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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur inspirationen från Reggio Emilias filosofi tar 

sig i uttryck i pedagogisk verksamhet, ur pedagogers synvinkel. De frågeställningar som 

ingick i studien var: Hur uppfattar pedagoger Reggio Emilias pedagogiska filosofi? Hur 

kommer inspirationen av denna filosofis teori till uttryck i praktisk verksamhet? Vilken 

inverkan har Reggio- inspirationen på barnen, enligt pedagogers uppfattning? I bakgrunden 

redovisades bl.a. forskning om Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Studien var kvalitativ 

med en fenomenografisk ansats, vilken beskriver människans uppfattningar av olika fenomen. 

Intervjuer genomfördes med fem pedagoger på fem olika förskolor i en kommun i Norrbotten. 

Resultatet visade att inspirationen från Reggio Emilia uttrycks i praktisk verksamhet genom 

pedagogernas förhållningssätt med en syn på barnet som kompetent och rikt på förmågor, en 

lärandesyn där barnet ses som en medkonstruktör av sin kunskap, ett utformande av miljön 

där barnet ges möjlighet till självständighet, utforskande och interaktion samt en ökad 

användning av pedagogisk dokumentation, reflektion och projektarbete. Det framgick även att 

pedagogerna ser fördelar för barnen i den Reggio- inspirerade verksamheten, bl.a. gällande 

främjandet av självständighet, självkänsla och självförtroende.  

Nyckelord: Reggio Emilia, inspiration, pedagoger, förskola, fenomenografi  
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Inledning 
Vårt samhälle beskrivs av forskare i dag som ett samhälle som genomgår stora förändringar 

på många områden, bl.a. socialt, ekonomiskt, teknologiskt och kulturellt. Det beskrivs som ett 

paradigmskifte från modernismens tankar till ett postmodernistiskt samhälle (Dahlberg, Moss 

& Pence, 2001). Colliander, Stråhle och Wehner-Godée (2010) menar att: ”Förändring kan 

lätt leda till pessimism, vidmakthållande vid normalitetsnormer och uteslutningsmekanismer, 

men förändring kan också öppna upp för optimism och ge utrymme för nya tolkningar, 

alternativa förståelser och förhållningssätt” (s.11). 

Vad kan då denna förändring till ett postmodernt samhälle innebära för 

förskoleverksamheten? Ett flertal forskare, bl.a. Kennedy (1999) och Lenz Taguchi (2005) har 

beskrivit olika förändringsarbeten i förskolan, där de har lämnat modernismens 

konstruktivistiska barn- och kunskapssyn till att i stället inta ett postmodernt och 

konstruktionistiskt synsätt på barn och lärande. Var hämtar då pedagoger inspiration till sitt 

förändringsarbete i den pedagogiska verksamheten? 

Ett populärt och vanligt förekommande sätt bland pedagoger är att inspireras av idéer och 

tankar från den pedagogiska filosofin som har sitt ursprung i den italienska staden Reggio 

Emilia. Många förskolor utger sig för att vara en Reggio Emilia- inspirerad verksamhet i dag. 

Begreppet Reggio Emilia har blivit internationellt känt och spridits över hela världen och 

åtskilliga förskolor har hämtat inspiration därifrån (Lind, 2010). Hon hävdar att: ”Idén om det 

kompetenta barnet har färdats över vidsträckta områden och världen har blivit 

`reggiosmittad´” (s.232). Efter att ha varit ute på verksamhetsförlagd utbildning på olika 

förskolor har jag upplevt att ett intresse för filosofin från Reggio Emilia förekommer bland 

många pedagoger och att förskolor verkar inspireras av denna filosofi i sitt arbete och också 

uttrycker detta i profileringen av sin verksamhet. 

Det kompetenta barnet, subjektivitet, interaktion, de hundra språken, miljön - den tredje 

pedagogen, mångfald, den proximala utvecklingszonen…Listan kan göras lång på begrepp 

som kontinuerligt dykt upp under min lärarutbildning och som dessutom ofta nämnts i 

samband med den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien. En nyfikenhet inför 

denna har vuxit fram under min utbildning och tankar som har väckts är hur alla dessa 

begrepp kommer till uttryck i verkligheten, dvs. ute i praktiken i förskoleverksamheten. 

På Reggio Emilia institutets hemsida uttrycks följande beskrivning av deras pedagogiska 

filosofi: 

Den pedagogiska filosofin står för: 

- ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en 

stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att 

alla barn föds rika, intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. 

Loris Malaguzzi har sagt: Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är 

utforskande och delaktighet. (Reggio Emilia Institutet, www.reggioemilia.se, hämtad 

2010-11-10) 

Genom denna studie vill jag ta reda på vad inspirationen från denna filosofi innebär för  

pedagogisk verksamhet och hur denna kommer till uttryck i praktiken. Jag är också 

intresserad av att undersöka pedagogers uppfattning om Reggio Emilia och deras 

förändringsarbete. Jag vill även ta reda på vilken inverkan denna inspiration har på barnen och 

vad de eventuellt ’vinner’ på att delta i en Reggio Emilia- inspirerad verksamhet, enligt 

pedagogers uppfattning. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur inspirationen från Reggio Emilias filosofi tar sig i 

uttryck i pedagogisk verksamhet.  

Jag vill göra en beskrivning av hur den Reggio Emilia- inspirerade förskoleverksamheten kan 

se ut och på vilket sätt denna inspiration blir synlig i verksamhetens praktik, ur pedagogers 

synvinkel och perspektiv. 

Mina forskningsfrågor är följande: 

Hur uppfattar pedagoger Reggio Emilias pedagogiska filosofi?  

Hur kommer inspirationen av denna filosofis teori till uttryck i praktisk verksamhet? 

Vilken inverkan har Reggio- inspirationen på barnen i verksamheten, enligt pedagogers 

uppfattning? 

 
Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att redogöra för innebörden av Reggio Emilia och historiken till 

denna pedagogiska filosofi. Jag kommer även att behandla dess popularitet i Sverige och vad 

denna inspiration betyder för den svenska förskolan. Slutligen kommer jag att ta upp 

kopplingar till läroplanen och de teoretiska utgångspunkterna i studien.  

Vad är Reggio Emilia? 
Reggio Emilia är en stad i norra Italien, belägen i provinsen Emilia Romagna. Stadens 

fullständiga namn är Reggio nell´Emilia, men kallas mest för Reggio. Reggio Emilia Institutet 

menar att namnet ”blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under femtio 

år har utvecklats i stadens kommunala förskolor” och betonar att den har fått ett internationellt 

genomslag och blivit mycket uppmärksammad (www.reggioemilia.se, hämtad 2010-11-10). 

Historik  
Hur började det hela i Italien? Hur utvecklades denna pedagogiska filosofi? 

Året var 1945 och det andra världskriget var slut och nu krävdes ett hårt uppbyggnadsarbete 

av folket. I den lilla byn Cella utanför staden Reggio Emilia beslutade några kvinnor att de 

skulle bygga upp en egen förskola åt sina barn. Föräldrarna ville inte att barnen skulle tas om 

hand av nunnorna eller någon institution, utan de skulle anpassas till livet utav dem själva. De 

ville skapa en skola som kunde utbilda barnen på ett annat sätt, för ett nytt samhälle utan 

förtryck, fascism och krig. De hade ambitionen att bygga upp något nytt med hopp, solidaritet 

och demokrati, i stället för att endast återuppbygga det gamla (Jonstoij & Tolgraven 2001).  

Föräldrarna hade fått en tomt av bönderna och slet med bygget och hämtade t.ex. tegel från 

sönderbombade hus som de återanvände. En dag kom en man förbicyklandes som blev 

fascinerad av dessa människors slit och ideal om att historien kan förändras genom att ta den i 

egna händer och börja med barnen och se deras möjligheter (Jonstoij & Tolgraven 2001). 

Denna man var Loris Malaguzzi som med tiden blev den store ledaren och filosofen i Reggio 

Emilias förskoleverksamhet. Han stannade kvar i byn och var med och byggde upp flera 

förskolor som drevs av föräldrar. Deras vision var att skapa en ny pedagogik och ett samhälle 

där demokratin framhävdes med åsikten att barn kan tänka och handla själva, i motsats till 
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fascismens tidigare budskap om vikten av lydnad och auktoritetens betydelse (Barsotti, 1997). 

Föräldrarnas mål med barnomsorgen var att de skulle slippa att vara med om fascism och 

förtryck och ville därför ge barnen möjlighet till kunskap, självkänsla och styrka att försvara 

sig. De intog ett nytt förhållningssätt till barnen och ville skapa en pedagogik med tanken att 

barnen skulle ha samma rättigheter som vuxna, att de skulle respekteras, tas på allvar, bli 

trodda och ges möjlighet att utveckla sina förmågor (Gedin, 1995). 

Jonstoij & Tolgraven (2001) menar att det i mötet mellan Malaguzzi och byns invånare 

föddes en ny pedagogisk grundsyn med dialogen och demokratin som viktiga grundpelare. 

Under många år arbetade de vidare, trots motstånd och kritik från den katolska kyrkan och 

myndigheter. Fram till 1960-talet var det fortfarande endast enskilda organisationer eller 

katolska kyrkan som fick driva förskolor. Malaguzzi ville ha ett alternativ till den katolska 

kyrkans autoritära och hierarkiskt uppbyggda verksamhet för barnen (Gedin, 1995). År 1963 

skedde en förändring och kommunerna kunde nu till slut också få möjlighet att bedriva 

förskolor. Samma år blev Reggio Emilia den första kommunen i Italien som tog över de 

föräldrastyrda förskolorna, som bl.a. Malaguzzi hade varit med och byggt upp tidigare. Han 

blev därmed utsedd till att vara ledare och fortsatte att utveckla den kommunala 

barnomsorgen under 1970-talet fram till sin död år 1994 (Dahlberg & Åsén, 1998).  

Malaguzzi själv beskrev senare ursprunget till Reggios kommunala förskolor som en 

motståndsrörelse mot fascismen, mot traditionella föreställningar om kunskapsöverföring och 

mot den konservativa katolska kyrkans monopol på barns fostran (Martin Korpi, 2010). Han 

hävdade att:  

Barn ska inte bara överta ett färdigt kulturarv, de ska vara medskapare till sin egen kultur, 

sin egen kunskap, sin tid och sin omvärld. Våra barn ska inte gå i takt, de ska tänka 

själva. Därför tar vi våra barns tankar om världen på djupaste allvar. (Malaguzzi, Martin 

Korpi, 2010, s. 41) 

Dagens kommunala förskolor i Reggio Emilia är fortfarande präglade av Malaguzzis tankar 

och det pedagogiska arbetet fortsätter med det demokratiska uppdraget som kärnan i deras 

verksamhet (Göthson, 2010). Barsotti (1997) betonar att förskolan i Reggio ses som ett 

komplement till hemmet, som en viktig pedagogisk verksamhet, där den inte har en roll som 

en förvarings- eller tillsynsplats för barnen efter arbetslivets villkor. Mellan klockan nio och 

sexton bedrivs det pedagogiska arbetet och då är alla barn närvarande, oavsett föräldrarnas 

arbetstider. Det är således fortfarande de pedagogiska målen som är viktigast även i dag, inte 

tillsynen, vilket det även var när föräldrarna byggde upp sin barnomsorg efter kriget. Den 

gemensamma arbetsdagen anses vara viktig för att kunna genomföra det pedagogiska arbetet 

tillsammans på förskolan. Personalens tid för planering och fortbildning anses också vara en 

förutsättning för det pedagogiska arbetet och därför ges pedagogerna schemalagd tid för detta, 

utöver arbetet i barngruppen. Det anses också viktigt att föräldrarna har insyn och känner 

delaktighet i verksamheten. Man vill inte hamna i ett förmyndaraktigt förhållningssätt 

gentemot föräldrarna, utan strävar efter ett öppet samtalsklimat i ett samarbete för att skapa en 

bättre framtid för alla (Barsotti, 2010). Skapandet och användandet av ’de hundra språken’ ses 

som betydelsefullt, därför finns också en bildpedagog, en så kallad atelierista på varje 

förskola. Förskolorna i Reggio har blivit omtalade internationellt och deras förmåga att 

använda pedagogisk dokumentation och arbeta med projekt har blivit berömt i många länder 

(Lind, 2010). Barsotti (1997) har bl.a. beskrivit olika projektarbeten i Reggios förskolor och 

menar själv att spridningen av denna pedagogiska filosofi sker med just olika exempel från 

verksamheten, eftersom Malaguzzi ansåg att det inte skulle finnas någon statisk 

metodhandbok som skulle kunna exporteras för att kopieras rakt av. Han ansåg att detta inte 

var möjligt, eftersom varje land, samhälle och institution ser olika ut med olika individer och 
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menade därmed att inspiration kan hämtas från deras filosofi, men att den bör förändras och 

anpassas efter varje verksamhets förutsättningar och unika barngrupp (Barsotti, 1997).   

Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
Flera verksamma inom Reggio Emilia delar åsikten med Malaguzzi att den pedagogiska 

filosofin därifrån inte kan användas som en ’receptpedagogik’ och bli en speciell metodik som 

mekaniskt kan överföras till andra länders förhållanden. I stället betonas vikten av det 

kontinuerliga pedagogiska sökandet, det ständiga ifrågasättandet av den egna praktiken och 

den ständiga upptäckten av barnets kompetenser och förmågor för att kunna bedriva en 

kvalitativ verksamhet (Wallin, 1981). Barsotti (1997) menar att verksamheter från andra 

kulturer dock kan vara en god inspirationskälla och hjälpa en att kunna upptäcka mönster i 

den egna verksamheten som skulle behöva utvecklas eller förändras. Även Korpi (2010) 

framhåller att det inte finns en färdig Reggio Emilia- pedagogik som kan kopieras, utan hon 

menar att den kan fungera som en inspiration att ta del av och omsätta i sin egen verksamhet. 

I Reggio Emilia betonas således att deras arbetssätt och synsätt inte är någon metod, utan 

beskrivs som ett tänkande som har vuxit ur en stark demokratisk syn på människan och där 

det går ut på att utvecklas i dialog med andra. Malaguzzi såg förskolan som en levande 

organism och menade att den pedagogiska verksamheten måste inbegripas av sociala och 

ekonomiska förändringar i samhället, av vetenskap samt av mänskliga relationer och 

traditioner. Han menade därmed att statisk teori om pedagogik inte kan jämställas med det 

praktiska arbetet (Gedin, 1995). Verksamma i Reggio menar att det inte är den pedagogiska 

metoden som är det intressanta, utan det är i stället barnet som är i fokus och innehar rollen 

som subjekt (Jonstoij & Tolgraven, 2001).  

Dahlberg et al. (2001) framhåller att strömningen från Reggio Emilia är i ständig förändring 

och utveckling och menar vidare att det inte finns en sanning om denna pedagogiska filosofi, 

vilket kan medföra olika tolkningar av denna. Dahlberg och Åsén (1998) beskriver Reggio 

Emilia som en pedagogisk filosofi för den postmoderna barndomen, som kännetecknas av en 

stark optimism och tro på barnet och framtiden, med en djup respekt för barnet och dess 

möjligheter och rättigheter. I Reggio ses inte barnet som hjälplöst och som i behov av något 

och här finns inte heller föreställningen om barnet med särskilda behov, utan man ser det i 

stället som ett barn med särskilda rättigheter (Lind, 2010). Även Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) har beskrivit Reggios filosofi som ett förhållningssätt där barnet 

betraktas som kompetent, starkt och aktivt och där barnets rättigheter snarare än behov lyfts 

fram. De menar vidare att barnets identitet, värde och kommunikation utgör kärnan i filosofin. 

De hävdar också att värdefrågor såsom demokrati, solidaritet och delaktighet är viktiga 

komponenter i denna pedagogiska filosofi.  

Reggio Emilia har tagit avstånd från modernismens tankar om universalism, motsättningarna 

mellan rationellt och irrationellt, mellan tanke och känsla samt mellan natur och kultur. Det 

finns i stället en vilja att förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ (Gedin, 1995). 

I Reggio Emilia ses barnet som kompetent, resursrikt, nyfiket och med en stor inneboende 

kraft och lust att utvecklas, lära och utforska i en aktiv relation med sin omvärld. Barnet ses i 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som en aktiv medkonstruktör av kunskap och kultur i 

relation till andra människor och till sin omgivning. I Reggio Emilia uppmuntras barnens 

tilltro till den egna förmågan och att tänka och handla själv. Pedagogen har en viktig roll när 

det gäller att lyssna, se, förundras och bli inspirerad av barnens frågor, hypoteser och teorier. 

Det anses också viktigt att pedagogen utmanar barnen i deras kunskapande processer. 
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Demokratin ses som det moraliska idealet och är ett sätt att leva och individers likvärdighet 

och jämlikhet framhävs starkt i Reggio Emilia. Demokrati, delaktighet, mångfald och olikhet 

är värden som genomsyrar deras verksamhet (Colliander et al., 2010). 

Det handlar om mångfald, respekt för olikheter, kritisk bedömning, samarbete, kollektivt 

beslutsfattande, individuell frihet, det gemensammas bästa samt delaktighet. (Göthson, 

2010, s. 14) 

I Reggio Emilia sätts förskolan in i ett större sammanhang och ses som ett verktyg för att 

bygga ett globalt demokratiskt medborgarskap i ett samhälle där alla känner sig delaktiga, 

med syftet att skapa en bättre värld på sikt (Göthson, 2010). Förskolan ses således som en 

arena för fostran av medborgare i ett demokratiskt samhälle och ses som en rättighet för alla 

barn. Man ser de demokratiska värdena, såsom subjektivitet, olikhet, självständighet och 

unicitet som grundläggande för lärandet och menar att dessa inte ska undervisas. Dessa 

värden ska i stället tillämpas, synas och bekräftas i den pedagogiska verksamheten, där alla 

barn ska få känna att de blir sedda och är unika. Göthson (2010) poängterar vidare att man i 

Reggio betonar det demokratiska uppdraget som grundläggande för förskolan och att barnen 

inte behöver gå där av biologiska eller personliga skäl. Han framhåller idén om att alla 

medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver lära sig att lära tillsammans så tidigt som 

möjligt. 

I Reggio Emilia anses det viktigt att deras värdegrund i teorin också praktiseras i den reella 

verksamheten och inte bara blir vackra, abstrakta ord som formuleras, utan att efterlevas. 

Göthson (2010) beskriver detta som en kamp mellan utövade värden och eftersträvade värden 

och menar att värdegrunden blir till i det situationsbundna tänkandet och handlandet. Moss 

(2010) uttrycker följande om Reggios förmåga att realisera de ’fina’ orden också i 

verkligheten:  

For me, Reggio Emilia is a brilliant star for many reasons. But not least because the 

educators in the municipal schools have put into practice so many ideas that sounds good 

on paper, but could prove rather impractical and unrealizable in the “real” world. Reggio, 

however, ”does” them and has been doing them now for many years. Reggio is no flash 

in the pan, nor is it just grand but empty words. (Moss, 2010, s.272) 

 

Barnsyn 
Malaguzzi hävdade ständigt barnens rättigheter som fullvärdiga medborgare i sin roll som 

chef för barnomsorgen och som pedagogisk ledare. Han menade att barnet bör erkännas som 

en del av samhället, som en medlem som inte bara existerar i hemmet, utan som också är en 

samhällsmedborgare med både rättigheter och skyldigheter. Barnet ses som ett aktivt subjekt 

som själv är med och konstruerar sin egen identitet och ses således inte som ett passivt objekt. 

Malaguzzi ser barnet som ”rikt på möjligheter, starkt, kraftfullt, kompetent” (Dahlberg et al., 

2001, s. 77). Vidare beskriver Dahlberg och Åsén (1998) Reggio Emilias filosofi med att alla 

barn anses vara intelligenta och rika och att man alltid strävar efter att ha denna utgångspunkt 

i arbetet med barnen i verksamheten. Malaguzzi menade att barnet redan från födseln är 

välutrustat och fullt av resurser och förmågor med en önskan att växa, lära sig och utforska i 

sökandet efter mening (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Malaguzzi har beskrivit tre bilder av det lärande barnet. De två första anser han vara rådande 

inom olika pedagogiska traditioner, nämligen det sovande och fattiga barnet som ses som ett 

oskrivet blad eller en tom container som andra kan fylla med objektiv kunskap. Det andra 

barnet beskrivs som det vakna men fattiga barnet som lär sig genom att förstå, men som styrs 
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passivt utifrån av andra. Detta barn har inget ansvar för sin egen kunskap och får inte använda 

sina resurser, enligt Malaguzzi (Dahlberg & Åsén, 1998). Han uttryckte sin egen barnsyn om 

det rika barnet, genom att beskriva det tredje barnet med dessa ord under en föreläsning två år 

före sin död, år 1992: 

Det tredje barnet är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin 

egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, dvs. ett 

rikt barn. Detta barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda 

eller vara en ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans 

med. Eftersom barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som 

kan lyssna och se - en vuxen med stora ögon och öron, en vuxen att föra dialog med, en 

vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med.  

(Malaguzzi, Dahlberg & Åsén, 1998, s. 190). 

Reggios filosofi betonar tanken om lärandet som tar sin utgångspunkt i barnets alla olika sätt 

att ta in, tolka och förstå sin omvärld. Malaguzzis dikt Ett barn är gjort av hundra (se bilaga 

1) belyser vikten av att barnet får möjlighet att uttrycka sig med och använda alla sina sinnen, 

språk och resurser för att få tillgång till hela sin person och därmed också kunna utveckla en 

stark tilltro till sin egen förmåga (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Synen på kunskap och lärande  
Reggio Emilia filosofins syn på kunskap innebär att barnet aktivt skapar och konstruerar 

kunskap i kommunikation med andra. Fokus ligger på modet att våga tänka själv och att 

barnet är delaktigt i sitt eget kunskapande tillsammans med andra. Dahlberg et al. (2001) 

benämner synsättet som socialkonstruktionistiskt och beskriver det som att konstruera 

kunskap tillsammans som medforskare och medkonstruktörer. Hon beskriver vidare 

kunskapssynen i Reggio Emilia som ett avståndstagande till den traditionella undervisningen, 

där pedagogen anses vara ägaren av den absoluta sanningen och som har till uppgift att 

förmedla denna kunskap till barnen. Dahlberg et al. (2001) menar att barnet inte ses som en 

passiv mottagare av kunskap, utan i stället ses som en medkonstruktör av denna genom att ges 

möjlighet till ett utforskande och problemlösande arbetssätt i praktiken. Lenz Taguchi (1997) 

menar att kommunikationen och dialogen anses vara viktiga i Reggio, bl.a. därför att de ses 

som ett medel för att skapa kunskap om världen. I Reggio Emilia ser man således kunskap 

som en mellanmänsklig konstruktion och inte som ett abstrakt objekt (Lenz Taguchi, 1997). 

Malaguzzi såg barnet som en lärande och kommunicerande individ från det första 

levnadsögonblicket och menade att barnet sedan lär sig ständigt under hela livet. Han menade 

att det lilla barnet som kommer till förskolan redan för med sig många kunskaper, erfarenheter 

och förmågor och betonade vikten av att det fortsättningsvis skulle få möta roliga och 

utmanande möjligheter till lärande med bl.a. en strävan efter att barnet skulle få behålla lusten 

till ett livslångt lärande (Dahlberg & Åsén, 1998). 

Reggio Emilias filosofi framhåller att förskolebarnen befinner sig i en ålder då hjärnan 

utvecklas som mest intensivt och där betonas också att barnet utvecklas och befäster sina 

erfarenheter då hjärnan får brukas. Därför anses det som viktigast att ställa barnen inför 

spännande frågor i stället för att servera dem färdiga svar. Tänkande och lärande ses inte som 

motsatsen till lek, utan i Reggio betonas att ingenting bör göras utan glädje (Wallin, 2010). 

Vidare betonas att: ”Barn måste få vara barn-lekande-samspelande-prövande-pratande-

tänkande-lärande-hörda-sedda” (Wallin, 2010, s.69). 

 

 



 

7 
 

Pedagogens roll 
I Reggio Emilia anses det viktigt att låta barnen få utforska utan fokus på fakta, där 

pedagogen i stället fokuserar på och intresserar sig för barnets egna skapade teorier och 

hypoteser. Man menar att barnet måste få göra egna val, formulera frågor och bli lyssnade till 

utan att den vuxne i onödan skyndar fram ett svar eller lotsar barnet fram till ett bestämt 

kunskapsinnehåll. Pedagogens roll är i stället att vara en medforskare som ställer öppna frågor 

som i stället utmanar barnets tänkande för att locka fram nya idéer och lösningar. I Reggio är 

det således viktigt att barnet ges möjligheter att skapa sig kunskap med utgångspunkt i sitt 

eget tänkande och utifrån sin egen erfarenhet (Lenz Taguchi, 1997). 

I Reggio är det viktigt att pedagogen ger barnet förtroende, bekräftelse, uppskattning och att 

denna är deltagande, medforskande, uppmärksam och uppskattande. Det anses också vara 

viktigt att möta barnet som ett subjekt och möta det med positiva förväntningar (Lenz 

Taguchi, 1997). I Reggio kännetecknas det pedagogiska förhållningssättet av nyfikenhet, 

förundran, upptäckarglädje och forskariver (Gedin, 1995). 

Flera forskare (bl.a. Dahlberg och Lenz Taguchi) betonar användandet av lyssnandets 

pedagogik i Reggio Emilia, vilket bygger på tankarna om pedagogens viktiga roll att vara en 

aktiv lyssnare i arbetet med barnen (Lenz Taguchi, 2005). I Reggio innebär detta att man tar 

varandra på allvar, med en stor nyfikenhet på barnet med dess tankar, uttryck och förmågor.  

Vikten av att vara en aktivt lyssnande pedagog i Reggio har sin utgångspunkt i medvetenheten 

om och erkännandet av att vi alla är unika med olika uppfattningar och tolkningar av världen, 

enligt Lenz Taguchi (2005). Hon beskriver således användandet av lyssnandets pedagogik 

såsom en tro på att barnet är kompetent att tolka sin omvärld och menar att pedagogens 

främsta uppgift är att lyssna på barnet och att lyssna på barnets egna teorier, för att bl.a. kunna 

utmana barnet vidare i sin lärandeprocess, genom att ge dem nya utmaningar och 

förutsättningar att tänka och göra vidare.  

I Reggio Emilias verksamhet fokuserar pedagogen på barnets förmågor och kompetenser, i 

stället för att se barnet som hjälplöst och lägga fokus på dess svårigheter och behov (Lenz 

Taguchi, 2005). I denna filosofi finns en strävan efter att utveckla självständiga och kreativa 

individer, där det anses viktigt att barnet kan känna tillit till sin egen förmåga och kan växa 

upp till en person med en god självkänsla och ett gott självförtroende (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2003). 

Wallin (1981) hävdar att tiden anses vara viktig att tillvarata i Reggios filosofi och menar att 

den inte bara får fördrivas, utan bör utnyttjas maximalt eftersom barnet på förskolan befinner 

sig i en ålder då det utvecklas så intensivt. Hela tillvaron i förskolan ses som en pedagogisk 

bas för kreativitet och lärande, där barnet kan skapa meningsfullhet och vara en utforskare 

tillsammans med andra barn och vuxna som medforskare.   

Miljöns betydelse 
I Reggios filosofi är miljöns utformning en viktig aspekt gällande att skapa förutsättningar för 

lärande och denna ges därmed en betydande roll i främjandet av att stimulera barnets intresse, 

kreativitet och inspiration (Dahlberg & Åsén, 1998). Den fysiska miljön brukar beskrivas som 

den tredje pedagogen, ett uttryck som kommer från Carlina Rinaldi (pedagogisk samordnare i 

Reggio Emilia). Hon menar att en inspirerande och utmanande miljö skapar möjligheter till ett 

aktivt utforskande, kommunikation, delaktighet, meningsskapande, lärande och där barnet 

också ges utrymme att tänka och känna (Dahlberg & Åsén, 1998).  
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Rinaldi menar att: ”Vi bestämmer rummet, men rummet bestämmer också oss” (Lenz 

Taguchi, 2005, s. 33). Med detta menar hon att rummet och val av material påverkar och 

inspirerar barnet samt kommunicerar vad det ska göra och hur det ska göra just i detta rum. 

Det speglar också pedagogens syn på barnet och visar om denna ser barnet som exempelvis 

kompetent, ansvarsfullt och utforskande framför sig vid utformandet av miljön (Dahlberg & 

Åsén, 1998). 

Lenz Taguchi (1997) beskriver miljön i Reggio Emilia som helt olik hemmiljön och menar att 

barnen på förskolan bör ges tillträde till en miljö som upplevs som något särskilt och 

annorlunda. Hon menar vidare att barnet i Reggio ges möjlighet att uppleva att miljön är till 

för dem och att de också får vara med i utformandet av denna samt att de får möjlighet att 

utnyttja material och miljö på sina egna villkor (Lenz Taguchi, 1997). Även Strong-Wilson 

och Ellis (2007) framhåller i sin studie betydelsen av att barnet upplever att miljön är deras, 

dvs. att den är till för dem och att de får ta till sig den på sina egna villkor och kan göra den 

till sin egen. I Reggio anses det relevant och betydande hur barnet uppfattar sin miljö och där 

ses därmed inte bara det estetiska som en viktig faktor. Deras studie visar att barnen 

uppskattar en miljö som är utmanande och överraskande, där man kan vänta sig det oväntade 

och som ger möjlighet till social gemenskap, kreativt utforskande och självständighet. De 

belyser Reggios uppmärksammande av hur miljön talar till barnen och hur denna uppmuntrar 

till interaktion och dialog mellan barnen. De beskriver vidare att man i Reggio Emilia strävar 

efter en miljö som genomsyras av estetik, genomskinlighet, aktivt lärande, flexibilitet, 

samarbete, samverkan, öppenhet och relationer (Strong-Wilson & Ellis, 2007). 

I Reggio anses det också viktigt att konstruera en miljö där barnet får visa sina olika 

identiteter, dvs. hela sitt jag, och att den kännetecknas av en mångsinnlighet som talar till 

barnets alla sinnen (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Rummen uttrycker de grundläggande värdena i Reggios filosofi, såsom insyn, synliggörande, 

öppenhet, delaktighet samt genomskinlighet och ger därmed uttryck för gemensamma 

värderingar och tillhörighet. Lokalerna är således ofta stora, ljusa med öppen planlösning och 

beskrivs som en ’kreativ verkstad’ (Jonstoij & Tolgraven, 2001).   

Den pedagogiska miljön i Reggio ska också vara föränderlig i takt med barnens utveckling 

och lärande samt ge plats för individen och dess egna val och initiativ. Miljön anpassas efter 

barnens ålder för att barnen ska ges möjlighet att vara självständiga med material, möbler och 

inredning anpassat efter deras utveckling och förutsättningar. Miljön fungerar därmed som ett 

stöd och inte som ett hinder för barnets utveckling (Jonstoij & Tolgraven, 2001).  

Miljön i Reggio Emilia utmärks av en demokratisk atmosfär som uppmuntrar till dialog och 

möten mellan barn, personal och föräldrar, där man strävar efter att varje individ ska känna 

samhörighet och delaktighet (Wallin, 2003). 

Arbetssätt 
Reggio Emilia utmärker sig genom sitt arbete med projekt, där syftet inte är att lära ut något 

specifikt kunskapsstoff till barnen, utan där strävan är att hjälpa dem att begripa något 

grundläggande i omvärlden eller att öka sin förståelse om vissa företeelser som hänger ihop 

och bildar en helhet. Man arbetar ofta med jämförelser mellan barnen och omvärlden för att 

synliggöra mönster och för att kunna se samband. I projektarbetena ges problemställningar till 

barnen, för att väcka intresse, engagemang och fördjupning hos dem. I Reggio motverkas 

stress och ytlighet genom arbeten i ofta långa projekt som kan pågå under en hel termin eller 

ibland längre (Barsotti, 1997). 
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I Reggio arbetar man ofta tillsammans i kreativa projekt med så många olika material och 

sinnen inblandade som möjligt. Olika kreativa aktiviteter används för att tillsammans med 

barnen försöka begripa världen. I dessa projekt är utgångspunkten ofta barnens egna frågor 

och svar samt deras vilja att utforska med alla sina sinnen och genom så många uttryckssätt 

som möjligt (Barsotti, 1997). I projekten anses det viktigt att arbeta med detaljer, bl.a. för att 

barnet inte bara ska lära sig att se saker i svart och vitt, utan också ska ges tillfällen att lära sig 

att se nyanser och få möjlighet till en sinnlighet som försvar mot den kommersiella 

likriktningen (Wallin, 1981). 

Rodari som var en italiensk konstnär och som inspirerade arbetet på Reggios förskolor 

betonade att alla inte kunde bli konstnärer, men framhöll vikten av att ingen heller skulle bli 

slav. Han menade att alla kan lära sig att berätta något och att alla har fantasi, även om inte 

alla människor ges möjlighet att utveckla den. Han betonade vikten av att varje individ får 

utveckla sitt eget språk, utan att bli offer för en auktoritär pedagogik där förmågan att minnas 

och att lyssna är i fokus och där barnet lär sig ett jasägarspråk. Rodari hävdade att det är 

viktigare att barn kan tala än att de kan lyssna och menade att barnet blir en slav om det bara 

får lära sig att lyssna (Maechel, 1981). Wallin (1981) menar vidare att det kreativa skapandet i 

Reggio anses betydelsefullt för att kunna bearbeta information till personlig kunskap och 

betonar vikten av ett sinnligt självförtroende och fantasi som motvikt mot bl.a. medias 

stereotypa schablonbilder. Hon påpekar dessutom att fantasin anses vara förnuftets 

förutsättning och att man vill motverka uppdelningen av fantasi och fakta, känsla och förnuft i 

Reggios filosofi. Gedin (1995) betonar också strävandet efter ett förenande av kropp, själ, 

vetenskap, konst och fantasi, som visar sig i en strävan att låta barnet utveckla alla sina 

hundra språk.  

Den pedagogiska dokumentationen 
Lind (2010) hävdar att: ”Pedagogisk dokumentation har etablerats som ett förhållningssätt 

som kan säga vara en förutsättning för RE:s `kvalitetsstämpel´” (s. 229). Hon menar att det 

flitiga och rigorösa arbetet med pedagogisk dokumentation i Reggios förskolor har haft en 

stor betydelse för den internationella spridningen av deras pedagogiska filosofi. 

Bilddokumentationen har gjort det möjligt att kunna visa, granska, berätta om och diskutera 

olika projektarbeten i Reggios förskolor, inte bara i den egna verksamheten utan också med 

utomstående (Lind, 2010). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser att det finns en metakognitiv 

dimension i Reggio Emilias pedagogiska filosofi, eftersom dokumentationen anses 

betydelsefull med syftet att barnet ska stanna upp och få möjlighet till att reflektera över sitt 

eget lärande. I Reggio Emilias arbete med dokumentation betonas barns lärandeprocesser mer, 

dvs. vad och hur barnet gör något, i stället för en fokusering på slutprodukten (Lind, 2010). 

Dokumentationen används som ett verktyg för att försöka förstå barns kunskapande och ses 

som ett levande material, där det inte enbart har en museal funktion, dvs. som minnen och 

dekoration (Colliander et al., 2010). Lenz Taguchi (1997) menar att dokumentationen kan lära 

oss mycket om oss själva som pedagoger, men framför allt kan den synliggöra hur barnet 

upplever och förstår sin omvärld. Hon menar att den pedagogiska dokumentationen ökar 

medvetenheten om varje barns möjligheter och fungerar som ett verktyg för att ta reda på hur 

pedagogen kan utmana barnet vidare i sitt lärande, vilket anses vara en viktig del i arbetet på 

Reggios förskolor. Dokumentationen i Reggio Emilia anses vara mycket viktig för att kunna 

synliggöra praktiken och de pedagogiska processerna, där den fungerar som en brygga mellan 

den vuxne och barnet, genom att barnets och pedagogens tankar och teorier binds samman. 

Den anses också viktig för att synliggöra det pedagogiska arbetet i verksamheten utåt för 

föräldrar, övriga samhällsmedborgare, beslutsfattare och politiker (Lenz Taguchi, 1997). 
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Wallin (2003) hävdar att den pedagogiska dokumentationen i Reggio ses som betydelsefull i 

främjandet av barnets tilltro till den egna förmågan och självkänsla, eftersom barnet konkret 

får syn på sin egen väg till kunskap genom fotografier och ord som finns bevarat. Barnets 

utvecklande av självkänsla ses som betydande för lusten att vilja lära sig ännu mer och Wallin 

(2003) menar att det är fröet till ett livslångt lärande. I den pedagogiska dokumentationen i 

Reggio betonas också barns kompetenser, i stället för att pedagogen observerar och 

identifierar deras brister (Nordin-Hultman, 2003). 

Barsotti (1997) beskriver det reflekterande förhållningssättet i Reggio som att man tar till vara 

på och bygger vidare på beprövad erfarenhet. Hon menar att pedagogerna kan, med 

dokumentationen som stöd, utveckla nya teorier om barns lärande och utveckling och genom 

dessa som utgångspunkt utmana barnet vidare i sin egen lärandeprocess. För att 

dokumentationen ska kunna kallas pedagogisk dokumentation är det nödvändigt att den 

används i pedagogiska sammanhang med barnen i första hand, men också i arbetslaget, med 

kollegor och med föräldrar för att kunna ge barnen nya utmaningar i sina meningsskapande 

lärandeprocesser (Lenz Taguchi, 1997). Jonstoij & Tolgraven (2001) menar att den 

pedagogiska dokumentationen i Reggio Emilia fungerar som ett verktyg för att inte fastna i 

gamla rutiner och invanda handlingsmönster och anses därmed som betydande för att 

verksamheten ska kunna ledas framåt. 

Sammanfattning av Reggios pedagogiska filosofi 
Efter att ha tagit del av en mängd litteratur som behandlar synen på och inspirationen av 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi, kan jag göra en sammanfattande beskrivning av denna 

med dessa begrepp: det kompetenta barnet, subjektivitet, lyssnande, lärande, dokumentation, 

olikheter, delaktighet, kreativitet, demokrati, rättigheter, stimulerande miljö och glädje. 

Sammanfattningsvis beskrivs denna filosofis teori med viljan och strävan att stärka barnen 

som individer, genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter samt att uppmuntra 

samarbete och solidaritet för att på sikt kunna skapa en bättre och mer demokratisk värld 

(Dahlberg et al., 2001). 

Reggio Emilias populäritet i Sverige 
Dahlberg och Åsén (1998) menar att det stora intresset i världen för denna filosofi kan bero på 

att de har ”lyckats skapa en praktik som svarar upp mot kraven på pedagogisk förnyelse i en 

tid då många utbildningssystem befinner sig i kris och inte lyckats förnya sig i takt med den 

ökade komplexiteten och föränderligheten i samhället” (Dahlberg & Åsén, 1998, s. 185). Hur 

utvecklades då denna pedagogiska filosofi i Sverige? 

Anna Barsotti och Karin Wallin har en betydande roll i hur detta intresse utvecklades i 

Sverige, enligt min egen tolkning efter att ha ta tagit del av litteratur om detta ämne. År 1978 

reste dessa två ner till Reggio Emilia för första gången, efter att Barsotti hört talas om denna 

verksamhet av en italiensk vän. Detta besök väckte deras entusiasm och engagemang som 

senare (1981, 1986) resulterade i två böcker och utställningar om barnens skapande arbete i de 

italienska förskolorna (Barsotti, 1997). Den första utställningen kallades Barnet har hundra 

språk men berövas nittionio och bestod av bildskapelser gjorda av barnen från Reggios 

förskolor. Denna väckte ett stort intresse och folk blev fascinerade över de detaljrika bilderna, 

som man trodde inte var möjliga att utföra för barn i den åldern. Utställningen betonade 

bildskapande som en betydande kunskapsform och namnet var en metafor för barnets 

rättigheter att ges möjlighet att uttrycka sig på en mängd olika sätt. Nytt i Sverige var även 

idén om att bildskapandet kunde användas som undersöknings- och tankeverktyg (Lind, 

2010). Utställningarna i Stockholm konkretiserade också Reggios tankar om att barn är 
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skapare och förnyare av kultur och vetandet samt att de är kreativa och visionära individer 

(Rinaldi, 2010).  

År 1988 startade samarbetet mellan Reggio och Sverige i och med den så kallade AREA- 

gruppen (Arbetsgruppen för studier av Reggio Emilia) med Gunilla Dahlberg i spetsen. De 

ville utmana det utvecklingspsykologiska perspektivet med det linjära stadietänkandet som 

tidigare hade präglat den svenska förskoleverksamheten. Denna endimensionella pedagogik 

med generella bedömningsgrunder kritiserades och man menade att den inte passade ihop 

med postmodernismens syn på mångfald, komplexitet och olikhet (Lenz Taguchi, 2010). 

Några år senare utvecklades det så kallade Stockholmsprojektet: Pedagogik i en föränderlig 

omvärld (1993) med syftet att sprida inspiration från Reggio Emilia till den svenska 

förskoleverksamhetens förändringsarbeten. År 1992 utnämndes förskolan Diana i Reggio 

Emilia till världens bästa enligt den amerikanska tidskriften Newsweek, vilket ledde till ännu 

mer uppmärksamhet för Reggio Emilias pedagogiska filosofi. År 1993 bildades Reggio 

Emilia Institutet i Stockholm, vilket arbetar med att tillvarata det stora intresset för Reggio i 

Sverige och bl.a. arrangerar studieresor till Italien, driver nätverk för erfarenhetsutbyte och 

anordnar fortbildningskurser. År 1998 fick den svenska förskolan sin första läroplan, där bl.a. 

Gunilla Dahlberg varit med vid utarbetningen och där Reggio Emilias förskoleverksamhet 

blev en viktig inspirationskälla (Åsén, 2010). Sedan dess har intresset i Sverige bara fortsatt 

att växa och åtskilliga pedagoger har tagit del av information och exempel från Reggios 

förskolor (Lind, 2010). 

Den svenska Reggio- inspirationen 
Reggio Emilia har blivit ett tecken för det nya, enligt Lind (2010). Hon hävdar vidare att: 

”Enbart genom att beteckna sig som en Reggioförskola kan man säga att önskemålet om eller 

längtan efter en viss slags förändring kommit till uttryck” (s.230). För att förändring ska 

kunna ske krävs det att pedagogerna i verksamheten skapar sig en förståelse för sina 

traditioner och gamla föreställningar, samt en förståelse för verksamhetens nya förutsättningar 

och villkor (Colliander et al., 2010). Wallin (2003) kallar detta för att göra en pedagogisk 

kullerbytta. Med detta uttryck menar hon att man gör en kullerbytta i sina tankar vilket leder 

till ett förändrat synsätt. Ett exempel på vad denna kullerbytta kan medföra efter att ha blivit 

inspirerad av Reggio Emilia är att i tankarna svänga på föreställningen om relationen mellan 

vuxna och barn, t.ex. att det är barnen och inte de vuxna som är i centrum och vilka allt 

kretsar kring i den pedagogiska verksamheten (Wallin, 2003). Att genomföra ett 

förändringsarbete där man måste medvetandegöra gamla invanda föreställningar samt förena 

teori och praktik i ett nytt synsätt kan vara en utmaning, menar Wallin (2010). Hon hävdar 

vidare att: ”Vägen från en teoretisk distans till en handgriplig vardag är lång” (Wallin, 2010, 

s. 65).  

Vad har då Reggio Emilia- inspirationen betytt för den svenska förskolan? Martin Korpi 

(2010) framhåller Reggio Emilia Institutets arbete med fortbildning och vidareutbildning av 

pedagoger sedan femton år tillbaka som betydande för den svenska förskolans påverkan av 

Reggio Emilia. Hon framhåller att denna inspiration har inneburit en förnyelse och 

vitalisering av den svenska förskolan under de senaste åren. Enligt henne har den hjälpt de 

svenska pedagogerna till igenkänning och förnyelse, vilket hon menar är en förutsättning för 

att utveckling ska kunna ske. Hon hävdar att vi har fått synen på barnet som kompetent, starkt 

och resursrikt från Reggio Emilia. Hon framhåller att vi har inspirerats av deras tilltro till 

barnet som medforskande och aktivt med en egen lust och kraft att lära och att det själv bidrar 

med kunskap. Att barn måste ges möjlighet att tänka själva genom att pedagogen fungerar 

som handledare och utmanar barnets sökande efter kunskap och teorier, är också något som 

Martin Korpi menar har kommit med Reggio-inspirationen. Hon påstår även att den ökade 
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användningen av dokumentation och utvecklingen av projektarbeten där barns hundra språk 

får komma till tals beror på inspirationen därifrån. Även Lundgren, Pettersson och Åsén 

(2010) hävdar att inspirationen från Reggio Emilia ligger bakom att idéerna om och 

användandet av den pedagogiska dokumentationen har anammats av många svenska 

förskolor. Martin Korpi (2010) påstår också att Reggio Emilia- inspirationen har utmanat den 

svenska förskolan till: ”större medvetenhet, djärvhet och frihet och den har fått teori och 

praktik att samverka på ett nyskapande sätt” (s.42).   

Kopplingar till läroplanen 
Jonstoij och Tolgraven (2001) hävdar att den svenska läroplanen för förskolan på många sätt 

är inspirerad av Reggios filosofi. De menar att barnsynen är densamma genom sättet att se 

barnet som rikt, kommunicerande och som kultur- och kunskapsskapare. De belyser vidare 

likheter gällande tankarna om vikten av pedagogers reflektion och pedagogisk dokumentation, 

även om den senare ses som mer betydande i Reggios verksamhet. Båda lyfter även fram 

betydelsen av att arbeta med olika språk och kulturella uttrycksformer. 

Värdegrunden är liknande med Reggio Emilias vad gäller betoningen på demokrati, den 

demokratiska synen på barns rättigheter, delaktighet och inflytande och uttrycks på följande 

sätt i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7) 

Den svenska läroplanen uttrycker även att miljön ska vara trygg, utmana och locka till lek och 

aktiviteter samt att inspirera barnet att utforska sin omvärld. Likheter finns även här, men 

miljöns betydelse betonas mer i Reggio Emilias filosofi, enligt min tolkning. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie har jag följande teoretiska utgångspunkter: det postmodernistiska, 

socialkonstruktionistiska och sociokulturella perspektivet med fokus på Vygotskijs teorier.  

Jag anser att dessa har många likheter med varandra och att samtliga överensstämmer med 

Reggio Emilias pedagogiska filosofis perspektiv på kunskap och lärande, beträffande bl.a. 

fokuseringen på mångfald, interaktion och subjektivitet. 

Postmodernistiskt perspektiv 
Dahlberg et al.(2001) påstår att den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia kan ses som 

postmodern i många avseenden. Hon menar att ur detta perspektiv finns det ingen absolut 

kunskap som kan bli upptäckt, utan världen och vår kunskap om den ses som socialt 

konstruerad av oss människor. Det viktiga är att tillsammans med andra i interaktion skapa 

mening, i stället för att söka den universella sanningen, som inte existerar i ett 

postmodernistiskt perspektiv.  Postmodernismen förkastar modernismens tanke på kunskap 

som en objektiv sanning och detta perspektiv karaktäriseras framför allt av respekt för 

mångfald och komplexitet samt ett välkomnande av det ickelinjära, subjektivitet, ovisshet 

samt olika perspektiv. De menar vidare att det postmoderna perspektivet decentrerar barnet 

och betraktar barnet som existerande genom sina relationer till andra i en kontext. I det 

postmodernistiska perspektivet finns det ingen absolut sanning om vad barnet är, utan man 

menar att ett barn blir, genom att uppstå i varje specifik situation. Nordin-Hultman (2003) 

betonar också att barnet inte bara har en identitet, utan att denna är föränderlig och beroende 
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av barnets sammanhang och miljö. I ett postmodernistiskt perspektiv ses även kunskapen och 

dess konstruktion som kontextspecifik (Dahlberg et al. 2001). 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Dahlberg och Åsén (1998) menar att det socialkonstruktionistiska synsättet är en 

vidareutveckling av den konstruktivistiska traditionen, där man ansåg att vetenskapen satt 

inne med svar och sanningar som det gällde att få barnet att förstå, där fokus låg på 

pedagogen och där ämnet var subjekt och därmed viktigare än barnet. I det 

socialkonstruktionistiska perspektivet ses däremot barnet som subjekt och uppfattas också 

som viktigare än ämnet. Utvecklingen från konstruktivismen till konstruktionismen kan 

beskrivas som en förändring av synsättet att det fanns en sann värld, en sanning, till idén om 

att den sanna världen inte existerar. I den pedagogiska verksamheten sker en förskjutning från 

utvecklingspsykologin där pedagogen lotsar barnet till det rätta svaret, till tanken om att 

barnet lär sig på olika sätt och där barnet i stället ges möjlighet till många svar och öppna 

lösningar. Vad läraren trodde var i centrum tidigare och med konstruktionismens synsätt har  

barnet i stället kommit i fokus och man frågar sig i stället vad barnet tror. Detta synsätt 

innebär vidare att människan inte enbart ses som en biologisk och psykologisk varelse, utan 

framför allt betonas innebörden att vara sociala och kulturella konstruktioner. Kunskap ses 

som något perspektivistiskt, tvetydigt, kontextualiserat och ofullständigt och det finns ingen 

objektiv kunskap som ska kunna leda fram till den absoluta sanningen, enligt detta synsätt. 

Kunskapens socialt konstruerade karaktär betonas och kunskap ses inte som något universellt, 

oföränderligt och absolut. Konstruktionismens teori bygger på att kunskap skapas i samspelet 

mellan människor och att det inte finns någon annan kunskap än den som vi själva konstruerar 

tillsammans (Dahlberg et al., 2001; Lenz Taguchi, 1997, 2005).   

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet  
Lev S Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som inte såg barnets utveckling som en 

social mognad såsom utvecklingspsykologin, utan menade att utvecklingen kan organiseras, 

genom interaktion, delaktighet och aktivitet. Vygotskij betonade att lärandet föds i relation 

med andra och menade att det i detta samspel uppstår ett gemensamt meningsskapande, där 

språket och kommunikationen har en betydande roll. Han menade att dialogen och de 

mellanmänskliga interaktionerna utgör grunden för vår utveckling. Han betonade också vikten 

av att ge barnet rätt utmaningar, som låg lite över dess nuvarande förmåga, dvs. i den 

proximala utvecklingszonen för att barnet skulle ges goda möjligheter till utveckling och 

lärande (Strandberg, 2006). Vygotskij poängterade också, i likhet med Reggio Emilias 

filosofi, betydelsen av fantasin och kreativiteten och såg dessa som förutsättningar för 

tänkandet och lärandet (Vygotskij, 1995). Enligt Lenz Taguchi (1997) har Reggio Emilia 

influerats mycket av Vygotskijs teorier gällande synen på lärande och det 

kunskapskonstruerade barnet. Hon beskriver deras samsyn på lärande och menar att båda ser 

kunskap som en mänsklig konstruktion och lärandet som en aktiv handling som varje individ 

utför i samexistens med sin omvärld.  

Hundeide (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet med en syn på människan som en 

tolkande och meningsskapande varelse som föds in i en social värld som påverkar individen 

och dess utveckling. Hon beskriver därmed att lärandet har med relationer och omgivningen 

att göra och att lärandet således inte ses som något som enbart sker inne i huvudet på 

individen. Det sociokulturella perspektivet innebär en syn på att lärande är vad individer och 

kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden, enligt Hundeides (2006) 

tolkning.  
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Fenomenografin 
I genomförandet av min studie använde jag den fenomenografiska ansatsen som 

utgångspunkt. Syftet med denna är att ta reda på människans uppfattning och tankar om  

något fenomen i sin omvärld. Begreppet uppfattning beskrivs som vilket innehåll människan 

ger åt den meningsskapande relationen mellan sig själv och något fenomen i omvärlden 

(Alexandersson, 1994). Fenomenografin utgår från att alla människor har olika uppfattning 

och handlar därmed inte om att undersöka hur något är, utan däremot att ta reda på hur något 

verkar vara för någon. I denna ansats tar man således inte upp om människors uppfattning av 

ett bestämt fenomen är sant eller falskt (Kihlström, 2007). Syftet med min studie är heller inte 

att leta efter sanningar, utan fokus är på intervjupersonernas uppfattning om mitt valda 

fenomen. Perspektivet låg därmed på att visa hur något uppfattas av någon, dvs. den andra 

ordningens perspektiv (Marton, 1981). Alexandersson (1994) menar att utgångspunkten är att 

alla människor har olika erfarenheter som påverkar hur vi uppfattar ett visst fenomen. En 

människas uppfattningar förändras hela tiden genom olika erfarenheter, med påverkan av 

både praktiskt handlande och teoretisk kunskap. Enligt Marton (1981) kan således samma 

fenomen uppfattas och få olika innebörd hos olika människor.  

Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att 

de har olika relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika 

kunskap om dessa företeelser och objekt. Fenomenografins forskningsintresse är att 

beskriva dessa olikheter – dvs variationer  i uppfattningar som resultat. (Alexandersson, 

1994, s.120) 

Inom fenomenografin innebär det därmed för forskaren att finna variation och att kategorisera 

människors uppfattningar av något visst fenomen i omvärlden (Marton, 1981). Kihlström 

(2007) beskriver fenomenografin som en icke-dualistisk orientering, där subjekt och objekt 

ses som oskiljbara och där uppfattningen ses som en relation mellan individen och omvärlden, 

i likhet med mitt teoretiska förhållningssätt i denna studie. 

Metod  
I denna del kommer jag att redogöra för valet av metod, urvalet och genomförandet av min 

studie. Jag kommer även att beskriva hur analysen av det insamlade materialet gick till och 

redogöra för studiens validitet och reliabilitet. 

Val av metod  
För att undersöka pedagogers uppfattning av den Reggio Emilia- inspirerade verksamheten 

valde jag en kvalitativ undersökning som metod, med den fenomenografiska ansatsen som 

utgångspunkt. Denna passar väl ihop med mina teoretiska utgångspunkter och de 

lärandeperspektiv som jag utgår från i denna studie dvs. det postmodernistiska, 

socialkonstruktionistiska och sociokulturella perspektivet, genom synsättet att det inte finns 

någon absolut sanning och att det inte finns någon objektiv verklighet som existerar utan 

människan som medskapare av denna. Jag utförde kvalitativa intervjuer med pedagoger från 

olika förskolor som beskriver sig själva som Reggio Emilia- inspirerade. Syftet med att 

använda denna metod var att få en djupare förståelse för de intervjuades uppfattning av den 

Reggio Emilia- inspirerade verksamheten. Jag upplever att denna metod passade mitt syfte, 

eftersom målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att: ”erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, 

inte med siffror” (Kvale, 1997, s. 36). I den kvalitativa undersökningen studeras verklighetens 

subjektiv, där man är ute efter individuella uppfattningar, dvs. hur individen tolkar och formar 

sin verklighet (Kihlström, 2007). Även Lantz (2007) beskriver den kvalitativa 
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undersökningen som ett försök att fånga det subjektivistiska och det unika, vilket därmed var 

passande för min studie. Alexandersson (1994) hävdar att den kvalitativa intervjun är ett 

lämpligt redskap för att få svar på hur människor uppfattar ett visst fenomen. Nackdelarna 

med denna metod är att man inte kan göra generaliseringar utifrån resultatet, eftersom detta är 

endast gällande i denna specifika kontext. Thurén (2007) belyser även kritiken mot metoden 

gällande tolkningsföreträdet och sanningsenligheten. Han framhåller svårigheten att veta om 

forskaren tolkar utsagorna på ett tillförlitligt sätt, dvs. om forskaren tolkar utifrån sig själv vad 

man personligen anser eller från intervjudeltagarens synvinkel. Han betonar vidare 

svårigheten med att kontrollera om den är sanningsenlig eller inte. 

Intervjun  
Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som en mellanmänsklig situation, ett samspel 

mellan två människor som ömsesidigt reagerar på och påverkar varandra. Han betonar vikten 

av en medvetenhet om just denna mellanmänskliga dynamik hos intervjuaren och att hänsyn 

tas till denna både under intervjun och i den efterkommande analysen. Kvale (1997) menar 

vidare att forskningsintervjun inte är ett samtal mellan två likställda parter, eftersom det är 

den som intervjuar som definierar och kontrollerar situationen, genom att bestämma 

riktningen på samtalet och genom att hålla fokus på ämnet. Han betonar att man i den 

kvalitativa forskningsintervjun bygger upp kunskap tillsammans om ett ämne av gemensamt 

intresse, där den intervjuade förmedlar sin situation ur ett eget perspektiv och med egna ord. 

Vikten av nyfikenhet, omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört lyssnande hos den som 

intervjuar betonas. Intervjun beskrivs som ett professionellt samtal, med en tydlig struktur och 

ett klart syfte, där intervjuaren registrerar och tolkar vad som sägs. Den kvalitativa 

forskningsintervjun beskrivs som fokuserad och öppen, utan att vara djupt strukturerad eller 

helt icke-styrande. Intervjun beskrivs som ett hantverk, där det ställs stora krav på 

förberedelser och kompetens hos den som intervjuar. Kvaliteten på intervjun är avgörande för 

den följande analysen och rapporteringens kvalitet. En intervju med kvalitet består av korta 

frågor, men med långa, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. Att 

intervjuaren kan ställa relevanta följdfrågor som följer upp och klargör meningen i svaren 

samt leder samtalet vidare är också väsentligt för en kvalitetsintervju (Kvale, 1997). Även 

Lantz (2007) belyser vikten av följdfrågor för att få tillräckligt med data att kunna dra 

slutsatser om i analysen. Kvalifikationskriterier för intervjuaren är att vara: ”kunnig, 

strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande” 

(Kvale, 1997, s.138-139). Enligt Lantz (2007) är det viktigast att intervjuaren är genuint 

intresserad och att hon verkligen lyssnar, utan att bara vara artig, eftersom hon menar att detta 

märks direkt av intervjupersonen. Lantz (2007) betonar vikten av att ha tillräckligt med tid 

avsatt för intervjun, så att det finns plats för reflektion hos den intervjuade. Även Kihlström 

(2007) belyser vikten av tillräckligt med tid för intervjun, så att den inte behöver skyndas på 

och orsaka stress, vilket kan medföra att man inte lyssnar uppmärksamt eller att intervjun 

behöver avbrytas för tidigt.  

Urval 
Jag funderade mycket på hur många intervjupersoner som skulle vara lämpligt i min 

undersökning. Kvale (1997) menar att man måste” intervjua så många personer som behövs 

för att ta reda på vad du vill veta”( s. 97). Han menar vidare att det är undersökningens syfte 

som bör vara avgörande för antalet intervjupersoner. Kvale (1997) hävdar att det finns en risk 

att det inte går att göra några mer ingående tolkningar om intervjuerna är för många och att 

för få medför en svårighet att se mönster och hitta skillnader. Även Malmqvist (2007) menar 

att antalet intervjupersoner bör väljas i tillräcklig omfattning så att syftet med undersökningen 

kan bli besvarat. Jag utgick inledningsvis från att planera fem intervjuer med pedagoger från 



 

16 
 

olika förskolor. Jag hade tanken att detta antal skulle vara flexibelt och kunna utökas om jag 

efter intervjuerna kände otillräcklighet gällande förmågan att besvara syftet med studien. 

Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka några pedagogers uppfattning om sin 

Reggio Emilia- inspirerade verksamhet, avsåg jag därmed inte att göra en kartläggning av 

pedagogers generella uppfattning om den Reggio Emilia- inspirerade verksamheten. Därmed 

ansåg jag att antalet intervjuer inte borde vara för många och upplevde att fem borde vara 

tillräckligt utifrån mitt syfte.   

Jag valde att genomföra mina intervjuer med förskollärare från fem olika förskolor som 

beskrev sig själva som Reggio Emilia- inspirerade. Jag gick in på kommunens hemsida och 

läste om olika förskolor och informerade mig om vilka som var Reggio-inspirerade. Efter att 

ha varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har jag också kommit i kontakt med och fått 

vetskap om vilka som arbetar utifrån denna inspiration. Varför jag valde just dessa förskolor 

beror på att det fanns ett intresse från min sida av att veta mer om just dessa förskolors arbete.   

Genomförande 
Efter att ha valt ut fem förskolor, kontaktade jag dem per telefon och presenterade mig själv 

samt berättade om min studie och dess syfte. Sedan frågade jag om det eventuellt fanns någon 

som var intresserad av att medverka i min studie. Jag blev hänvisad till en person som var 

passande enligt den som svarade i telefonen och talade sedan med denna pedagog och 

bestämde tid och plats för intervjun. Slutligen blev det fem förskollärare på fem olika 

förskolor i en kommun i Norrbotten som blev mina intervjupersoner.  

Intervjuerna genomfördes några dagar senare i respektive förskolas personalrum, där 

intervjupersonen och jag kunde sitta i lugn och ro och samtala utan att bli avbrutna. Under 

mina intervjuer fokuserade jag på intervjupersonernas uppfattningar kring mitt valda 

fenomen, dvs. den Reggio Emilia- inspirerade verksamheten. Under intervjuerna förde jag 

anteckningar och spelade samtidigt in på band, för att inte viktig information/data skulle 

missas i min redogörelse. Efter intervjuerna transkriberades samtalen ordagrant, för att sedan 

kunna bearbeta och analysera den insamlade informationen. 

Forskningsetik  
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat och i skrift givit ut etiska principer som bör gälla vid 

bedrivning av forskning. De har utformat följande fyra forskningsetiska huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om studiens 

syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och om de vill avbryta. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet 

inte ska kunna avslöjas i studien och att obehöriga personer inte kan ta del av 

personuppgifterna. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas 

till det som forskningsändamålet avser.  

Under det första telefonsamtalet då jag frågade förskolornas pedagoger om det fanns ett 

intresse för en medverkan i min studie, informerade jag kort om anonymiteten i studien. Jag 

poängterade således att deras namn och förskola inte skulle kunna identifieras i min studie 

och att det inspelade materialet endast skulle användas till min bearbetning av intervjun. 

Innan jag påbörjade intervjuerna informerade jag den intervjuade ytterligare om de fyra 

forskningsetiska principerna och var noga med att betona att den intervjuades identitet och 

arbetsplats inte skulle kunna bli identifierade i studien. 
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Validitet och reliabilitet 
Kihlström (2007) beskriver ordet validitet med att det som skulle undersökas verkligen också 

undersökts och att syftet blir besvarat. Reliabilitet innebär att undersökningen är trovärdig 

med ett tillförlitligt framkommet resultat. 

Uljens (1989) betonar att kommunicerbarheten, dvs. att läsaren ska förstå vad som beskrivs i 

studien, är ett viktigt mått på validiteten. Därför har jag haft en medvetenhet om detta i arbetet 

och därmed också försökt att vara tydlig i mitt beskrivande av de olika delarna i min studie. 

Jag spelade in mina intervjuer på band för att få med all information och för att inte missa 

något i utsagorna. Jag transkriberade sedan intervjuerna ordagrant med syftet att öka 

reliabiliteten. En annan anledning till inspelningen av samtalen var för att undvika att mina 

egna tolkningar skulle prägla resultatet. Detta har medfört att jag har kunnat lyssna av 

intervjuerna flera gånger, vilket har bidragit till en ökad möjlighet till fördjupning i den 

intervjuades uttalade uppfattningar. Lantz (2007) menar att tillförlitligheten i en kvalitativ 

analys är beroende av intervjuarens förmåga att betrakta fenomenet ur de intervjuades 

respektive perspektiv och fånga intervjupersonens uppfattning och upplevelse av detta. Lantz 

(2007) menar att det finns en risk med att bara anteckna under intervjun, eftersom man då lätt 

bara hör det man vill höra. Även Kihlström (2007) menar att det finns en risk för att 

intervjuaren tolkar svaren direkt och antar sina egna tolkningar av svaren och inte vad som 

egentligen uttryckts hos intervjupersonen. 

Att bli inspelad kan ibland upplevas som hämmande eller stressande och kan därmed påverka 

reliabiliteten i undersökningen, enligt Patel och Davidson (2003). Även Lantz (2007) hävdar 

att nervositet och oro kan störa samspelet, men att en förutsägbarhet kan minska 

anspänningen. Därför var jag tydlig med att poängtera syftet med studien och förklara att det 

var den intervjuades tankar och synsätt som var viktiga och att det därmed inte fanns några 

svar som var rätt eller fel. Lantz (2007) belyser också den inledande fasen som betydande för 

intervjuprocessen, eftersom det är under denna som relationen mellan intervjuaren och den 

intervjuade upprättas. Hon poängterar vikten av att inte påbörja intervjun innan båda är 

införstådda med undersökningens syfte och känner sig redo att börja. Därför inledde jag med 

att kort redogöra för forskningsetiken och gav den intervjuade utrymme att ställa frågor om 

min studie. 

Även platsen för intervjun kan påverka hur samtalet utvecklas och upplevs av den intervjuade. 

Därför är det viktigt att välja en lugn och avskild miljö, utan störande moment och som 

upplevs som trygg för den som ska bli intervjuad (Kihlström, 2007). Därför valde jag att vi 

skulle träffas och genomföra intervjun i deras väl invanda miljö på förskolan, för att förhindra 

att denna skulle ha en negativ inverkan och kunna påverka reliabiliteten. 

Intervjuarens känslighet för den intervjuade och förkunskaperna om ämnet kan påverka den 

intervjuades uttalanden och Kvale (1997) menar att intervjupersonen kan uttala sig på olika 

sätt om samma ämne beroende på dessa färdigheter hos den som leder intervjun. Därmed 

påbörjades inte intervjuerna i ett tidigt skede i arbetet med studien, utan gjordes först efter att 

jag hade fördjupat mina kunskaper om ämnet. Även Lantz (2007) betonar vikten av att 

intervjuaren har intresse för och kännedom om undersökningens område, eftersom det är en 

förutsättning för att kunna vara lyhörd för nyanser under analysen. 

Intervjuarens sätt att ställa frågor anses också viktigt för reliabiliteten, eftersom ledande frågor 

kan medföra en oavsiktlig inverkan på svaren och därmed påverka reliabiliteten negativt. 

Detta kan leda till att den intervjuade svarar som hon tror att man ska svara (Kvale, 1997). 

Därför utgick jag från min intervjuguide under samtalen (se bilaga 2), där jag hade förberett 
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frågor som skulle ge svar mot mitt syfte och inte vara ledande. Jag hade tidigare utfört en 

provintervju med en pedagog, där jag testade mina frågor. Denna utfördes för att jag skulle se 

om mina frågor kunde ge svar utifrån mitt syfte och var tydliga, för att öka validiteten och 

reliabiliteten i min studie. Kihlström (2007) hävdar att validiteten ökar om någon 

vetenskapligt skolad person granskar intervjufrågorna innan de används. För att öka 

innehållsvaliditeten lät jag därför min handledare granska dessa innan jag utförde 

intervjuerna.  

Analys 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är deskriptiv, där det centrala är att 

få fram nyanserade beskrivningar av något med en fokus på mångfalden i uppfattningen av ett 

fenomen. Kihlström (1997) beskriver den kvalitativa analysen som ett karaktäriserande av 

något, ett urskiljande av människans varierade sätt att tänka, uppfatta och beskriva olika 

företeelser och fenomen i sin vardag. Malmqvist (2007) menar att en väsentlig del av den 

kvalitativa analysen är att tydliggöra och lyfta fram en eventuell variation. Detta innebär att 

jag i min analys fokuserade på skillnader och variationer i de intervjuades uppfattning av den 

Reggio Emilia- inspirerade verksamheten. Jag utförde även en beskrivning av vilka likheter 

som förekom. Det var därmed intervjupersonernas utsagor som utgjorde underlaget för analys 

och slutsatser. 

Jag började min analys med att skaffa mig en översiktlig bild av helheten av den insamlade 

informationen, genom att lyssna av och renskriva intervjuerna ordagrant. Jag kontrollerade att 

min transkribering blivit korrekt genom att lyssna av intervjuerna ytterligare en gång. Därefter 

sorterade och strukturerade jag materialet och sammanställde detta i kategorier med olika 

rubriker, utifrån mitt syftes frågeställningar. Strukturen på min intervju och dess guide 

underlättade för mig i bearbetandet av materialet, eftersom denna redan hade övergripande 

rubriker som jag också kunde strukturera intervjusvaren utifrån. Det var därmed de 

intervjuades uppfattningar som kategoriserades och inte personerna själva. Under 

bearbetningen gjorde jag en beskrivning av varje intervjupersons uppfattning av de olika 

aspekterna i studien. Malmqvist (2007) menar att bearbetningen innebär att se vad det är som 

framkommer i svaren och vad som är framträdande i dessa för att sedan sortera uppgifterna 

och ordna dem i kategorier. Lantz (2007) betonar att databearbetningen måste spegla källan, 

så att inte den individuella tolkningen ger en felaktig beskrivning av denna. I min analys bröts 

helheten ner i delar med sammanfattande namn, såsom barnsyn, synen på miljön osv. Under 

dessa rubriker placerade jag in studiepersonernas uppfattning och kunde sedan jämföra och se 

skillnader och likheter mellan dessa. Syftet med databearbetningen är, enligt Lantz (2007), att 

fördjupa förståelsen av detaljerna som bildar helheten, vilket också var min mening med 

analysen. Även Malmqvist (2007) menar att det är lika nödvändigt att skapa en överblick och 

att studera i detalj i analysarbetet. Kvale (2007) menar vidare att analysen ska bidra till en 

kartläggning av de intervjuades uppfattningar och livsvärld och ge nya perspektiv på 

fenomenet. 

Resultat 
I resultatdelen kommer jag att redogöra för uppfattningarna hos undersökningsdeltagarna 

gällande den Reggio Emilia- inspirerade verksamheten. Jag kommer att benämna personerna i 

studien som pedagoger och dessa kommer att få fingerade namn. Medverkande är Lisa, 

Marie, Ida, Lotta och Lena, vilka samtliga är utbildade förskollärare med flera års erfarenhet i 

sitt yrke. Jag kommer att använda ett flertal citat från pedagogernas utsagor, för att tydliggöra 

dessa personers uppfattningar. I redogörelsen kommer jag att utgå från frågeställningarna i 

mitt syfte och därmed behandlas: 
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 Pedagogers uppfattningar om Reggio Emilia 

- Tankar kring förändringsarbetet 

- Vad innebär Reggio- inspirationen? 

 Inspirationen i praktiken 

- Barnsyn 

- Kunskaps/lärande syn 

- Pedagogens roll/förhållningssätt 

- Miljöns betydelse 

- Arbetssätt 

- Pedagogisk dokumentation 

 Inverkan på barnen 

 

Pedagogers uppfattningar om Reggio Emilia 

Tankar kring förändringsarbetet 

Pedagogerna i min studie hade kommit i kontakt med Reggio Emilia genom föreläsningar, 

kurser, praktiska erfarenheter, studiebesök eller genom studieresor till Italien, där en 

nyfikenhet och nya tankar hade väckts i en process som växt fram mer och mer. De uppgav att 

de både hade läst på själv och blivit inspirerade av andra. En bakomliggande känsla av 

nödvändigheten om något nytt, något annat, fanns också hos flertalet pedagoger.  

Jag hade under många år letat efter något annat…funderat över hur vi bemöter barnen. 

Jag har alltid känt det där, att det är en konstig syn, vi möter barn på ett konstigt sätt…när 

jag började jobba så fanns inget material framme. Barnen fick ju fråga om allting och för 

mig var det ju så konstigt…stora barn som inte hade någonting att göra i princip och var 

så himla beroende av en vuxen. För mig var det mycket märkligt. (Ida) 

Efter att de hade bekantat sig med och fått en insikt i Reggio Emilias filosofi kände flertalet 

pedagoger en positivism inför denna och fick en känsla av att: ”Ja, nu har jag äntligen hittat 

det jag letat efter” (Ida). En annan pedagog uttryckte att hon gillade förhållningssättet och att 

det var ett bra ”koncept” (Marie). 

Pedagogerna var i överlag positiva till Reggio Emilias filosofi och hade känt en optimism 

inför det efterföljande förändringsarbetet.  

Pedagogen Lenas uppfattning om Reggio Emilia särskiljde sig dock från övriga 

undersökningspersoner, genom att ha en mer negativ inställning inför denna på grund av 

dåliga erfarenheter under en praktikperiod.  

Jag gillar Reggios vad ska man säga…tankar, men dom hade tolkat det på ett sätt som 

inte jag hade gjort. Dom tolkade mer som att barnet är kompetent och därför får det fria 

tyglar att göra liksom vad det vill. Jag tror ändå att barnet behöver någon typ av rutiner 

under dagen och så och dom hade inte det. Och då tänkte jag: Är det det här som är 

Reggio Emilia? Det blev väldigt stökigt och kaos, upplevde jag… Men sen är det ju så att 

alla tolkar det olika…(Lena) 

Hon framhöll att man nog har hamnat lite fel om man tror att Reggio handlar om att låta 

barnen göra som de vill, utan rutiner och regler. Hon menade vidare att barnsynen, den 

kreativa biten och miljön var fördelarna med Reggio och ville gärna bli inspirerad inom de 

områdena, ”men att det ska finnas ramar och regler samtidigt som omsorgen och tryggheten 

inte får komma i skymundan för lärandet” (Lena). Beslutet att arbeta Reggio-inspirerat hade 

kommit uppifrån av rektorsledningen och pedagogen menade att man inte riktigt visste var 
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man skulle börja. Hon beskrev denna förändring som att ”det river upp allting” och menade 

också att personalen behövde få mer utbildning om Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

Pedagogen Lisa upplevde att det hade varit svårt att genomföra förändringen i praktiken ute i 

verksamheten och att det hade varit en utmaning att ”få med alla på samma tåg”, eftersom alla 

inte hade intresse och kunskap om Reggio Emilia. Pedagogen hade uppfattningen att det var 

svårt att förankra det nya i en verksamhet som hade fungerat länge med ”gamla rävar” som 

hade jobbat ihop länge på ett visst sätt. Hon menade att det var svårt att säga till någon att 

”gör så här” och framhöll svårigheten med att internutbilda kollegor. Hon beskrev att de hade 

börjat göra förändringar på sin avdelning, vilket senare gav ringar på vattnet och medförde att 

de övriga avdelningarna blev intresserade och inspirerade. Hon menade vidare att det var 

viktigt att pedagogerna ser varandra som inspiratörer och inte som konkurrenter i arbetslaget. 

Att rektorn var intresserad och tillmötesgående under förändringsarbetet ansågs också som 

betydelsefullt. 

Det blir känslor och annat som styr, tyvärr….professionaliteten försvinner eller man törs 

inte ta den. Vi kanske inte törs ta det utrymmet och vara så ärlig som man bör vara…det 

är ju också en ärlig pedagogik, tycker jag. (Lisa) 

Pedagogerna var överens om att det kan vara en utmaning att förankra teorin i praktiken, så att 

det inte bara blir fina ord på pappret, utan att dessa också efterlevs i praktiken tillsammans 

med barnen. De menade att man måste börja med sig själv i ett förändringsarbete, genom att 

reflektera över sig själv, vilken barnsyn och kunskapssyn man har, vilken förskola man vill ha 

osv. och att man inte bara ’trampar på’ och gör som man alltid har gjort, utan att vara 

medveten om gamla föreställningars påverkan. En pedagog uttryckte att: ”Det är en sak vad 

man tror att man gör, men en annan vad man verkligen gör” (Lisa). 

Tre av pedagogerna (Lisa, Ida och Marie), uppgav att de började förändringsarbetet med att se 

över miljön och började göra ändringar i den. Syftet var att förändra den till en miljö för 

barnen, en arbetsplats där barnen gavs möjlighet att vara görare, där den inte längre skulle 

vara som ett ställföreträdande hem, som förskolorna varit länge, enligt pedagogerna. 

Vad innebär Reggio Emilia- inspirationen? 

Samtliga pedagoger var överens om att Reggio Emilia inte var någon pedagogik som exakt 

kunde kopieras i deras verksamhet, utan beskrevs mer som ett förhållningssätt och ett speciellt 

sätt att tänka om barn och lärande. 

Reggio är ingen metod eller pedagogik, utan det är en filosofi, ett sätt att tänka och leva… 

hur man förhåller sig till sina medmänniskor…man kan säga att jag nu lever min 

värdegrund! (Ida) 

Inspirationen från Reggio Emilia har inneburit en rad förändringar hos pedagogerna, framför 

allt när det gällde deras syn på barnen, sättet att inrätta miljöer för barnen och sättet att 

utmana barnen. ”Allt har tagit en annan synvända!” (Lisa) 

Barnen får ju en annan kompetens, hur ska jag uttrycka det…får ett annat värde. Barn är 

inte tomma trattar som ska fyllas, utan barn har förmågor, det pratar man ju om i Reggio. 

Det är barnsynen, den kompetenta barnsynen. Det är ju ett inspirerande arbetssätt 

också…lustfyllt och ger liksom framåtanda på något sätt… (Lisa) 

En stor fördel är att man får vara pedagog…man är inte någon som ska gå och säga åt 

barnen att nu ska vi göra si och nu ska vi göra så, utan man är med barnen. Det är ett 

roligare och mer spännande arbetssätt…(Lotta) 
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Gemensamt för alla pedagoger var uppfattningen att de främst hade inspirerats av Reggio 

Emilias barnsyn och att de dessutom hade blivit inspirerade av deras rika fysiska miljö. Det 

var endast en av pedagogerna, nämligen Ida, som uttryckte tankar om grunden till denna 

filosofi och vilket som var deras förskolas huvudsakliga uppdrag:  

Visst det handlar om barnsyn, det handlar om kunskapssyn, pedagogisk organisation, det 

handlar om pedagogisk miljö, men huvuduppdraget är det demokratiska uppdraget, det är 

det ABSOLUT viktigaste, som har med Reggio- inspirationen att göra och det är ju det 

som är grunden i Italien från fascismen och förtrycket. Det är ju där det startar… med det 

demokratiska uppdraget och det är ingen som pratar om det… (Ida)  

Idas uppfattning skiljer sig från de övriga genom att betona det demokratiska uppdraget som 

kärnan i Reggio Emilias filosofi och som förskolans huvudsakliga uppdrag. Hon påstod också 

att det saknas en medvetenhet om detta bland pedagoger när man hämtar inspiration från 

Reggio. Ingen av de övriga intervjupersonerna gav heller uttryck för det demokratiska 

uppdraget när de beskrev Reggio Emilia. Däremot framhöll de barnsynen, ’de hundra 

språken’, projektarbeten, betydelsen av en rik miljö och pedagogisk dokumentation som 

viktiga aspekter i Reggio Emilia och menade att de hade blivit inspirerade av detta i 

varierande grad i sitt förändringsarbete.   

Inspirationen i praktiken 

Barnsyn 
Samtliga pedagoger menade att de har en syn på barnet som kompetent, med många 

möjligheter. Denna barnsyn uttrycks i en praktik där barnet ges möjlighet att klara saker själv, 

exempelvis får de ta sin mat själv, duka själv, hjälpa till att bädda, klä på sig, plocka fram 

målargrejer på egen hand och plocka undan efter sig. Barnet får göra många vardagliga saker 

själv efter sin förmåga, vilket utvecklar deras självständighet, enligt pedagogerna. De ges 

också möjlighet att fatta egna beslut och får även reflektera och tänka kring varför det ibland 

gått snett och inte fungerat.  

Det handlar mycket om att ibland kunna ta ett steg tillbaka och låta barnen ta ansvaret och 

ge dem möjligheten till det och inte vara där med några pekpinnar, utan låta dom lyckas 

och misslyckas och lära sig av sina misstag…Det behöver ju inte bli perfekt på en gång. 

Man kanske spiller mjölk fyra gånger innan man lärt sig hälla från paketet, men då är det 

ju bara att torka upp det. (Lotta) 

Denna barnsyn märks i deras förhållningssätt, menade pedagogerna. Det visar sig i en 

verksamhet där barn tillåts att ta för sig själva, där de får möjlighet att kunna själva. De vuxna 

ger vägledning om barnet behöver hjälp och ger ibland en ’knuff’ framåt för att det ska 

komma vidare, genom att ge utmaningar. Pedagogerna beskrev att de strävar efter att få 

barnen att tro på sig själva, att det de säger är viktigt och att vi vuxna tror på deras förmågor, 

deras tankar och det de säger.  

…man måste hela tiden tänka sig för som pedagog, att man inte kliver fram för 

mycket…att man står bakom, uppmuntrar, stimulerar barnen att tänka, känna och göra 

själv, eller tillsammans med sina vänner. (Ida) 

Två av pedagogerna (Lisa och Marie) framhöll att Reggio Emilia hade inspirerat dem när det 

gäller lyssnandets pedagogik, vilket medförde att de hela tiden försökte vara lyhörda och 

verkligen lyssna på barnen och att de inte bara överöser dem med sitt eget prat. 
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Den kompetenta barnsynen ska också synas i miljön, att det är barnens miljö, deras verkstad 

och läroplats, där de ska kunna arbeta med en massa saker utan att vara beroende av en vuxen, 

hävdade Lisa och Ida. 

I praktiken innebär denna barnsyn också att barnen ges inflytande i vardagen och ges 

utrymme att göra många egna val, t.ex. få välja aktiviteter och få vara med och bestämma på 

olika sätt, enligt pedagogerna. På flera förskolor använde de en så kallad valtavla, med syftet 

att synliggöra att det är barnen själva som väljer aktivitet och att det inte alltid är pedagogerna 

som gör detta. Ett annat syfte med denna var också att barnen får större fokus på vad det är de 

ska göra. Barnen får på vissa förskolor vara mötesledare och vara den som planerar och 

bestämmer t.ex. veckans lunchmötes innehåll och utförande. Barnet får då välja vad de ska 

sjunga, vad som behövs tas upp, vilka ramsor som de ska använda osv. Barnen gavs också 

mer ansvar på olika sätt, t.ex. när det gällde utformandet av regler och vid konfliktlösning, 

genom att försöka lösa något tillsammans och att låta barnen komma med idéerna.  

Pedagogerna menade att barnen ges möjlighet att påverka verksamheten och att det inte är de 

vuxna som bestämmer allt. Gemensamt för alla i studien var uppfattningen om att barnen 

genom Reggio-inspirationen ges möjlighet till ökat inflytande, delaktighet, förtroende, större 

frihet och ansvar i verksamheten. 

Kunskaps/lärande syn 
Gemensamt hos pedagogerna var att de ansåg sig tillvarata barnens intresse och behov för att 

stimulera lärandet på bästa möjliga sätt. De planerade innehållet i verksamheten utifrån 

barnens intresse och behov och inte efter pedagogens i förväg långt planerade statiska 

schema. De poängterade att det var barnen som var i fokus och inte de vuxnas vilja och 

intressen som skulle vara det centrala i utformandet av den pedagogiska verksamheten. Ida 

uttryckte följande om vikten av att låta barnen vara i fokus: 

...när det gäller lärandet så finns man ju där och är hela tiden nyfiken på barn… hur de 

gör någonting, hur de samtalar om någonting, vilka idéer, tankar och hypoteser, 

reflektioner, alltså vad det är dom är uppe i just nu, för att vi ska kunna haka i dom i det 

som pågår hos dom just nu, för att vi ska kunna utmana så att vi hjälper dom att vidga 

sina perspektiv… Men vi måste haka i deras processer just nu, vi kan inte hitta på något 

eget, för då är vi inte i Reggio Emilias värld. Om vi ska börja hitta på något eget och vara 

kreativa själva. (Ida) 

Tre pedagoger (Lisa, Ida och Marie) gav uttryck för en negativ uppfattning om den så kallade 

förmedlingspedagogiken och menade att det inte är deras uppgift att lotsa fram barnet till det 

rätta svaret. Marie menade att barnen lär hela tiden, genom leken, av varandra och av 

pedagogerna. Hon menade vidare att det handlar om att ge rätt utrustning hela tiden, så att 

barnen inte får en känsla av misslyckande. Fyra av pedagogerna betonade gruppen och 

interaktionen som betydelsefull för barns utveckling och lärande. De uppgav också att de 

uppmuntrar barnen att lära av varandra i sin verksamhet. 

Vid alla vardagssituationer så försöker vi utmana…Är det någon som kan hjälpa? Att 

man ger barnen helt enkelt mera ansvar i stället för att gå in som vuxen, som man alltid 

har gjort, det har varit hemlikt och man har varit ”mamma” och servat, men nu är det inte 

så. Det är det här med stress också… Man får tänka att det blir mycket mindre stress för 

vi måste ju tänka på att vi har på oss mellan åtta och fem, herregud varför ska allt gå så 

fort! Ge barnen tid…(Lisa)  

Lärandet är inget subjektivt. Det finns inget subjektivt lärande för barnen interagerar hela 

tiden med andra barn och med miljö och material, konstant…och lärandet sker konstant 

mellan de här tre. (Ida) 
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En av pedagogerna betonade det demokratiska uppdraget och menade att man utifrån detta 

måste titta på hur barnen blir delaktiga i ett lärande som genomsyras av mångfald och 

komplexitet: 

Det handlar om att vi är olika och vi lär oss på olika sätt och alla måste få tillgång, 

demokratisk tillgång till sina olika sätt att lära på. (Ida) 

Samma pedagog betonade betydelsen av begreppet ’hundra språk’ och menade att barnet 

måste ges möjlighet att lära sig på olika sätt, genom att bli erbjuden och få möjlighet att bli 

bekant med olika verktyg. Hon menade att det är viktigt att barnet kan hitta olika sätt som det 

kan känna att det kommer till tals med och som fungerar som ett verktyg för barnet att berätta 

eller försöka förstå någonting.  

Pedagogens roll/förhållningssätt 
Samtliga menade att pedagogen har många viktiga roller. Nyfikenheten, lyssnandet på barnen 

och utmanandet gavs en framträdande betydelse. Samtliga pedagoger uttryckte uppfattningen 

om vikten av en lyssnandets pedagogik såsom i Reggio Emilia, vilket bygger på tankarna om 

pedagogens viktiga roll att vara en aktiv lyssnare i arbetet med barnen.  

Genom inspirationen från Reggio Emilia har de utvecklat ett annat, mer medvetet 

förhållningssätt till barnen, menade Lisa. Inspirationen har även inneburit att pedagogerna 

pratar mer om hur barn tänker och om verksamheten och ser barns förmågor på ett annat sätt, 

framhåller Marie. Några av pedagogerna uttrycker att deras roll som pedagog har förändrats 

på följande sätt: 

Vi har börjat använda oss mer av ett frågande förhållningssätt för att komma åt barnens 

tankar och vad dom ger uttryck för. Man har börjat lyssna, man har skärpt hörstyrkan från 

pedagogens sida. (Lisa) 

En förändring är att vi inte längre fungerar som ”mammor” som gör allt åt barnen, utan vi 

är mer som handledare som stöttar och ger utmaningar. (Marie) 

Pedagogen är ju jätteviktig, dels är det ju det att vi måste vara nyfikna, det är a och o. Vi 

måste vara nyfikna på barnen, vad det är barnen försöker förstå för att vi ska kunna haka i 

och sen utmana, självklart ska vi utmana barn så att de kan vidga perspektiven. (Ida) 

Framför allt Ida poängterade betydelsen av att pedagogen uppmuntrar till interaktion med 

andra och menade: 

Vi ska hjälpa barnet att förstå, att arrangera situationer där man får jobba tillsammans 

med andra, att det inte bara blir subjektivt lärande, där man sitter själv och jobbar, för 

man behöver träna sig i att möta andra och samverka med andra, interagera med andra. 

Pedagogen är ju också jätteviktig i att medvetet understödja barns...att tänka, känna och 

göra själv eller tillsammans med andra. (Ida) 

Samtliga pedagoger ansåg att de hade en viktig roll när det gäller att utmana barnen. I t.ex. 

projektarbeten ansågs det viktigt att utmana barnen till att ställa mer frågor för att behålla 

intresset och nyfikenheten hos barnen. En gemensam uppfattning var betydelsen av att låta 

barnen prova, att inte styra dem och att pedagogen ska fungera mer som en handledare, 

medlärande och medforskare, än en förmedlare av den rätta kunskapen.  

Vikten av en lyhördhet inför barnets intresse, var en uppfattning som delades av samtliga 

pedagoger. 
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…där dom hittar sitt intresse, där försöker vi ju stimulera dom och få dom att tänka ännu 

mer, bli utmanade…(Lotta) 

En av pedagogerna (Ida) påpekade att det var viktigt att vara i barnens värld och att försöka 

förstå vad det är de utforskar, vad det är de undersöker, vad det är barnet försöker att förstå i 

det de håller på med. Hon menade att pedagoger generellt är dåliga på detta och menade att 

man som pedagog hela tiden ligger steget före med sin egen bild över hur det förhåller sig. 

Lena utmärkte sig från de andra genom att poängtera vikten av trygghet och omsorg i den 

lärande miljön. Hon menade att fokus nu nästan enbart ligger på lärandet i förskolan och 

menade att pedagogen också har en viktig roll när det gäller att se alla barn, finnas till hands 

och kunna skapa en trygg miljö. Hon menade att denna viktiga omsorgsaspekt av pedagogens 

roll i dag ofta tonas ned och anses inte vara lika ’fint’ att framhäva som betydande i 

förskolans värld, eftersom lärandet hela tiden prioriteras och fokuseras i samhället idag, enligt 

denna pedagogs uppfattning. 

Miljöns betydelse 
En pedagog (Marie) menade att deras Reggio-inspiration tar sig i uttryck i bl.a. miljöns 

utformande, genom väggarnas flertaliga dokumentationer med foton och text, genom barnens 

unika skapade alster som stod framme, de pågående projektarbetena som var synliga, det 

tillgängliga materialet samt genom de barnanpassade möblerna och inredningen. 

Samtliga pedagoger var överens om att miljö och material påverkar barnen starkt och ansågs 

därmed som viktiga faktorer i verksamheten. 

Om inte barn gör något, alltså…börjar barn springa runt eller att det blir tråkiga möten 

mellan barn då är det någonting i miljön som gör att barnen blir sådana och då är det ju 

min uppgift som pedagog att se vad det är som pågår… Vad vill vi att det ska vara för 

möten mellan barn, vad vill vi att barnen ska vara aktiva i, ja då måste jag arrangera om 

miljön så att vi får dom där barnen. (Ida) 

De delade Reggios uppfattning om miljön som den tredje pedagogen, eftersom de ansåg att 

miljön gör något med barnen, de blir något i miljön och med materialet. Lotta poängterade att 

om barnen själva har möjlighet att ta för sig av allt miljön har att erbjuda behöver inte en 

vuxen vara där och hjälpa med att ta fram, utan det klarar barnen själva.  

Fyra pedagoger framhöll att deras miljö var progressiv och föränderlig, där barnen 

åldersindelades på olika avdelningar. Där fick de möta ett anpassat material som utmanade 

just deras åldersgrupp och senare vid bytet av avdelning blev barnen erbjudna en miljö med 

nya utmaningar, i en nivå lite ovanför där de befinner sig. En av förskolorna hade däremot 

åldersblandade barngrupper. Ida uttryckte följande om den föränderliga miljön: 

Men sen studerar vi ju hela tiden miljön, vad barn gör, hur barn gör, om det fungerar. Och 

blir det det vi tänkt oss att det skulle bli och blir det inte det förändrar vi, tillför material 

eller tar bort material eller kanske förändrar en hel plats. (Ida) 

Samtliga pedagoger framhöll att de ofta skapade ’rum i rummen’, genom att dela in rummet i 

olika hörnor där det tydligt skulle framgå vad man kunde göra just där. Lotta menade att syftet 

med detta var att få ett större lugn i barngruppen, att det ger trygghet och att de får större 

möjlighet att fördjupa sig i det de håller på med.  

Alla pedagoger hävdade att de använder mycket skapande material och en del 

återvinningsmaterial. Som ett komplement har de lite färdigt material såsom klossar, bilar, 

små djur, dockor och annat. Ida berättade att hon brukar mötas av frågan: ”Men var har ni alla 
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leksaker?” när de får besök på förskolan. Hon uttryckte att de använder ett mer laborerande 

material, i stället för färdiga leksaker och ville därmed erbjuda något annan än hemmets 

leksaker. Även Lisa betonade att de hellre använder alternativa leksaker än statiska, som hon 

menade används i väntan på något annat, som ett tidsfördriv. Hon hävdade att barnen måste få 

vara ”görare” och få möta ett fantasifullt material som väcker skapandelusten. Lotta uttryckte 

dock till skillnad från de övriga att ”de hade massor av leksaker”, men betonade att de 

dessutom hade ett skapande material. 

Fyra av pedagogerna ansåg att materialet skulle vara synligt och tillgängligt för barnen och 

därmed också kunna ge inspiration. Barnen skulle också kunna nå sitt material själva, utan att 

behöva vända sig till en vuxen om hjälp. En uppfattning som delades var också att möblerna 

och inredningen skulle vara anpassade efter barnens storlek och inte efter de vuxna. Lena 

hade dock en annan uppfattning kring det tillgängliga materialet. Hon framhöll att det var 

svårt att ha materialet framme och synligt för barnen, eftersom barnen var i så varierade åldrar 

(från ett till sex år). De hade tidigare provat, men upplevde att det blev för rörigt och kaosartat 

och hon menade att det blev mer riskfyllt för de yngre barnen. 

Pedagogerna i min studie eftersträvade en miljö som skulle fungera som en arbetsplats, en 

verkstad för barnen, där de kunde känna att miljön var till för just dem. Det fanns dock en 

pedagog (Lena) som hade en annan uppfattning, genom sin önskan om att förskolan inte 

skulle vara så ”industriell” och eftersträvade i stället en mer hemlik, färgglad och mysig miljö. 

Hon hade erfarenheter av miljöer som ansåg sig vara Reggio- inspirerade, där personalen hade 

tolkat denna genom att utforma en mycket kal och sparsmakad miljö, som hon ansåg inte alls 

var stimulerande för barnen. 

En pedagog (Ida) var ensam om att uttrycka stolthet och tillfredsställelse över sin utformade 

miljö. Hon framhöll att de hade utformat en rik miljö där barnet kan undersöka något fenomen 

på en massa olika sätt.  Hon hävdade att deras miljö är till för barnet, där det har tillgång till 

och erbjuds mycket, där bl.a. sinnligheten ansågs vara viktig. Denna person belyste också att 

deras miljö byggde på verksamhetens barnsyn, kunskapssyn och värdegrund och hängde ihop 

med detta. 

Vi har också ett väldigt stort tänk kring sinnlighet. Man möter en väldigt sinnlig miljö på 

alla möjliga sätt…dofter, ljud, musik…sinnligt för ögonen på alla möjliga sätt, färger, 

former och ljus på alla möjliga sätt…Det är en väldigt öppen miljö, en väldigt transparant 

miljö…Det har med interaktionen att göra. Hela vår miljö bygger på vår barnsyn, 

kunskapssyn och våran värdegrund och allt går tillbaks till detta. (Ida) 

Visionen om en rik miljö för barnet delades av samtliga pedagoger, men uppfattningen av hur 

väl denna hade realiserats i den praktiska verkligheten skilde sig åt. Somliga menade att de 

redan hade gjort en del förändringar med inspiration från Reggio Emilia, medan andra 

upplevde att miljön inte kändes tillräcklig i sitt utformande på grund av bl.a. lokalernas 

begränsningar. En av pedagogerna (Lena) menade att ytterligare förändringar var nödvändiga 

gällande exempelvis sinnligheten, öppenheten och utvecklandet av ateljéerna. 

Arbetssätt 
Två av pedagogerna (Lisa och Ida) gav uttryck för uppfattningen om att organisationen var 

viktig. Pedagogen ansågs vara viktig i att tänka om organisation, gällande hur dagens 

aktiviteter styrs upp, hur man delar upp barnen i olika grupper, hur dagen delas upp för att ge 

barnen mer tid på sig osv. 
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Organisation är så otroligt viktigt för att det ska bli någon slags struktur men ändå en 

kreativitet i strukturen och där också barn får tid att hålla på, tid för lärandet, tid för 

interaktion, tid för undersökningar…att man inte bryter hela tiden.  (Ida)  

Samma pedagoger uttryckte uppfattningen att tiden var så viktig i verksamheten. Att det inte 

skulle bli stress och att barnen skulle ges tid för att prova själva och ges tid för sitt 

utforskande utan att behöva bli avbrutna.  

Ida hävdade att organisationen skulle vara strukturerad samtidigt som den måste vara kreativ. 

Den skulle vara tidseffektiv, där både barn och pedagoger ska veta hur dagarna ser ut. ”Ingen 

tid ska gå till spillo”, menade hon. Samma pedagog menade att det var viktigt att fokus inte 

ligger på pedagogens vilja att göra något, utan framhöll att uppdraget är barnet och dess 

lärande och därför är också fokus på dem i verksamheten. Arbetet beskrevs som mer 

barncentrerat, genom att man arbetar med det som barnen finner intresse kring. Samtliga 

uttryckte att de hade en grundplanering, men att denna var flexibel. 

Alla pedagoger uppgav att de arbetade i projekt. En pedagog (Lena) kallade det tema- arbete. 

På en av förskolorna planerades projektet långt innan utförandet. Om de skulle starta ett 

projekt med början på hösten planerades det redan på våren för att det skulle finnas tid till 

förberedelse och fördjupning hos pedagogerna. Ämnet bestämdes utifrån den tidigare 

utvärderingen, sedan ’scannas’ barnens intresse in under hösten som utmynnar i projektets 

olika delar. De övriga pedagogerna uttryckte att de försökte fånga upp barnens intresse, frågor 

och funderingar i vardagen på förskolan och sedan utgår från detta i kommande 

projektarbeten. Samtliga pedagoger menade att det var viktigt att göra saker som fångar 

barnen, som väcker ett intresse hos dem. De ansåg det också viktigt att barnen får använda sin 

fantasi och får stor frihet i sitt skapande, utan mallars begränsning. Pedagogerna såg fördelar 

med att arbeta i projekt och menade att barnen på detta sätt får möjlighet att utveckla olika 

delar, såsom skapande, musik, drama osv. och där barnen ges utlopp för de ’hundra språken’. 

Tre pedagoger (Marie, Lisa och Ida) var negativt inställda till mallar och ’fylla i’ uppgifter 

och lät inte heller barnen använda ett sådant material i sin verksamhet. De ville hellre ge 

barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi och ville framhäva mångfald och 

uniciteten hos varje individ i barngruppen. Dessa pedagoger menade att de tränar barnen att 

göra själva och genom att inspireras av varandra.   

På en av förskolorna fanns en ateljépedagog som har till uppgift att bl.a. utmana barnen i olika 

verkstäder och hjälpa dem att komma igång med arbetet eller stimulera barnet att våga prova 

ett nytt material. De övriga förskolorna hade inte någon särskild ateljépedagog, utan där 

turades pedagogerna om att utmana barnen i deras skapandeprocesser. 

En av pedagogerna (Ida) betonade vikten av mångfald och att de i praktiken också hela tiden 

synliggör olikheter genom att uppmuntra och belysa att alla tänker olika, gör olika och löser 

problem på olika sätt. Detta gör de i samtal, i dialog, i dokumentationer, när barn gör något 

och under reflektion, då de talar om det man har gjort och hur man har tänkt, hur varje barn 

har tänkt om någonting.  

Pedagogisk dokumentation 
Inspirationen från Reggio har inneburit större fokus på dokumentationen än tidigare bland 

pedagogerna, enligt dem själva. Någon uppgav att de knappt inte alls använde sig av 

dokumentation förut, eftersom tillräcklig utrustning saknades. Lisa framhöll att det tidigare 

bara kunde finnas exempelvis en kamera på en hel förskola som skulle skickas runt bland 

personalen. Situationen i dag med digitalkameror och datorer underlättar 
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dokumentationsarbetet betydligt, menar hon. Gemensamt bland studiepersonerna är att en 

medvetenhet om dokumentationens betydelse finns bland dessa, men att flera också uttrycker 

att de behöver utveckla användandet av denna i sin verksamhet.  

Dokumentationen sågs av pedagogerna i min studie som ett verktyg för att kunna se vad det är 

barnen gör och för att kunna se sin egen påverkan i situationen. Den sågs som viktig både för 

barnen själva och för pedagogerna och fungerar som ett verktyg för att kunna reflektera över 

vad man håller på med och för att få syn på nya saker och därmed kunna tänka och arbeta 

vidare. De menade att dokumentationen också är bra för att synliggöra verksamheten för 

barnens föräldrar. Ida var ensam om att poängtera att den också var betydelsefull för att 

synliggöra förskoleverksamheten utåt för andra människor i samhället, såsom politiker och 

beslutsfattare. Samtliga pedagoger uppgav att de i portfolios också sparar dokumentationer 

över barns olika processer i förskolans verksamhet. Lena framhävde att dokumentation också 

kan användas för att barnen tycker att det är roligt och att man inte alltid bara behöver fota 

barns lärandeprocesser, utan också andra händelser i barnets vardag på förskolan. 

Ida uttrycker följande om sin syn på dokumentationens funktion i verksamheten: 

Den är ju viktig dels för att synliggöra barnen så klart, deras göranden, deras 

undersökanden, kommunikationen, dialogen, interaktionen med barn, miljö och material. 

Men sen också pedagogens påverkan, hur vi pedagoger påverkar den situation vi 

dokumenterar, det är jätteviktigt, för vi gör så mycket omedvetet som vi inte förstår och 

inte ens har hört eller tänkt och efteråt upptäcker vi det i dokumentationen. Och sen då för 

att kunna veta hur utmanar vi vidare? Hur hakar vi på i det barnen håller på med för att gå 

vidare? (Ida) 

En pedagogs uppfattning (Ida) skiljde sig åt från de övriga eftersom hon poängterade 

betydelsen av att även barnen själva bör ges möjlighet att dokumentera sina kompisar. De 

kunde få en utmaning i att dokumentera sina kompisar som skulle utföra någonting och hur de 

gick tillväga för att göra det här. På denna förskola fick barnen fota, skriva, rita och välja 

vilka verktyg de tyckte de behövde för att kunna dokumentera det som deras kamrater höll på 

med. De fick också själva välja ut foton från datorn och hade också ett eget 

dokumentationsrum.   

Samtliga pedagoger uttryckte en medvetenhet om skillnaden mellan dokumentation och en 

pedagogisk dokumentation. Marie uttryckte att ”det inte bara får bli ett fotoalbum med en 

massa text” om det ska kunna kallas en pedagogisk dokumentation, utan poängterade att det 

krävs reflektion om vad barnet har lärt sig, så att barnet får syn på sitt eget lärande. Med 

inspirationen från Reggio har lärandet fått en ny innebörd och det är barns lärandeprocesser 

som också ska vara det centrala i dokumentationen, enligt pedagogerna. De menar vidare att 

barnens möjlighet till reflektion har utvecklats i och med inspirationen från Reggio Emilia. 

Tre av pedagogerna (Lisa, Marie och Lotta) påpekade att det krävdes en tight organisation och 

struktur för att kunna hinna med tiden för efterarbete, reflektion och den pedagogiska 

dokumentationen och upplevde en tidsbrist inför detta arbete i sin verksamhet. De uppgav att 

det inte finns tillräckligt med tid för reflektion i arbetslaget, samtidigt som de inser betydelsen 

av denna i sitt arbete. Marie beskrev att de får ta tillvara på när tillfälle ges, t.ex. ute på gården 

eller på lunchrasten, då de kan prata om exempelvis hur de ska gå vidare med ett projekt eller 

varför något inte blev som de hade tänkt att det skulle bli. Fyra av pedagogerna uttryckte 

uppfattningen att de kunde utveckla den pedagogiska dokumentationen och använda den mer 

med barnen samt att de kunde bli bättre på att reflektera mer med varandra. Ida särskiljde sig 

från de övriga genom att ge uttryck för att den pedagogiska dokumentationen samt reflektion i 
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arbetslaget kunde bedrivas på ett professionellt och tillfredsställande sätt och uppgav heller 

inte att tidsbrist förekom. 

Inverkan på barnen 

Samtliga pedagoger ansåg att inspirationen från Reggio Emilia medförde en rad fördelar för 

barnen. De menade att inspirationen från bl.a. Reggios barnsyn kunde bidra till att barnen ges 

goda möjligheter att utveckla självständighet, en god självkänsla och ett gott självförtroende. 

…och det är ju det här med självständighet som kommer in och det märks ju på barnen, 

för de kan mycket, de tänker mycket, de pratar mycket, de ifrågasätter…de kan ta ansvar 

över sig själv, alltså det man kan kräva av dom…mer ansvarsfulla. (Lisa) 

Barnen blir självständiga och företagsamma individer. Jag ser det här på många barn…De 

frågar inte om de får göra något. De behöver inte alltid söka bekräftelse för att få ett okej 

från någon vuxen innan, de bara gör…Jag tror att de inte är rädda för att göra fel och 

vågar därmed testa. (Marie) 

Jag hoppas att det stärker deras självkänsla, att jag kan, jag klarar och att de är värdefulla, 

deras åsikter och tankar…Och det hoppas jag gör att de vågar ta utmaningar i livet i 

förlängningen och vågar prova, lita på sig själva, att det gör ingenting om man inte 

lyckas… (Lotta) 

 

En pedagog (Lisa) menade att Reggio- inspirationen gällande bl.a. vikten av ansvar och 

delaktighet, bidrog till att barnen blir vänligare och bättre kompisar, genom att de kan se att 

de påverkar helheten och ser sitt eget värde. Barnen blir även vänligare bemötta med mindre 

auktoritet av de vuxna, enligt denna pedagog. Flera beskrev att barnen är väldigt hjälpsamma 

mot varandra och menade att de är inställda på att lära varandra och att lära sig av varandra.  

Gemensamt för alla i studien var också uppfattningen att barnen i en Reggio- inspirerad 

verksamhet blir självständiga, vilket visar sig genom att de inte ber personalen om hjälp med 

allt, utan försöker själva eller frågar en kompis.  

De har inte samma behov av att få hjälp med allt, som när jag började jobba. Då hjälpte vi 

ju barnen väldigt mycket egentligen i alla vardagssituationer och nu när man låter dom få 

prova och göra så klarar dom ju det så bra. (Lotta) 

En av pedagogerna (Ida) gav tydligt uttryck för uppfattningen om vilken roll deras förskola 

har och vilken som var deras vision. Denna pedagog var den enda som uttryckte en koppling 

mellan förskolans roll och samhället i övrigt och menade att förskolan fostrar morgondagens 

medborgare: 

Frågan är vad vill vi ha för samhälle? För vi fostrar medborgare, vi fostrar morgondagens 

samhälle! Och vad är det för samhälle vi vill ha? Allt det vi vuxna och pedagoger gör det 

bottnar ju i någonting, det bottnar i en barnsyn, kunskapssyn…Här skapar vi ju barn som 

tränas i att förhandla, att stå för sina åsikter, träna sig i att förmedla det dom tänker, men 

också förhandling, en demokratisk process…De fostras i att bli kreativa individer som ser 

en mångfald, möjligheter och att tänka på olika sätt… Och det är det samhället vi vill ha! 

(Ida) 

Samma pedagog menade att barnet får tränas i att uttrycka sig, sina tankar och idéer i deras 

verksamhet och utvecklar därmed sin självkänsla och får dessutom ett rikt språk. Barnet 

tränas i mångfald, olikhet, förhandling, att kommunicera sina åsikter och blir en kreativ 

människa, enligt hennes uppfattning: 
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Barnen får träna sig i att se mångfald, möjligheter, att få göra på olika sätt…att vara i 

grupp, att förhandla, att kunna kommunicera sina åsikter…men just det här att lyssna och 

vara beredd på att förändras av andras idéer och tankar…en kreativ människa, det är 

klart…då klarar man sig långt i det föränderliga samhället. (Ida) 

Pedagogerna hade en gemensam uppfattning gällande Reggio- inspirationens betydelse för 

barns utvecklande av kreativitet och fantasi. Lena menade att hon såg fördelar med att 

inspireras av Reggios tankar kring de ’hundra språken’ och hade visionen om att utveckla en 

verksamhet där barnen ges möjlighet att kreativt uttrycka sig på en rad olika sätt, där de får 

tillgång till alla sina språk. Hon menade att Reggio- inspirationen kan innebära ett främjande 

av fantasifulla och kreativa individer. 

Samma pedagog hade en avvikande uppfattning genom att belysa den negativa inverkan som 

en viss tolkning av Reggio Emilia kan medföra, enligt henne: 

Jag tror att många tolkar Reggio som att barn ska få fara vart de vill och få dra fram 

överallt och det ska inte finnas några regler, pedagogerna ska som bara finnas i 

bakgrunden. Det tror jag skapar, hur ska jag säga …individualister, extrema 

individualister, ”här är jag”. I en sådan verksamhet måste man nog ha vassa armbågar, lite 

se mig, att man blir egocentrisk. Jag tror att man måste vara en viss personlighet för att 

klara sig i en sådan miljö, det finns nog många som försvinner, som inte tar plats. Det 

kanske inte är så många som tolkar det så här, men… (Lena) 

En pedagog (Ida) spekulerade också om hur barn från en Reggio Emilia- inspirerad förskola 

sedan klarar sig vidare i skolans miljö och vilken inverkan deras förskola kan ha i den 

fortsatta skolgången. Hon förtydligade att det endast bara var vad hon hade hört från andra 

lärare och menade att detta inte var baserat på någon forskning. Hon hade dock hört från 

andra lärare på en skola att ’deras’ barn beskrivs som barn med mycket tankar och idéer, som 

också har lätt för att uttrycka sig med ett bra ordförråd och ett rikt språk, är mer självgående, 

kan göra val, ta ställning och vet vad de vill, generellt sett. De menade också att dessa 

egenskaper ibland även kan uppfattas som något negativt bland somliga lärare, att dessa barn 

uppfattas som krävande och lite besvärliga. Jag vill dock poängtera att detta endast är 

intervjupersonens utsagor och inte något resultat baserat på forskning. Pedagogen framhöll 

också att det skulle vara intressant med vidare forskning kring detta.  

Sammanfattning av resultatet  
Resultatet visar att inspirationen från Reggio Emilia uttrycks i praktisk verksamhet genom 

pedagogernas förhållningssätt med en syn på barnet som kompetent och rikt på förmågor, en 

lärandesyn där barnet ses som en medkonstruktör av sin kunskap, ett utformande av miljön 

där barnet ges möjlighet till självständighet, utforskande och interaktion samt en ökad 

användning av pedagogisk dokumentation, reflektion och projektarbete. Gemensamt för 

pedagogerna i studien var uppfattningen om att barnen genom Reggio-inspirationen ges 

möjlighet till ökat inflytande, delaktighet, förtroende, större frihet och ansvar i verksamheten. 

Det framgick även att pedagogerna anser att denna filosofi har en positiv inverkan på barnen 

och ser många fördelar för dem i den Reggio- inspirerade verksamheten, bl.a. gällande 

främjandet av självständighet, självkänsla och självförtroende.  

Diskussion 
Denna del kommer att utgöras av en resultatdiskussion, där jag diskuterar mina resultat med 

tidigare framförd forskning. Metoden kommer även att diskuteras. Slutligen kommer jag att 

framföra förslag till framtida forskning. 
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Resultatdiskussion 
Pedagogerna i min studie var överens om att Reggio Emilia inte var någon pedagogik eller 

metod som kunde kopieras helt i deras verksamhet. De menade att de hämtade inspiration 

därifrån och provade olika saker, för att se om/hur det fungerar i deras barngrupp och utifrån 

deras förutsättningar. Malaguzzi och hans efterföljare i Reggio Emilia menade också att deras 

filosofi inte kunde användas som en ’receptpedagogik’ och bli en metodik som kunde 

kopieras och överföras till andra länders förhållanden (Wallin, 1981). Den kan dock användas 

som en inspirationskälla och bidra till ett upptäckande av mönster, invanda föreställningar och 

traditioner i den egna verksamheten som skulle behöva utvecklas eller förändras, enligt 

Barsotti (1997). Även Korpi (2010) framhåller att inspirationen från Reggio Emilia kan leda 

till igenkänning och lust till förändring och förnyelse, vilket enligt henne är två viktiga 

faktorer för att en utveckling ska kunna ske. Flera av pedagogerna i min studie kände också 

lust till förändring och ett behov av förnyelse i samband med Reggio- inspirationen. 

Pedagogerna i min studie betonade också betydelsen av reflektion över sig själv, sin barnsyn 

osv. samt över sin verksamhet och att man inte bara ’trampar på’ som vanligt för att kunna 

göra, med Wallins (2003) uttryck, en pedagogisk kullerbytta med ett efterföljande 

förändringsarbete. Personligen tror jag att det är viktigt att pedagoger ständigt reflekterar över 

och vågar ifrågasätta sina invanda arbetssätt, värderingar och förehavanden, både individuellt 

och tillsammans med sina kollegor. Jag tror att det är betydelsefullt att pedagoger inte ser 

förändring som något negativt, utan att man har en positiv syn på nya tankesätt och 

förändringar samt ser hur verksamheten ständigt kan utvecklas och förbättras genom 

inspiration utifrån, t.ex. från Reggio Emilias filosofi. 

I min studie kunde jag se att det verkade ha betydelse varifrån beslutet att arbeta Reggio- 

inspirerat kom ifrån och vilken entusiasm och intresse det verkade finnas för denna filosofi 

hos pedagogen. Där intresset, entusiasmen och glädjen verkade infinna sig hade idén om att 

starta förändringsarbetet och tankarna om att hämta inspiration från Reggio kommit från dem 

själva. Det var således personalen som var intresserade från början. De var positiva till en 

förändring och hade genom utbildning och/ eller genom erfarenheter och upplevelser av 

Reggio Emilia i praktisk verksamhet utvecklat ett intresse för denna filosofi. Där jag upplevde 

att det fanns en mer negativ inställning till Reggio verkade inte kärnan i filosofin vara fast 

förankrad hos personen själv och pedagogen medgav också att kunskaperna om Reggio 

kändes otillräckliga. I detta fall var beslutet att arbeta Reggio- inspirerat inte taget på eget 

initiativ av pedagogerna på förskolan, utan beslutet kom uppifrån av rektorsledningen. 

Personligen anser jag att det är viktigt att pedagogerna ges möjlighet till en kontinuerlig 

kompetensutveckling i sitt arbete, framför allt om beslutet att förändra kommer uppifrån. Då 

är det för mig självklart att personalen också ges möjlighet till en djupare insikt i och får 

kunskap om den pedagogiska filosofin som de ska inspireras av och ta till sig i verksamhetens 

praktik.  

Några pedagoger i min studie uttryckte också uppfattningen att det inte alltid var så lätt att 

genomföra förändringar i verksamheten, eftersom det ibland var svårt att få med alla i 

arbetslaget ’på samma tåg’. Rektorn sågs som betydelsefull för att stödja förändringsarbetet 

och pedagogerna menade att kompetensutveckling var viktigt. Tid för reflektion i arbetslaget 

sågs som betydande för att kunna prata igenom sin verksamhet och för att kunna utforma en 

gemensam vision för deras förskola. Det ansågs som betydande att all personal strävade mot 

samma mål och hade en gemensam vision med förändringsarbetet. Några av pedagogerna i 

studien ansåg att personalförflyttningar och nedskärningar av personalen hade en negativ 

inverkan på möjligheten att utveckla förändringsarbetet ytterligare. Uppfattningen att det 

fanns svårigheter att kunna förändra en traditionell förskola ”där man gör som man alltid har 

gjort” till något nytt fanns också bland vissa pedagoger. Wallin (2010) hävdar också att det 
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kan vara en utmaning att genomföra ett förändringsarbete där man måste medvetandegöra 

gamla invanda föreställningar och förena teori och praktik i ett nytt synsätt. Personligen tror 

jag att det är viktigt att tillsammans med sina kollegor i arbetslaget ha en öppen, rak, men 

också ödmjuk kommunikation och att man ständigt ifrågasätter sina gamla tankesätt och 

värderingar och vågar ompröva dessa tillsammans i verksamheten. 

Min studie visar att pedagogerna ser Reggio Emilia som ett förhållningssätt och ett speciellt 

sätt att tänka om barn, kunskap och lärande. Pedagogerna i studien ger uttryck för en 

gemensam barnsyn, vilken överensstämmer med Reggio Emilias syn på barnet som 

kompetent, rikt på möjligheter och starkt (Dahlberg et al., 2001). Lenz Taguchi (2005) hävdar 

att man i Reggio fokuserar på barnets förmågor och kompetenser, i stället för att se barnet 

som hjälplöst och fokusera på barnets svårigheter och behov. Detta är också kännetecknande 

för pedagogerna i min studie. Martin Korpi (2010) hävdar att pedagogerna i Sverige har fått 

synen på det kompetenta barnet från Reggio Emilia. Av resultatet framgår också att 

pedagogerna ser barnet som kompetent och rikt och de strävar därmed att ha denna 

utgångspunkt i arbetet med barnen. Resultatet visar att denna barnsyn uttrycks i en 

verksamhet där barnen ges mer ansvar, inflytande, delaktighet och frihet. Personligen anser 

jag att pedagogens barnsyn är väldigt betydelsefull och påverkar mötet med barnet mer än vi 

kanske tror. Om vi har en syn på barnet som kompetent och intelligent, behandlar vi det 

därefter och barnet får en möjlighet att vara just det. Genom vårt förhållningssätt konstruerar 

vi barnet på ett visst sätt, menar Nordin-Hultman (2003). Att pedagogen då möter barnet med 

den kompetenta barnsynen och inte ser det hjälplösa barnet är då av yttersta vikt, anser jag 

personligen.    

Andra likheter mellan pedagogerna i min studie och Reggios teorier finns gällande synen på 

lärande. Såsom i Reggio Emilia ser pedagogerna barnet som ett aktivt subjekt som själv är 

med och konstruerar sin kunskap och identitet i relation till sin omvärld (Dahlberg & Åsén, 

1998). Pedagogerna i min studie har en negativ uppfattning kring förmedlingspedagogiken i 

likhet med Malaguzzi, där man förkastar synen på det passiva barnet som en tom container 

som kan fyllas på med objektiv kunskap, den så kallade absoluta sanningen (Dahlberg & 

Åsen, 1998). I stället vill pedagogerna i min studie ge barnen möjlighet att själva vara med 

och konstruera sin kunskap, genom att ge dem utrymme att utforska, ställa frågor, skapa egna 

hypoteser och teorier, utan fokus på fakta och den universala sanningen, såsom i Reggio 

Emilias verksamhet (Lenz Taguchi, 1997). Jag tror att det är viktigt att pedagogen är 

medveten om att hennes roll inte är att förmedla kunskap till barnet, utan i stället inser att den 

vuxne och barnet är kunskapssökande tillsammans. Att pedagogen ser sig själv som en 

lärande individ tillsammans med barnet i ett livslångt lärande och inte tror att hon själv 

innehar all kunskap är nog väsentligt i pedagogens yrkesroll. Jag tror också att det är viktigt 

att barnet tidigt får lära sig att tänka själv, ifrågasätta och problematisera och att pedagogen 

inte alltid tar på sig den förmedlande och föreskrivande rollen. 

Miljön i Reggio Emilia anses vara viktig när det gäller att skapa goda förutsättningar för barns 

lärande och anses ha en stor påverkan på barnen, enligt Dahlberg & Åsén (1998). Samtliga 

pedagoger i min studie belyste också vikten av att ha en välfungerande och rik miljö och 

påpekade att förskolorna i Reggio fungerade som en inspirationskälla i utförandet av denna. 

Personligen tror jag också att miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande, men 

menar att förändringar i miljön inte är tillräckligt för att benämna sin förskola som Reggio- 

inspirerad. En av pedagogerna poängterade just detta och menade att somliga tror att Reggio 

enbart innebär en barnanpassad fysisk miljö med låga bord och små stolar och att inte deras 

pedagogiska budskap framhålls, genom inspiration från barnsynen, kunskapssynen osv. 
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Något som förvånade mig var att det endast var en person i min studie som uttryckte 

uppfattningen om förskolans demokratiska uppdrag, vilket också utgör grunden i Reggio 

Emilias filosofi, enligt Göthson (2010). Att det bara var en person som gav uttryck för detta, 

stämde såldes med denna persons uppfattning om att ingen pratar om det demokratiska 

uppdraget i samband med Reggio Emilia- inspirationen. Det kanske dock bara var en 

tillfällighet att ingen nämnde och gav uttryck för demokratins betydelse i Reggio och behöver 

inte betyda att de övriga pedagogerna saknade en insikt om detta. 

I Reggio Emilias arbete med dokumentation betonas barns lärandeprocesser mer, dvs. vad och 

hur barnet gör något, i stället för en fokusering på slutprodukten (Lind, 2010). Detta är något 

som pedagogerna också strävar efter att förtydliga bl.a. i sitt dokumentationsarbete. De vill 

också utveckla dokumentationen till att bli en mer pedagogisk dokumentation, där tiden för 

reflektion tillsammans med barnen bör prioriteras mer. Pedagogerna är medvetna om vikten 

av att använda den pedagogiska dokumentationen i sitt arbete, men bristen på tid för 

efterarbete och reflektion uttrycks som en hindrande faktor. Orsaker till denna tidsbrist kan 

bero på, enligt vissa pedagoger i min studie; större barngrupper, mindre personal, 

vikarieindragningar, dålig organisation med ökad arbetsbelastning som följd. Personligen 

anser jag att dokumentationen har många vikiga aspekter, bl.a. för att synliggöra 

verksamhetens arbete utåt inte bara för barnens föräldrar, utan också för politiker och 

beslutsfattare så att de får insyn i förskoleverksamheten.  

Jag vill påstå att pedagogernas uppfattningar i denna studie är socialkonstruktionistiska, 

eftersom de, såsom Dahlberg et al. (2001) beskriver, inte ser barnet enbart som en biologisk 

och psykologisk varelse i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, utan framhåller att barnet 

konstrueras, blir till, i ett samspel med andra människor och miljöer i sin omvärld. 

Pedagogerna i min studie framhåller även i likhet med Reggio Emilia betydelsen av att barnet 

ges goda möjligheter till interaktion med andra barn och vuxna, med en rik miljö och ett 

stimulerande material. Pedagogerna i studien ger också uttryck för ett postmodernistiskt 

synsätt i uppfattningarna om sin Reggio- inspirerade verksamhet. De gav bl.a. uttryck för 

vikten av mångfald, olikhet, unicitet, det icke-linjära och subjektivitet i arbetet med barnen, 

vilket är begrepp som Dahlberg (2001) brukar använda som kännetecknande för 

postmodernismen. I vår tid tror jag att det är betydande och nödvändigt att barnet redan tidigt 

får möjlighet att ta sig an ett synsätt där olikhet inte anses som något negativt, utan i stället ses 

som en resurs i vårt samhälle. Detta anses också som viktigt i Reggio Emilia, där pedagogerna 

strävar efter att synliggöra mångfald, olikhet och unicitet i sin förskoleverksamhet (Göthson, 

2010). 

Jag ser även likheter med Vygotskijs teorier i uppfattningarna hos pedagogerna i min studie. 

Bland flera av pedagogerna ansågs det viktigt att barnen ges möjlighet till interaktion med 

andra i dialog samt att de ges möjlighet att lära av varandra i ett samspel. Vygotskij menade 

att dialogen och de mellanmänskliga interaktionerna utgör grunden för vår utveckling och 

menade att lärandet föds i relation med andra (Strandberg, 2006). Pedagogerna i min studie 

uppmuntrade och såg värdet i att barnen skulle ges möjlighet att lära av varandra, vilket 

samstämmer med Vygotskijs syn på lärande. Pedagogerna uttrycker en gemensam uppfattning 

om betydelsen av att ge barnen rätt utmaningar, som ligger där barnen befinner sig eller ett 

litet ’snäpp’ ovanför, som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, för att främja 

barnets utveckling och lärande (Vygotskij, 1995). En annan tanke som delades med Vygotskij 

var betydelsen av att barnet ges möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet. Pedagogerna 

i min studie delade uppfattningen om betydelsen av att barnet ska få uttrycka sig på olika sätt 

och få tillgång till de hundra språken, vilket också är betydande i Reggio Emilia, enligt 

Jonstoij & Tolgraven (2001). Jag kan därmed se tydliga kopplingar mellan Vygotskij och 
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Reggio Emilias syn på lärande. Av min studie drar jag slutsatsen att Vygotskijs teorier är 

aktuella än i dag i vårt pluralistiska samhälle där vi lär av och tillsammans med andra.  

Fenomenografins utgångspunkt att våra tidigare erfarenheter påverkar våra uppfattningar kan 

också påvisas i denna studie. Exempelvis hade en av pedagogerna i min studie negativa 

erfarenheter av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, efter att ha gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning på en Reggio- inspirerad förskola, vilken tolkat denna på ett, enligt henne, märkligt 

sätt. Denna erfarenhet medförde således en påverkan av hennes uppfattning om denna filosofi. 

De övriga pedagogerna hade positiva erfarenheter av denna, vilket också visade sig i deras 

uppfattningar. Alexandersson (1994) hävdar också att utgångspunkten i fenomenografin är att 

alla människor har olika erfarenheter som påverkar hur vi uppfattar ett visst fenomen. Även 

Marton (1981) poängterade att samma fenomen uppfattas och kan få olika innebörd hos olika 

människor. 

Min studie visar också att det inte bara finns ett sätt att tänka och se på Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi, såsom Dahlberg et al. (2001) också betonade. Pedagogerna uttryckte 

många gemensamma uppfattningar om denna pedagogiska filosofi, men det fanns också 

skillnader i sättet att tänka om och inspireras av Reggio Emilia. Gemensamt uppger de att de 

har inspirerats av framför allt barnsynen, utformandet av miljön, den pedagogiska 

dokumentationen och sättet att arbeta i projekt, där en strävan finns om att ge barnet möjlighet 

till att utveckla sina hundra språk. Skillnader finns dock i uppfattningen om hur väl denna 

inspiration har kommit till uttryck i praktiken. Somliga uppfattar att mer förändringar behövs, 

bl.a. i miljöns utformning och även där det gäller att befästa teorin i praktiken bland hela 

arbetslaget. Skillnader finns även i uppfattningen om kärnan i Reggios filosofi, där bara en av 

deltagarna uppgav det demokratiska uppdraget som grunden. De övriga betonade att Reggio 

stod för ett förhållningssätt där barnen sågs som kompetenta och där miljön var viktig samt att 

man strävade efter att utveckla självständiga och starka individer. Det finns också likheter 

mellan pedagogernas uppfattning vad Reggio- inspirationen innebär för deras verksamhet och 

mellan Martin Korpis (2010) studie som visar vad denna har inneburit för den svenska 

förskolan. Hon menar att denna inspiration i Sverige har medfört en förändrad barnsyn, där 

barnet ses som kompetent och som aktivt i sitt eget kunskapade. Detta har i sin tur medfört 

pedagoger som ger barnet möjligheter att tänka och känna själva, där de fungerar som 

handledare som utmanar barnet i sitt lärande. I den svenska verksamheten har det också skett 

en ökad användning av den pedagogiska dokumentationen och en utveckling av 

projektarbetet, där barnet ges större tillgång att bruka sina hundra språk, som en följd av 

inspirationen från Reggio Emilia, enligt Martin Korpi (2010). Resultatet visar att pedagogerna 

i min studie uppfattar inspirationen från Reggio på ett liknande sätt såsom i Martin Korpis 

forskning. Personligen tror jag att inspirationen från Reggio bl.a. kan bidra till en ökad 

professionalitet hos pedagogerna, där reflektionen kan medföra en ökad medvetenhet om sitt 

eget förhållningssätt och hur detta påverkar barnets utveckling och lärande.  

Resultatet visar att pedagogerna delar uppfattningen att Reggio Emilia- inspirationen medför 

många fördelar och har en positiv inverkan på barnet. De framhåller att deras verksamhet kan 

främja barnets självständighet, självkänsla och självförtroende, i likhet med Reggio Emilias 

filosofi, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Barnet ges möjlighet att 

utveckla sin kreativitet, fantasi, förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och stå för dem, 

förmåga att förhandla, samarbeta och får lära sig att se mångfald som en resurs, enligt 

pedagogerna. Personligen anser jag att ett av de viktigaste målen att sträva mot i 

förskoleverksamheten är att de vuxna ska främja och stärka barnets självtillit och tilltro till 

den egna förmågan samt att barnet ges möjlighet att få utveckla självkänsla och ett starkt 

självförtroende.  
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Dahlberg et al. (2001) hävdar att det finns olika tolkningar av vad Reggio Emilia är. I min 

studie har jag dock mest sett likheter i uppfattningarna kring den Reggio- inspirerade 

verksamheten, även om några få skillnader också har funnits. Varierar då den Reggio- 

inspirerade förskoleverksamheten beroende på de pedagoger som arbetar där? Bidrar dessa 

pedagogers uppfattningar till hur en Reggio- förskola utformas och bedrivs?  Min studie visar 

att följande faktorer kan ha betydelse och inverka på hur inspirationsarbetet bedrivs och 

uppfattas av pedagogen: Kom initiativet till förändringsarbetet uppifrån eller fanns intresset 

hos pedagogerna själva? Har personalen fått möjlighet att få tillräcklig kunskap inom området 

eller behövs kompetensutveckling? Finns en gemensam vision med verksamheten, där hela 

personalen strävar mot samma mål? 

Personligen tror jag att pedagogernas uppfattning kan ha en inverkan på verksamhetens 

praktik, vilket eventuellt också kan medföra en variation inom förskolor som alla benämner 

sig som Reggio Emilia- inspirerade. Miljön ansågs som betydelsefull av samtliga 

intervjupersoner, men jag observerade samtidigt denna vid mitt besök för intervjun och 

noterade att den kunde se väldigt olika ut på de olika förskolorna trots de gemensamma 

uppfattningarna i teorin om miljöns betydelse i den Reggio- inspirerade verksamheten. Någon 

pedagog medgav dock att fler förändringar i miljön var nödvändiga. I Reggio Emilia anses det 

viktigt att teori och praktik går att förena och att det inte bara blir en massa fina ord som sedan 

inte realiseras i praktiken (Göthson, 2010). Hur personerna i min studie tillämpar sina 

teoretiska uppfattningar i verkligheten, dvs. hur teori och praktik förenas i den reella 

verksamheten kan jag dessvärre inte svara på genom denna undersökning, eftersom min studie 

begränsar sig till att ta reda på pedagogers personliga uppfattningar om och beskrivningar av 

sin Reggio- inspirerade verksamhet. Lind (2010) poängterar också att formuleringsarenan och 

realiseringsarenan kan skilja sig åt. För att få reda på om deras utsagor också överensstämmer 

i den reella praktiken skulle ytterligare studier med observationer på förskolorna vara 

nödvändiga.  

Metoddiskussion 
Jag anser att intervjun var ett lämpligt metodval utifrån mitt syfte. Alexandersson (1994) 

hävdar också att intervjun är ett lämpligt redskap för att få svar på hur en människa uppfattar 

ett visst fenomen. 

Kvale (1997) menar att en väl genomförd intervju kan vara en positiv och berikande 

upplevelse för både intervjuaren och den intervjuade, där båda kan få nya insikter och 

utveckla ny kunskap i en situation präglad av nyfikenhet, entusiasm och respektfullhet. Kvale 

(1997) menar vidare att det för den intervjuade kan upplevas som berikande och ovanligt att 

få medverka i en situation där man under kanske en timmes tid får möjlighet att uttrycka sin 

uppfattning kring ett ämne, inför en lyssnande och intresserad person. Jag uppfattade 

intervjusituationerna som intressanta och känner att jag fick svar på mina forskningsfrågor. 

Jag blev positivt bemött med nyfikenhet och intresse över min studie och kände mig 

välkommen av samtliga undersökningspersoner. 

Jag har under mitt arbete följt intervjuundersökningens sju stadier, dvs. tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale, 1997). Jag inledde 

arbetet med att formulera syftet med undersökningen och ställde mig frågorna: vad, hur och 

varför? Sedan planerade jag för vidare stadier innan intervjuerna genomfördes. Därefter 

förberedde jag intervjumaterialet för analys, genom att skriva ut och transkribera intervjuerna. 

Sedan valde jag analysmetod och påbörjade denna. Efter detta fastställdes intervjuresultatens 
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reliabilitet och validitet, därefter påbörjades arbetet med rapporteringen av undersökningens 

resultat. 

Det finns alltid en risk att intervjupersonerna uttrycker det som de tror förväntas av dem eller 

att de vill uttrycka en mer positiv utsaga än hur det egentligen ser ut i verkligheten. Svarens 

tillförlitlighet och studiens sanningsenlighet kan, enligt Thurén (2007), vara svåra att fastställa 

genom denna undersökningsmetod. De kanske uttrycker en visionär verklighet i stället för en 

realistisk verklighet. Detta försökte jag undvika genom att inledningsvis upplysa 

studiedeltagarna att det var deras uppfattning jag var ute efter och att det inte fanns några rätta 

eller felaktiga svar. Jag försökte också följa upp deras svar med följfrågor för att få en djupare 

förståelse av deras uppfattning. Jag använde bandspelare och spelade in hela intervjuerna, 

vilka sedan transkriberades ordagrant efteråt, för att kunna analyseras vidare utan att mina 

egna tolkningar skulle påverka resultatet. Jag anser att följande faktorer bidrar till att öka 

reliabiliteten i min studie: inspelningen av intervjuerna, transkriberingen av dessa ordagrant, 

positivt samspel och atmosfär under intervjuerna där bandspelaren inte verkade utgöra något 

hämmande hinder, en genomarbetad intervjuguide där ledande frågor undveks och där 

frågorna blivit granskade innan och dessutom testade i en provintervju.    

Framtida forskning 
Under genomförandet av min studie har jag mött uppfattningen hos pedagoger att de ser stora 

likheter med Reggios filosofi och vår svenska läroplan för förskolan, Lpfö 98. De arbetar efter 

läroplanens riktlinjer samtidigt som de säger sig vara Reggio- inspirerade, med uppfattningen 

att det nästan är samma sak bland somliga pedagoger. En person i min studie hävdade också  

att många förmodligen arbetar Reggio-inspirerat utan att de vet om att de är just det. Många 

har nog ’Reggio-tänket’ trots att de inte har insikt om eller är medvetna om denna 

pedagogiska filosofi och inte heller har kännedom om att läroplanen också är Reggio- 

inspirerad. Man kan då fråga sig vad som egentligen skiljer en Reggio- inspirerad förskola 

med en ’vanlig’ traditionell förskola? Detta skulle vara intressant att undersöka genom fortsatt 

forskning, anser jag personligen. 

Jag skulle även finna det intressant att undersöka vidare vilken inverkan den Reggio Emilia- 

inspirerade verksamheten kan ha på barnen i förlängningen i deras fortsatta skolgång. Kan 

man se några generella skillnader i barnens studieresultat och förmåga att ’klara sig’ i skolan 

genom en jämförelse med barn från traditionella förskolor och barn som har deltagit i Reggio 

Emilia förskolor? 

För att undersöka den Reggio Emilia- inspirerade verksamheten ytterligare skulle man kunna 

genomföra en studie baserad på personliga observationer över hur denna pedagogiska filosofi 

yttrar sig i verkligheten ute på olika förskolor.
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Bilaga 1 

Ett barn är gjort av hundra 

 
Barnet har 

hundra språk 

hundra händer 

hundra tankar 

hundra sätt att tänka 

att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 

att förundras att tycka om 

hundra lustar 

att sjunga och förstå 

hundra världar 

att uppfinna 

hundra världar 

att drömma fram 

 

ett barn har 

hundra språk 

(och därtill hundra hundra hundra) 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

 

Man ber barn: 

att tänka utan händer 

att handla utan huvud 

att lyssna men inte tala 

att begripa utan glädjen i 

att hänföras och överraskas 

annat än till påsk och jul. 

 

Man ber dem: 

att bara upptäcka den värld 

som redan finns 

och av alla hundra 

berövar man dem nittionio. 

 

Man säger dem: 

att leken och arbetet 

det verkliga och det inbillade 

vetenskapen och fantasin 

himlen och jorden 

förnuftet och drömmarna 

är företeelser 

som inte hänger ihop. 

 

Man säger dem 

att det inte finns hundra 

Men barnet säger: 

tvärtom, det är hundra som finns. 

 

                                            Loris Malaguzzi (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 53)   



 

 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide med frågeställningar 
 

1. När kom du i kontakt med Reggios pedagogiska filosofi för första gången? Vilka 

tankar fick du då? 

2. Hur länge har er verksamhet varit Reggio Emilia- inspirerad? 

3. Hur kom det sig att ni började arbeta Reggio- inspirerat? 

 

4. På vilka sätt upplever du att er verksamhet har inspirerats från Reggio Emilia? 

5. Hur skulle du beskriva inspirationen från Reggio gällande synen på barnet? Kan du ge 

exempel på hur denna barnsyn kommer till uttryck i er praktik? 

6. Hur tänker du kring Reggios syn på kunskap och lärande? På vilket sätt konkretiseras 

och uttrycks denna i er verksamhet? 

7. Hur ser du på pedagogens roll i er verksamhet? 

8. På vilket sätt inspireras du från Reggio när det gäller ditt förhållningssätt mot barnen? 

9. Kan du beskriva om/hur ni har hämtat inspiration från Reggio gällande utformandet 

av den fysiska miljön? Hur tänker du kring Reggios devis ’miljön - den tredje 

pedagogen’? 

10. Hur beskriver du ert arbetssätt? 

11. Hur anser du att ni har inspirerats från Reggio gällande den pedagogiska 

dokumentationen? Vilken funktion och betydelse har den i er verksamhet? 

12. Vilken inverkan tror du att Reggio- inspirationen har på barnen? Vad ’vinner’ barnen 

på denna? 

13. Upplever du att Reggio- inspirationen kommer till uttryck (märks) i barngruppen, 

genom barnens relationer sinsemellan eller i relationen mellan barnen och de vuxna 

eller på annat sätt? 

 

14. Vad vill du att barnen främst ska utveckla och lära sig i er verksamhet? 

15. Vilka för- och eventuella nackdelar finns med att arbeta Reggio- inspirerat? 

16. Hur anser du att er Reggio- inspirerade verksamhet går att förena med Lpfö 98:s 

riktlinjer och krav? 

17. På vilket sätt skiljer sig er Reggio- inspirerade verksamhet från en traditionell 

förskola, anser du?  

18. Varför tror du att Reggio Emilias filosofi har blivit så populär och blivit en 

inspirationskälla till många förskolor? 


