar det egna 

tänkandet vilket sedan leder till ett språkligt samspel. Detta samspel utvecklar sedan 

barnens kognitiva förmåga ytterligare, vilket i sin tur leder till att det sker en ökad 

språkutveckling hos barnen (Svensson, 1998).  

 

Både Piaget och Vygotskij talar om egocentriskt språk men har skilda uppfattningar 

om hur barnen använder detta i sin språkutveckling. Piaget menar att språket är 
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medfött och utvecklas under stimulans och att de utvecklar sin sociala kompetens 

senare. Först pratar barnen med sig själva för att sedan utveckla det sociala talet. 

Vygotskij däremot menar att barn föds sociala. Barn kommunicerar således först med 

andra medan de utvecklar förmågan att kommunicera med sig själva senare (Lindö, 

2009).  

 

En pedagogisk förebild för Piaget var Maria Montessori. Hon talade om sensitiva 

perioder där barnen är speciellt mottagliga för utveckling. Piaget höll med om 

grundtankarna men förklarade perioderna mer vetenskapligt utifrån sina teorier. Han 

var dock kritisk till materialet inom Montessori då han ansåg att det isolerade barnen 

från samspel (Jerlang, 2008). 

 

Vygotskijs teori om att barns språk utvecklas i interaktion med både vuxna och barn 

har Reggio Emiliafilosofin influerats av. Malaguzzi menade likväl Vygotskij att 

barnen i samspel med sin omgivning konstruerar sin kunskap (Lindö, 2009).    

 

2.4 Språkutveckling i förskolan 
 

Språket har en betydelsefull roll i förskolan och lärarna har i uppgift att stimulera och 

stödja barnen i denna utveckling. Vi kommer därför att fokusera på hur lärarna kan 

arbeta med språkutveckling i deras verksamhet.  

 

2.4.1 Lärarens roll 
 

Förskolan har en betydelsefull del i barnens språkutveckling och det är upp till 

lärarna att denna utveckling sker. Lärarna måste se till att ta till vara på situationer 

som uppstår där barn kan samtala vilket leder till att deras språkliga förmåga 

utvecklas. Lärarna ska även utmana alla barnen i deras språkande så att detta 

utvecklas (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006).  

 

Språkande uppstår tidigt hos barn men i början är det till största del den vuxna som 

påbörjar samtalen. Barns förmåga att uttrycka sig språkligt utvecklas snabbt och 

redan när barnen är tre till fyra år har de lärt sig de grundläggande sätten. Barn deltar 

tidigt i samtal då man talar om något som ligger barnet nära och när det sker i en 

omgivning med välkända människor. I början är det föräldrarna och 

förskolepersonalen som är de viktigaste personerna att samtala med. Senare 

utvecklas också förmågan att tala om saker utanför barnens sammanhang (Liberg, 

2010). Även Westerlund (2009) visar på betydelsen av att kommunicera med barnen. 

Genom att samtala mycket med dem leder det till att ordförrådet ökar. Samspel är en 

förutsättning för den språkliga utvecklingen men de lär sig inte bara av att härma de 

vuxna utan barnet måste själv aktivt använda sig av språket för att tillägna sig det.  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) bör lärarna vara öppna för barnens 

nyfikenhet och lust att lära för att kunna stimulera deras språkutveckling. Om man 

besvarar barnets tal bidrar det till ett språkligt självförtroende som underlättar 

språkutvecklingen (a.a.). Genom att samtala med barnen om något som man gjort 

eller upplevt tillsammans bidrar det till att deras språk utvecklas. I vardagliga 

situationer tillsammans med andra får barnen höra nya ord och de får erfarenheter av 

att uttrycka sig på olika sätt (Söderbergh, 1983). Det är betydelsefullt att den vuxne 
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talar om saker som är intressanta för barnet och att de använder uttrycksformer som 

barnet klarar av men även att de samtalar om saker som är nytt och okänt för barnet. 

Det är dock betydelsefullt att det finns en ömsesidighet och att samtalen om det nya 

är intressant för barnet. Vilka förväntningar de vuxna har på barnen har betydelse för 

deras identitets– och språkutveckling. Om barnet känner att den vuxne är intresserad 

och lyssnar på vad det har att säga leder det till att barnet känner sig betydelsefull 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). 

 

2.4.2 Språkstimulering  
 

Språklig medvetenhet är ett begrepp som används i diskussioner om förhållandet 

mellan barns språkutveckling och läsning. När ett barn är språkligt medveten kan det 

tala om språket och analysera meningar och ord. När det gäller den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen talas det om språklig medvetenhet i form av de språkliga 

beståndsdelarna som hjälper barnen att knäcka koden. Att vara fonologiskt 

medveten, det vill säga att lära sig om språkljuden, är en stor fördel för barnen i 

början av deras läs- och skrivinlärning. Att använda sig av språkstimulerande 

aktiviteter som rim, ramsor, rytm och ljud kan lärarna använda sig av i förskolan för 

att stimulera barns språkliga medvetenhet. Barn som är i 3-5 års ålder är väldigt 

mottagliga för denna sorts aktiviteter där de får upptäcka språkets form genom sin 

kropp (Eriksen Hagtvet, 2006). 

 

Liberg (2010) refererar till Thorell som menar att rolleken har en betydelsefull del i 

barnens utveckling, både i det sociala och i det kulturella. Lindö (1998) hänvisar till 

en studie som har visat på lekens betydelse för språkutveckling. Där framkommer det 

att den symboliska leken, även kallad rollek, har en betydande roll för att barnen ska 

utveckla sitt språk. När barnen leker förekommer ett samspel där de får chans att se 

tillvaron ur olika perspektiv. När barnen leker rollekar prövar de att använda sitt 

språk utifrån olika betoningar, talesätt och språkliga benämningar som de har hört att 

de vuxna använder. Även Söderbergh (1983) belyser lekens betydelse för barns 

språkutveckling och menar att det är här de ges bäst förutsättningar för 

språkinlärning. I rolleken använder barnen sitt språk mycket för att kommunicera och 

för att visa vad de gör i sina handlingar.  

 

Enligt Söderbergh (1983) är det betydelsefullt att man som lärare läser böcker 

tillsammans med barnen vilket blir ett sätt att arbeta med utvecklingen av språket. 

När man läser vill barnen gärna samtala kring saker som sker i boken och detta bör 

uppmuntras av lärarna då barnen uttrycker en vilja om att lära sig (a.a.). Genom att få 

mycket erfarenhet av att titta i böcker kommer det leda till att barnet blir skickligare 

på att läsa och att även förstå bilder. Sagoläsning tillsammans med en vuxen har en 

positiv effekt på barnets språkutveckling. De lär sig inte bara vad det innebär att läsa 

utan det ökar också samspelet mellan barnet och den vuxne (Westerlund, 2009).  

 

För att utveckla sitt språk är samspelet med omgivningen betydelsefull. Då är det 

väsentligt att lärarna i förskolan stödjer barnen i deras språkutveckling och att de 

samtalar med barnen. Detta är betydelsefullt att även mindre barn är delaktiga vid 

samtal vilket kommer leda till att barnen efterhand blir mer aktiva i språkandet med 

andra (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). 
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2.5 Styrdokument 
 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) framkommer det att lärandet ska baseras på att 

barn ska samspela både med vuxna och med andra barn. Den fokuserar även på 

barngruppens aktiva och viktiga roll i utveckling och lärande (Skolverket, 2010). 

 

Att använda olika uttrycksformer för att kommunicera är ett steg för att gynna barns 

utveckling och lärande. I Lpfö98 är ett mål att: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

 

      (Skolverket, 2010, s 10) 

 

I förskolan är det betydelsefullt att man strävar efter att barnen ska känna nyfikenhet 

och lust att lära och att detta uppmuntras och stimuleras. Lpfö98 tar även upp 

betydelsen av att förskolan ska sträva mot att barnen ska bli självständiga och få tillit 

till den egna förmågan. Gällande barns språk- och kommunikationsutveckling bör 

lärarna arbeta för att stimulera och utmana barnen i deras språkande. Det 

framkommer i Lpfö98 att: 

 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. 

 
      (Skolverket, 2010, s 7) 

 

2.6 Sammanfattning av litteratur- och forskningsöversikt 
 

Montessoripedagogiken arbetar med språkutveckling med hjälp av ett utarbetat 

språkmaterial som är konkret och där bokstäverna har en central roll (Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds, 2008).  Malm (2003) har i sin avhandling tagit 

reda på hur lärarna ser på sin roll där det framkom att de har en vägledande roll för 

att stödja barnen till att bli självständiga. Barnen arbetar efter regler och tydliga 

gränser men inom dessa har de stor frihet.  

 

Inom Reggio Emilia talar man om de hundra språken och i arbetet med 

språkutveckling vill man stimulera alla dessa och ge barnen olika sätt att uttrycka sig 

på (Dahlberg och Åsén, 2005). Lärarna som arbetar efter Reggio Emiliafilosofin har 

som Montessorilärarna en vägledande roll där de ska stödja barnen genom frågor och 

tillgängligt material. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärande 

och kan bidra till reflekterande tankar från barnen, lärarna och föräldrarna (Rinaldi, 

2009).  

 

Det finns flera olika teorier om hur barn tillägnar sig språk. Piaget menade att barn 

föds med ett språk som utvecklas när det stimuleras medan Vygotskij menade att 

språket utvecklas i samspel med andra (Lindö, 2009).  

 

Språket finns hela tiden med i den dagliga verksamheten i förskolan. Genom leken, 

sagor, rim och ramsor och de dagliga samtalen får barnen tillfällen att utveckla sitt 
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språk. Dessa språkutvecklande aktiviteter bidrar till att stimulera den språkliga 

medvetenheten. Eriksen Hagtvet (2006) framhäver betydelsen av att barnen är 

fonologiskt medvetna när de ska knäcka den alfabetiska koden.   

 

Lärarens roll i förskolan har en stor betydelse gällande barns språkutveckling. Att ta 

tillvara på situationer som uppstår i vardagen och som leder till samtal menar 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är betydelsefullt för lärarna att tänka på 

då barnens språk ständigt är under utveckling. Både Söderberg (1983) och 

Westerlund (2009) visar också på betydelsen av att samtala med barnen för att gynna 

språkutvecklingen. I Lpfö98 förstärks detta ytterligare där det står att lärarna i 

förskolan ska arbeta mot att stimulera barns nyfikenhet och lust för språket.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med vår studie är att ge ett bidrag till kunskapen om förskollärares arbete med 

och erfarenheter av barns språkutveckling i en jämförelse mellan Reggio 

Emiliaförskolor med Montessoriförskolor. 

 

Vår övergripande frågeställning i studien är: 

 

 Hur kan de likheter och skillnader i språkutvecklingsarbetet och i 

förskollärarnas erfarenheter inom Reggio Emiliafilosofin och 

Montessoripedagogiken förstås? 

 

Våra övriga frågeställningar är: 

 

 Hur beskriver förskollärare sitt eget arbete med språkutveckling? 

 Hur motiverar förskollärare sitt arbete med språkutveckling? 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av språkutveckling? 
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4 METOD 
 

I vår empiriska undersökning används kvalitativa intervjuer. I kommande avsnitt 

beskrivs tillvägagångssättet i undersökningen med utgångspunkt i metodval, 

undersökningsgrupp, genomförande av intervjuer, etiska aspekter och 

tillförlitligheten i studien. 

 

4.1 Val av metod 
 

Metoden som använts i vår empiriska undersökning är genom kvalitativa intervjuer. 

Patel och Davidson (2011) menar att en kvalitativ intervju kännetecknas av att det är 

en låg grad av strukturering vilket innebär öppna frågor där respondenten får 

utrymme att svara med egna ord (a.a.). I intervjuerna ville vi ta reda på lärarnas 

arbete kring språkutveckling utifrån Reggio Emiliafilosofin respektive 

Montessoripedagogiken. Öppna frågor skulle passa bäst för studien eftersom det ger 

lärarna möjlighet till mer utförliga svar. Lantz (2007) menar att den öppna intervjun 

gör det möjligt för intervjuaren att få tag på de betydelsefulla kvaliteter som 

respondenten talar om. Samtidigt är det svårt att veta vilka fördjupningsfrågor man 

ville ställa eftersom det är respondentens svar man följer upp och inte kan förutse 

(a.a.). Genom att använda halvstrukturerade intervjuer menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att den som intervjuar har möjlighet att ställa frågorna i en annan ordning och 

att man kan ställa följdfrågor på respondenternas svar. Eftersom vi ville få ut så 

mycket som möjligt av respondenternas svar använde vi halvstrukturerade intervjuer, 

där möjlighet fanns att ställa frågor utanför intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden 

är baserade utifrån studiens frågeställningar.  

 

För att öka validiteten genomfördes flera intervjuer på olika förskolor för att få ett 

mer tillförlitligt resultat. Våra intervjuer ligger till grund för att försöka förstå hur 

lärarna arbetar med språkutveckling på de olika förskolorna, hur de motiverar sitt 

arbete och utifrån sina erfarenheter möjligtvis skulle vilja förändra något. Ytterligare 

ett motiv för intervjuerna är att försöka hitta likheter och skillnader i språkarbetet 

inom Reggio Emilia och Montessori. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 
 

Intervjuerna är genomförda på sex olika förskolor i två kommuner i södra Sverige. 

Vi intervjuade tre lärare från förskolor som arbetar utifrån Montessoripedagogiken 

och tre lärare som arbetar utifrån ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt. 

Samtliga lärare hade förskollärarutbildning och hade dessutom utbildning inom 

Montessori och Reggio Emilia. De intervjuade lärare arbetade med barn i åldrarna 2-

5 år.  

 

4.3 Genomförande och etiska aspekter 
 

Ett av de vanligaste felen intervjuare kan göra är att börja intervjuarbetet för tidigt 

(Lantz, 2007). Det är betydelsefullt att först ha klart för sig vilket syfte studien har 

och vilka teorier man ska använda sig av. Innan intervjuerna hade vi skapat oss en 

teoretisk grund om språkutveckling vilket gjorde att vi kände oss trygga i situationen 

och kände att frågorna var relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar. 
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Intervjuerna utfördes med stöd av en intervjuguide vilket Bryman (2002) menar kan 

vara en minneslista för att vara säker på att studiens syften och frågeställningar 

uppnås. Han menar också att frågorna ska vara ställda så att intervjuaren får svar på 

det den är intresserad av men att man måste utgå från respondentens perspektiv.  

 

Lantz (2007) pekar på betydelsen av att ha god tid på sig under intervjuerna och att 

veta på ett ungefär hur lång tid det tar för att inte gå miste om västentlig information. 

Därför började vi vår undersökning med en pilotintervju med en förskollärare från en 

förskola utanför Kalmar. Under intervjun valde vi att föra anteckningar då syftet var 

att ta reda på om frågorna var tydligt formulerade för respondenten och på ett 

ungefär hur lång tid intervjun skulle ta.  

 

Inför och under intervjuerna tog vi hänsyn till de etiska aspekterna. Bryman (2002) 

talar om fyra etiska principer som en forskare bör vara medveten om. Principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Utifrån samtyckeskravet var det betydelsefullt att både förskolecheferna och 

förskollärarna gav sitt godkännande om att delta i studien. Därför började vi med att 

kontakta de berörda förskolecheferna på varje förskola för att höra om det skulle vara 

möjligt att genomföra en intervju med en förskollärare. När förskolecheferna gett oss 

klartecken kunde vi ta kontakt med de berörda förskollärarna och ännu en gång fråga 

om de ville medverka. Efter att ha fått klartecken berättade vi för förskollärarna att vi 

genomförde en studie om barns språkutveckling i en jämförelse mellan Reggio 

Emilia och Montessori och förklarade vårt syfte med studien. Utifrån 

informationskravet menar Bryman (2002) att det är betydelsefullt att man berättar för 

respondenterna vad man har för syfte med undersökningen och att deras medverkan 

är frivillig. Därefter bestämdes en tid för intervjun som passade alla parter. Varje 

intervju började med att vi förklarade för respondenterna att deras svar endast 

kommer att ligga till grund för vår undersökning vilket är med hänsyn till 

nyttjandekravet. Vi fortsatte med att förklara konfidentialitetskravet vilket innebär att 

deras namn och arbetsplats inte kommer att finnas med i vår studie (a.a.).  

 

Vid intervjutillfällena deltog vi båda för att få en inblick i verksamheten och för att 

underlätta inför analysen då båda varit med och hört intervjuerna. Den personliga 

kontakten anser vi är betydelsefull då respondenten får ett mer professionellt intryck 

av oss och studien. Därför var vi måna om att skapa en bra kontakt. Vi kände att vi 

skulle vara ett stöd för varandra då det är svårt att i förväg förutse vart en intervju 

kan leda, med tanke på olika funderingar som kan uppstå. Utifrån dessa utvecklades 

olika följdfrågor vilket ledde till en djupare intervju. Innan intervjuerna fick vi ett 

samtycke om att det gick bra att spela in intervjuerna. Genom att spela in 

intervjuerna fick vi med all väsentlig information eftersom det är svårt att anteckna 

samtidigt som man intervjuar, eftersom man vill vara fokuserad på respondenten och 

det som sägs. Samtalen spelades in på en mobiltelefon som vid flera tillfällen innan 

intervjun prövats för att vara säker på att den fungerade. 

 

Genomförandet av intervjuerna skedde under lugna förhållanden där ingen kunde 

störa eller höra vad som sades vilket Bryman (2002) menar är av betydelse för en väl 

genomförd intervju. Lärarna tog sig tid till att svara på frågorna och det verkade som 

att de var intresserade av att berätta om sina erfarenheter kring språkutveckling på 

sin förskola. Vi upplevde att respondenterna kände sig trygga med att bli intervjuade 

av oss vilket vi tror har att göra med att de visste vad intervjun skulle handla om. De 
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genomförda intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Eftersom intervjuerna varierade 

tidmässigt fick vi olika mängd data från respondenterna vilket framkommer i 

resultatdelen.  

 

4.4 Analys av insamlad intervjudata 
 

Enligt Bryman (2002) finns det flera fördelar med att spela in och transkribera 

intervjuer då det bland annat leder till en noggrann analys av svaren och att den som 

genomför intervjun kan gå tillbaka flera gånger om något skulle vara oklart. Han 

menar dock att detta tillvägagångssätt av transkribering av material är tidskrävande 

vilket är betydelsefullt för intervjuaren att veta (a.a.). Efter varje genomförd intervju 

startades transkriberingsprocessen med att lyssna igenom de inspelade intervjuerna. 

Därefter skrevs svaren ordagrant ner för att kunna citera respondenten korrekt och 

för vår studies del kunna gå tillbaka och analysera.  

 

När transkriberingsprocessen var utförd läste vi igenom intervjuerna var för sig och 

strök med överstrykningspenna över det som ansågs vara av betydelse för studien. 

Intervjusvaren som ströks över gick vi tillsammans igenom för att hitta teman som 

svarade på våra frågeställningar om hur lärarna på förskolorna arbetar med 

språkutveckling, hur de motiverar sitt arbete och hur deras erfarenheter ser ut kring 

detta.  

 

Enligt Bryman (2002) är kravet på anonymitet betydelsefull då intervjuaren ska 

behandla svaren konfidentiellt.  För att respondenten ska hållas anonym har vi använt 

oss av namn där inga personer eller förskolor går att spåra. I vår analys har vi valt att 

kalla Montessorilärarna för M1, M2 och M3 och Reggio Emilialärarna för R1, R2 och 

R3. 

 

När vi arbetat färdigt med intervjuerna raderades materialet från mobiltelefonen för 

att förhindra risken att det skulle hamna i främmande händer och kunna spåras till 

respondenten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är nödvändigt att 

intervjuerna raderas när de är färdig bearbetade för att det ska förbli konfidentiellt.  

 

4.5 Metodkritik och tillförlitlighet 
 

Intervjuerna vi genomförde med respektive lärare spelades in och på så sätt anser vi 

att reliabiliteten har ökat. Då kan vi återigen gå tillbaka och lyssna och återge 

respondentens svar ordagrant vilket leder till ökad tillförlitlighet. Patel och Davidson 

(2011) menar följande: ”För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara 

tillförlitlig” (s 102). Eftersom vi utgick från våra frågeställningar under intervjuerna 

menar vi att validiteten är hög då vi höll oss till vårt syfte.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten är hög då intervjusvaren inte 

kommer skilja sig åt även om de kommer ske vid flera tillfällen och med andra 

intervjuare. Intervjuerna med lärarna inom Montessori menar vi har hög reliabilitet 

då de arbetar med en pedagogik som följer samma manual vilket kommer leda till att 

vi troligtvis får liknande svar. Reggio Emiliafilosofin däremot är mer otydlig i sitt 

arbetssätt då det inte är någon pedagogik som går att applicera rakt av i 

verksamheten. I Reggio Emilia kan lärarna utgå från de delar som upplevs mer 
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passande för den enskilda verksamheten. Vi menar att reliabiliteten även här skulle 

bli hög då lärarna har samma synsätt och utgår från att stimulera barnens hundra 

språk. 

 

Validiteten menar vi kan bli hög då vi intervjuade tre lärare inom Reggio Emilia och 

tre lärare inom Montessori som alla arbetade på olika förskolor. På detta sätt får vi se 

om respondenternas svar har likheter inom Reggio Emilia respektive Montessori.   

 

Validiteten och reliabiliteten kan även bli låg då vi inte säkert kan fastställa att 

svaren blir helt sanningsenliga. Lärarna vill troligtvis framställa sin förskola så 

positivt som möjligt och att deras metod är den som fungerar bäst. För att öka 

validiteten och reliabiliteten skulle vi även kunna observera för att stärka lärarnas 

svar. Bryman (2002) menar att det vanligaste problemet i en undersökning är att det 

kan bli en skillnad i vad respondenten säger och hur de sedan handlar. Därför menar 

vi att observation med fördel kunde användas för att se om lärarna arbetar som de ger 

uttryck för. 

 

Utifrån ovanstående resonemang om reliabilitet och validitet är det svårt att kunna ta 

ställning till om dessa blir höga eller låga eftersom vi aldrig kan veta om lärarna 

arbetar som de uttrycker att de gör.  

 

4.6 Metoddiskussion 
 

Vår studie genomfördes genom intervjuer och dessa anser vi har utförts bra och i 

resultatet har det framkommit svar som stärker vår studie. Eftersom vi använde oss 

av halvstrukturerade intervjuer hade vi möjlighet precis som Kvale och Brinkmann 

(2009) påpekar, att ställa följdfrågor, där kunde vi ställa frågor som var av intresse 

för vår studie som låg utanför vår intervjuguide. . Detta underlättades av att vi var två 

då respondenternas utsagor ibland fick in oss på olika tankar där det ställdes olika 

följdfrågor. Detta ledde till att intervjuerna blev mer utförliga och vi fick ut mer av 

dem. Intervjuerna blev mer utförliga då vi var väl insatta inom både Reggio Emilia 

och Montessori. 

 

Bryman (2002) menar att det i en undersökning kan bli skillnader i vad 

respondenterna säger och hur de sedan handlar. Därför menar vi att även 

observationer skulle genomföras för att få studien mer utförlig och tillförlitlig. Om vi 

skulle använda oss av observationer skulle det förhoppningsvis leda till att lärarnas 

svar bli mer tydliga. Vi menar att det är svårt att veta om svaren är helt tillförlitliga 

då vi inte med egna ögon har sett hur de verkligen arbetar i sin verksamhet. Om tiden 

funnits hade det även varit positivt med fler intervjuer för att få ännu mer kött på 

benen.  
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5 RESULTAT 
 

För att redovisa resultatet har vi sammanställt intervjuerna. För att skriva fram 

resultatet har vi valt att delvis referera lärarnas svar för att göra det mer lättläst för 

läsaren. Utifrån lärarnas utsagor har vi valt att samla dem under två teman. 

Inledningsvis redovisas Montessorilärarna och Reggio Emilialärarna arbetar 

språkutvecklande, hur de motiverar sitt arbete och hur deras erfarenheter ser ut kring 

detta för att besvara våra frågeställningar. Montessorilärarna kommer benämnas som 

M1, M2 och M3 medan Reggio Emilialärarna kommer att benämns som R1, R2 och 

R3.  

 

5.1 Montessori intervjuer 
 

Nedan följer resultat från våra intervjuer med Montessorilärarna. Dessa intervjuer 

har vi tematiserat i två teman: Språkutveckling och lärarrollen. 

  

5.1.1 Språkutveckling 
 

Under intervjuerna berättade lärarna på vilket sätt de arbetar språkstimulerande i 

förskolan. Samtliga lärare vi intervjuade talade om att arbetet med språket är en 

förberedelse inför den kommande läs- och skrivinlärningen och utifrån deras 

erfarenheter har sett att barnen får ett försprång inför skolstarten. Maria Montessoris 

utarbetade språkmaterial framkommer tydligt under intervjuerna ligga till grund för 

arbetet. M1 berättar att materialet är så härligt för det finns någonting för alla. Utöver 

det utarbetade språkmaterialet arbetar de mycket med rim, ramsor och sånger som de 

flesta förskolor gör. Sen jobbar de väldigt mycket med deras egna språkmaterial.  

 

När barnen börjar på deras avdelning, då de är tre år, arbetar de med en bokstav varje 

vecka. De har en egen språkpåse som hänger på deras plats där de med hjälp av 

föräldrarna tar med sig en sak som börjar på bokstaven som de arbetar med under 

veckan. De har även språkpåsar på förskolan som rymmer olika saker som 

representerar varje bokstav, A kan till exempel symboliseras av en apa.  

 

M1 förklarar även att de har något som kallas för sandpappersbokstäver där barnen 

får känna och samtidigt ljuda. M1 förtydligar arbetet med de olika sinnena genom att 

säga: 

  
Ögat och handen ska upptäcka och känna samma sak, det handen uppfattar det 

uppfattar hjärnan  

 

Till varje bokstav har de en ramsa och en sång. De lyssnar efter bokstäverna i miljön 

för att barnen ska lära sig att lyssna efter bokstavens ljud. När de lärt sig ljudet lär de 

sig att känna igen bokstäverna så att ljudet blir sammankopplat med en bild.   

 

När de arbetar med bokstäverna introducerar de alltid de små först för att barnen inte 

ska behöva lära om som man ofta får göra om man lär sig de stora bokstäverna först. 

 

En förberedelse inför den kommande skrivinlärningen är arbetet med ritramar. Där 

får barnen träna på att rita av former vilket leder till att de får in rätt handrörelse.  
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M2 berättar att de använder sig av ett utarbetat språkmaterial som de utgår ifrån i sitt 

arbete kring språkutveckling. Detta är ett arbete som sker dagligen som inte utesluter 

något annat. De har utöver det utarbetade språkmaterialet möjligheter att själva 

kunna utforma verksamhetens arbete. På samlingarna gör de mycket rim och ramsor 

och läser mycket böcker och flanosagor.  

 

M2 berättar vidare att när de introducerar något nytt inom språkmaterialet görs det 

för ett barn i taget. Allt material de har vill de alltid visa för barnen först så de vet 

vad de ska göra med det. Efter att de har visat materialet får barnen pröva och 

därefter får de ta fram det när de vill. Eftersom allt material har sin plats och de får 

hämta det när det vill menar hon att barnen blir självständiga i miljön vilket även är 

målet. M2 förklarar att de alltid börjar med de små bokstäverna och presenterar 

ljudet, som de låter i alfabetet, och går igenom dem från A till Ö. M2 förklarar: 

 
Språket inom montessoripedagogiken bygger på ljudinlärning av de små 

bokstäverna 

 

M3 berättar om det praktiska materialet som är förberedande inför den kommande 

läs- och skrivinlärningen där barnen får arbeta med finmotoriken. Materialet är väl 

genomtänkt, från hur man håller pennan till att det går från vänster till höger som 

man skriver. M3 berättar vidare att de använder ritramar. Dessa presenteras långt 

innan eller i samband med att de intresserar sig för former och bokstäver. Genom att 

barnen får rita i en ram uppifrån och ner lär de sig omedvetet hur man skriver. Detta 

är en förberedelse inför skrivinlärningen då dem får träna in rätt handrörelse. 

 

De har askar med olika svårighetsgrader. I den första asken ligger ord som är 

fonetiska, ord som går att ljuda, tillsammans med en sak. Barnen ljudar orden för att 

sedan bygga ihop dem med bokstäver. M3 förtydligar detta med att säga: 

 
Vi jobbar ju alltid med att gå från det konkreta till det abstrakta  

 

Det är därför de börjar med att introducera bokstäver på detta sätt, först lyssnar man 

på ljudet sen får man bygga orden. Montessori har arbetat fram en trestegslektion 

vilket M3 förklarar innebörden av. Det första steget i arbetet med språkinlärning kan 

handla om att läraren presenterar två bokstäver som barnet inte kan. De börjar med 

att ljuda hur bokstäverna låter och samtidigt spåra dem uppifrån och ner. Detta görs 

på sandpappersbokstäver för att få en känsla av hur bokstaven ser ut, då har de 

upptäckt en ny bokstav med hjälp av flera sinnen.  

 

5.1.2 Lärarrollen 
 

Nedan kommer en presentation av lärarens roll i arbetet med språkutveckling, hur de 

motiverar sitt arbete och vilka erfarenheter de har av att arbeta på detta sätt. 

 

M1 berättar genom sina erfarenheter av betydelsen att man ska ta till vara på barnens 

intressen då de börjar skriva nonsens och läsa på låtsas. När barnen visar intresse för 

ljuden passar de på att stärka ljuden. Det känns som att barnen får ett bra försprång 

om de har läskunnighet och hanterar språket inför skolstarten. Då har de lärt sig 

ljuden och många har lärt sig att bygga ord. De börjar alltid med fonetiska ord som 

går att ljuda. När de kopplat ihop ljuden med bokstäverna har de lärt sig att skriva. 
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Lärarna har märkt resultat då de flesta av barnen läser när de börjar förskoleklass. 

Dock framhävs det att arbetet med bokstäverna inte är framtvingat utan att man utgår 

från barnens intresse, lust och beroende på vilken nivå barnet befinner sig.  

 

Fortsättningsvis menar M1 att potential finns till att utveckla arbetet med språk 

genom mer konkret material där bokstäver kombineras med någon sak. Läraren vill 

att barnen ska känna igen bokstäverna och att detta ska ske på ett lustfyllt sätt. 

 

I förskolan är det mycket individuellt arbete men M1 menar att om ett barn arbetar 

med till exempel bokstäver kommer det alltid någon och sätter sig bredvid. M1 

berättar att de inte aktivt arbetar för att öka samspelet mellan barnen.   

 

Anledningen till att de arbetar med språket på detta sätt är för att de följer Maria 

Montessoris utarbetade material samt att förskolan och skolan har som mål att satsa 

på språket.  

 

M2 beskriver sin lärarroll som vägledande och ett exempel är när lärarna introducerar 

bokstäver för barnen. De presenterar då bokstäverna med ljudet och hur de skriver 

dem. Så fort lärarna har introducerat något nytt material för barnen får de själva 

hämta det som de vill arbeta med. Därefter fungerar lärarna som vägledare för 

barnen. M2 framhåller betydelsen av att barnen får utveckla sitt språk i förskolan för 

språket är en viktig del i det fortsatta livet. Läraren bör arbeta med språket då barnen 

är mottagliga för det och då finns det ingen anledning att hämma dem. Ett exempel 

på detta är om barnen visar intresse för läs- och skrivinlärningen.  

 

M3 belyser att läraren inom Montessori strävar mot att barnen ska bli självständiga 

därför är det mesta av materialet självrättande. När de till exempel har byggt ett ord 

finns det ett kort med det rätta svaret som de kan vända på för att se om de skrivit 

rätt. Det är samtidigt betydelsefullt att lyssna på barnen om de vill ha bekräftelse. 

Arbetet i Montessoriförskolor är fritt under styrda former vilket leder till att barnen 

blir självständiga. Barnen får själva välja aktiviteter men när de arbetar ska det vara 

lugnt och behagligt i rummet. 

 

5.1.3 Sammanfattning  
 

Utifrån resultatet kan vi se att arbetet med språkutveckling inom Montessori 

fokuserar mycket på den kommande läs- och skrivinlärningen. Det kan vi se genom 

lärarnas utsagor när de pratar om språkmaterialet. Maria Montessori har ett utarbetat 

språkmaterial där man fokuserar på arbetet kring bokstäver. Både genom att barnen 

får ljuda, känna på dem och lyssna hur de låter får de ta in språket med olika sinnen.  

 

I Montessoriförskolor är det inte endast det utarbetade språkmaterialet av Maria 

Montessori som används utan det finns möjlighet för lärarna att själva utforma 

material som passar den egna barngruppen.  

 

Lärarna berättar att de kan se ett resultat av arbetet med bokstäver då flera av barnen 

kan läsa när de börjar förskoleklass. Trots det utarbetade språkmaterialet finns det 

möjlighet för lärarna att utveckla sin verksamhet utifrån eget intresse och tycke. Det 
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framkommer att de arbetar med språkstimulerande aktiviteter så som rim och ramsor, 

sagor och musik.  

 

Lärarna menar att det är betydelsefullt att hela tiden lyssna på barnen vad de är 

intresserade av och vart de befinner sig utvecklingsmässigt. Det sker hela tiden ett 

lärande utifrån den nivå barnet ligger på.  

 

Självständighet är ett mål som barnen ska uppnå i förskolan därför är det mycket 

individuellt arbete. Lärarens roll blir därför att vägleda och sätta upp tydliga ramar i 

verksamheten. Miljön i verksamheten är utifrån detta tankesätt utformad för att öka 

barnens självständighet. Mycket av materialet är självrättande vilket leder till ökad 

självständighet.   

 

5.2 Reggio Emilia intervjuer 
 

Nedan följer resultat från våra intervjuer med Reggio Emilialärarna. Även dessa har 

vi tematiserat i två teman: Språkutveckling och lärarrollen. 

  

5.2.1 Språkutveckling 
 

R1 förklarar att när de tänker språk i en Reggio Emiliainspirerad förskola är det inte 

bara det verbala språket, utan de tänker att barnen har hundra språk. Språkutveckling 

är betydelsefullt då det är en demokratisk rättighet att barnen ska ha ett bra språk. 

Språk är flera olika sätt att uttrycka sig på som till exempel drama och bild. R1 

förklarar vidare att de arbetar projektinriktat och i dessa ska de få med hela 

läroplanen, därför tänker de många språk. Genom att arbeta med projekt under en 

längre tid tror R1 att de utvecklar barns språk.  

 

De har inga samlingar där de tänker att ”nu ska vi utveckla barns språk” utan det gör 

dem hela tiden. De arbetar inte med språk korta stunder utan de måste arbeta med 

barns språk precis varenda minut som de är på förskolan. R1 berättar att så fort 

barnen är intresserade av bokstäver får de tillgång till dem. Tvååringarna i R1:s 

grupp är intresserade av bokstäverna och kan redan första bokstaven i sitt namn. 

 

I samlingarna arbetar de mycket med att barnen får berätta för varandra vad som har 

hänt under förmiddagen, det har med språk samt delaktighet att göra. 

 

R2 talar om de hundra språk och förklarar att språk inte bara är det verbala utan det 

är också kroppsspråk, gester, skapande, drama och på alla olika sätt språkar barnen. 

De bygger upp miljöer där barnen har möjlighet att använda sig av språk, utvecklas 

och utmanas. 

 

R3 talar om att det finns olika sätt att stimulera språket och det handlar om att barnen 

får uttrycka sig på olika sätt. R3 nämner rim och ramsor, teater och återberättande 

som språkstimulering vid samlingarna, och R3 belyser betydelsen av att det ska 

finnas en anledning till samlingarna. Genom att barnen får berätta om vad de sett och 

gjort blir det ett naturligt språkande i vardagen. R3 menar att musik och sång är ett 

ypperligt sätt att få barnen att prata, pratar de inte så sjunger de, musik är ett 

värdefullt verktyg för språkutveckling. Språkande ser de genom att barnen målar och 
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då är det viktigt att man som lärare går in i målandet och ber barnen berätta hur de 

tänker. Även skriftspråket nämns då flera av barnen börjat intressera sig för 

bokstaven i sitt namn. Att arbetat på ett sätt som gör att barnen blir nyfikna på 

språket är att föredra.  

 

5.2.2 Lärarrollen 
 

R1 förklarar sin lärarroll såhär: 

 
Man måste bli en lyssnande pedagog för att kunna se vad de är för någonting som 

fångar barnen, så lyssna och få fatt på barnens frågor är viktigt 

 

R1 berättar vidare att de dokumenterar mycket genom att skriva ner vad barnen säger 

och vad de gör. Genom detta blir barnen nyfikna på vad lärarna skriver och börjar 

förstå att det som de säger är viktigt eftersom det blir nedskrivet. R1 menar vidare att 

det är ett sätt att förstå språket. Utöver den skrivna dokumentationen använder sig 

lärarna av bilder som ett verktyg för språket. Det är betydelsefullt att barnen har en 

relation till bilderna som lärarna väljer att sätta upp och att de känner igen sig i dem, 

då är det lättare för de att prata om dem annars tappar bilderna syftet. 

 

Som lärare måste man tro att barnen kan istället för att se vad de inte kan. R1 

förklarar det genom att säga: 

 
Vi tänker inte att nu ska vi se vilka barn som är dåliga i språk för att vi ska träna 

dem i språket. Utan vi tänker att språket finns 

 

Anledningarna till att de arbetar Reggio Emiliainspirerat är för att de har en 

organisation som tror på arbetssättet. R1 förklarar att detta är ett förhållningssätt där 

de försöker lyssna på barnen så mycket som möjligt för att få fatt på deras frågor och 

hypoteser och att de undersöker dem. 

 

R2 beskriver sin lärarroll som medforskare där man bör vara en tydlig ledare i olika 

situationer men samtidigt måste man vara den som är nyfiken tillsammans med 

barnen och i samarbete med barnen upptäcker bokstäver. R2 poängterar även att man 

ska trycka på det barnen kan, det barnen vill och där barnen är just nu. De använder 

sig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att se och kunna utmana barnen 

vidare i sitt språkande. 

 

R2 menar att tiden saknas till att reflektera över vad barnen verkligen kan och vart 

barnen är i sin språkutveckling. Då skulle man komma mycket längre och tänka mer 

om hur man kan utmana barnen vidare i alla de olika språken, inte bara det verbala. 

  

Anledningen till att de arbetar på detta sätt är lärarna trivs med arbetssättet och att 

ledningen tror på detta.   

 

R3 berättar att det arbetar mycket med dokumentation där de belyser vad barnen gör 

och hur de lär. Genom bilderna blir det konkret för barnen att prata om dem. De 

diskuterar även dokumentationen med andra kollegor. Utifrån dokumentationen 

synliggörs vad barnen är intresserade av. Som lärare måste man ha en grundkunskap 

om språkande för att lära barnen, man måste vara medveten om vad man håller på 
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med. Det är viktigt att man är nyfiken på vad barnen skriver i början av deras 

skriftspråkutveckling. Om barnen ser att någon är intresserad av vad de skriver vill 

man bara skriva mer.  

 

De bästa lärarna menar R3 är barnen själva då de lär av varandra. När de ser att 

någon skriver sin bokstav så ska den andra börja, det sprider sig mellan barnen. Det 

är betydelsefullt att ta tillvara på barnens egna kunskaper så man är på deras nivå. 

Samtidigt bör man som lärare inte vara rädd för att höja ribban på den 

utvecklingsnivå barnen befinner sig på. Då blir det en högre nivå men ibland kanske 

man måste sänka den om man ser att det inte fungerar. Det är viktigt att få igång 

barnens tankar och idéer. 

 

R3 talar utifrån sina erfarenheter om att utveckla arbetet med språket till att bli mer 

konkret för barnen. Genom det konkreta blir det tydligt för barnen där det kan se vad 

som händer. Två andra arbetssätt som man skulle kunna vidareutveckla arbetet med 

är arbete kring teckenspråk och handdockor. På detta sätt ser barnen att det finns 

många sätt att uttrycka sig på. 

 

5.2.3 Sammanfattning 
 

Resultatet visar att de inom Reggio Emilia tänker språkutveckling utifrån de hundra 

språken. Med detta menar de att språket kommer till uttryck i olika former så som 

bild, drama och musik. I språkutvecklingsarbetet använder de sig även av rim och 

ramsor, återberättande och bokstäver när barnen visar intresse. De menar att språket 

finns med i allt som de gör under dagen och inget man arbetar med under en kort 

stund. För att kunna ta till vara på barnens hundra språk måste miljön vara 

stimulerande och de bygger därför upp miljöer som utvecklar och utmanar barnen. 

 

Lärarna belyser pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att utveckla barnen i 

deras lärande. En lärare menar att det är betydelsefullt att barnen har en relation till 

bilderna för att lättare kunna tala om dem. Har barnen ingen relation till bilderna 

försvinner syftet med att använda bilderna som verktyg. När lärarna dokumenterar 

det barnen uttrycker leder det till att barnen känner att det som de säger är viktigt och 

kan leda till att de blir nyfikna på bokstäverna när de ser att det betyder något. 

 

I resultatet framgår det att lärarna ser sin roll som medforskande och lyssnande. 

Utifrån deras erfarenheter menar de att det är betydelsefullt att man tillsammans med 

barnen är nyfikna och upptäcker saker. Det är betydelsefullt att veta barnens 

kunskaper för att hjälpa dem att höja deras kunnande ytterligare. 
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6 DISKUSSION 
 

I föregående kapital har vi svarat på vår studies frågeställningar. Nu vill vi fördjupa 

vår övergripande frågeställning för att försöka förstå likheter och skillnader i 

Montessoris och Reggio Emilias arbete med språkutveckling. 

 

6.1 En jämförelse mellan Montessori och Reggio Emilia 
 

Arbetet med språkutveckling har haft en central roll i alla förskolor vi har besökt i 

samband med vår studie. Hur detta arbete kan se ut, inom Montessori och Reggio 

Emilia, har vi genom intervjuerna fått kunskap om och utifrån dessa hittat 

framträdande likheter och skillnader.  

 

6.1.1 Språkutveckling 
 

Maria Montessori har arbetat fram ett språkmaterial som är till för att stimulera 

språkutvecklingen (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 2008). Denna 

manual ligger till grund för alla som arbetar som Montessorilärare. Allt material är 

konkret då hon menade att det som handen uppfattar minns man. Enligt vår tolkning 

är materialet till stor del utformat för att underlätta den kommande läs- och 

skrivinlärningen. I resultatet fann vi att manualen ligger till grund för arbetet men att 

lärarna har möjlighet att utveckla arbetet med språk. Efter att ha analyserat resultatet 

har vi funnit att samtliga lärare talar om arbetet med språkutveckling som en 

förberedelse till att knäcka den alfabetiska koden och att de utifrån sina erfarenheter 

sett tydliga resultat då flera av barnen kan läsa när de börjar förskoleklass. Här finns 

en skillnad gentemot Reggio Emilia som inte har ett utarbetat språkmaterial som 

förbereder barnen inför den kommande läs- och skrivinlärningen. Däremot 

poängterar Reggio Emilialärarna att om barnen visar intresse och nyfikenhet för 

bokstäver uppmuntrar de dem och ger de utmaningar som ligger på deras nivå. Även 

om Montessorilärarna arbetar mer medvetet med bokstäver sker det efter barnens 

intresse. Visar barnet inget intresse för bokstäver poängterar lärarna att de aldrig 

tvingar dem till att arbeta med detta. Lpfö98 (Skolverket, 2010) stärker detta 

resonemang då den tar upp betydelsen av att barnen ska känna nyfikenhet och lust att 

lära och att man i förskolan uppmuntrar och stimulerar detta vilket både Montessori- 

och Reggio Emilialärarna gör.  

 

För att stimulera barns språkliga medvetenhet menar Eriksen Hagtvet (2006) att man 

kan använda sig av språkaktiviteter som rim, ramsor, rytm och ljud. Detta är barnen 

särskilt mottagliga för när de är i 3-5 års ålder då de får upptäcka språkets form 

genom sin kropp. Utifrån resultatet kan vi se att både Montessori- och Reggio 

Emilialärarna arbetar med språkutvecklande aktiviteter så som rim och ramsor, 

musik och drama. Trots detta finner vi en viss skillnad i deras utsagor då Reggio 

Emilialärarna talar om de hundra språken som barnen ska få uttrycka sig genom. 

Lärarna förklarade att arbetet med de hundra språken gör att barnen kan uttrycka sig 

genom bild, drama, skapande, kroppsspråk och gester.  

 

Trots att Montessoriförskolorna har arbetspass då de arbetar med språkutvecklingen 

kan man utifrån resultatet se att arbetet kring språkutveckling sker dagligen och som 

inte utesluter något annat. Även utifrån hur Reggio Emilia arbetar kan man i 
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resultatet tolka att de arbetar med språket under hela dagen. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) belyser lärares förmåga att ta till vara på situationer där samtal 

uppstår för att utveckla barnens språk. Resultatet visar tydligt att Reggio 

Emilialärarna uppmuntrar samtalen mellan barnen och berättar att de i samlingarna 

låter barnen berätta för varandra vad som hänt under dagen vilket blir ett naturligt 

språkande då det är något som barnen känner till. Detta stärker Söderberghs (1983) 

teori om att man ska samtala om något som barnen har upplevt tillsammans vilket 

bidrar till att barnens språk utvecklas. Utifrån Montessorilärarnas svar får vi 

uppfattningen av att samtal mellan barnen i samlingarna inte uppmuntras på samma 

sätt som inom Reggio Emilia. En anledning till detta kan ha att göra med 

Montessoripedagogikens strävan mot att barnen ska bli självständiga och att mycket 

av arbetet är individuellt. Det bör dock påpekas att en lärare menar att de inte 

utesluter samspelet mellan barnen, men att de inte aktivt arbetar för att barnen ska 

lära av varandra. Utifrån erfarenheter upplever vi att samtalet har en betydelsefull 

roll i förskolan då det leder till att barnen får öva sig i att lyssna och turas om att tala 

och att vara delaktiga i gemenskapen. 

 

Rinaldi (2009) menar att pedagogisk dokumentation är av betydelse i arbetet inom 

Reggio Emilia. Genom dokumentationen kan lärarna följa barnen och sig själva i 

sina läroprocesser och utifrån detta kan de synliggöra olika sätt att lära och ge barnen 

tillfällen att observera sig själva och sitt lärande. I resultaten framkommer det att 

dokumentation är en stor del inom Reggio Emilia då alla lärarna berättar att de 

använder sig av detta för att kunna utmana barnen och se vad de är intresserade av. 

Som vi nämnt innan är det betydelsefullt att barnen kan tala om något som ligger 

dem nära och som de själva har upplevt och detta får barnen genom dokumentation i 

form av bilder som lärarna sätter upp på förskolan. Varken Montessorilärarna eller 

teorierna tar upp dokumentation som ett verktyg för lärande vilket vi drar som 

slutsats att det inte är något som de arbetar med.   

 

Inom både Montessoripedagogiken och Reggio Emiliafilosofin har miljön en stor 

betydelse men utformningen av dessa ser ut på olika sätt. I resultatet kan vi tydligt se 

att Montessorilärarnas svar stämmer väl överens med Signerts (2000) utsagor då 

båda poängterar betydelsen av att sakerna har sina bestämda platser för att barnen 

ska veta vart materialet finns, vilket leder till att de blir självständiga i miljön. Både 

Wallin (1996) och Malaguzzi (1993) menar att miljön är betydelsefull och ses som 

en av pedagogerna. Miljön ska både utmana, inspirera och stimulera barnen i deras 

lärande. Reggio Emilialärarna belyser betydelsen av att bygga upp miljöer som 

stimulerar språkutvecklingen hos barnen. Vi anser att miljön har en stor betydelse för 

barns språkutveckling och är miljön utformad på så vis att barnen utmanas och 

stimuleras anser vi att det stödjer språkandet i förskolan.  

 

Söderbergh (1983) belyser lekens betydelse för barns språkutveckling där rolleken 

har en meningsfull del. I denna prövar barnen att använda sitt språk för att kunna 

sätta in det i olika perspektiv. I resultatet upptäckte vi att lekens betydelse för 

språkutveckling inte var något som var framträdande för varken Montessori eller 

Reggio Emilia. Vad detta kan bero på har vi ställt oss frågande till och funderat om 

det kan ha att göra med hur vi utformat frågorna eller om de har en annan syn på 

leken och lekens betydelse för inlärning än vad vi har.  
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Utifrån resultatet och den litteratur vi tagit del av menar vi att den största skillnaden 

mellan Montessori och Reggio Emilia är arbetet med skriv- och läsinlärningen. När 

Montessorilärarna talade om språkutveckling hamnade fokus på den kommande 

skolstarten och hur arbetet kunde se ut för att bidra till att knäcka koden. Deras 

språkmaterial bestod av mycket bokstäver där det bland annat ingick ordaskar, 

ritramar och sandpappersbokstäver. Deras material var väl genomtänkt och följde 

Montessoris manual där den grundläggande tanken är att börja med de fonetiska 

orden, det vill säga de som är ljudenliga. Eriksen Hagtvet (2006) menar den 

fonologiska medvetenheten är av betydelse för att bli läs- och skrivkunniga. Reggio 

Emilialärarna däremot fokuserar mer på de hundra språken där även arbetet med 

bokstäver ingår men de har inget utarbetat språkmaterial. Vi tolkar det som att 

Reggio Emilia här skiljer sig från Montessori då de tänker att det finns fler sätt att 

uttrycka sig på.  

 

6.1.2 Lärarrollen 
 

Ett av Maria Montessoris mest betydelsefulla mål menar Signert (2000) är att lärare 

bör sträva mot att barnen ska utveckla självständighet. För att möjliggöra detta bör 

lärarna hålla sig i bakgrunden om barnen har blivit intresserade av någonting. Malm 

(2003) förstärker detta genom att i sin avhandling belysa lärares tankar om sitt yrke 

inom Montessori. Där framkom det att självständighet uppmuntras av lärarna genom 

att ge barnen frihet till att arbeta med det som de själva vill men inom detta ha 

tydliga gränser och regler. I resultatet kunde vi tydligt se spår av teorierna, om att 

man inom Montessori arbetar för att barnen ska bli självständiga, i 

Montessorilärarnas arbete där det framkom att barnen får arbeta fritt under styrda 

former. För att detta ska bli möjligt har Montessori (1948/1998) arbetat fram en 

lektionsteknik i tre steg där lärarna börjar med att introducera materialet för barnet 

för att sedan låta barnet pröva för att se om materialet har etablerats hos barnet. 

Målet med detta är att barnet ska behärska materialet för att kunna arbeta 

självständigt. Även här ser vi tydliga kopplingar till resultatet där lärare talar om 

vikten av att vägleda barnen och att det är denna teknik de använder sig av då de ska 

introducera nytt språkmaterial för barnen. Att vara en vägledande lärare är något som 

även Reggio Emilialärarna trycker på då de menar att man ska vara medforskande 

och lyssnande. Detta stöds av Wallin (1996) som beskriver lärarens roll som 

vägledande och att man ska stödja barnen genom deras frågor. Hon talar om att 

barnen ska ses som kompetenta och detta tolkar vi som att läraren ska se barnen som 

självständiga men att de samtidigt behöver lärares stöd. Efter att ha analyserat 

resultaten och teorierna tolkar vi det som att både Reggio Emilia och Montessori 

arbetar för att utveckla självständighet hos barnen. Detta är även något som Lpfö98 

(Skolverket, 2010) tar upp då ett strävansmål är att barnen ska bli självständiga. I 

resultatet kunde vi tydligt se att lärarna intar en vägledande roll men att den såg olika 

ut. Reggio Emilialärarna beskrev sin roll som medforskande medan vi tolkar 

Montessorilärarna som att hålla sig mer i bakgrunden när barnen kommit in i arbetet.  

 

Vygotskij talar om zonen för möjlig utveckling vilket är den zon där barnen befinner 

sig utvecklingsmässigt och kan med hjälp av någon mer kunnig kamrat eller lärare 

utmana barnen att nå en högre nivå av kunskap (Williams, Sheridan och Pramling, 

2000). Detta stämmer överens med resultatet då en Reggio Emilialärare ger en 

förklaring av hur de arbetar för att stimulera barns språkliga utveckling. Läraren 
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menar att man inte får vara rädd för att höja ribban för barnen men att det bör ske på 

en nivå som barnet behärskar.  Med detta menar hon att den kunskap som barnet har 

kan man utmana för att vidareutveckla barnet på den kunskapsnivå den befinner sig 

på. Montessorilärarna uttryckte sig inte på samma sätt utan menade mer att man ska 

utgå från barnets mognadsnivå. Maria Montessori (1949/1987) menar att språknivån 

är knuten till en specifik period i barnens utveckling (a.a.). Detta ser vi stämmer 

överens med Piagets teori om att språket sker genom en ökad kognitiv förmåga 

(Svensson, 1998). Därför tolkar vi resultatet tillsammans med teorierna att man inom 

Reggio Emilia ser sin lärarroll som att hjälpa barnen till en högre nivå av lärande 

medan man i Montessori arbetar mot att barnen självständigt ska utveckla sin 

kunskap när de är mogna för det.  

 

6.2 Fortsatt forskning 
 

Efter att vi i vår studie tagit reda på hur Montessori- och Reggio Emilialärare arbetar 

med barns språkutveckling har nya tankar och idéer uppkommit. När vi nu har fått en 

inblick i hur de arbetar i förskolan, har vi börjat fundera kring hur de arbetar i skolan. 

Utsagor från Montessorilärarna om att de flesta barnen redan kan läsa när de börjar 

förskoleklass har väckt vår nyfikenhet och skulle därför vara av intresse att göra en 

uppföljning för att se ifall detta stämmer.  

 

Reggio Emilialärarna har inte gett några indikationer om att barnet kan läsa när de 

börjar i förskoleklass. Detta hade varit intressant att undersöka för att se om de olika 

arbetssätten har betydelse inför den kommande läs- och skrivinlärningen.  

 

Vid fortsatt forskning hade vi valt att intervjua samtidigt som observation skulle 

kunna vara ett verktyg för att verkligen se hur lärarna arbetar och om det är någon 

skillnad.  

 

6.3 Slutsats 
 

Studiens syfte strävade mot att undersöka lärares arbete med barns språkutveckling i 

en jämförelse mellan Montessorilärare och Reggio Emilialärare.  

Efter att ha utfört studien kan vi nu se både skillnader och likheter i arbetet med 

språk. Den största skillnaden som framkommit är att Montessoripedagogiken har ett 

språkmaterial som Maria Montessori arbetat fram och som lärarna följer. Reggio 

Emilialärarna däremot har inget språkmaterial utan utgår ifrån Loris Malaguzzis 

tankesätt om att barn har hundra språk, det vill säga flera sätt att språka på.  

Arbetet med språkutveckling på respektive pedagogisk inriktning, har visat sig följer 

de bakomliggande teorierna som Montessori och Reggio Emilia står för vilket leder 

till att vår studie inte bidrar med någon ny information. Det vi kan göra med studien 

är att presentera den för utomstående, som inte har någon insikt om hur arbetet med 

språkutveckling ser ut på de olika förskolorna.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 
 Vad har du för utbildning?  

 

 Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

 

 Hur länge har du arbetat inom Montessori/Reggio Emilia? 

 

 På vilka sätt arbetar ni med språkutveckling? Förklara! 

 

 Vilka erfarenheter har ni av att arbeta på detta sätt? 

 

- Har arbetssätten fungerat i verksamheten? 

- Är det något som har fungerat särskilt bra?  

- Är det något som inte har fungerat särskilt bra? 

 

 Baserat på dina erfarenheter, hur skulle du vilja arbeta och utveckla 

arbetet med språk? 

 

 Vad tror du anledningarna kan vara till att ni arbetat på detta sätt? 

 

 Är det något du skulle vilja tillägga?  

 

 


