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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar språkliga 
och kommunikativa förutsättningar i Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor. Med detta syfte har vi velat se hur förskollärarna organiserar sin miljö samt hur 
de förhåller sig till utvecklandet av barns språk och kommunikation och hur detta realiseras 
i praktiken. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har vi framhållit att språk och 
kommunikation är något som uppstår mellan människor i olika sociala sammanhang. Då vi 
talat om språk som nära kopplat till barns kognitiva förmågor, har vi även beaktat 
lärandeaspekten som tillkommit naturligt till studien i och med undersökandet av språk och 
kommunikation. Detta är något som beskrivs i studiens resultat. Genom kvalitativa 
intervjuer som involverat fem förskollärare i vardera pedagogik har vi fått inblick i hur de 
intervjuade uppfattar sitt arbete med språk och kommunikation och även hur de anser att 
barns lärande tar sig uttryck både generellt och i förhållande till språk och kommunikation. 
Resultatet har visat att båda pedagogiker visar drag av det sociokulturella perspektivet på 
lärande och att barns interaktioner med andra barn och vuxna är betydande för 
utvecklingen av språk, kommunikation och lärande. Skillnader har däremot visat sig till 
olika grad och inom olika områden som miljö, förhållningssätt och pedagogisk praxis. 
Språket betonas alltså som viktigt att utvecklas i båda pedagogiker men faktorer i 
omgivningen skiljer sig och sett ur ett sociokulturellt perspektiv skapas därmed olika 
läranden och sammanhang som barn ingår i. Detta menar vi inte är något som 
nödvändigtvis behöver betyda att förskolorna skiljer sig i likvärdighet eftersom det kan 
vara svårt att bedöma vad som är likvärdigt, då betydande faktorer för barns individuella 
behov och förutsättningar sannolikt skiljer sig för varje barn.  

Nyckelord: språk, kvalitativ intervju, förutsättningar, Reggio Emilia, Montessori, 
sociokulturellt perspektiv 
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1. Inledning 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar språkliga och 
kommunikativa förutsättningar i de två olika förskoleinriktningarna Montessori och 
Reggio Emilia. Vi är av uppfattningen att språket utgör en grundläggande del i barns 
lärande och utveckling och är en stark bidragande faktor till barns delaktighet både i 
förskolan och som individ i ett allt mer krävande samhälle. Framförallt tror vi att språket 
ändrar form beroende på miljö och kontext och därmed påverkar hur en individ formas och 
vilka förutsättningar en får.  

Vårt val att undersöka Montessoriförskolor och Reggio Emilia-inspirerade förskolor 
motiveras av skillnader i miljö och material då vi ställer frågor kring hur dessa påverkar 
det språkliga användandet och vilket lärande som uppstår i de olika miljöerna.  

Då föräldrar idag har möjligheter vad gäller val av inte bara vilken förskola, utan vilken 
förskola med vilken inriktning för sina barn, ställer vi oss frågan om en likvärdig 
utbildning finns och isåfall hur den kan se ut då alla förskolor utgår från samma läroplan 
men samtidigt kan påverkas av den egna inriktningens synsätt och värderingar. Vi tror att 
läroplanen kan tolkas olika beroende på vilken inriktning förskolan har och att detta får 
konsekvenser för barnen då vi antar att innehåll i undervisning, teori och praktik skiljer sig. 
Studien kommer därför att undersöka miljö och material i vardera pedagogik samt 
förskollärarnas förhållningssätt och pedagogiska praxis gentemot utvecklandet av barns 
språk och kommunikation.  

Då vi i denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv tror vi att förskolans inriktning 
sannolikt har en påverkan på vilka metoder som används för att främja barns 
språkutveckling med olika ord och olika innehåll. Vi får känslan av att man länge sett 
språket som en viktig del i förskolan, men att man behöver mer insikt i hur språket används 
och påverkas av miljön i förskolor med olika inriktningar. Begreppet likvärdighet blir 
därför aktuellt att tala om i vår valda studie.  

Studien är uppdelad i två delstudier, där Amanda har utfört delstudie ett och intervjuat 
förskollärare i förskolor med Montessori som pedagogisk inriktning. Mikaela har utfört 
delstudie två och intervjuat förskollärare i Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Resultat 
och analys i vardera delstudie har skrivits var för sig. De övriga delarna i studien är skrivna 
gemensamt. 
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar vårt ämne utifrån ett samhälleligt och förskoledidaktiskt 
perspektiv. Utifrån en undersökning utförd av Skolinspektionen visar vi på skillnaderna i 
kvalitet i de svenska förskolorna, vilket betyder att förskolorna inte är likvärdiga trots att 
de enligt lag ska vara det (2018, s. 6). Vi drar paralleller till läroplanens avsaknad av 
riktlinjer för val av metod och den frihet det ger men att kvalitetsgranskningar visat att det 
finns svårigheter med den givna friheten då tolkningen av läroplanen ser för olika ut och 
bidrar till skillnaderna. Vi talar sedan om språkets betydelse i ett informationssamhälle och 
därmed begreppet literacy för att slutligen tala om de valda inriktningarna Montessori och 
Reggio Emilia. Detta för att visa på skillnaderna och likheterna i olika pedagogiker och hur 
dessa påverkar det pedagogiska arbetet och vilket lärande som skapas samt hur det 
motiveras.  

2.1 En likvärdig utbildning och kvalitetens betydelse 

Enligt Skolverket ska alla utbildningsformer enligt lag vara likvärdiga oavsett var i landet 
de anordnas. Förskolan som är inkluderad i skolväsendet omfattas därmed av denna lag.. 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas. (SFS 2010:800) 

Förskolans reviderade läroplan från 2018, menar att förskolan ska anpassas efter varje barn 
och dess förutsättningar och behov. Detta gör att förskolor inte kan utforma utbildningen 
på samma sätt och att resurser inte heller kan fördelas lika (Lpfö18, s. 6). Det finns alltså 
en frihet i hur utbildningen utformas men samtidigt ett lagbundet krav på att utbildningen 
ska vara likvärdig, varav betydelsen om likvärdighet kan diskuteras. Vi hänvisar till 
Vetenskapsrådets rapport om likvärdighet i svenska förskolor som menar att likvärdighet 
handlar om att en förskola ska hålla en hög kvalitet och att detta utgör en grundpelare i 
begreppet likvärdighet (2015, s. 16). Man måste vidare ställa sig frågan om hur 
kvalitetsbegreppet definieras i förskolans kontext. Skolverkets beskrivning menar att 
begreppet utgör en samlingsbeteckning för hur väl en förskola uppfyller nationella mål och 
svarar mot nationella mål och riktlinjer samt hur väl andra uppsatta mål, krav och riktlinjer 
som är förenliga med de nationella uppfylls. Även hur väl en förskola lyckas uppnå 
förnyelse och förbättring utifrån de förutsättningarna som finns (2018, s. 12).  

	
5



2.2 Pedagogisk kvalitet 

Vetenskapsrådets rapport om likvärdighet belyser den pedagogiska kvaliteten. Rapportens 
resultat visar att kvaliteten ligger i de pedagogiska mötena mellan barn och pedagog. Det 
är i det konkreta mötet mellan barn och pedagog som kvaliteten avgörs. Detta medför att 
även förskolans förutsättningar och struktur kan påverka likvärdigheten då de antingen kan 
hindra eller stödja de pedagogiska mötena (2015, s. 47). Författaren och forskaren Sonja 
Sheridan beskriver att den pedagogiska kvaliteten i praktiken handlar om hur väl en 
förskollärare medvetet lyckas ta tillvara på barns erfarenheter och använda dem i naturliga 
situationer som får barn att reflektera, tänka och lösa problem. Den pedagogiska kvaliteten 
avgörs även av hur väl förskolläraren lyckas använda sig själv och material som resurser 
för att skapa en miljö där varje barn kan utveckla och lära i riktning mot läroplansmålen 
(Sheridan, 2016, s. 23).  

2.3 Den lagstadgade läroplanen och brister i kvalitet 

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson skriver i Barns lärande - fokus i 
kvalitetsarbete, om hur man arbetar systematiskt för att förskolan ska uppnå en kvalitet 
(2016, s. 3). De talar om förskolans inträde i utbildningssystemet 1996 för att få sin egen 
läroplan 1998 med syftet att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög 
kvalitet (2016, s. 11). Förskolans läroplan utmärker sig på så sätt att den är målstyrd och 
saknar därför metodanvisningar (Vallberg Roth, 2001, s. 244). Sheridan talar om den 
medvetna avsaknaden av metod då man möjliggör en frihet i utformning av verksamheten 
och fördelning av resurser beroende på invånarnas socio-ekonomiska status (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2016, s. 14). Att förskolor anpassar metoderna för hur man strävar 
mot målen förväntas därför vara olika. Detta skapar utrymme för förskolor med olika 
pedagogiska inriktningar att utforma sin verksamhet utifrån den egna filosofin men måste 
samtidigt följa den lagstadgade läroplanen.. 

 11 §   För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 
  bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska  
 också ange mål och riktlinjer för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen   
 bestämmer meddelar föreskrifter om läroplaner. Regeringen eller den myndighet som regeringen   
 bestämmer får för en viss skolform eller för fritidshemmet meddela föreskrifter om utbildningens   
 värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på annat sätt än genom en   
 läroplan (SFS 2010:800) 

Trots denna lag, har man utifrån kvalitetsgranskningar sett brister i pedagogisk kvalitet. 
Skolinspektionens rapport från 2018 om måluppfyllelse och kvalitet i förskolan, har visat 
på allt för stora skillnader för att förskolan ska kunna kallas likvärdig för alla barn (2018, s. 
7). Man har sett att det finns brister i kvalitet på verksamhetsnivå och inom ledning och 
styrning (2018, s. 47). Skillnaderna i kvalitet finns även mellan förskolor och  inom samma 
förskola. De berör även hur förskolepersonal tar sig an det pedagogiska uppdraget och hur 
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man arbetar med läroplansmålen (2018, s. 6-7). Utifrån detta resultat är det viktigt att 
betona vikten av en förskola och utbildning av hög kvalitet om man ser till förskolan som 
en grund i skolväsendet och att det lärande och den kunskap som barnen tillägnar sig 
påverkar senare skolgång och därmed det livslånga lärandet och ett barns förutsättningar.  

2.4 Det livsnödvändiga språket 

I förskolans nuvarande läroplan från 2018, kan det utläsas att språket innehåller olika 
aspekter då det menas att språk, lärande och barns identitet är nära sammankopplat. Det 
betonas att det är förskolan som har ansvaret att erbjuda stimulans och möjligheter att 
utveckla språket genom att ta tillvara på det intresse och nyfikenhet som barn visar 
gentemot olika sätt att kommunicera på (Lpfö18, s. 8). Förskolan ansvarar också för att 
inför framtiden ge barn de förutsättningarna som krävs för att kunna tänka, lära och 
kommunicera självständigt i olika sammanhang och syften. Vi kan också se till förskolans 
strävan till anpassning vad gäller språk och kommunikation för de med minoritetsspråk, 
barn med hörselnedsättning och barn med andra modersmål då även de ska ges 
förutsättningarna att utvecklas (Lpfö18, s. 9).  

Språket består i huvudsak av flera olika kommunikativa sätt för en människa att göra sig 
förstådd på. Det innefattar en människans kognitiva utveckling och därmed hur en 
människa lär. Det har framförallt en social funktion som på många sätt är livsnödvändig då 
människan redan tidigt i livet har stora behov av att göra sig förstådd. Som nyfödd behöver 
barnet kommunicera sina behov för att få dem tillfredsställda och därmed skapa 
möjligheter för överlevnad. Liv Gjems menar att en kommunikation uppstår långt innan 
den språkliga utvecklingen tar fart och att kommunikation börjar redan innan barnet förstår 
att det finns ett meningsinnehåll i ord och ljud (2011, s. 42). När barnet sedan lär sig ord 
och dess betydelse öppnas möjligheten att förstå icke-konkreta fenomen.  En förmåga som 
gör att man kan tänka bortom här och nu och tala om sådant som känslor, önskningar och 
vad man tycker, tror och vill. En förmåga som är högst nödvändig då avsaknaden av dessa 
antagligen skulle medföra svårigheter att förstå sociala och kulturella sammanhang, vilket 
idag behövs för att kunna verka i samhället. Detta talar Gjems om då hon menar att 
västvärlden idag, ställer höga krav på denna förmåga då människor behöver kunna tänka 
abstrakt för att kunna förstå och verka i olika slags sammanhang (2011, s. 46). Detta är 
enligt författaren Eriksen Hagtvet, det som utmärker människan från andra däggdjur då vi 
genom det abstrakta tänkandet kan tala om sådant som inte finns i vår konkreta omgivning 
(2004, s. 50).  

Språket har därmed med en människas lärande att göra och blir en viktig faktor i ett 
samhälle där förskolan utgör en del. Tallberg Broman diskuterar förskolans roll och menar 
att omsorgsbegreppet förskjutits och därmed förskolans uppgift som nu också fokuserar 
kring barns lärande och kunskapsutveckling (2010, s. 33). Begreppet literacy blir relevant 
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att lyfta då samhället idag utgörs av så kallade literacy praktiker varav förskolan är en av 
de platser där skrift, läsning och kommunikation ingår som en naturlig del (Lundgren, 
Säljö & Liberg, 2014, s. 364). Författaren Roger Säljö,  menar att den engelska termen 
literacy syftar på olika slags bruk av skrift och skriftspråkliga former, samt bilder och 
symbolisk information som till exempel diagram (Lundgren, Liberg & Säljö, 2014, s. 360). 
Relevans för detta begrepp uppstår om man ser till att barn genom språket, kommer behöva 
bemästra färdigheter som att läsa, skriva, räkna och kunna hantera information av olika 
slag (Lundgren, Liberg & Säljö, 2014,  s. 357).  

2.5 Montessoripedagogiken  

Grundare och pedagogisk grundsyn/filosofi 
Maria Montessori (1870-1952) var grundare till Montessoripedagogikens utformning. 
Författarna Eva Maria Ahlqvist, Christina Gustafsson och Per Gynther, beskriver 
Montessoris idéer kring denna pedagogik och hur den uppkom efter hennes egna 
upplevelser av krig och fascism. Även hennes erfarenheter som läkare med möten i olika 
kulturella sammanhang kom att sätta spår i den grundade Montessoripedagogiken. Hon 
hade en framtidssyn som innebar att hon trodde på att bygga upp ett nytt reformerat 
samhälle genom god utbildning och fostran. Montessori ansåg också att en god 
undervisning inte bara utgår från barnets intellektuella utan även tar hänsyn till barnets 
fysiska, sociala och emotionella utveckling. Denna pedagogik utgår från att se helheten av 
barnen i förhållande till dess lärande och samhälle (2011, s. 197-198). Vidare menade 
Montessori att barnets intellekt och kropp hörde samman och var därför kritisk mot att 
barnen i skolan placerades i bänkrader då hon menade att detta hindrade deras fria lärande. 
Därför utvecklades en miljö inom denna pedagogik där barnen fritt kunde välja vad de vill 
arbeta med utifrån olika ämnesområden och didaktiska material (Ahlqvist, Gustavsson & 
Gynther, 2011, s. 205-206). Montessoripedagogiken spred sig och kom till Sverige runt 
1920-talet då också den första Montessoriskolan grundades. Många forskare menade att 
denna pedagogik var hyllningsvärd men det fanns också de som kritiserade denna 
pedagogik på grund av dess begränsade utrymme för lek (Ahlqvist, Gustavsson & Gynther, 
2011, s. 198). 

Pedagogrollen och dess utformning av miljö  

Enligt författarna Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds, bör 
förskolläraren i en Montessoriförskola utgå från att vara en god förebild och tydlig i sitt 
bemötande av barnen. Förskolläraren bör även vara tålmodig och avvaktande under barns 
lärandesituationer då barn själva förväntas upptäcka vad som gått fel (2008, s. 113). 
Läraren bör se sig som en guide som vägleder barnen i deras lärande och inte någon som 
ska undervisa som om barn vore objekt som ska matas med kunskap. Genom att läraren 
använder pedagogiska observationer i sitt arbete kommer det naturligt visa sig hur läraren 
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ska utveckla sitt arbete vidare. Med andra ord visar barnet för läraren hur denne bör 
förhålla sig (Ahlqvist, Gustavsson & Gynther, 2011, s. 209-210). Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds belyser att ordningen och strukturen  i Montessoriförskolans miljö är 
ytterst viktig för att barnen ska känna trygghet då de ser en tydlighet i miljön och 
materialen de har framför sig. Möbler som hyllor och bord ska dessutom vara i nivå med 
barnens höjd (2008, s. 108-109). Ahlqvist, Gustavsson och Gynther gör en presentation av 
Montessori miljön utifrån sina observationer, där de menar att en gemensam utgångspunkt 
är att hyllor placeras längs väggarna med material som är typiska för Montessori och fyller 
olika didaktiska syften. På golvet finns en stor matta där barnen kan få utlopp för sina 
rörelsebehov där de kan ligga eller sitta när de läser, räknar eller skriver (2011, s. 206). 

Synen på lärandet 

Maria Montessori menade att barnens utveckling delas in i sensitiva perioder där de är 
extra mottagliga för vissa läranden. Det anses därför viktigt inom denna pedagogik att 
stimulera barnens lärande utifrån den sensitiva perioden de befinner sig i för tillfället. 
Barnet kommer visa vilken sensitiv period den befinner sig i genom att visa ett stort 
intresse för vissa aktiviteter (2008, s. 30-31). Ellinor Reimer Eriksson lyfter att 
Montessoripedagogikens utgångspunkt bland annat är att barnens lärande bör ske genom 
att de bemästrar lärandet självmant, men att barnet behöver stöd av vuxna för att klara 
detta. Det vill säga att denna pedagogik utgår från mottot ” hjälp mig att göra det 
själv” (Reimer-Eriksson, 1995, s.7). Denna pedagogik utgår även från att det är viktigt att 
barnen får lära genom sina händer, då detta anses fördjupa lärandet ytterligare. Därför är 
materialet väl genomtänkt när det gäller att lära sig genom känsel. Materialet utgår från ett 
syfte som är tydligt och fokuserar på ett lärande i taget. Allt material är dessutom 
självrättande där barnen själva kan rätta sitt arbete (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 2008, s. 115-117). För att enligt denna pedagogik främja barns lärande på bästa sätt 
är materialet placerat så att de lättaste uppgifterna kring materialen börjar från vänster för 
att sedan stegvis bli svårare till höger. Materialet är även organiserat att först utgå från 
konkreta material, för att slutligen bli mer abstrakta (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 2008, s. 128). 

Syn på barnet  

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds beskriver genom Maria Montessoris tankar att 
barnen ses som kompetenta att bemästra sitt egna lärande med stöd av vuxna. Maria 
Montessori menar även att barn är nyfikna individer av naturen som ständigt strävar efter 
att utveckla sitt lärande. Barnet ses som det centrala i Montessoripedagogiken där dess 
förmåga och individuella nivå är det som räknas (2008, s. 8). Ahlquist, Gustafsson och 
Gynther poängterar att det är barnet som visar vägen till hur läraren ska stötta barnet i dess 
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lärande genom att läraren använder pedagogisk observation. Det räcker dock inte enbart 
med detta utan läraren bör ha en genuin respekt för barnets egna förmåga samt ett stort 
intresse till att utveckla barnets lärande på bästa sätt utifrån dess egna individ (2011, s. 
209-210).  

Syn på språk och utveckling 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds belyser Maria Montessori stora intresse för 
barnens språkutveckling då hon utvecklat ett schema kring barns språkutveckling från 
nyfödd, till två och ett halvt års ålder. Språkutvecklingen hos barn är alltså indelad i 
ålderskategorier, där den första språkliga utvecklingen sker vid födseln genom att barnet 
tar in röster som låter, och intresserar sig för munnen som rör sig till rösten. Vid cirka ett 
års ålder kommer enstaka ord som kan betyda ett helt sammanhang. När barnet blir runt ett 
till ett och ett halvt år, tar utvecklingen av ordförrådet ett stort språng och barnet kan känna 
frustration över att inte bli förstådd, då de vill få fram mer ord än de kan uttala. Vid två års 
ålder börjar barnet att använda språket som ett verktyg. När barnet sedan blir runt tre år 
börjar barnet att använda jag i sin kommunikation med kamrater, i exempelvis leken, där 
även barnets fantasi framträder. Slutligen vid sex till sju års ålder, är språket välutvecklat 
hos barnet där även inlärningen av ytterligare ord sker (2008, s. 52-54). Inom denna 
pedagogik används särskilt utformat språkmaterial och anses viktigt för att främja 
språkutvecklingen. Materialet lärs ut i olika steg där barnet först börjar ljuda till bokstäver 
där de får en förståelse för språkljuden, för att sedan börja läsa. För att barnen ska få öva 
sin naturliga skrivprocess används förutbestämt material, där barnen kan känna och forma 
bokstäver exempelvis genom att bokstäverna är formade i sandpapper på en slags bricka, 
för att barnen samtidigt som de ser bokstäverna framför sig, också ska kunna känna 
bokstävernas utformning (Skjöld & Wennerström, 2008, s. 135-136). 

2.6 Reggio Emilia - pedagogiken 

Grundare och pedagogisk grundsyn/filosofi 

Loris Malaguzzi (1921-1994) var den drivande kraften till uppkomsten av den Reggio 
Emilia-filosofiska pedagogiken (Smidt, 2014, s. 13-14). Gunilla Dahlberg och Gunnar 
Åsén beskriver den Reggio Emilia-filosofiska pedagogikens allra första grund. Denna tar 
sin början år 1945 genom några föräldrars strävsamma arbete till att bygga upp en förskola 
efter inbördeskriget och andra världskrigets slut i den lilla byn utanför staden Reggio 
Emilia. När en ung lärare Loris Malaguzzi fick veta detta, kände han en stor beundran för 
dessa föräldrars initiativ och tog sig därför till byn för att ta kontakt med dessa föräldrar. 
Malaguzzi blev sedan övertalad av dessa föräldrar att starta upp denna förskola 
tillsammans med dem (2011, s. 242-243). Då alla som var inblandade i uppstarten av 
förskolan hade både krig och fascism som hemska erfarenheter i sin ryggsäck, hade de en 
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vision om att bygga upp en förskola med en pedagogik som grundade sig i demokratiska 
värden. De hade även grundat sina idéer i att ”människor som var lydiga också kunde bli 
farliga” och ansåg därför att det var viktigt att föra fram en pedagogik som såg barnens 
egna förmågor, tankar och handlingar, för att skapa möjligheter till utvecklandet av 
grunden till demokrati i samhällets (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 243). 
I Sverige uppkom Reggio Emilia-inspirationen genom en utställning på ett muséum i 
Stockholm år 1981,  där  Reggio Emilias pedagogiska arbete presenterades för svenska 
besökare. Sedan dess har intresset för Reggio Emilia-verksamheten inom Sverige växt. Nu 
är samarbetet mellan svenska förskolor och Reggio Emilias italienska förskolor väl 
etablerat, där många svenska förskolor hämtar sin inspiration i det pedagogiska 
perspektivet och arbetet. Denna inspiration ledde även till att den svenska förskolans 
läroplan som tillkom år 1998, använde den Reggio Emilia-filosofiska pedagogiken som 
viktig grund i beskrivandet av barn och dess lärande (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 259-260). 

Pedagogrollen och dess utformning av miljö  

Inom Reggio Emilia-filosofin är pedagogens roll att skapa lärorika miljöer som inspirerar 
och lockar barnen till utforskande och lärande utifrån deras intressen och kreativitet. 
Miljön ska utgå från att fungera som den ”tredje pedagogen” som stöttar och inspirerar 
barnen i deras utforskande och lärande. Rollen som pedagog handlar även om att vara 
närvarande, lyssnande och medforskande, där man ser själva processen i barns utforskande 
som ett lärande i sig. Reggio Emilia-filosofin utgår ifrån att låta barn arbeta i projekt där 
barnens intresse för något fenomen kan utforskas på ett djupare sätt under längre tid utifrån 
olika sammanhang (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 252-255). För att kunna arbeta på detta sätt 
använder pedagoger inom Reggio Emilia-inspirerade förskolor pedagogisk dokumentation 
som ett verktyg för att få syn på och följa barnens lärprocesser. I detta ingår att bearbeta 
och reflektera över den pedagogiska dokumentationen. Barnen görs också delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen genom exempelvis bilder och filmer där de får möjlighet att 
reflektera över lärprocessen i sitt egna utforskande (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 256-257).  

Syn på barnet 

Dahlberg och Åsén presenterar Loris Malaguzzi tre olika perspektiv på barnet. Enligt det 
första perspektivet ses barnet som ett tomt papper som ska fyllas på med innehåll i form av 
kunskaper från den vuxne. Enligt det andra perspektivet ses barnet som någon som väntar 
på att den vuxne ska ansvara för att intresse av lärande sker hos barnet. Enligt det tredje 
perspektivet som också är det som Malaguzzi företräder i sin filosofi, ses barnet som det 
”rika barnet”, vilken ses som kompetent till att visa det egna behovet av lärande och som 
av egen kraft söker kunskap och vill lära sig. Detta kräver samtidigt att barnet har vuxna i 
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sin närvaro att samtala med och som även kan stötta barnet i detta, bland annat genom att 
vara lyhörd och skapa situationer till att utmana barnets lärande vidare (2011, s. 246-247).  
Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi som hämtat inspiration från Reggio Emilia-filosofin, 
beskriver vikten av att se barnen som kompetenta individer som är delaktiga i sin omvärld 
och sitt egna lärande. De menar att det inte bara ska vara ett uttryck man använder sig av 
när man beskriver sin barnsyn. Det är sedan i själva praktiken som det blir synligt om 
barnen blir mötta som kompetenta medmänniskor (2005, s. 58-59). 

Syn på lärandet 

Dahlberg och Åsén menar att Reggio Emilia-filosofin anser att barnets lärande sker i 
processen av utforskandet kring olika fenomen. För att utmana och stimulera barnens 
lärande på bästa sätt, krävs det att pedagogen ständigt försöker upptäcka vad det är som 
intresserar och fångar barnen i deras utforskande och utifrån det planerar och utmanar 
deras lärprocesser vidare. Inom denna filosofi arbetar också pedagogerna tillsammans med 
barnen barnen på ett medforskande tillvägagångssätt och utifrån ett särskilt projekt som 
intresserar barnen. Projektet ses som ett sammanhang där barnen kan fördjupa sitt lärande 
kring ett särskilt fenomen genom ett utforskande och undersökande tillvägagångssätt  i 
olika  kontexter (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 254-255). Åberg och Lenz Taguchi menar att 
barnens lärande sker framgångsrikt om de får inspireras och ta del av varandras 
erfarenheter i sitt utforskande. De menar också att om barnen får möjlighet att upptäcka 
varandras olikheter och kompetenser, kan de också använda detta som en tillgång i sitt 
egna lärande (2005, s. 74-75). 

Syn på språk och utveckling  

Ett viktigt synsätt inom Reggio Emilia-filosofin enligt Malaguzzi, är viljan att möta och 
utmana barnens ”hundra språkligheter” som anses bo naturligt inom dem. Sandra Smidt 
beskriver ”barnens hundra språkligheter” som barns många olika uttryckssätt där de 
kommunicerar genom exempelvis ritande, skapande, utforskande, dans, sång, rörelse, 
känsel, lek och rollspel (2014, s. 74). Detta är enligt Reggio Emilia-filosofin något som 
barn föds med och därför en av utgångspunkterna som bör tas tillvara på genom att skapa 
möjligheter och sammanhang för dessa språkliga förmågor att utvecklas vidare, genom 
exempelvis bildspråket, skriftspråket, matematik, musikspråket, teater och talspråket 
(Dahlberg & Åsen, 2011, s. 248-249). Barn ses alltså vara födda med kommunikativa 
förmågor som möjliggör för barns utveckling, lärande och socialisation, men även för att 
uttrycka sina inre känsloliv och tankar för andra (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 248-249).  
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2.7 Likheter och skillnader 

De två pedagogikerna kan utifrån detta visa på likheter och skillnader i grundtankar och 
synsätt på utveckling och lärande. De likheter som kan urskiljas är bland annat orsak till 
uppkomst då båda pedagogiker tillkommit efter krig och syftade till att bygga upp nya 
samhällen genom tidig implementering av demokratiska värden och utbildning. De utgår 
även från en syn på barnet som kompetenta och strävar efter att utveckla det egna lärandet 
men att detta behöver stöd från en vuxen för att utvecklas. Miljöerna betonas som viktiga 
delar och ska verka inspirerande, lärorika och stöttande för barnen. Barnen ses lära i 
sociala sammanhang och visar därför drag av det sociokulturella perspektivet. Skillnader 
visar sig genom arbetssätt vad gäller dokumentation då Reggio Emilia använder sig av 
pedagogisk dokumentation med barnets egna involvering i dokumentationsprocessen. 
Lärprocessen ses som viktigare än det färdiga resultatet. Dokumentation är inget som 
beskrivs i Montessoripedagogiken men barns utveckling och vad de kan bemästra i det 
Montessorispecifika materialet utgör en utgångspunkt för vad läraren ska stötta barnet i.  
Mot denna bakgrund finner vid det relevant att föra vidare undersökning kring 
pedagogikerna och använder följande forskningsfrågor för att undersöka hur och vilka 
språkliga och kommunikativa förutsättningar som skapas i förskolor med Montessori som 
pedagogik respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.  
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar 
förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i förskolor med 
Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Frågorna ställs i både 
delstudie ett och två för att kunna jämföras och diskuteras.  

Forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver förskollärare att de skapar förutsättningar för barns utveckling av språk 
och kommunikation?  

2. Hur beskriver förskollärarna vilket material som används samt hur miljön organiseras 
för att främja barns språk och kommunikation?   

3. Vilket förhållningssätt beskriver förskollärarna att de använder sig av i mötet med 
barnen?      

4. Hur uppfattar förskollärare barns språkutveckling? 
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4. Forskningsöversikt 

Följande avsnitt presenterar fem olika forskningsartiklar vilka utgår från studiens syfte och 
forskningsfrågor. Artiklarna utgörs av två stycken svenska, två amerikanska samt en från 
Nya Zealand. Vid urval gjordes sökningar i Uppsala universitets biblioteksdatabas, där 
begrepp som  söktes var preschool, language, literacy, Reggio Emilia, Montessori och 
teacher.  

Utifrån tidigare nämnd bakgrund har denna studie framfört vikten av att barn får goda 
möjligheter  i förskolan för att utveckla språket och att förskolan därmed bär ett ansvar 
inför detta som är utskrivet i förskolans läroplan, vilken menar att förskolan ska erbjuda 
barn stimulans och möjligheter att utveckla språket samt ta tillvara på barns intresse och 
nyfikenhet gentemot barns olika sätt att kommunicera på (Lpfö18, s. 8). Lika viktigt är 
förskolans roll att erbjuda barn förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera 
självständigt i olika sammanhang (Lpfö18, s. 9). Utifrån dessa två mål för förskolan att 
sträva mot samt påståendet om att förskolan utgör en av samhällets literacypraktiker 
(Lundgren, Liberg & Säljö, 2014, s. 364), lyfter vi fem betydande forskningar varav första 
rubriken ”Utveckling av barns läs- skriv- och berättandeförmåga”, har valts för att visa på 
hur förutsättningar skapas för barns läs-, skriv- och berättandeförmåga och betydelsen av 
en lärare som kan stötta barnen i dessa och göra dem intressanta för barnen. Under andra 
rubriken ”Den pedagogiska inriktningens påverkan på hur man ser på barn och lärande”, 
visar vi på tidigare forskning som undersökt skillnader i de olika filosofiska/pedagogiska 
inriktningarna Reggio Emilia och Montessori. Detta för att undersöka om det finns 
skillnader i hur man ser på barn och lärande samt vilka språkliga och kommunikativa 
förutsättningar som förskollärare beskriver sig skapa i dessa inriktningar.  

4.1 Vikten av lärares kompetens 

Inledningsvis lyfter vi Elisabeth Björklunds avhandling Att erövra litteracitet - Små barns 
kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan, där hon genom 
observationer av 18 barn, funnit att barn både deltar i, och skapar litteracitetsaktiviteter 
med andra och att de i samspel inspirerar till olika sätt att kommunicera och agera på och 
säger sig utgå från ett sociokulturellt perspektiv i tolkandet av observationerna (2008, s. 
31). I resultatet definierar hon två olika literacitetshandlingar. Den första är av narrativ art, 
och den andra består av ritande, skrivande och läsande handlingar. I den förstnämnda har 
hon sett att barn tar initiativ till att läsa olika böcker, och att barn genom böcker och 
berättelser förflyttar sig bortom här och nu, och att detta skapar ett eget berättande hos 
barnen som influeras av barns egna liv och utvecklar den verbala förmågan. Björklund 
hänvisar till Vygotskij som menar att barn även gynnas av nya perspektiv och insikter, 
vilket böcker, texter och berättande kan ge (2008, s. 258-259). I denna typ av 
literacitetshandling får barnen alltså lyssna, berätta och tänka efter själva, vilket Björklund 
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menar är en start för att kunna ha dialoger, och är ett steg mot att kunna berätta (2008, s. 
255-256). Hon har även sett att barn gärna avslutar en läsaktivitet genom att fysiskt stänga 
boken och verbalt uttala ordet slut. Detta tolkar Björklund som ett behov av att tydligt 
avgränsa aktivitet från andra slags aktiviteter (2008, s. 260).  Den andra typen av literacitet 
är den av ritande, skrivande och läsande handlingar. I dessa har Björklund funnit att 
interaktioner inom dessa sker på många olika sätt och att barn uppvisar som ritualer inom 
dem. Hon fann att de observerade barnen ägnade sig åt läsning i böcker genom att sitta 
nära andra och att beteendet kan bero på ett naturligt mänskligt behov. Även behovet att 
verbalt uttrycka att de läser och att fysiskt peka ut vad de läser om, och att berätta i nutid. 
Som med berättandet, har hon sett att barn gärna uttalar sig om när de skriver, ritar eller 
läser, vilket visar på att barn tydligt har en känsla av att de gör något konkret, vilket 
Björklund jämför med leken som ofta handlar om att låtsas något (2008, s. 260). Läsande 
och skrivande beskrivs vidare som kommunikativa handlingar, vilka barn tidigt möter i 
olika sociala sammanhang (Björklund, 2008, s. 18). Björklund har sett att dessa två 
literacitetstyper sker både självständigt och tillsammans med andra och att de används på 
flera sätt och att barn kan ta efter vuxna i hur de använder sig av läsande, skrivande och 
berättandeaktiviteter. Björklund menar att språket är centralt i både de narrativa och i de 
rit- skriv- och läsande literacitethandlingarna (2008, s. 258).  

Utifrån resultatet i Björklunds avhandling kan vi påstå att barn på eget initiativ gärna 
engagerar sig i literacyaktiviteter som läsa, skriva, rita och berätta, och att dessa är viktiga i 
utvecklingen av barns språk och att dessa tar sig uttryck i både enskilda och sociala 
sammanhang. Vi kan också hävda utifrån denna studie att läraren agerar som förebild för 
barnen i dessa aktiviteter och därmed att lärarens egna engagemang och kunskap i detta 
behövs för att gynna barns språkutveckling. Björklund påpekar slutligen utifrån Vygotskij 
att språk är något som erövras i sociala sammanhang och möjliggör till social samvaro och 
hur man förstår andra och gör sig själv förstådd. Även för att benämna saker och ting och 
dess betydelse. Det finns också en kognitiv aspekt där språket gör det möjligt för formering 
av tankar och föreställningar. Språket utifrån detta är som tidigare nämnt nära kopplat till 
kognitiva färdigheter (2008, s. 33-34). 

Den amerikanska forskaren Cathleen S. Soundy, har i likhet med Björklund undersökt 
barns läs- och skrivutveckling i olika sammanhang i studien Portraits of Exemplary 
Montessori Practice for All Literacy Teachers (2003). Hon har utfört observationer i en 
Montessoriförskola och barns interaktioner med det specifika Montessorimaterialet samt 
material som inte klassas som Montessorimaterial (2003, s. 128). Resultat har visat att barn 
alla åldersgrupper på förskolan, involverade sig i olika slags språk- och literacy-aktiviteter, 
i en allomfattande miljö som genomsyrade hela verksamheten där barnen kunde utforska 
förskolans ämnen och områden inom sina egna påhittade eller verkliga världar och att 
barnen också skapade tillfällen med varandra där språk och literacy var integrerat. Miljön 
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har setts vara rik i utbudet av språkutvecklande material och att detta gynnats av lärare som 
kunde locka till användning av det verbala språket. Soundy har sett detta ske genom 
uttryck av sånger, rim och ramsor, berättelser samt förklaringar av ord samt spontana, 
verbala utbyten mellan barn (2003, s. 131). Hon menar på att två viktiga pedagogiska 
slutsatser framkommit i studien, varav första är att det är högst lämpligt för barn i 
förskolan att påbörja olika slags språk- och literacy-aktiviteter med tanke på deras ålder. 
Det andra menar Soundy är att kompetenta och välutbildade lärare i kombination med en 
utvecklad, rik och stimulerande miljö skapar förutsättningar för barn att själva skapa egna 
språkliga och literacy-rika upplevelser. Soundy ser även till det långa loppet och att barn 
redan tidigt tillägnar sig grundläggande färdigheter och kunskaper som behövs för att 
senare kunna läsa, skriva och ha förmågan att fantisera, vilket hon menar är en viktig 
färdighet för barn för att kunna bemästra läs-och skrivförmågan. Barns fantasiförmåga och 
kritiska tänkande behövs senare i livet för att skapa relationer till andra och skapar 
förutsättningar inför barns framtida skolgång. Soundy menar att detta är beroende av 
lärarnas förmåga och kompetens, och hur väl de lyckas svara och stötta barns upplevelser i 
språk- och literacy på alla nivåer, samt att kunna backa i situationer för att främja barns 
djupa interaktioner mellan varandra (2003, s. 131). Som slutsats menar hon på att dessa två 
faktorer, lärarens kompetens och barns relevanta ålder, behövs för att språket ska kunna 
gynnas av de literacyaktiviteter som barn deltar i. Lärare behöver även förstå att språket ter 
sig på olika sätt, och att både barn och vuxna uppvisar olika slag språkliga uttryck (2003, s. 
131).  

4.2 Den pedagogiska inriktingens påverkan  

Ann-Christine Vallberg Roth och Annika Månsson (2011) har i studien Individual 
development plans from a critical didactic perspective: Focusing on Montessori- and 
Reggio Emilia- profiled preschools in Sweden, kartlagt skillnaderna i innehåll i 
dokumentation och individuella utvecklingsplaner (IDP) i de pedagogiska inriktningarna 
Montessori och Reggio Emilia. I granskandet av dokumentation, IDP och innehåll samt hur 
dessa konstrueras, antar forskarna ett kritiskt didaktiskt perspektiv. Detta öppnar även upp 
för studerandet av hur en förskolas pedagogiska profil kan påverka dessa samt vilka slags 
identiteter barn ges och vilka positioner/möjligheter de får i en viss förskola med ett visst 
sätt att dokumentera på. Genom insamlande av texter av olika styrande dokument på olika 
nivåer som kommunala riktlinjer, profilbeskrivningar från kommunens webbplatser och 
IDP-formulär från 23 olika förskolor, har resultatet visat på en tydlig koppling mellan de 
studerade förskolornas pedagogiska profiler och typ av dokumentationer och utvärderingar 
som görs av barn. Det finns alltså skillnader i hur, vad och varför man dokumenterar, vilka 
även kan överlappa varandra (Vallberg Roth & Månsson, 2011, s. 256). I de studerade 
förskolorna med Montessoriprofil, har man funnit att barnet får rollen av det självständiga 
barnet som kan lära på egen hand, det arbetande och ansvarsfulla barnet och det material-
bundna barnet. Forskarna menar också att en bild av det så kallade hypernormala barnet 
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framträder, vilket enligt dem är ett disciplinerat och kunskapssökande barn som framträder 
då man ser till de över 400 olika lärandemålen vilka är kategoriserade i ämnen som 
matematik, språk, naturvetenskap, historia, geografi med mera (2011, s. 256).  

I de Reggio Emilia-profilerade förskolorna framträder i resultatet att barn erbjuds en större 
variation av roller vilka de får genom dokumentation och individuella utvecklingsplaner. 
De roller som man funnit är den av det kompetenta barnet och  självständiga barnet och det 
synliga och dokumenterade barnet. I Reggio Emilias IDPs har man sett en större variation 
av olika lärandemål vilka bland annat involverar normer och värderingar, traditioner, 
miljöarbete, utveckling och lärande, språk och kommunikation, barns inflytande, 
demokrati samt barns egna formulerade lärandemål som barnet själv uttrycker sig vilja lära 
(Vallberg Roth & Månsson, 2011, s. 255-256). Denna fråga om barns egna åsikt menar 
Vallberg Roth och Månsson är en viktig utgångspunkt i Reggio Emilia-filosofin som 
beskriver barnet som en demokratisk medborgare med egna åsikter med frågor värda att ta 
vara på. Vilket även utgör en grund för projektarbete med barn. Genom Reggio Emilias sätt 
att dokumentera på synliggörs barns frågor och hypoteser och skapar möjlighet för 
reflektion och avgör hur den pedagogiska processen ska fortsätta. Barns så kallade 
hundraspråklighet, innebär i dokumentationsarbetet att synliggöra och ta tillvara på barns 
olika sätt att uttrycka sig på i sitt lärande. Olika gruppers involvering i reflektionsprocessen 
blir utmärkande i Reggio Emilias arbetssätt då det kan äga rum bland endast lärare, bland 
barn och lärare, bland endast barn samt föräldrars involvering (2011, s. 252).  

Vallberg Roth och Månsson menar att skillnaderna i de två olika sätten att dokumentera på, 
härstammar från två olika läroplanstraditioner, varav Montessoris härstammar ur en 
tradition med skolliknande innehåll och metoder vilka innehåller tydliga mål och även 
tester av fördefinierade kunskaper och färdigheter. Den andra läroplanstraditionen vilken 
Reggio Emilia härstammar ifrån, kallas bland annat för Educare och utgår från synen om 
att förskolepedagogik har en påverkan på barnets kommande skolgång och där huvudsyftet 
är att vara ett verktyg för dialog, öppenhet och meningsskapande (2011, s. 257). 
Dokumentation inom denna tradition innebär också en slags utvärdering, men på andra 
villkor än den skollika traditionen. 

Vallberg Roth och Månsson hävdar i avslutande konklusion, att barn ges olika positioner 
beroende på vilken pedagogisk profil en förskola har. De menar att den ökade mångfalden 
och valfriheten vad gäller förskolor och dess pedagogiska inriktningar, leder till en 
likriktning med variation. Med andra ord uppstår en likhet i att barn blir bedömda enligt 
standardiserade dokument som finns i de olika inriktningarna, men att variation och 
olikheter uppstår då olika slags bedömningar görs i de olika inriktningarna (2011, s. 
259-258). Detta i sin tur skapar olika förutsättningar för barn och ifrågasätter en likvärdig 
utbildning för barn som vistas i förskola.  
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De Nya Zealandska forskarna Susan Widger och Anne Schofield (2012) har i studien 
Interaction or interruption? - Five child-centred philosophical perspectives, utfört 
intervjuer med förskollärare i fem olika filosofiska inriktningar, varav Montessori och 
Reggio Emilia utgör två av dem. Studiens titel Interaction or interruption? (interaktion eller 
avbrott) visar på studiens syfte vilket var att undersöka hur lärarna resonerade kring 
interaktionen med barn under tiden de lär (2012, s. 29). Widger och Schofield talar om de 
två dominerande teorierna vilka ligger till grund för förskolorna i Nya Zealand. 
Utvecklingsteorin (Piaget, 1951) och det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1958), 
utgår från motsatta pedagogiska praxis för lärare och utgår från olika anledningar och 
metoder för att interagera med barn, vilket enligt forskarna kan utgöra ett dilemma för de 
Nya Zealendska förskollärarna. Utvecklingsteorin betonar det självständiga upptäckandet. 
Läraren ansvarar därmed för att arrangera  möjligheterna för lärande så att barnet kan 
interagera självständigt i sitt upptäckande, vilket medför att läraren väljer att inte avbryta 
barnet i pågående aktivitet. Det sociokulturella perspektivet menar i motsats till 
utvecklingsteorin, att lärande sker i interaktion med andra, vilket betyder att lärarens roll 
blir att interagera med barnen för att stötta i lärandet (2012, s. 29). Vidare förklarar 
forskarna de olika inriktningarna, varav Montessori beskrivs som en filosofi som bygger på 
en vetenskaplig syn på barns lärande. Miljön beskrivs som barncentrerad med noga 
förberett material som är till för att användas på ett föreskrivet sätt för att barn ska kunna 
läsa sig om något specifikt vilket betonar ett oberoende upptäckande. Forskarna menar att 
lärare inom denna filosofi inte vill avbryta barn i deras läroprocesser utan intar en direktör-
liknande roll som diskret stöttar barns självständiga lärande (2012, s. 30). Reggio Emilia 
filosofin beskriver även den ett självständigt barn som är en kompetent och aktiv deltagare 
i sitt eget lärande. Barnet lär i interaktion med andra barn, lärare och även samhället. Ett 
barn med rika resurser som är aktiv i sitt eget lärande framhålls alltså, men även vikten av 
en lärare som stöttar genom att observera barn för att sedan kunna utmana och vidga barns 
tänkande (2012, s. 30).  

Widger och Schofield ställde sig frågan om, och när lärare interagerar med barn i deras 
pågående lärande. De menar att utbildningarna i Nya Zealand grundar sig på 
utvecklingspsykologin och det sociokulturella perspektivet och att detta kan utgöra ett 
dilemma då de står i motsats till varandra. De har vidare undersökt fem olika förskolor 
varav Montessori och Reggio Emilia var två av dem. Det har visat sig att lärarna inom 
varje inriktning, hade samma pedagogiska övertygelser som den pedagogiska inriktning de 
arbetade i, vilket antyder att dilemmat mellan de två olika dominerande perspektiven, 
försvinner. Lärarna ansåg inte att de två teorierna krockade med varandra då de var helt i 
övertygelse med de pedagogiska inriktningarna de arbetade i, och således inriktningarnas 
metoder om huruvida varför och när man bör interagera med barn. Montessoriläraren 
talade om filosofins uppfattning om att man inte bör avbryta när barn befinner sig i 
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lärupplevelser. Hon såg däremot att man kunde interagera med barnet om den inte var helt 
engagerad i aktiviteten (Widger & Schofield, 2012, s. 31). Hon betonade även så kallad 
tillfällen för interaktion vilket menar att interaktioner med barn bör ske när barnet tappar 
koncentrationen eller avbryter aktiviteten (Widger & Schofield, 2012, s. 31). Reggio 
Emilia-läraren ansåg i likhet med Montessoriläraren, att tillfället för interaktion är optimalt 
när man ej riskerar att avbryta en aktivitet, utan istället kan stödja lärandet. Hon menar 
också att barn ska få vara självständiga med valmöjligheter och att lärarna blir en del av 
inlärningsprocessen genom stöttandet (Widger & Schofield, 2012, s. 32). Resultatet menar 
alltså att förvirring ej uppstår när det pedagogiska arbetet är likriktat med en särskild 
filosofisk riktlinje. Med andra ord, den metod man utgår ifrån och varför, blir tydlig om de 
egna övertygelserna är i linje med förskolans filosofiska inriktning. 

De amerikanska forskarna Jacquelyn Lanphear and Maureen Vandermaas-Peeler har i sin 
studie Inquiry and Intersubjectivity in a Reggio Emilia–Inspired Preschool, undersökt hur 
barn i en Reggio Emilia- inspirerad förskola i södra USA, hanterar frågor och hur deras 
intersubjektivitet påverkas av lärarens vägledning. Studien utgår från det sociokulturella 
perspektivet vilket enligt forskarna betonar det kollektiva lärandet i specifika kontexter och 
lärarens stöttning för att barns lärande ska utvecklas. Centrala begrepp för studien utgår 
därmed från Vygotskijs och även Rogoffs begrepp som proximal utvecklingszon och 
intersubjektivitet, varav förstnämnda beskriver barns potential att nå utöver de egna 
kunskaperna, för att nå ett mer avancerat, eller vidare lärande med hjälp av en vuxens 
stöttning. Intersubjektivitet beskrivs som gemensamma förståelse av ett fenomen, vilket 
Vygotskij menar är en grund och bidrar till ny kunskap och lärande (2017, s. 597-598). 

Lanphear och Vandermaas-Peeler har använt sig av videoobservationer under 42 olika 
tillfällen under vardagliga situationer både inom- och utomhus. För att komplettera och få 
utförligare information har de även använt sig av intervjuer med två förskollärare  med 
lång erfarenhet av yrket. Den observerade barngruppen är i olika åldrar som brukar delas 
upp i yngre och äldre barn. 11 barn ingick i studien mellan åldrarna 3 och 5 (2017, s. 
600).Resultatet har visat på att barns ålder, kontext, och stöttning/vägledning från lärare 
påverkar  barns lärande. Lärare har setts använda både lätta och mer avancerade frågor 
under många olika slags aktiviteter. Utifrån gruppindelning av barnen, som ålder, 
personligheter och sociala förmågor, har lärarna setts underlätta för barns proximala 
utvecklingszoner. Aktiviteter har också organiserats så att barn ska kunna ta del av 
varandras kunskaper och tankar genom olika arbetssätt, vilket på så sätt främjat barnens 
intersubjektivitet (2017, 612).Utifrån om barns ålder påverkar barns frågor och deras 
intersubjektivitet, har man sett att frågor ställs mer frekvent till äldre barnen i 
konstruktionsaktiviteter. Man har även sett fler ömsesidiga konversationer mellan barnen 
och att de äldre dominerar konversationerna som pågick (2017, s. 611). Yngre barn har 
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setts observera mer än äldre barn i både aktiviteter som de deltog och aktiviteter som de 
inte deltog i. Dock har de yngre visat på intresse angående äldre barns aktiviteter och ställt 
frågor till pedagoger, vilket enligt Lanphear och Vandermaas-Peeler, visar på en direkt 
koppling till barns proximala utvecklingszoner. Vad gäller kontextens betydelse för 
frågebaserat-lärande och intersubjektivitet, har studien visat att frågor och dess art och 
svårighet, inte är beroende av vilken slags kontext och sammanhang de ställs i, vilket visar 
på att lärarna i studien tillämpar frågor, både lättare och mer avancerade i en mängd olika 
kontexter och sammanhang. Jacquelyn Lanphear and Maureen Vandermaas-Peeler drar 
slutsatsen att vidare forskning kan behövas om hur frågor uppfattas och bearbetas av barn i 
olika slags aktiviteter (2017, s. 610, 612).  
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5. Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

5.1 Inledning 

Detta avsnitt presenterar det sociokulturella perspektivet vilket utgör studiens teoretiska 
utgångspunkt. Vi inleder med att tala om teorins grundläggande tankar för att sedan 
förklara centrala begrepp. Det sociokulturella perspektivet har valts för att visa på miljöns 
inverkan för vilket språk som skapas då de olika pedagogikerna utgår från olika synsätt i 
organisering av miljön. Detta är något som studien fokuserar på och är en central fråga som 
ställs i denna studie.  

5.2 Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet betonar barns utveckling i interaktion med omvärlden. 
Barnets utveckling är inte något som verkar individuellt avskilt från omgivningen, utan det 
sker i kulturella kontexter där utvecklingen påverkas av det sociala samspelet mellan andra 
människor som föräldrar, syskon och lärare (Hwang & Nilsson, 2011, s. 66-67). Kulturell 
kontext, menar Gjems, är den specifika omgivning i vilken vi agerar i och utgörs av 
fysiska, sociala, kulturella och historiska ramar (2011, s. 20). Samhället och dess historiska 
framväxt finns alltså alltid där vi är och påverkar barnet som genom språket ärver, bär med 
sig och förändras (Svensson, s. 30; Lindö, 2009, s. 35). 

Lev Vygotskij som var en föregångsman till den sociokulturella teorin ansåg  att det sociala 
samspelet och de material som omger ett barn i miljön, påverkar förmågan att tänka och 
kommunicera. I ett sociokulturellt perspektiv är en ständig, ömsesidig kontakt mellan 
människans medvetande, tanke och den materiella världen, det som möjliggör och 
utvecklar tänkandet (Jakobsson, 2012, s. 153). Roger Säljö förtydligar detta ytterligare och 
menar att när vi utvecklar förmågor som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt och lösa 
problem är det resultatet från den kulturella kontext i vilken vi befinner oss (Lundgren, 
Säljö & Liberg, 2014, s. 298). Han menar vidare att det handlar om hur man tar till sig 
medierande redskap.  

5.3 Intellektuella och materiella redskap 

Ett redskap kan enligt Säljö vara språkligt (intellektuellt) eller bestående av artefakter 
(materiella). Dock kan dessa verka överlappande och istället kallas för kulturella redskap 
som består av båda delarna och förutsätter varandra, exempelvis en hastighetsmätare i en 
bil, som utgörs av själva fysiska mätaren och samtidigt har en funktion som  kan förstås 
med hjälp av tecken och symboler. Språkliga eller intellektuella redskap är tecken, 
bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp som  exempelvis triangel och procent. 
Artefakter eller materiella redskap utgörs av saker som har ett syfte, till exempel en spade 
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att gräva med, eller ett tangentbord att skriva på (Säljö m.fl., 2014, s. 300-301). Säljö 
betonar att de kulturella redskapen utgör ett språk och möjliggör kommunikation ut till 
världen och mellan människor. Samhällets digitalisering gör att vi använder språket eller 
redskapen på varierande, kompletterande sätt då vi idag kan kommunicera med bild och 
text på en och samma gång genom olika medier (2014, s. 301-302).   

5.4 Mediering  

Interaktionen, eller det som sker mellan människan och redskapen kallas för mediering, 
som visar på att vi uppfattar något och tar oss an dess betydelse. Att vi förstår vad 
hastighetsmätaren i bilen är för något, vad den heter och dess funktion, är på grund av att 
vi har haft det som ett kulturellt redskap inom vår ram och uppväxt och funnit det som en 
naturlig del. Genom mediering förmedlas de kunskaper som finns inom en viss kulturell 
ram och gemenskap. Det är med andra ord inget som sker naturligt utan formas, ändras och 
utvecklas av traditioner som människor bär på och för vidare (Säljö m. fl., 2014, s. 
298-299).  

5.5 Proximal utvecklingszon 

Vygotskij betonade barnets behov av stöd från den vuxne att göra världen begreppslig. Han 
menade också att lärande och utvecklings sker i ständigt pågående processer och att man 
därför hela tiden är på väg att förstå någonting nytt. Om ett barn befinner sig i en specifik 
så kallad utvecklingszon, är barnet extra mottaglig för stöd som instruktioner och 
förklaringar. En mer kompetent person, exempelvis en lärare eller förälder, kan då stötta 
barnet till nya förståelse och vidare till nästa utvecklingszon när det föregångna är 
förankrat (Säljö m.fl., 2014, s. 305-306). Jakobsson utvecklar begreppet vidare och menar 
det inte nödvändigtvis innebär att det endast är den mindre erfarna som lär av den mer 
erfarna, som även den kan utveckla nya kunskaper. I interaktionen med varandra kan den 
mer erfarna utvecklas vidare genom att behöva förklara och tänka om och igen om något, 
vilket kan skapa fler sätt att se på världen och skapa nya tankegångar (2012, s. 159). 

5.6 Sammanfattning av teori 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonas alltså interaktionen mellan människor och 
miljö för att kunna lära och utvecklas. Genom aktiviteter där språket på olika sätt används 
växer och förändras kunskap. Kunskap är inte bara något som delas, det är något som man 
deltar i och skapar. Vilket lärande det blir beror av samspelet mellan människor och miljö. 
Vygotskij lägger vikten på språkets betydelse då han menar att det är ”redskapens redskap” 
vilket hjälper människor att strukturera omvärlden med hjälp av språkliga begrepp och gör 
att vi kan uttrycka oss och kommunicera människor emellan. Vi kan skapa gemensamma 
förståelser och därmed gemenskap och tillhörighet bland andra människor (Säljö m.fl., 
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2014, s. 301). Vårt valda ämne om språk, miljö och förutsättningar lämpar sig bäst att 
studera mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet med tanke på att språket utgör en 
central del i teorin då lärandet tar sin utgångspunkt i kulturella kontexter.  
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6. Metod 

I följande avsnitt kommer våra valda metodologiska delar att presenteras. Den inledande 
delen består av metoden för datainsamlingen följt av delen för urval. Sedan presenteras 
genomförandet av metoden samt diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. 
Därefter presenteras studiens databearbetning och analysmetod. Slutligen tas våra etiska 
hänsynstaganden upp utifrån studien och dess metod. 

6.1 Metod för datainsamling  

Eftersom vi har sökt svar på hur förskollärare beskriver sitt arbete med att utveckla barns 
språkliga och kommunikativa förmågor i de olika pedagogiska inriktningarna, har vi valt 
att använda oss av den kvalitativa metoden där kvalitativa intervjuer ingår. Med intervjuer 
har vi velat ta fasta på förskollärarnas kvalitativt sett skilda uppfattningar. Enligt Steinar 
Kvale och Svend Brinkmann utgår kvalitativa intervjuer från att undersöka hur en viss 
kategori av människor upplever och beskriver sin syn på den vardag de lever i och vilka 
perspektiv som präglar dess handlingar i praktiken (2014, s. 46-48). Även Judith Bell 
menar att det kvalitativa perspektivet utgår från syftet att försöka få kunskap och förståelse 
för hur människor beskriver sin syn på den värld de lever i (2016, s. 20). Detta är något 
som motiverar vårt val av metod då vi söker efter förskollärares beskrivningar och därmed 
synen på sitt arbete med språk och kommunikation.  

Jan Trost beskriver den kvalitativa intervjun som ett tillvägagångssätt där man kan vänta 
sig ett brett material om man använder sig av frågor som är raka och enkla. För att sedan få 
ut så mycket som möjligt kring intervjufrågorna och för att möjligen upptäcka ett mönster i 
sin forskning krävs ett gediget efterarbete (2010, s. 25). Vidare beskriver Trost sin syn på 
den kvalitativa intervjun som en process som kan delas in i tre steg. Steg ett i processen 
består av datainsamlingen, för att i steg två bearbetas och analyseras, och slutligen tolka 
det som framkommit i steg två (2010, s. 29). Dessa tre steg har även vi valt som 
tillvägagångssätt i vår kvalitativa studie. 

6.2 Intervjuguide 

Vi har utifrån den kvalitativa intervjun använt oss av en intervjuguide som innehåller 
frågor som är tematiskt indelade i fyra olika områden (se bilaga 3). Tematiskt indelade 
frågor i en intervjuguide är något som Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson 
och Lena Wängnerud förespråkar (2017, s. 275). Trost menar att själva intervjun kan vara 
strukturerad där olika teman är sorterade under olika rubriker, med betydelsen av att det 
berör ett tematiskt sammanhang samtidigt som frågorna är öppna och innehåller lägre grad 
av struktur. Han menar att denna sorts intervju ändå bör kallas för strukturerad intervju 
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med innehåll av öppna frågor (2010, s. 42). Därmed kan också våra intervjuer kallas för 
strukturerad intervju även fast vi utgått från öppna frågor i vår intervjuguide, det vill säga 
frågor som inte innehåller bestämda svarsalternativ. Det är frågor som enligt Esaiasson 
m.fl. öppnar upp möjligheter för intervjupersonen att välja vad de vill berätta om med egna 
utvalda ord ( 2017, s. 255). Kvale och Brinkmann belyser utifrån Kinseys forskning där de 
upptäckte att öppna frågor i en intervju är fördelaktiga att använda sig av,  på grund av att 
sådana frågor ofta leder till svar som är heltäckande (2014, s. 176). Detta är ytterligare en 
anledning till varför vi använde oss av öppna frågor då vi ville att svaren skulle bredda så 
mycket som möjligt av vårt valda intresseområde. Intervjufrågorna vi använt oss av har 
även utifrån respondentens svar ibland lett till att spontana följdfrågor ställts i syfte för att 
få veta mer kring respondenternas reflektioner. Kvale och Brinkmann kallar dessa frågor 
för “andrafrågor”. För att kunna ställa betydelsefulla “andrafrågor” anses konsten vara att 
lyssna noga på det intervjupersonen säger (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 180-181). 

6.3 Urval 

Vi utförde datainsamlingen genom att intervjua sammanlagt tio förskollärare, där fem 
stycken var förskollärare i Montessoriförskolor och fem stycken var förskollärare i Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor. Trost menar att antalet intervjupersoner inom studier som är 
kvalitativa bestäms utifrån vad syftet i forskningen är, och styrs dessutom av hur mycket 
tid forskarna har på sig. Vidare menar Trost att ett så litet antal som möjligt, som 
exempelvis fem intervjuer är att föredra, på grund av att för många intervjuer kan bli svåra 
att hantera i dess material och därmed kan viktiga detaljer av jämförelser gå förlorade 
(2010, s. 143). Dessa förskolor valdes ut genom att vi kontaktade Montessoriförskolor och 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor i olika kommuner via telefon och även via mejl där vi 
berättade vårt syfte med varför vi ville intervjua förskollärare på dessa förskolor.  

Majoriteten av de förskolor vi besökte hade oftast bara en förskollärare som hade möjlighet 
att delta i intervjun. Men på en av Montessoriförskolorna fick vi möjlighet att intervjua två 
stycken förskollärare, så även på en av de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna där också 
två förskollärare kunde delta. Dessa intervjuer utfördes dock inte samtidigt utan varje 
förskollärare intervjuades var för sig efter varandra. Detta eftersom vi inte ville att 
förskollärarna skulle påverka varandra. Trost påpekar även detta och menar att man bör 
undvika att intervjua flera samtidigt, bland annat för att en av intervjupersonerna möjligen 
kan uppleva det svårare att vara öppen i sina svar då det finns andra intervjupersoner med, 
vilket kan bero på att vissa intervjupersoner tar mer plats än den andra. Det kan även vara 
så att de som deltar i intervjun blir påverkade av varandras svar och därför inte svarar 
utifrån sina egna åsikter (Trost, 2010, s. 67-68).    

	
26



Två av de tio förskollärarna blev utvalda genom att vi redan grundat kontakt med dem 
sedan tidigare tillfällen och därmed visste att deras inställning till att delta i vår studie var 
positiv. Vi valde detta alternativ på grund av tidsbristen för att få ihop tillräckligt många 
förskollärare att intervjua, då vi upplevde att flera av de kontaktade förskolorna var 
svårtillgängliga. Trost beskriver metoden bekvämlighetsurval som ett liknande 
tillvägagångssätt. Detta är en metod där forskaren väljer intervjupersoner som är de mest 
lättillgängliga att tillgå. Trost poängterar vidare att denna metod däremot inte bör användas 
inom områden med statistik (Trost, 2010, s. 141). Esaiasson m.fl. presenterar forskaren 
Grant McCrackens tre råd till att välja intervjurespondenter, där ett av råden är att välja 
personer man inte känner, då de anser att det är svårare att utgå från ett vetenskapligt 
förhållningssätt hos personer som står en nära i vänskapskretsen. Det kan även utifrån 
respondentens sida upplevas lättare att bli intervjuad av någon som inte står nära i relation 
(2017,  s. 268-269). Åtta av de tio förskollärarna som deltog i vår studie hade vi ingen 
tidigare kontakt med. De valdes ut genom att de visade intresse till att delta i vår studie. 
När sedan tio förskollärare från olika förskolor tackat ja till att medverka i studien, startade 
vi fortlöpande våra intervjuer.  

6.4 Genomförande 

Den första kontakten med respondenterna genomfördes som tidigare nämnts via telefon 
eller mejl. Vi bestämde sedan utifrån det, vidare kring vilka tider och dagar intervjuerna 
skulle ske på respektive förskolor. Ingen av respondenterna fick ta del av intervjuguiden 
innan själva mötet för intervjun. Detta ansåg vi kunde vara fördelaktigt med tanke på att de 
intervjuade förskollärarna då möjligen skulle uttrycka sig mer spontant utifrån sina egna 
tankar och åsikter. Kvale och Brinkmann styrker också detta då de menar att intervjuer 
med innehåll av öppna frågor kan vara mindre fördelaktiga att ge ut i förväg då dessa 
frågor ibland härleder till nya spår och frågor (2014, s. 101). Bell menar däremot att det är 
respondentens rättighet att få ta del av intervjufrågorna innan, för att respondenten utifrån 
frågorna ska ha möjlighet att överväga sitt deltagande redan innan intervjun startar (2016, 
s. 190-191). 

Vi båda författare var med under själva intervjun, där en av oss intervjuade och den andra 
av oss förde anteckningar via dator. En av oss ansvarade dock för fem av intervjuerna som 
skedde på Reggio Emilia-inspirerade förskolorna och en av oss ansvarade för fem av 
intervjuerna på Montessori förskolorna. Trost menar att det kan vara en fördel med att vara 
två stycken som intervjuar, då dessa kan komplettera varandra, dock kan den som blir 
intervjuad uppleva en position i underläge och med lägre makt (2010, s. 66-67). 

Innan själva intervjuerna startade etablerade vi god kontakt med förskolläraren där vi ville 
visa genuint intresse gentemot förskollärarens yrke och åsikter. Detta för att det kändes 
naturligt för oss, men också för att den intervjuade förskolläraren skulle känna att det som 
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sägs från hen är viktigt och på så sätt eventuellt öka tryggheten och inspirationen inför den 
kommande intervjun. Vi började sedan med att berätta kring respondentens etiska 
rättigheter angående bland annat anonymitet och möjlighet att när som helst avbryta sitt 
deltagande i studien. De fick sedan skriva under en medgivandeblankett som stärkte deras 
rättigheter ytterligare (se bilaga 2). Detta är enligt Bell viktiga etiska principer som bör 
framhållas innan intervjun startar för att främja vikten av respondentens rättigheter (Bell, 
2016, s. 190-191). Vi bad även om godkännande från de intervjuade att få använda 
ljudinspelning via mobil, vilket alla utom en av respondenterna godkände. Vi hade 
informerat om att vi önskade få använda ljudinspelningar redan några dagar innan de 
planerade intervjuerna för att respondenterna skulle ha möjlighet att reflektera över detta. 
Vid det fallet där vi inte fick tillåtelse att spela in med ljud, förde vi istället noggrannare 
anteckningar via dator. Bell belyser ljudinspelningar som ett bra tillvägagångssätt där man 
gå tillbaka i intervjun flera gånger för att koppla ordagrant vad som sagts under intervjun. 
Bell belyser vidare att man dock inte kan räkna med att alla respondenter är positiva till att 
bli ljudinspelade och att man därför bör ha en plan som ersätter ljudinspelningar. Det kan 
exempelvis istället vara ett system som utgår från förkortade anteckningar (Bell, 2016, s. 
196-197). 
  
Genomförandet av intervjuerna på förskolorna skedde sedan mestadels inne i förskolornas 
samtalsrum eller personalrum. Under fyra intervjutillfällen fick vi däremot möjlighet att 
sitta inne på förskolornas avdelningar på grund av att alla barnen hade utomhusaktiviteter 
vid dessa tillfällen. Vid dessa intervjutillfällen upplevde vi att själva intervjun gav en större 
möjlighet till djupare förståelse för de olika pedagogiska inriktningarna genom att vi fick 
närvara och se de olika miljöerna samtidigt som intervjuerna pågick. Trost menar att det 
kan vara svårt att finna rätta platsen där intervjun ska ske och att det finns för och 
nackdelar med de flesta platser men att en bra utgångspunkt, kan vara att den som blir 
intervjuad får bestämma platsen, då det är viktigt att respondenten känner sig bekväm och 
inte i underläge (2010, s. 65).  

6.5 Databearbetning och analysmetod 

Databearbetningen skedde genom transkribering av de olika ljudinspelningarna utifrån 
intervjuerna. I det fallet där en av förskollärarna inte ville bli inspelad med ljud utgick vi 
istället från de noggrant nedskrivna anteckningarna. Under själva transkriberingen skrev vi 
ner ordagrant vad respondenterna sagt. Bell belyser vikten av transkribering där hon menar 
att transkribering av själva materialet utifrån intervjuerna är viktig, då det annars kan 
tillkomma citat som inte är det riktiga, utan istället formas om för att passa studiens syfte 
(Bell, 2016, s. 197). Vi skrev sedan ut materialet i pappersform, där vi strök under det vi 
ansåg vara väsentligt material för att bland annat synliggöra och jämföra olika mönster, 
likheter och skillnader i det transkriberade materialet. Vi har utifrån detta använt oss av ett 
tematiskt tillvägagångssätt i resultatdelen och analysdelen, där vi delat in svaren i olika 
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rubriker utifrån studiens fyra forskningsfrågor. Vi har sedan valt att precisera 
intervjusvaren för att få fram en väsentlig innebörd, vilket också kallas för 
meningskoncentrering och innebär enligt Kvale och Brinkman att uttalanden kortas ner till 
kortare formuleringar (2014, s. 246). Efter varje resultatdel utifrån forskningsfrågorna 
följer en analys, där vi beskriver våra tolkningar av respondenternas svar. På grund av 
etiska hänsynstagande har vi valt att kalla förskollärarna som deltog för oidentifierbara 
namn när vi presenterar deras svar i resultatdelen och analysdelen. Detta innebär att de fem 
förskollärare från Reggio Emilia förskolor kallas för R1, R2, R3, R4, R5 och de fem 
förskollärare som deltog från Montessoriförskolor kallas för M1, M2, M3, M4, M5. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Bell belyser begreppen reliabilitet och validitet och dess betydelse. Reliabilitet betyder 
tillförlitlighet och syftar till att mäta tillförlitligheten av ett resultat, det vill säga om svaret 
på en viss fråga blir detsamma även om den ställs i andra situationer. Reliabiliteten kan 
påverkas av att respondenten ändrar åsikter på grund av exempelvis nya upplevelser eller 
genom att respondenten erhållit ny information (Bell, 2016, s. 133-134). Eftersom vi inte 
med säkerhet vet hur respondenterna skulle ha svarat på samma frågor i en annan situation, 
kan vi heller inte veta måttet på vår studies reliabilitet. Respondenten kan också efter 
intervjuerna blivit påverkad av ny information som fått dem att ändra åsikter.        

Enligt Bell betyder validitet giltighet men det är även måttet på hur väl en fråga besvarar 
det man vill få reda på. Reliabiliteten i en fråga kan vara hög fast validiteten är låg, det vill 
säga svaret på en fråga kan bli detsamma trots olika situationer, men frågan kan ändå svara 
dåligt på det man vill få reda på (2016, s. 134). Under intervjuerna använde vi oss av en 
intervjuguide som innehöll samma frågor till samtliga respondenter men utifrån det 
respondenten sa uppstod det ibland följdfrågor som inte var detsamma för alla eftersom 
dessa följdfrågor kom spontant i stunden. Detta kan därför möjligen påverkat studiens 
validitet till det lägre, då vissa frågor fylldes ut med följdfrågor som inte var lika för alla. 
Det som däremot möjligen kunnat bidra till att validiteten ökat kan ha varit de öppna 
frågorna som vi ställde utifrån vår intervjuguide då dessa frågor gav relativt heltäckande 
svar som besvarade syftet i vår studie. 

Enligt Brinkmann och Kvale kan reliabiliteten hos en intervjuare vara olika utifrån dess 
sätt att tolka den intervjuades svar. Detta presenterar de genom att visa två forskares 
tolkningar utifrån en och samma intervju, där resultatet visar flera ord som de tolkat olika. 
De menar även att tolkning av en text som skrivs ner under transkribering också kan tolkas 
olika utifrån meningens upplägg och punktens placering och därför också påverka 
reliabiliteten (2014, s. 224-225). Vi anser att vi under transkribering av våra ljudinspelade 
intervjuer skrev ner det som sades nästintill ordagrant. Men genom vetskapen av det som 
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Brinkmann och Kvale belyser, kan vi ändå inte påstå att reliabiliteten inte har påverkats av 
våra egna tolkningar av de transkriberade ljudinspelningarna. 

6.7 Etiska hänsynstagande 

Vi har i vår forskningsstudie vid genomförandet av insamling, bearbetning och analys av 
data utgått från de etiska hänsynstaganden som ligger i linje med Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska Principer (2002). Dessa hänsynstaganden består av fyra huvudkrav och är 
en skyldighet att följa vid undersökningar och en försäkran till respondenterna som deltar. 
Dessa fyra huvudkrav vars namn är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet syftar till att avvärja konflikter och utveckla 
god kontakt mellan forskare och respondenter (2002, s. 6).  

Det första huvudkravet, det vill säga informationskravet, medför regler kring forskarens 
skyldighet att informera om att respondenten deltar på frivilliga villkor och rätt till att när 
som helst avbryta sitt deltagande i studien. Det innebär också att forskaren ska informera 
om allt som kan betyda ändring av respondentens intresse till deltagande (2002, s.7) Detta 
krav har utförts genom att vi redan vid första kontakten via telefon eller mejl, informerade 
förskollärarna som deltog i vår studie kring studiens syfte. Innan intervjuerna fick de även 
ta del av ett brev som bland annat innehöll information om studiens syfte samt information 
angående deras frivillighet till att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. De fick även i detta brev information kring vår användning av ljudinspelningar 
under intervjun och att dessa ljudinspelningar endast skulle ske om deltagaren var bekväm 
med detta. 

Samtyckeskravet är det andra huvudkravet och medför att forskaren ska erhålla 
respondenternas medgivande till att delta i studien där deltagaren även får förståelse för att 
de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att få negativa konsekvenser 
(Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer, 2002, s. 9-10). Detta krav kom att uppfyllas 
genom att varje deltagare innan intervjun startade fick skriva under med sitt namn på en 
medgivandeblankett där de gav sitt medgivande till att delta. På denna medgivandeblankett 
stod även kort information om respondentens rättigheter till att när som helst avbryta sitt 
deltagande, då deltagandet är frivilligt. Det informerades också om respondentens 
rättigheter till anonymitet vilket också innebär att all data som samlas in ska förvaras 
anonymt.  

Konfidentialitetskravet, det tredje huvudkravet, medför regler kring forskarens förvaring av 
insamlad data kring respondenternas deltagande i studien. Det innebär att all data som 
samlas in, inte ska gå att härledas till vem deltagaren är. All data ska dessutom lagras så att 
inga obehöriga kan komma åt respondentens personliga information (Vetenskapsrådet, 
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2002, s. 12). Som tidigare nämnts fick respondenterna som deltog i vår studie, ta del av 
information både skriftligt och muntligt angående sin rätt till anonymitet och att data som 
samlades in skulle förvaras säkert från obehöriga. För att uppfylla detta krav, har vi därför 
under transkriberingen av det insamlade datamaterialet valt att använda figurerade namn på 
de intervjuade förskollärarna som inte går att identifiera. Vi har även förvarat datan på ett 
sådant sätt där inga obehöriga kan identifiera personliga uppgifter kring respondenterna 
som deltagit i studien.  

Nyttjandekravet, det slutliga och fjärde huvudkravet som Vetenskapsrådet presenterar, 
medför regler om att forskaren inte får tillåtelse att överlåta personliga uppgifter av 
insamlad data i andra forskningsstudier. Den insamlade datan får ej heller användas i 
syften som inte är vetenskapliga (2002, s. 14). Detta krav har utförts genom att vi redan 
innan intervjuerna informerade respondenterna om att alla intervjuer endast kommer att 
användas som studiematerial i vår studie där vi inte kommer att överlåta personliga 
uppgifter utifrån intervjun, till varken syften som är vetenskapliga eller syften som inte är 
vetenskapliga.         
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7. Resultat och analys  

Följande avsnitt presenterar resultat och analys av de två delstudierna. Inledningsvis 
presenteras resultatet utifrån studiens fyra frågeställningar “Hur beskriver förskollärare att 
de skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande av språk och kommunikation?”, 
“Hur beskriver förskollärarna vilket material som används samt hur miljön organiseras för 
att främja barns språk och kommunikation?”, “Vilket förhållningssätt beskriver 
förskollärarna att de använder sig av i mötet med barnen?” samt “Hur uppfattar 
förskollärare barns språkutveckling?”. Efter vardera fråga följer analys som tar sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning. Resultat och analys 
i båda delstudier följer samma disposition för en tydligare struktur. Vi har valt att använda 
citat från de intervjuade förskollärarna för att dels visa på en trovärdighet med 
förskollärarnas uttalanden men även för att lyfta det som varit viktigt för att hålla resultatet 
i linje med studiens syfte vilken återigen, handlar om att ta reda på hur förskollärare  
beskriver att de skapar förutsättningar för utvecklingen av barns språk och kommunikation 
i Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade förskolor.  

7.1 Delstudie 1 - Montessoriförskolor 

Nedan presenteras resultat och analys av intervjuerna med de fem förskollärarna i 
Montessoriförskolorna. De benäms som M1, M2, M3, M4 och M5.  

1. Hur förskollärare beskriver att de skapar förutsättningar för barns 
utveckling av språk och kommunikation


I intervjuerna framkommer att samtliga förskollärare inom Montessoriförskolorna ser att 
språk är något som utvecklas med stöttning av en vuxen. Förskollärare M5 uttrycker att 
hen är med som deltagare, för att sedan utgå från barns individuella behov och intressen. 
Förskollärare M1 menar detsamma och uttrycker följande: 

[...] också att hela tiden fokusera på varje individ, vad de behöver träna på, lägesbeskrivningar, hitta 
i rummet. Det är olika för olika individer.. men att som pedagog vara stödjande hela tiden och 
samtidigt kunna dra sig tillbaka [...] (Förskollärare M1, 2019) 

Förskollärare M1 tycker att det är viktigt att man benämner saker vid sitt rätta namn och att 
undvika att kalla saker för den eller det. Detta menar också Förskollärare M3 och lägger 
till att man i enlighet med barnets proximala utvecklingszon, måste stanna upp och förklara 
begreppet helst lite utförligare än vad som efterfrågats av barnet. Förskollärare M2 berättar 
att det är viktigt att använda språket medvetet genom att ge barn rätt begrepp och att skapa 
tillfällen då barn får uttrycka sig och diskutera med varandra.  

	
32



 [...] Genom att prata ordentligt. Låta dem berätta på samling till exempel. Lära sig prata inför grupp 
och med varandra. Inte många ord behövs, men lyssna på varandra, kunna vara tyst, ställa frågor till 
varandra. Få dem att lära sig förklara vad du har upplevt och gjort [...] (Förskollärare M2, 2019)  

Det framgår att samtliga förskollärare lägger vikt vid varje barns individuella behov och 
utveckling. De uttrycker att barn kan ligga på olika nivåer i språket och behöva stöttning 
därefter. Alla förskollärare benämner barnens egna pärmar som ett sätt att dokumentera och 
se tillbaka på tillsammans med barnen. Förskollärare M4 nämner även appen TYRA, 
vilken både föräldrar, barn och pedagoger använder. Den utgörs av olika ämnen som 
förekommer inom Montessoripedagogiken, där språket utgör en del. Varje barn har varsin 
ansvarspedagog som följer upp dem och var de ligger i sin utveckling. Förskollärare M5 
talar om de pärmar som varje barn har och att man kan se sådant de tidigare gjort och 
därmed deras utveckling.    

 [...] Vad gäller språket har vi en annan pärm där barnen har varsin sida. Sedan sitter vi tillsammans 
en gång i månaden med pärmen, ser till ålder, han är 4 år, hur och vad ska vi jobba med honom. Vi 
ser en utveckling. Vi har en ipad och de har egna pärmar i ipaden där de kan titta själva vad de gjort 
under en period. Vi har ett program där varje barn finns, med bilder på barnen när de jobbar [...] 
(Förskollärare M5, 2019)  

Relationen med föräldrar är något som samtliga förskollärare talar om för att kunna skapa 
förutsättningar för barnet. Förskollärare M4 beskriver kontakten med föräldrarna som 
viktig för att kunna veta hur man kan stötta ett barn i språket. Förskollärare M3 uttrycker 
det som viktigt att förstå vad barnen är präglade av hemifrån, och att det därför behövs en 
god kontakt för att förstå barnet. Hen menar vidare att föräldrar inte alltid är så engagerade 
i föräldramöten som de borde vara, vilket enligt hen kan bero på en redan välutvecklad och 
tillfredsställande relation mellan pedagoger och föräldrar. Mer information om barnet 
efterfrågas därför inte av föräldrarna.  

 [...] Vi har en mall med frågor inför varje utvecklingssamtal.. men det är oftast bara hälften som 
kommer vilket kan bero på att vi är ett föräldrakooperativ. Vi har redan så pass nära relationer till 
föräldrarna. Vi vill trycka på det.. att de ska komma,  men kan inte tvinga. Även om föräldrar väljer 
bort samtal, skriver vi för varje barn [...] (Förskollärare M3, 2019) 

Analys 

Gällande frågan hur förskollärare skapar förutsättningar för utvecklingen av barns språk 
och kommunikation, uttrycker de intervjuade olika aspekter av frågan. Främst talar de om 
vikten av en stöttande vuxen och “att som pedagog vara stödjande hela tiden och samtidigt 
kunna dra sig tillbaka”. Detta agerande tolkar jag härstamma från synen på barnet och hur 
barn lär utifrån Montessoripedagogiken. Som tidigare nämnts och enligt mottot “hjälp mig 
att göra det själv”, är strävan att barnet ska lära sig genom det egna bemästrandet av något. 
Därmed är den vuxna av betydelse för att barnet ska lyckas bemästra något. Denna strävan 
kan därmed kopplas till det sociokulturella perspektivets begrepp proximal utvecklingszon, 
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vilket enligt Lanphear och Vandermaas Peeler är när barn når utöver sin nuvarande 
potential med hjälp av någon som kan mer (2017, s. 612). Denna tolkning kan även 
förklara varför förskollärarna inom Montessoriförskolorna vill ta en föredömlig roll i 
användningen av språket och att det finns ett språk som är det rätta att använda sig av 
gentemot barn. Jag tolkar även att det finns en underliggande uppfattning om hur man 
använder det verbala språket gentemot barn. Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman 
Smeds innebär lärarrollen inom Montessoripedagogiken att vara en guide för barnen och 
vägleda dem genom sitt lärande (2008, s. 161). Att använda språket föredömligt tolkar jag 
visa på denna roll som Montessoripedagogiken förespråkar (Skjöld & Bröderman Smeds, 
2008, s. 161). Genom Montessorilärarnas individuella dokumentation av barnen kan även 
detta tolkas vara i linje med pedagogikens grundtankar och vara en anledning till att man 
lägger mycker vikt vid vad varje enskilt barn behöver utveckla. Den individuella fokuset 
kan därmed tolkas vara i linje med resultatet från Widger och Schofields studie vilken 
undersökte hur lärare inom bland annat Montessori såg på huruvida interaktion med barn 
bör ske och inte. Widger och Schofield fann att Montessorilärarna ville interagera med 
barn i ett lärande/undersökande om de hade behov av det, vid exempelvis tappad 
koncentration (2015, s. 31). Vad gäller föräldraaspekten och dess betydelse för att främja 
barns språkliga utveckling, anser jag se samma strävan efter mer kunskap och kännedom 
om barnet för att kunna stötta ytterligare. Det individuella barnets behov tolkar jag vara av 
stor betydelse för hur förskollärare väljer att organisera sin undervisning.  

2. Förskollärarnas beskrivningar av vilket material som används och 
hur miljön organiseras för att främja barns språk och kommunikation


Samtliga förskolor som ingick i studien hade en miljö som var väl i linje med 
Montessoripedagogikens tanke kring miljö och material som uppdelad utifrån ämne och 
svårighetsgrad. Förskollärare M3 talar också om denna uppdelning och vill att barnen ska 
kunna välja aktivitet utifrån egna intressen. Förskollärare M2 beskriver miljön som 
barnens samhälle där materialet är tillgängligt och organiserat. 

[...] Varje sak har sin plats, bildstöd för lättare orientering i miljön, vi vill att de ska göra så mycket 
som möjligt själva. Att man har allt framdukat på sin nivå.. det blir deras samhälle. Ska kunna göra 
det de vill och känner för under ordnade förhållanden. De är i ständig rörelse och det är bra för 
språket. Vi behöver ge barnen redskap att tro på sig själv [...] (Förskollärare M2)  

Förskollärare M4 menar att miljöns organisering är kopplat till läroplansmålen och att 
målen kommer fram genom materialet.  

[...] Målen i läroplanen, ska synas, komma fram i materialet. Barnen ska lockas till aktivitet, lärande 
och lek. Det främjar språket som finns olika slags material [...] (Förskollärare M4) 
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Förskollärare M5 beskriver det system som miljön är organiserad utifrån, där 
svårighetsgraden i materialen ökar då de är placerade från lättast till svårast. 

[...] Rent montessorimaterial. Vi har ett system. Vi börjar med att känna på bokstaven. Vi ljudar 
mycket. Vi har också rörliga alfabetet. Vi börjar med att bygga ord innan man skriver. När vi börjar 
bygga ord med barnen använder vi det rosa materialet. Vi sitter med ett barn och försöker ljuda, 
sedan tar vi en bokstav i taget. Rosa material är bara ljud, bara ljuda. Nästa steg efter ljuda och 
bygga är att läsa. Vi tar fram det icke-ljudenliga materialet, det blåa, t.ex. apa. Ett a är långt, ett är 
kort. Allt är planerat. Men barnen tänker inte på det. Materialet är presenterat på ett enkelt sätt [...] 
(Förskollärare M5, 2019) 

Endast en Montessoriförskola säger sig ha en dokumentationsvägg där barns alster ska 
hängas upp. Den är sparsam vad gäller mängden dokumentation som presenteras. 
Förskollärare M1 menar att de är i ett tidigt skede, därav den sparsamma mängden. 

[...] Vi har en dokumentationsvägg som vi börjat använda, men vi är i ett uppstartskede och har inte 
hunnit. Men tanken är att det barnen gjort ska komma in här [...] (Förskollärare M1, 2019) 

Analys 


Struktur i miljön 
Då de intervjuade lärarna talar om deras miljö som strukturerad, organiserad, uppdelad 
utifrån ämne och svårighetsgrad samt tillgänglig för barnen, gör jag tolkningen att 
miljöerna i dessa förskolor är väl i linje med Montessoripedagogikens grundtankar om hur 
man ser på barn och hur de lär och tar till sig nya kunskaper. Som Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds tidigare nämnts, utgörs miljön av en genomgående ordning och struktur 
för att det ska vara tydligt för barnen att orientera sig i den samt verka betryggande. 
Materialet görs också tillgängligt genom användning av möbler som är anpassade för barn 
och deras höjd (2008, s. 108-10).  Denna idé om miljön tolkar jag även härstamma från 
Maria Montessoris bakgrund som läkare, vilket Ahlqvist, Gustafsson och Gynther menar 
haft en påverkan på hennes filosofi som kan anses utgå från en vetenskaplig grund, då 
ålder och erfarenhet är av vikt och kan tolkas synas i miljöns uppdelning av material 
utifrån svårighetsgrad (2011, s. 197-198).  

Guida och stötta i miljön 
Vidare beskriver Ahlqvist, Gustafsson och Gynther läraren som en guide vilket även 
Widger och Schofield talar om då de menar att läraren får rollen av en direktör som 
vägleder barn diskret genom att stötta ett självständigt lärande. Denna roll tolkar jag födas 
ur miljöns upplägg då jag precis som Widger och Schofield menar att miljön är upplagd för 
ett oberoende upptäckande vilket möjliggörs genom ett material som är föreskrivet och 
redan har en förutbestämd funktion (2012, s. 30). Detta kan förklara Montessorilärarnas 
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positiva inställning till vikten av stöttning men att barn bör få bli självständiga i miljön. 
Detta är i linje med Widger och Schofields resultat om att lärare inom förskolor med 
Montessori som inriktning inte vill störa barn när de är engagerade i sitt lärande men 
involvera sig om de inte kommer längre i sitt upptäckande på grund av tappad 
koncentration eller intresse (2015, s. 31). Rent konkret tolkar jag att barns språk och 
kommunicerande färdigheter kan utvecklas med hjälp av en lärare som kan stötta barnet 
när den interagerar med materialet som erbjuds genom användandet av ett rikt språk och 
förklarande språk. Detta betonar även Soundy, då hon funnit att en bred och rik mängd 
material i kombination med en god kompetens hos en lärare, verkar gynnande för barns 
utveckling av språk- och literacyfärdigheter (2003, s. 131). 

Dokumentation 
Vad gäller den dokumentation som beskrivs, görs inga dokumentationer av barns tankar 
och åsikter på ett konkret sätt då endast en förskola säger sig använda en 
dokumentationsvägg som ännu inte använts. Jag tolkar det som att detta inte är ett 
arbetssätt som beskrivs finnas i pedagogiken och används inte av resten av de intervjuade 
förskollärarna. Detta kan vara en anledning eller ett resultat av att de intervjuade lärarna 
redan säger sig använda ett dokumentationssätt som innebär individuella pärmar där varje 
barns utveckling dokumenteras av lärarna själva. Vallberg Roth och Månsson menar att 
detta sätt att dokumentera på, härstammar från en läroplanstradition med skolliknande 
innehåll och arbetssätt (2011, s. 257). Därav resultatet som visar på endast en 
Montessoriförskola med en dokumentationsvägg som ännu inte används.  

3. Vilket förhållningssätt förskollärarna beskriver sig ha i möten med 
barn 


Förskollärare M4 berättar att ett gott förhållningssätt utgör en grund för lärande. Hon 
menar att man behöver kunna lyssna på barn, vara lugn och inväntande men också vara 
spännande och locka till aktivitet och material. Även att man inte ska vara rädd för att följa 
barnen, samt ge dem chansen att testa saker flera gånger och inte stressa fram. 
Förskollärare M2 uttrycker detsamma och strävar efter att ha ett lugnt och trevligt 
förhållningssätt mot barnen. Hen talar om ansvaret för barns välmående på förskolan och 
att det ska föregå det egna privatlivet.  

[...] Barn har rätt till en bra dag på förskolan, vårt ansvar att se till att de har det. Oavsett egna 
privatlivet.. det är deras rättighet. Det blir en mental gränssättning för en själv som påverkar barnen 
och alla arbetslaget. Det handlar om en bra arbetsmiljö. Barn, kollegor. Alla har ett ansvar.. annars 
risk att man kommer in i vissa slentrianbeteenden. [...] (Förskollärare M2, 2019) 
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Förskollärare M3 talar om att pedagogernas roll är att finnas för barnen och inte tvärtom. 
Hen talar vidare om de krav de ställer på barnen, och att de endast kan göra det för att de 
ser att barnen kan mycket.   

[...] Vi försöker se varje barn. Vi är här för dom, inte tvärtom, vad jag tycker och tänker inte 
relevant. Jag är här för barnen. Men vi har höga förväntningar.. vi ställer hårda krav för att vi vet vad 
de kan. Vi har fri lek och trevligt ihop. Men krav på beteende, vara en kompis, visa respekt för alla. 
Det handlar om att rusta barnen [...] (Förskollärare M3, 2019) 

Förskollärare M4, talar om att de ser barnen som kompetenta och att de vuxna agerar som 
stöd för barnen som förmedlar kunskap för att ge barn verktyg inför framtiden. 
Förskollärare M4 framhåller också barn som kompetenta. 

[...] Vi har konversation med barnen, inte till barnen. Vi förväntar oss svar från barn i alla åldrar - 
”ge det en gissning”. Vi säger sällan nej, eller det här är fel. Vi försöker låta bli att rätta barnen och 
frågar istället om det finns fler förslag om vi frågar dem något  [...] (Förskollärare M4, 2019) 

Analys

Förskollärarna inom Montessoriförskolorna betonar vikten av ett förhållningssätt som är 
lugnt och att det alltid är väsentligt att lyssna på vad barnen har att säga. Detta tolkar jag 
som ett öppet mottagande och hänsynstagande inför barns åsikter, tankar och behov. En 
förskollärare menar på den tidigare nämnda frasen som Vallberg Roth och Månsson lyfter, 
att följa barnen, vilket hen menar är viktigt att våga göra. Jag tolkar Vallberg Roth och 
Månssons uttalande om lärarnas roll och inställning till barn som i linje med 
förskollärarnas uttalanden om detta. Skälet till denna tolkning är att forskarna lyfter att 
lärarrollen kan innebära att man som lärare kan stötta varje individ utifrån dess behov och 
inte vara kontrollerande. Vallberg Roth och Månsson menar vidare att barnen ska kunna 
röra sig fritt i rummet vilket även kan tolkas vara i linje med resultatet då de intervjuade 
talar om att låta dem testa sig fram (2011, s. 251). Även Soundy talar om lyhördhet i sin 
studie och menar att detta tillsammans med en hög kompetens hos en lärare bidrar till en 
hög kvalitet för barns lärande. Det framgår även att lärarna ser barnen som kompetenta och 
värdesätter barnen på så sätt att de ställer krav som de anser är rimliga att ställa (2003, s. 
131). Utifrån detta gör jag tolkningen att de intervjuade strävar efter ett öppet och 
accepterande förhållningssätt gentemot barnen. Även att de strävar efter att låta barns 
intresse styra vad de själva vill göra, och utan för mycket influenser från de vuxnas 
tyckande.  
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4. Hur förskollärare uppfattar barns språkutveckling


Samtliga förskollärare betonar det sociala sammanhangets betydelse för barns 
utveckling av språket. Förskollärare M4 menar att barn i sociala sammanhang, övar 
sig i att förhandla och argumentera. Förskollärare M2 betonar detsamma då hen 
uttrycker att de strävar efter att ha dialoger med barnen, och inte monologer. Hen 
talar om att pedagoger kan behöva hjälpa barn att prata med varandra och ge dem 
redskap för kommunikation.  

 [...] Barn behöver prata med varandra. Ibland måste vi hjälpa barnen att prata med varandra, utmana 
dem och ge dem en start-mening. Vi vill ha svar av barnen när vi pratar, vi vill ha dialoger inte 
monologer och ge barnen redskap att lösa konflikter [...] (Förskollärare M2, 2019) 

Förskollärare M5 talar om att barns individuella förutsättningar sannolikt påverkar barns 
språkutveckling. Förskollärare M3 betonar också det individuella och att barns språk kan 
utvecklas i enskilda sammanhang och att barnen får varsin matta där de kan arbeta ifred. 
Hen menar att pedagoger agerar som förebilder och att språket utvecklas genom olika sätt 
att arbeta på. Förskollärare M5 beskriver barnens egna pärmar som ett sätt att se varje 
barns utveckling.  

[...] Vad gäller språket har vi en annan pärm där barnen har varsin sida. Sedan sitter vi tillsammans 
en gång i månaden om pärmen, ser till ålder, han är fyra år.. hur och vad ska vi jobba med honom. 
Vi ser en utveckling. Vi tar kort, vi har en ipad och de har egna pärmar i ipaden där barnen kan titta 
själva vad de gjort under en period.  Vi har ett program där varje barn finns, med bilder på barnen 
när de jobbar. De får den när de slutar här. Vi kan visa med barnen om dem själva i ipaden men de 
fotar inte själva [...] (Förskollärare M5, 2019) 

Analys

Då förskollärarna i Montessoriförskolorna betonar det sociala sammanhangets betydelse 
för barns språkutveckling, är detta enligt min uppfattning i linje med det sociokulturella 
perspektivets synsätt på hur barn lär. Som tidigare nämnts beskriver Hwang och Nilsson att 
det sociokulturella perspektivet betonar barns interaktion i omvärlden och att lärande är 
något som sker i interaktion med andra människor (Hwang & Nilsson, s. 66-67). Även 
begreppet proximal utvecklingszon återkommer då de intervjuade talar om behovet av de 
vuxnas stöttning för utvecklingen av barns språk.  Enligt Säljö innebär detta att barns 
lärande utvecklas genom stöttning av en person som kan mer (Säljö m.fl., 2014, s. 305 - 
306). Samtidigt kan man se idéer om individens egna utveckling som betydelsefull genom 
uttalandet om att barns språk utvecklas beroende på pedagogers olika sätt att arbeta på. Ett 
uttalande som detta tolkar jag grunda sig i en syn på barns individuella förutsättningar och 
behov samt att det rika, varierande utbudet av material kan gynna olika barn på olika sätt. 
Detta är något som även Widger och Schofield belyser då de menar att det 
Montessorispecifika materialet är utformat för att barnet ska kunna utforska det 
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självständigt. De menar att detta är i linje med ett utvecklingsteoretiskt perspektiv, vilket 
utgår från att barn utvecklas genom ett självständigt upptäckande (2012, s. 29). Framförallt 
gör jag tolkningen att det utvecklingsteoretiska perspektivet framhävs genom sättet som 
förskolläraren beskriver barns egna pärmar och att pedagogerna genom dem, kan utvärdera 
barns individuella utveckling. Det sociokulturella perspektivet och det 
utvecklingsteoretiska perspektivet är båda något som syns i praktiken  

7.2 Delstudie 2  - Reggio Emilia-inspirerade förskolor  

Nedan följer en presentation och analys av resultaten från de fem intervjuade 
förskollärarna i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna. De intervjuade förskollärarna 
har i resultatet kallats för R1, R2, R3, R4 och R5.  

1. Hur förskollärare beskriver att de skapar förutsättningar för barns 
utveckling av språk och kommunikation


De intervjuade Reggio Emilia inspirerade förskollärarna beskriver att de skapar 
förutsättningar för barns språk genom att pedagoger reflekterar tillsammans utifrån 
dokumentationer som anteckningar, filmer och bilder av barns utforskande. Detta för att 
upptäcka barnens lärprocesser och hur de sedan kan utmana barnens lärande vidare. De 
uttrycker även att de reflekterar tillsammans med barnen genom olika dokumentationer 
som bilder och filmer där barnen själva är med i dokumentationsprocessen för att kunna se 
sitt egna lärande. Förskollärare R1 berättar att de dokumenterar genom att filma eller ta 
bilder med ipaden och att de utgår från barns berättelser just nu, varav fokus blir att 
försöka stimulera barns berättande på olika sätt och sedan reflektera kring vad de säger och 
gör utifrån dokumentationen. Förskollärare R2 uttrycker följande: 

 [...] Vi vill fånga in alla barns lärprocesser genom att dokumentera. Vi filmar eller tar kort under 
barnens utforskande. Eftersom vi arbetar projekterande vill vi fånga barns tidigare erfarenheter. 
Lyssna in dem och ta reda på deras kunskap och teorier [...]  (Förskollärare R2, 2019). 

Förskolläraren R5 lyfter att de försöker skapa förutsättningar för barns språk genom att 
stimulera barns berättande utifrån deras projekt. Hen menar att barnens berättelser kring 
upplevelser i sitt utforskande är ett sätt att ta del av varandras erfarenheter men också ett 
sätt för att främja språket. I samlingen får barnen exempelvis möjlighet att berätta för 
varandra vad de utforskat i projektet under förmiddagen. Detta tillvägagångssätt uttrycker 
även förskollärare R4 då hen talar om berättandet som ett sätt för barnen att reflektera 
kring sitt utforskande tillsammans med andra. Förskollärare R1 uttrycker sig på följande 
sätt:  
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[...] Barnen behöver lyssna på olika berättelser. På varandra, på många olika sätt som sagor, skapa 
egna berättelser, rita, återberätta för kompisar eller att ta vara på ateljéns skapelser där barnen får 
berätta vad de skapat för de andra barnen i samlingen [...] (Förskollärare R1, 2019). 

Samtliga förskollärare uttrycker att det vardagliga språket i förskolans rutiner som 
exempelvis vid måltid och påklädning, är viktiga tillfällen att ta vara på för att skapa 
många möjliga sammanhang där språket kan utvecklas. Förskollärare R5 beskriver att det 
vid utgång brukar slussa ut några barn i taget. Detta för att de inte ska vara för många barn 
samtidigt i hallen som klär på sig och på så sätt skapa möjligheter att prata med varje barn. 
Förskollärare R2 brukar under måltiderna ibland berätta sagor för barnen. Detta för att ta 
till vara på det språkliga lärandet även där. Förskollärare R2 beskriver vidare att hen tycker 
det är viktigt att alla barn får möjlighet att reflektera och berätta om sina upplevelser och 
funderingar under måltiden. Hen brukar därför försöka lyfta alla barns talan. Förskollärare 
R4 uttrycker följande: 

[...] Försöker att inte bara säga ” hämta den” utan säger istället ”kan du hämta din röda jacka som 
hänger på kroken”, eller ”nu drar vi upp dragkedjan”. Försöker använda rätta begreppen istället för 
att bara säga bröd så säger jag knäckebröd eller havreknäcke. Eller när jag presenterar maten 
försöker jag använda mer ord som till exempel ”idag får vi grovt rivna morötter” istället för bara 
”morötter”  [...] (Förskollärare  R4, 2019). 

Förskollärare R3 betonar vikten av en god relation till föräldrarna. Hen menar att man som 
ansvarig för barnen på förskolan också är ansvarig för den första kontakten med föräldrar 
och barn på morgonen och den sista kontakten när barnet ska hem. När barn har ett annat 
modersmål än svenska behöver man kunna ta hjälp av föräldrar och andra pedagoger som 
kan samma språk. Hen menar vidare att ett barn behöver känna trygghet för att kunna 
utveckla språket. Detta menar även R1 som bekräftar detta då hen säger att trygga föräldrar 
skapar trygga barn. Hen berättar vidare att förskolan börjat skicka med ett gosedjur hem till 
ett barn i taget över helgen för att skapa ett samarbete mellan förskola och hem, samt 
stimulera barnens berättandeförmåga där de får möjlighet att delge upplevelserna av att ha 
nallen på besök i sitt hem över helgen. Förskollärare R4 anger att de brukar anordna 
reflektionsträffar med föräldrarna, där föräldrarna får ta del av pågående projekt genom 
olika dokumentationer som bilder och filmer och även bidra med egna reflektioner. 
Förskollärare R2 beskriver det samarbete de haft med hemmet i följande: 

[...] Vi gav föräldrar en sommaruppgift, att ta kort på ett fokus som betyder mycket för deras barn. 
Barnen har sedan delat bilderna med varandra och reflekterat tillsammans. Barnen har själva berättat 
om bilderna och vad de gjorde då. Bilderna har vi återskapat i ateljén genom målning och sedan i 
lera [...]  (Förskollärare R2, 2019). 
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Analys


Dokumentation och reflektion  
I resultatet gällande hur förskollärarna skapar förutsättningar för utveckling av barns språk 
och kommunikation framkommer det att förskollärarna använder dokumentation för att få 
syn på barnens lärprocesser och därav också få syn på hur barnens lärande kan utmanas 
vidare. När förskollärarna talar om barns läroprocesser gör jag tolkningen att detta även 
inbegriper det språkliga och kommunikativa lärandet. Dokumentationen består av bilder, 
videoklipp och anteckningar som både barnen och förskollärarna varit involverade i. 
Denna dokumentationsprocess kan anses vara i linje med Vallberg Roth och Månssons 
studie där de presenterar dokumentation utifrån de Reggio Emilia-inspirerade förskolornas 
tillvägagångssätt. De menar att dokumentation i dessa förskolor  används för att synliggöra 
barnens lärprocesser där de utifrån reflektioner kan få syn på hur barnens lärande kan 
utmanas vidare (2011, s. 252). Forskarna beskriver vidare att dokumentationen i Reggio 
Emilia förskolorna också tillhör läroplanstraditionen “Educare” där dokumentationen anses 
fungera som ett verktyg för att öppna upp för dialoger och meningsskapande (2011, s. 
257). Denna öppning för meningsskapande och dialog anser jag överensstämma med 
förskollärarnas uttryck om att de reflekterar tillsammans utifrån dokumentationen. Att 
planera aktiviteter där även barnens reflektioner ingår, beskrivs av förskollärarna som ett 
sätt att skapa förutsättningar för utvecklandet av barns språk där de uttrycker att barnen får 
ta del av varandras erfarenheter. Jacquelyn Lanphear och Maureen Vandermaas-Peeler talar 
också om detta och menar att lärarna i deras studie främjade barnens intersubjektivitet 
genom att planera aktiviteter som möjliggjorde tillfällen för barnen att ta del av varandras 
kunskaper och tankar (2017, s. 612).  

Berättelseaktiviteter kopplade till literacitetshandlingar 
Vikten av barns tankar och språkliga förutsättningar framhävs ytterligare då tre av 
förskollärarna säger sig arbeta med barns berättande i pågående projektarbete, där barnen 
ges möjlighet att berätta för varandra vad de utforskat. En av de intervjuade förskollärarna 
beskriver att de utgår från en nalle som skickas hem till barnen för att stimulera barnens 
berättande, där barnen får möjlighet att delge sina helgupplevelser med gosedjuret. 
Björklund menar att barns deltagande i berättelseaktiviteter är kopplat till en av de 
literacitetshandlingar hon presenterar i sin studie. Hon belyser vidare att lärarens påverkan 
är av yttersta vikt när det gäller att skapa förutsättningar för utveckling av barns berättande 
och därmed också utveckling av barns litteracitet (2008, s. 255-256). 
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Förskollärares stöttning  
Förskollärarnas tillvägagångssätt för att främja barns språk och kommunikativa utveckling 
genom bland annat aktiviteter som berättande och reflektioner tolkar jag visa på det 
sociokulturella perspektivets synsätt på lärande, vilket Björklund tidigare nämnt där hon 
menar att språkinlärning inom detta perspektiv ses ske i sociala kontexter och samspel med 
andra (2008, s. 33-34). Det sociokulturella perspektivet kan även anses påverka 
förskollärarnas användning av det egna språket då de talar om att ge barn språkliga 
förutsättningar kontinuerligt i förskolans vardagliga rutiner. I egen mening, tolkar jag detta 
som en slags stöttning för att barn ska utvecklas språkligt. Detta kan därmed kopplas till 
begreppet proximal utvecklingszon som Säljö m.fl tidigare beskrivit, handlar om att stötta 
barnet till nya förståelser utifrån deras nuvarande erfarenheter och potential med hjälp av 
någon som kan mer (Säljö m.fl., 2014, s. 305-306). Även Widger och Shofield definierar 
det sociokulturella perspektivet då de menar att lärarens roll i detta perspektiv, blir att 
integrera med barnen genom att stötta dem i deras olika läranden (2012, s. 29, 31). Detta 
tolkar jag att en av förskollärarna beskriver, då hen talar om att de delar upp barnen vid 
utgång för att skapa möjligheter till att samtala med varje barn. Detta stöttande görs genom 
att förskolläraren sätter ord på det som händer vid påklädning som exempelvis ”kan du 
hämta din röda jacka som hänger på kroken” (Förskollärare R4, 2019). På detta sätt kan 
barnen enligt mig främjas i att få en djupare förståelse för ordens betydelse genom att 
handling och ord utförs och uttalas samtidigt.  

Trygghet som utgångspunkt  
En annan aspekt av hur förskollärare skapar förutsättningar för barns möjligheter av 
språkligt lärande är den föräldrakontakt som uppkommer i resultatet. Enligt de intervjuade 
kan ett samarbete mellan förskola och hem verka betryggande för barnen. De menar vidare 
att tryggheten hos barnet kan skapas genom trygga föräldrar. Denna trygghet som 
utgångspunkt tolkar jag kan vara en fördel för barnen när de sedan ska delta i kollektivt 
lärande där de genom sin trygga utgångspunkt vågar ge och ta av språkligt lärande i 
samspel med varandra. Enligt en annan förskollärare i denna studie görs föräldrar 
involverade genom att de får möjlighet att delta i reflektionsträffar, där de får vara 
involverade i dokumentationsprocessen utifrån förskolans projekt. Detta kan också vara ett 
sätt att synliggöra barns tankar och utforskande som viktiga för föräldrar, där barnen får en 
kompetent roll i sitt egna lärande. Vallberg Roth och Månsson har i sin studie sett att barn i 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor ofta får rollen som det synliga, kompetenta och 
självständiga barnet i just dokumentationer (2011, s. 255-256). 
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2. Förskollärarnas beskrivningar av vilket material som används och 
hur miljön organiseras för att främja barns språk och kommunikation 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna uttrycker att deras miljöer bör fungerar som den 
”tredje pedagogen”. Dahlberg och Åsén, beskriver att detta uttryckssätt utifrån Reggio 
Emilia-filosofin syftar till att vara en miljö som ska fungera inspirerande och stöttande i 
barns utforskande och lärande (2011, s. 253-254). Miljön anses av de intervjuade 
förskollärarna utgå från barns intressen och ses också ha stort inflytande på barns lärande 
och utveckling. Förskollärare R2 talar om att miljön ska hjälpa barnen i utforskandet och 
utmana barnen i sitt tänkande. Förskollärare R1 beskriver miljön som tillåtande och 
föränderlig och att den ska kunna erbjuda barn olika mötesplatser där bland annat språket 
kan utvecklas. Detta menar även förskollärare R4 som lägger till att mötesplatserna där 
barnen möts i sitt utforskande, ska vara så rika som möjligt men endast ha ett visst antal 
barn för att mötena ska bli gynnsamma. Förskollärare R3 uttrycker följande: 

[...] Vi ser vår miljö som den tredje pedagogen. Barnen berättar utan ord, med kroppen och 
handlingar vad de vill göra. Vi måste se för att bygga upp deras miljö och förändra. Barnen ska 
kunna leka och använda miljön själva.. men vi måste se vad barnen är intresserade av för att kunna 
förändra [...]  (Förskollärare R3, 2019). 

Förskollärare R1 berättar att de använder sig mycket av naturmaterial och mindre av 
leksaker som anses färdiga. Hen menar att det ofärdiga materialet ska främja ett eget 
tänkande och kreativitet. Detta menar även förskollärare R2 och uttrycker att de använder 
sig mycket av material som är föränderligt i form av återbruk och naturmaterial. Hen 
menar att det är när barnen får använda sin fantasi tillsammans med andra som språket 
också kan utvecklas. Förskollärare R3 beskriver materialet som ej-kodat material och 
uttrycker att det är sådant som inte har en given mening. Förskollärare R4 uttrycker sig på 
följande sätt:   

[...] Allt material kan främja språket om pedagoger bara ger förutsättningar för det, från alfabetet på 
väggen till projektor och ipad, lego, ateljématerial, byggmaterial och språklådor eller naturmaterial 
från skogen [...] (Förskollärare R4, 2019). 

Förskollärare R1 och förskollärare R5 beskriver att de utifrån barnens intressen organiserat 
en hörna i ett av rummen med syfte att inspirera till skriftspråk. Där finns ett bord med 
material som används inom skriftspråket som exempelvis pennor, sudd, papper, 
anteckningsblock och texter. Detta för att inspirera barnens naturliga intresse för 
skriftspråket. Förskollärare R1 beskriver att det på väggen ovanför skrivplatsen finns ett 
alfabet uppsatt. Förskollärare R4 berättar att de uppmuntrar skriftspråket bland annat  
genom att barn kan skriva och skicka brev till en trollfigur som uppkommit genom deras 
projekt. Brevlådan är placerad i ateljén där barnen kan välja att skicka brev till trollfiguren. 
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Dessa brev brukar läsas upp gemensamt i samlingen. Förskollärare R3 uttrycker sig på 
följande vis: 

[...] Vi lär inte barnen att skriva och kräver inte att de ska kunna bokstäver. Alla har olika 
kompetenser och styrkor… deras intresse måste komma naturligt. Vi kan bara försöka inspirera 
deras intresse för skriftspråket [...] (Förskollärare R3, 2019). 

Analys  


Tredje pedagogen och mötesplatser utifrån barnens intressen  
Samtliga förskollärare talar om att miljön ska fungera som den ”tredje pedagogen”. Detta 
uttryckssätt har beskrivits tidigare utifrån Dahlberg och Åsén där de menar att “tredje 
pedagogen” inom Reggio Emilia-filosofin syftar till en miljö som ska fungera stöttande 
och inspirerande i barns utforskande och lärande (2011, s. 253-254). Enligt min tolkning 
avspeglar sig också detta i resultatet av det förskollärarna uttrycker angående deras 
utformning av miljön för att främja barns språk, då de talar om en miljö som 
planeras och förändras utifrån barns intressen och som ses ha stort inflytande på barns 
lärande. Förskollärarna talar även om att utforma rika och tillåtande mötesplatser där 
barn kan mötas i sitt utforskande tillsammans och på så sätt utveckla språket. Detta 
resonemang rörande utformningen av barns lärmiljöer på, anser jag stämma överens 
med Reggio Emilia-filosofins syn på barnet. Vallberg Roth och Månsson presenterar 
denna syn på barnet i sin studie, där barnet beskrivs som en demokratisk 
medborgare med egna åsikter och frågor som är viktiga att ta till vara på i 
främjandet av deras lärande (2011, s. 252). 

Naturmaterial och främjandet av barns fantasi 
De intervjuade förskollärarna nämner naturmaterial utan ett givet syfte som värdefullt då 
det kan främja barns språk, kreativitet och lärande. En av förskollärarna uttrycker att det 
ofärdiga materialet främjar barns språk genom att de får använda sin fantasi tillsammans 
med andra. Samspelet som sedan sker mellan barnen och deras användning av materialet 
kan enligt min tolkning, utifrån det sociokulturella perspektivet härledas till begreppet 
mediering. Enligt Säljö m.fl är “mediering” något som sker i interaktion mellan människor 
och redskap, där en gemensam förståelse för ett visst redskap byggs upp (2014, s. 
298-299). Därav min tolkning att detta kan vara något som sker när barnen utifrån 
mötesplatserna och materialet bygger upp en gemensam förståelse för olika material, vilket 
också kan möjliggöra ett främjande av barns språk och kommunikation.  
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Främjandet av literacy i miljön 
Förskollärarna gör även uttalanden om främjandet av barns läs- och skrivutveckling i 
miljön, genom bland annat en skriftspråkshörna samt skrivande och skickande av brev till 
en trollfigur. Detta tolkar jag som att förskollärarna tycker att det är viktigt att barn får 
komma i kontakt med skriftspråk och läsning tidigt och att det bör göras på ett sätt som är 
intressant för barnen. Här anser jag att aktiviteter kopplade till begreppet literacy blir 
tydligt. Björklund menar att läs- och skrivaktiviteter, det vill säga literacyaktiviteter kan 
förklaras som kommunikativa händelser. Hon menar vidare att detta är något som barn 
tillägnar sig tidigt i sociala sammanhang (2008, s. 18). En av förskollärarna uttrycker också 
att tanken inte är att barn måste lära sig läsa och skriva, utan att de ska få möjligheter att 
utveckla dessa färdigheter om intresse finns. Vidare menar förskolläraren att intresset för 
skriftspråket bara är något som de kan försöka uppmuntra till. I enlighet med Soundys 
studie rörande främjandet av barns literacy, har resultatet visat att förskollärarna lägger 
vikten vid en tidig introducering av bokstäver, läsning och skrivning och därmed skapandet 
av intresse för rika literacyaktiviteter i förskolans miljö (2003, s. 131). Här är alltså även 
denna studies resultat i linje med Soundys studie.  

3. Vilket förhållningssätt förskollärarna beskriver ha i möten med barn 

De intervjuade förskollärarna anger alla att det är viktigt att vara medforskande och 
närvarande i det barnen gör samtidigt som förskollärare bör ha förmågan att utmana barnen 
vidare i deras utforskande. Förskollärare R3 menar att det är viktigt att använda sitt 
lyssnande i det barnen gör för att kunna utmana dem i deras lärprocesser. Förskollärare R4 
uttrycker att hen har ett demokratiskt förhållningssätt där hen ser barnen som kompetenta 
individer med inflytande och delaktighet i sitt egna lärande. Förskollärare R5 menar 
följande. 

[...] Barnen behöver vuxna som stöttar, är närvarande och medforskande och att man utmanar vidare 
utifrån barnens intressen och erfarenheter. Så kommer också språket in naturligt [...] (Förskollärare 
R5, 2019). 

Förskollärare R5 beskriver att hen ställer frågor utifrån barnens utforskande av olika 
fenomen. Dessa frågor syftar till att barnen ska inspireras till ett djupare utforskande. Även 
förskollärare R1 utgår från att ställa utforskande frågor och uttrycker följande:  

 [...] Jag ställer ofta frågor hur de tänker och vad de ser. Vi observerade en rödlök häromdagen och   
 delade den. Jag frågade. Vad tror ni att det är? Hur luktar den? Vill du smaka? Kan ni skapa formen i 
 lera? [...] (Förskollärare R1, 2019). 

Förskollärare R2 menar att hen vill ge barnen större inflytande i sitt eget utforskande och 
att hen därför försöker backa vad gäller att ställa frågor för fort och även backa i sitt 
styrande. Förskollärare R2 menar på följande: 
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[...] Jag avvaktar mer än vad många andra gör. Man backar hellre… Jag vill inte störa utforskandet 
och inte ställa utmanande frågor för fort. Jag vill stanna upp och vara med och inte vara för snabb 
med att styra lärandeinnehållet  [...] (Förskollärare R2, 2019). 

Analys  

Medforskande, lyssnande och stöttande förhållningssätt  
I förskollärarnas uttalanden om vilka uppfattningar de har kring sitt förhållningssätt, 
framkommer det att de strävar efter att vara medforskande vilket också kan innebära att 
vara närvarande, kunna lyssna och ställa frågor som utmanar barnen vidare utifrån deras 
intressen och erfarenheter. Förskolläraren tolkas därmed ha en aktiv roll i barns 
lärprocesser och därav också det språkliga lärandet, där stor vikt läggs vid barnens 
intressen och erfarenheter för att föra dem framåt i lärandet. Detta stämmer överens med 
det Dahlberg och Åsén beskriver där de menar att pedagogrollen inom Reggio Emilia-
filosofin handlar om att vara medforskande, lyssnande och att kunna se barns läroprocesser 
i själva utforskandet. De menar vidare att pedagogrollen också innebär att utmana barns 
lärande vidare genom att arbeta projektinriktat utifrån barnens intressen och erfarenheter 
(2011, s. 254-255). En av förskollärarna uttalar sig om att vara stöttande i sitt 
förhållningssätt och utmana barnen vidare utifrån deras intressen och erfarenheter för att få 
in språkligt lärande naturligt. Detta kan också analyseras utifrån begreppet proximal 
utvecklingszon, vilket  Lanphear och Vandermaas-Peeler menar, är när en mer erfaren 
person ger barnet stöd till att nå nya förståelser utifrån barnets nuvarande förmågor (2017, 
s. 612).  

Frågor i barns utforskande 
Två av förskollärarna anger att de i sitt förhållningssätt utgår från att ställa frågor som 
inspirerar till barnens utforskande. Medan en av förskollärarna uttrycker ett 
förhållningssätt som skiljer sig mot de tidigare svaren. Hen anser att man som förskollärare 
behöver backa och inte ställa utmanande frågor för fort för att inte störa ett utforskande 
som pågår. Enligt egen tolkning kan ställandet av frågor därför anses motsägelsefullt. 
Frågor kan verka utvecklande och utmanande, samtidigt som frågor också kan styra in 
barnet på ett ofrivilligt lärande och därför inte som resultat av vad barnen från början varit 
nyfikna på. Vuxna kan utifrån detta sägas påverka barns intersubjektivitet inför ett visst 
fenomen. Med andra ord kan de vuxnas frågor styra in barn på ett visst lärande genom 
frågor och på så sätt påverka barns gemensamma lärande om något. En av förskollärarna 
uttalar sig om användandet av ett demokratiska förhållningssätt och att se barnen som 
kompetenta till att påverka och vara delaktiga i sitt egna lärande. Detta uttalande kopplar 
jag till Widger och Schofields beskrivning av Reggio Emilia-filosofins synsätt på barns 
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lärande, eftersom detta synsätt innebär att barn ses som kompetenta och delaktiga i sitt 
egna lärande med hjälp av lärarens stöttning (2012, s. 30). Samtidigt, som tidigare nämnts, 
kan ett styrande utifrån frågor visa på ett styrande över vad som anses viktigt för barn att 
lära och att vuxna kan ha en påverkan genom sitt förhållningssätt. Vilket förhållningssätt 
som bäst gynnar ett lärande utifrån att ställa frågor i barns utforskande kan därmed ses ur 
olika perspektiv. Detta kan jämföras med Widger och Schofields studie där de i sina 
resultat redovisar att Reggio Emilia-läraren anser att interaktionen med barnet är som mest 
fördelaktig när det inte finns risk att störa barnens utforskande i en aktivitet (2012, s. 32).  

4. Hur förskollärare uppfattar barns språkutveckling


Samtliga förskollärare uppfattar att barn utvecklar språket i sociala sammanhang där de får 
ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Förskollärare R4 uttrycker att barnen 
behöver få delta tillsammans i mindre grupper för att var och en ska få möjlighet att 
komma till tals och synas. Även förskollärare R5 menar att det är viktigt att barnen får 
mötas i mindre grupper där de kan lära av varandras erfarenheter och på så sätt vidga sin 
språkliga förmåga och sitt lärande. Förskollärare R1 menar att barnens språkutveckling och 
förståelse för ett begrepp ofta sker utifrån tidigare erfarenheter av ett visst begrepp. Genom 
att delta i nya upplevelser och sammanhang som rör begreppet kan de också  bygga upp en 
djupare förståelse för begreppet. Förskollärare R1 uttrycker vidare: 

[...] när jag säger att ”jag utmanar dig att göra en slags form i lera”, så har barnen en egen teori om 
vad begreppet utmana innebär, de gör egen koppling utifrån sina erfarenheter. Barnen kopplade ihop 
”utmana” med tv-programmet labyrint och Daidalos, de kopplar ihop ”utmana” som i tv-
programmet med Daidalos [...] (Förskollärare, R1, 2019). 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna talar om ”barnens hundraspråklighet”, vilket är 
ett begrepp som tidigare nämnts i denna studie utifrån Dahlberg och Åséns beskrivning av 
Reggio Emilia-filosofins syn på barns språkutveckling (2011, s. 248-249). De intervjuade 
förskollärarna menar utifrån detta begrepp att ett barns språk kan bestå av mycket mer än 
bara det verbala språket. De menar vidare att barn uttrycker sig genom olika språk i olika 
sammanhang i form av att måla, rita, dansa, leka, bygga, använda kroppen med mera. 
Detta måste pedagoger ta vara på och skapa förutsättningar för menar förskollärare R2. 
Förskollärare R3 uttrycker sig på följande vis: 

[...] Språket förekommer i alla rum och hörn. Barnen går in i olika roller när de leker. I ateljén pågår 
ett språk, i byggrummet pågår ett språk, rita och måla är ett språk. Det är viktigt att lyssna in detta 
och utmana barnen från det [...] (Förskollärare R3, 2019). 
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Analys 


Språkutveckling i sociala sammanhang och mindre grupper 
I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare anser att språkutveckling sker i 
sociala sammanhang, där de menar att barns språkutveckling sker i samspel med varandra i 
utbyte av erfarenheter och kunskaper. Detta tolkar jag som att det framgår indirekt att 
förskollärarna uttrycker att deras pedagogik genomsyras av den sociokulturella traditionen 
och är förenligt med hur man ser på lärande inom denna tradition. Detta kan styrkas 
ytterligare genom Hwang och Nilssons beskrivning av det sociokulturella perspektivet där 
de menar att barns utveckling och lärande sker mellan människors samspel i sociala och 
kulturella sammanhang (2011, s. 66-67). Två av förskollärarna uttrycker att det är viktigt 
att barnen får möjlighet att samspela i mindre grupper med färre antal barn, vilket anses 
underlätta barnens möjligheter att komma till tals, ta del av varandras erfarenheter och 
därav också främjandet av barns språkutveckling. Detta kan anses gå i linje med det 
Lanphear och Vandermaas-Peeler redovisat i sin studie där de sett att barns “proximala 
utvecklingszoner” underlättades genom att barnen delades in i grupper utifrån kategorier 
som sociala förmågor, personligheter och ålder (2017, s. 612). Vidare ses också 
förskollärarna sträva mot att skapa möjligheter för barns intersubjektivitet då mindre 
grupper enligt min tolkning, kan skapa större möjligheter för meningsfulla samspel och 
gemensamma förståelser av olika fenomen och därav också ett gynnande av barns 
språkutveckling. Denna gemensamma förståelse beskriver även Lanphear och 
Vandermaas -Pee le r nä r de p resen te ra r en de f in ina t ion av begreppe t 
”intersubjektivitet” (2017, s. 597-598).  

Begrepp utifrån barns tidigare erfarenheter och nya upplevelser  
I resultatet framkommer det även att en av de intervjuade förskollärarna uppmärksammat 
barns tidigare erfarenheter angående begreppet ”utmana”. Barnen kopplade samman 
förskollärarens uttalande om begreppet ”utmana” inför en aktivitet med lera på förskolan 
till ett tv-program de sett tidigare där aktiviteter med olika utmaningar genomförs. Barns 
tidigare erfarenheter och nya upplevelser av ett begrepp kan därmed anses viktiga för barns 
språkutveckling. Detta då barnen kan erövra större och djupare förståelse för ett begrepp 
genom att delta i olika sammanhang där ett visst begrepp ingår. Jag anser att detta tyder på 
att förskolläraren använder sig av ett förhållningssätt som beskrevs tidigare, det vill säga 
att vara lyssnande och närvarande i barnens utforskande. Vidare kan detta förhållningssätt 
enligt min tolkning, leda till att förskolläraren lättare kan göra upptäckter kring barnens 
tidigare erfarenheter och utifrån det skapa förutsättningar för barns språkutveckling. Även 
här enligt min tolkning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, blir som tidigare nämnts 
begreppet proximal utvecklingszon tydligt då förskolläraren stöttar barnen till att nå 
kunskap utöver sin nuvarande potential (Lanphear & Vandermaas-Peeler, 2017, s. 
597-598).  
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”Barns hundraspråklighet” 
Barn ses även ha olika sätt att uttrycka sig på vilket i Reggio Emilia-filosofin beskrivs som 
”barns hundraspråklighet”. Enligt de intervjuade förskollärarna frammanas olika 
uttrycksspråk genom olika miljöer, rum och material. Loris Malaguzzis omtalade mening 
”barnet har hundra språk” är något som Dahlberg och Åsén belyser. De belyser vidare att 
en viktig utgångspunkt för Reggio Emilia-filosofin är att utgå från att barnet föds med 
många olika språkliga förmågor och att dessa kan utvecklas genom att barnen får möjlighet 
att uttrycka sig genom olika sätt i olika sammanhang som exempelvis bildspråket, 
musikspråket, skriftspråket eller talspråket (2011, s. 248-249. Att samtliga intervjuade 
förskollärare nämner ”barns hundraspråklighet” kan enligt min tolkning visa på att detta 
begrepp har en stark inverkan i synen på barns språkutveckling. Resultatet i denna studie 
visar därför enligt min mening att förskollärarna är medvetna kring ”barns hundra 
språklighet” och att deras strävan är att stödja barnen i deras olika språkliga uttryckssätt, 
det vill säga genom att utmana barnen till att uttrycka sig genom målning, ritande, 
byggkonstruktion, dans, lek och så vidare.  
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8. Diskussion  

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver att de skapar 
förutsättningar för barns språk och kommunikation i de två olika pedagogikerna Reggio 
Emilia och Montessori. Nedan kommer vi att redogöra för de likheter och skillnader vi har 
hittat i de två olika delstudierna. Dessa kommer att jämföras och diskuteras i relation till 
det sociokulturella perspektivet och den tidigare forskning som har presenterats. För en 
tydlig struktur har vi valt att redovisa dessa i samma ordning som studiens 
forskningsfrågor.  

8.1 Hur förskollärare beskriver att de skapar förutsättningar för utvecklingen av 
barns språk och kommunikation 
Det mest framträdande resultatet i denna studie som är gemensamt för båda pedagogiker är  
att det språkliga och kommunikativa lärandet sker i sociala sammanhang. Detta är något 
som syns i hur förskollärarna organiserar sin undervisning och genom ett betonande på 
barns interaktioner med varandra och vikten av stöttning från en vuxen för att utvecklas i 
sitt lärande. Utifrån detta anser vi att båda pedagogiker visar idéer som är i linje med det 
sociokulturella perspektivet på lärande men att det finns en skillnad i hur dessa yttrar sig 
(Hwang & Nilsson, 2011, s. 66-67). Vi har sett att förskollärarna i Montessoriförskolorna 
ser till barnen som kompetenta individer som är självständiga i sitt lärande men att de 
behöver stöttning utifrån individuella behov för att det ska kunna ske och att pedagogernas 
användning av språket bör användas föredömligt och utförligt beskrivande. Förskolläraren 
måste även kunna dra sig tillbaka i förmån för barns självständiga lärande. Stöttandet för 
att utmana barns lärande framåt i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna anser vi visa 
sig genom att förskollärarna är lyssnande, medforskande och kontinuerligt ställer frågor för 
att utmana barns lärprocesser och kan därmed tolkas vara engagerade under hela 
lärprocessen/utforskandet.  

Vikten av att stötta barn i deras olika läranden betonas därför i båda pedagogiker och kan 
därför kopplas till begreppet proximal utvecklingszon vilket Lanphear och Vandermaas-
Peeler beskriver som barns potential att nå ett mer avancerat lärande med hjälp av en mer 
erfaren person (2017, s. 597-598). De olika tillvägagångssätt i stöttning kan ses utifrån att 
Montessori och Reggio Emilia grundar sig i två olika teorier. Widger och Schofield menar 
att Montessoripedagogiken lägger vikten vid ett oberoende upptäckande och betonar därför 
ett individuellt lärande, vilket forskarna menar hör till ett utvecklingsteoretiskt perspektiv. 
De menar vidare att Reggio Emilia-pedagogiken hör till det sociokulturella perspektivet 
där de anses använda sig av ett kontinuerligt stöttande i sin interaktion med barnen (2012, 
s. 29).  
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De olika teorierna vilka pedagogikerna grundar sig på kan vara en förklaring till hur de 
olika pedagogikerna väljer att dokumentera på. De intervjuade förskollärarna i 
Montessoriförskolorna använder dokumentation som ett sätt att utvärdera barns utveckling, 
och främja barns lärande då de kan se var barnen ligger i sin utveckling och används 
mestadels av pedagogerna själva. De intervjuade förskollärarna i de Reggio Emilia-
inspirerade förskolorna använder dokumentation för att få syn på barns lärprocesser och 
utifrån detta utmana och stötta barns lärande vidare. I dokumentationsarbetet involveras 
även barnens reflektioner där deras tankar och idéer synliggörs och tas till vara på. Denna 
skillnad i dokumentationssätt kan vi även se i Vallberg Roth och Månssons studie, vilka 
menar att barn i Montessori och Reggio Emilia- inspirerade förskolor, ges olika roller och 
positioner beroende på hur man dokumenterar. Detta menar de ger barn olika 
förutsättningar och positioner i förskolor med de olika pedagogikerna (2011, s. 259). Detta 
är en slutsats som även vi drar. 

8.2 Hur förskollärarna beskriver vilket material som används samt hur miljön 
organiseras för att främja barns språk och kommunikation 

Framförallt har vi sett större skillnader mellan de båda typerna av förskolor vad gäller 
utbudet av material och miljöns uppbyggnad. Materialet i Montessori är upplagt efter en 
viss struktur och svårighetsgrad och har även ett givet syfte där varje material används på 
ett specifikt sätt och syftar till ett specifikt lärande utifrån ett visst ämne. Möblerna är 
anpassade efter barns höjd vilket möjliggör för ett självständigt agerande i miljön. I de 
Reggio Emilia-inspirerade förskolorna utgörs materialet av en blandning av olika material, 
bland annat naturmaterial som syftar till att främja barns kreativitet och fantasi då de 
intervjuade förskollärarna anser att materialet inte har ett givet syfte. Miljön utgår även 
från barns intressen och kan därför vara föränderlig i utbud och struktur. Utifrån dessa två 
olika sätt att organisera miljön på, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, skapas 
förutsättningar för olika slags sociala sammanhang och interaktioner med material, med 
andra ord skapas olika kulturella kontexter. Detta har vi tidigare beskrivit som den 
specifika omgivning man befinner sig i och utgörs av olika fysiska, sociala, kulturella och 
historiska ramar (Gjems, 2011, s. 20). Vidare har vi även beskrivit intellektuella och 
materiella redskap vilka fungerar som ett språk och möjliggör kommunikation ut till 
världen  samt mellan människor. Då materialet skiljer sig kan detta visa på att möjligheter 
till olika språk och kommunikationsformer bildas i de olika pedagogikerna. Vi kan även 
tala om begreppet mediering som Säljö menar är interaktionen mellan människa och 
redskap och att det skapas en förståelse av redskapens betydelse och funktion i ett visst 
sammanhang. Mediering förmedlar alltså den kunskap som uppstår och påverkas av vilken 
kulturell ram och gemenskap de ingår i (Säljö m. fl., 2014, s. 298-299). Då vi menar på att 
olika kulturella ramar och gemenskaper uppstår i de två pedagogikerna och därmed möter 
barn olika slags redskap som medieras på olika sätt. Därför menar vi att olika möjligheter 
till interaktion uppstår beroende på vilket material som erbjuds i miljön och att detta skapar 
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både möjligheter och begränsningar för barns lärande. Bland annat ser vi att det 
Montessorispecifika materialet är så pass ordnat för ett visst lärande utifrån ämnen att 
lärande och interaktion med materialet därför sker inom vissa ramar, medan lärande och 
interaktion med materialet i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna erbjuder barn ett 
större handlingsutrymme.  

8.3 Literacy 

Miljön i de båda pedagogikerna uppvisar båda material som kan främja barns 
literacyförmågor, som att läsa, skriva, räkna, berätta, förstå innebörden i symboler och 
tecken. Båda pedagogikerna organiserar miljön för utvecklingen av dessa men utgår från 
olika motiv till varför och hur de organiseras. Montessoriförskolorna utgår från det egna 
materialet vilket alltid finns tillgängligt för barnen och ser att barn ska engagera sig i 
literacyfrämjande aktiviteter för att lära sig detta. De Reggio Emilia-inspirerade 
förskolorna utgår däremot från barns intressen och ser att de ska engagera sig i 
literacyaktiviteter om de har intresse för det. Som Björklund menar i sin studie, har hon 
sett att barn engagerar sig i olika slags literacyhandlingar, både enskilt och med andra, men 
att läraren har en framträdande roll då barn tar efter de vuxnas literacyhandlingar (2008, s. 
258). Detta menar även vi, och att literacitetshandlingar kan gynna barn oavsett pedagogik 
och upplägg i miljön om en lärare kan agera som förebild i literacitetshandlingar.  

Vi kan se att förskollärarna i båda pedagogiker lägger stor vikt vid miljöns betydelse för 
barns utveckling och lärande. Förskollärarna inom Reggio Emilia uttalar sig om detta 
genom miljön som den tredje pedagogen som ska verka utforskande, inspirerande och 
stöttande för barn. De uttalar sig även om så kallade mötesplatser, som är till för barn att 
mötas och interagera i. De intervjuade förskollärarna inom Montessori har inget uttalat 
begrepp som beskriver miljöns betydelse för lärande men att de ändå genom uttalanden om 
barns självständiga lärande i den, kan tolkas visa på att de betonar miljöns betydelse som 
viktig för barns lärande och utveckling, därav också lärandet av språk och kommunikation.  

8.4 Vilket förhållningssätt förskollärarna beskriver sig ha i möten med barn 

Som tidigare nämnts är stöttning av barnen något som framkommer som viktigt i båda 
pedagogiker. Även en syn på barn som kompetenta är gemensamt. En skillnad vi kan se är 
att Montessori som pedagogik ser till barn som innehavande av färdigheter som behöver 
utvecklas utifrån egna behov och att de ska guidas i sitt lärande samt att de intervjuade 
förskollärarna  ger barnen utrymme för ett eget upptäckande med materialet. Detta 
medvetna utrymme nämner även en förskollärare inom de Reggio Emilia-inspirerade 
förskolorna, då hon uttalade sig om att backa och inte störa barns utforskande genom att 
ställa utmanande frågor för fort. Detta uttalande är dock inget som är gemensamt för resten 
av de intervjuade förskollärarna inom Reggio Emilia, då resterande förskollärare menar på 
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att lärare bör vara stöttande, närvarande och medforskande för att kunna utmana barn 
utifrån deras intressen. De menar även att barn har hundra språk, vilket i analysen tolkas 
betyda att barn kan uttrycka sig på fler sätt än det verbala och att barn kan utvecklas i olika 
sammanhang. Utifrån detta kan vi se att barn ses som kompetenta individer och att varje 
barns lärande och utveckling kan ta olika form och att dessa är viktiga att stötta. 
Montessoris förhållningssätt kan också nämnas som positivt på så sätt att den egna 
utvecklingen betonas och att man då ser till främja individens förutsättningar. En liknande 
beskrivning av lärarrollerna i båda pedagogiker, görs i Widger och Schofields resultat som 
visat att Montessoriläraren gärna ger barn utrymme i en lärandeaktivitet, medan läraren 
inom Reggio Emilia, väljer att observera barn för att sedan veta hur man ska agera för att 
stötta barnet framförallt genom att ställa frågor som utmanar barn i sitt lärande (2012, s. 
30). Man kan dock ifrågasätta vilket förhållningssätt som gynnar ett barn bäst och hur det 
egentligen påverkar vad, och hur ett barn lär. Vi menar på att detta troligtvis är individuellt, 
och att lärare inom båda pedagogiker och även lärare inom en och samma förskola, 
antagligen besitter olika kompetenser vilket gör att förhållningssätt och vilket lärande som 
blir hos ett barn kan variera. 

8.5 Hur förskollärarna uppfattar barns språkutveckling 

Inom båda pedagogiker har vi sett att förskollärarna betonar det sociala sammanhangets 
betydelse för hur barn utvecklar sitt språk. På så sätt kan vi se spår av det sociokulturella 
perspektivets tankar om hur lärande sker då Hwang och Nilsson menar att lärande sker 
genom socialt samspel med andra människor (2011, s. 66-67). I de Reggio Emilia-
inspirerade förskolorna kan vi genom uttrycket “barns hundraspråklighet”, återigen tolka, 
att barn har flera olika sätt att uttrycka sig på, och då även olika sätt att lära sig på. Barn 
ses även lära i mindre grupper och genom anpassning av vilka som ingår, kan även 
kompetenser blandas, vilket gör att läraren kan anpassa vilket lärande och socialt samspel 
som möjligtvis kan bli. En stark social betoning för barns utveckling och lärande tolkar vi 
alltså göras i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna. Det sociala samspelet betonas även 
i Montessoriförskolornas intervjusvar. Men här ser vi en skillnad i hur man ser på lärande 
generellt, då uttalanden görs om att barn bör få arbeta ifred och att detta ska respekteras. 
Lärande kan därmed ses som påverkat av socialt samspel men att tid och utrymme behöver 
ges för barns individuella lärande. Beroende på vilket synsätt man har på barns utveckling 
av språk och kommunikation  kan vi se att barn ges olika möjligheter till aktiviteter och 
olika responsiva handlingar från en lärare.  
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9. Konklusion 
Studiens syfte har varit att ta reda på hur förskollärare beskriver att de skapar 
förutsättningar för utvecklingen av språk och kommunikation hos barn i 
Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Som vi redogjort för 
tidigare är språk nära sammankopplat med kognitiva färdigheter och därmed lärande, 
vilket gjort det naturligt för oss att beakta och beskriva hur förskollärare anser att lärande 
sker och yttrar sig i vardera pedagogik. Resultatet som vi redovisat inbegriper därför ett 
språkligt och kommunikativt perspektiv men även ett perspektiv på lärande. Det som 
framkommit som en gemensam nämnare hos både Montessoriförskolor och Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor är det sociokulturella perspektivet på lärande och att lärande 
därför ses ske i sociala sammanhang. Detta med en gradskillnad mellan pedagogikerna och 
framträder mer i de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna och mindre i 
Montessoriförskolorna. Båda pedagogiker värdesätter språk och kommunikation och 
använder sig av ett verbalt språk med vad de anser är de rätta begreppen för saker och ting. 
Miljön är något som båda pedagogiker lägger vikt vid för att barns språk och 
kommunikation ska utvecklas vilket syns i valet av material. Skillnader vi funnit har visat 
sig grena ut på olika sätt, bland annat i miljö, förhållningssätt och förskollärarnas praxis. 
Detta är något som inte nödvändigtvis behöver innebära att förskolorna skiljer sig i 
likvärdighet och därmed kvalitet. Relaterat till detta är återigen Sheridans begrepp om 
pedagogisk kvalitet, vilket innebär hur väl en förskollärare kan ta tillvara barns 
erfarenheter i undervisningssyfte samt hur väl en lärare lyckas använda sina egna och 
förskolans resurser, för att skapa en miljö där barn kan utvecklas i riktning mot 
läroplansmålen (Sheridan, 2016, s. 23). Även Vetenskapsrådet beskriver kvalitet och menar 
att det är något som sker i mötet mellan barn och pedagog (2015, s. 47). Dessa två 
beskrivningar illustrerar hur kvalitetsbegreppet är svårt att mäta och kan således innebära 
olika saker för olika individer. Förskollärarnas beskrivningar av hur de skapar 
förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation har på grund av den 
kognitiva aspekten och därmed lärandet, blivit viktiga att belysa då de sannolikt påverkar 
fler aspekter av ett barns utveckling. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det kan behövas 
mer forskning kring vilka förutsättningar skolbarn har fått med sig från förskolor med olika 
inriktningar. Detta kan även undersökas genom att använda en kvantitativ metod där man 
har ett förutbestämt syfte kring vad man undersöker, vilket man sedan hade kunnat mäta 
förekomsten av.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Till förskollärare som deltar i studien 

Information om en studie av språk och kommunikation i förskolan 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. Vi gör en studie som handlar om barns språkliga och kommunikativa 
förutsättningar i förskolor med Reggio Emilia-inspirerade och Montessori pedagogiska 
inriktningar. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom att intervjua 
förskollärare. Vi kommer att använda en mobiltelefon för att spela in samtalet via 
ljudupptagning samt anteckna det som sägs under intervjun. Inspelning med mobil sker 
endast om deltagaren känner sig bekväm med detta, dokumentationen sker annars enbart 
genom anteckningar,  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 
studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 
medgivande och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående 
studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 
kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: XXX 

e-post: XXX 

Student 1  
e-post: XXX 
Student 2 
e-post: XXX 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om språk, kommunikation i förskolan, kommer att utföras 
inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Amanda Hansen och Mikaela 
Nyroos som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer 
att spelas in med mobil men endast om jag är bekväm med detta och att dokumentationen 
annars enbart sker genom anteckningar. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade 
data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig.  

Förskollärarens namn: …………………………………………….  

Födelsedatum…………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

....................................................................... 
Ort och datum    

.......................................................................  
Underskrift ( Deltagare i intervju)
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Fyra övergripande teman:  

Läroplanen 
- På vilka sätt arbetar ni mot läroplansmålet att förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla…“ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften,” (Lpfö18, s. 13-14) Exempelvis genom vilka 
metoder, resurser samt förhållningssätt arbetar ni mot detta läroplansmål. 

- Hur dokumenterar ni barns utveckling och lärande och hur används dokumentationen för 
att främja barns språkutveckling? (Lpfö18, s. 18) 

Lärarroll 
- Hur ser du på din roll som lärare i en Montessoriförskola eller Reggio Emilia-inspirerad 

när det gäller att stödja barnen i deras språkutveckling?  
- Hur tolkar ni som lärare det nya undervisningsbegreppet i läroplanen? Det vill säga detta 

som står i förskolans uppdrag: ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och 
lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller 
uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.” (Lpfö 18, s. 7).  

- Vad har du som lärare för kommunikativa redskap i din undervisning?  
- Vilket förhållningssätt används av pedagogen i sitt bemötande gentemot barnen på en 

Reggio Emilia-inspirerad/Montessori förskola ?  
- Vad har ni för möjligheter till kompetensutveckling? 

Barn 
- Hur använder ni er av språk och kommunikation i förskolans rutiner vid exempelvis 

måltid och påklädning?  
- På vilka sätt främjar ni trygga relationer mellan barn och vuxen, barn och barn?  
- Hur ser ni på språkets betydelse för leken? 
- Hur ser ni på barnens språkutveckling i sociala och individuella sammanhang? 
- Hur tror ni era barn gynnas inför framtiden? 

Miljö 
- Vad utgår ni från när ni planerar er inomhus miljö på förskolan och på vilket sätt anser ni 

att det kan främja språket? 
- Vilka material använder ni och på vilka sätt anser ni att det kan främja språket? 
- Hur kan en dag på er förskola se ut? Det vill säga rutiner som frukost, måltider, ute och 

inomhusaktiviteter, samlingar, tema eller projekt, sago/lässtund. 

Eventuella frågor: 

- Hur anser du att barn i en Reggio Emilia-inspirerad förskola/Montessoriförskola kan 
främjas på bästa sätt i sin språkutveckling? 

- Hur stöttar ni ett barn som behöver extra hjälp i sin språkutveckling?
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