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Sammanfattning 
 

 

 

 

 

Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av ”lyssnande” tar sig ut-

tryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad ”lyssnandets 

pedagogik”. Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex 

förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställ-

ningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten – det vill säga vad konstitue-

rar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver bar-

nen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; 

hur visar sig barnens röst – vilka av barnens alla olika intressen får gensvar 

och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna ”möjligt att tän-

ka” i en Reggio Emiliakontext. Intervjusvaren tolkas utifrån utvecklingspsy-

kologisk teoribildning enligt Daniel Stern och ett diskursanalytiskt perspek-

tiv enligt bland annat Michel Foucault.  Resultaten visar att ”lyssnande” på 

de Reggio Emiliainspirerade förskolorna inordnas i specifika lyssnandetek-

niker som riktar pedagogernas lyssnande i vissa riktningar och strävar bort 

från det omedelbara och spontana. Lyssnandeteknikerna leder in barnens 

kunskapande i givna ramar och omdirigerar deras eget meningsskapande i 

riktning mot vad man som barn bör och inte bör skapa mening kring. Även 

förskolornas organisation och iscensättningen av den pedagogiska miljön ger 

budskap till barnen om vad som betraktas som önskvärt och värdefullt i den 

förskolepedagogiska praktiken. Resultaten tyder också på att den Reggio 

Emiliainspirerade pedagogiken på de undersökta förskolorna är bärare av en 

kultur där man som pedagog undviker att ifrågasätta det man tycker är pro-

blematiskt i den egna verksamheten. Istället inordnar sig pedagogerna inom 

Reggio Emiliapedagogikens ramar i vad som kan kallas ”Reggiodiskursens 

doxa”. 

Nyckelord: förskola, diskurs, Reggio Emiliainspirerad pedagogik, lyssnande, 

distans, reglering, dialog, meningsskapande, disciplinär styrning, pedagogisk 

dokumentation, pedagogisk miljö. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

The aim of the study is to investigate how different aspects of “listening” are 

reflected in a Reggio Emilia-inspired pedagogy - also known as “the peda-

gogy of listening”. In interviews with nineteen pedagogues and eighteen 

children at six preschools the concept of listening is examined from three 

main aspects: How does the act of listening itself develop – that is, what con-

stitutes a listening approach according to the pedagogues, and how do the 

children describe their experience of listening and being listened to in the 

context of a preschool; how do the children´s voices manifest themselves - 

which of the children´s interests meet with a response and which do not; and 

what is “possible to think” according to the pedagogues in a Reggio Emilia 

context. The interview responses are interpreted by means of developmental 

psychology theories according to Daniel Stern and a discourse-analytical 

perspective according to Michel Foucault. The findings show that “listening” 

at Reggio Emilia-inspired preschools is fit into specific techniques of listen-

ing that point pedagogues’ listening in certain directions and strive away 

from the immediate and the spontaneous. The techniques of listening direct 

the children´s building of knowledge into given frameworks and re-direct 

their own making of meaning towards what, as children, they should and 

should not create meaning around. The organization of the preschools and 

staging of the physical environment also send messages to the children about 

what is considered desirable and valuable in pedagogical practice. The find-

ings also suggest that Reggio Emilia-inspired pedagogy at the preschools 

studied is the bearer of a culture in which the pedagogues avoid questioning 

what they think is problematical in their own activities. Instead they arrange 

themselves within the framework of Reggio Emilia pedagogy in what could 

be called the “doxa of the Reggio discourse”.  

 

Keywords: preschool, discourse, Reggio Emilia-inspired pedagogy, listen-

ing, distance, regulation, dialogue, making of meaning, disciplinary govern-

ance, pedagogical documentation, pedagogical environment. 
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Förord 
 

 

 

 

 

Den här licentiatavhandlingen är en kritisk granskning av en förskolediskurs 

som under drygt ett decennium etablerat sig som det givna sättet att tänka 

kring förskolepedagogik. De flesta av oss som idag är verksamma inom för-

skolefältet är – medvetet eller omedvetet - delaktiga i att implementera dis-

kursens förgivettaganden. Även om det kan vara problematiskt att ställa sig 

utanför diskursens råmarker och granska det till synes självklara är det vik-

tigt att vi gör det. För den nya förskolediskursen har påtagliga konsekvenser 

för förskolans barn, konsekvenser som är nödvändiga att synliggöra och 

diskutera. Efter min magisteruppsats Forskande, kompetent och nyfiken – om 

en dold läroplan i förskolan fick jag många mejl från pedagoger som 

beskrev sina egna erfarenheter av Reggio Emiliainspirerad pedagogik och 

som också efterlyste en kritisk granskning.1 Min önskan är att denna avhand-

ling kan bidra till att lyfta en dialog som är ”ohörd” i det offentliga samtalet 

kring förskolan men som ändå finns där bland pedagoger och föräldrar.  

 

Livet tar inte paus bara för att man skriver en avhandling. Jag vill innerligt 

tacka min handledare Inge Johansson. Du har stöttat mig i mina tankar och 

gett mig utrymme och frihet att tänka självständigt på samma gång som du 

lotsat mig när jag behövde lotsning. Med lyhördhet och skicklighet pushade 

du mig alldeles lagom mycket så att jag kunde slutföra avhandlingen fast 

livet klampat på med storstövlarna. Utan dig hade det faktiskt inte blivit 

någon avhandling. Ett stort och varmt tack också till min biträdande handle-

dare, Anne-Li Lindgren. I slutet av avhandlingsarbetet kom du in som en 

virvelvind och stuvade frejdigt, professionellt och respektfullt om i min text. 

Dina kloka synpunkter och din kunskap om den akademiska textens re-

gleringar hjälpte mig mer än du anar. Tack också till alla pedagoger och barn 

på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna för att ni delade med er av era 

kloka och insiktsfulla tankar kring förskoletillvaron! Era berättelser om för-

                                                      
1 Sara Folkman, 2011.  
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skolans villkor i dagens Sverige skulle egentligen kunna bli en alldeles egen 

bok. 

 

Mamma. Trots att den stora sorgen slog till mitt under avhandlingsarbetet så 

lyckades du ändå vara både min främsta supporter och min skarpaste kriti-

ker. Dina snillrika tankespår och intellektuella krumsprång har hjälpt mig 

tusen gånger och ideligen har du räddat texten från mina mest blommiga 

formuleringar. Och tack till dig Mårten, för alla gånger som du engagerat har 

lyssnat när jag läst upp textavsnitt fast du hellre ville lyssna på musik, och 

för de hundratals kvällar som du har städat, diskat, handlat, lagat mat medan 

din fru försvunnit in i avhandlingsdimman. Och tack förstås till mina döttrar, 

Lydia och Fanny! Varje dag gör ni mig outsägligt stolt med ert rakryggade 

ifrågasättande av det ni tycker är fel och orättvist i skolan och i samhället!  

 

Den här avhandlingen är till dig pappa. Du gav mig en självklar känsla av att 

också barns åsikter är värdefulla och måste bli lyssnade till med respekt. Du 

gav mig modet att tänka självständigt och kritiskt och du gav mig Foucault, 

Marx och Bourdieu. Jag saknar dig.   

 

 

Stockholm, Tallkrogen, 2016. 

 

Sara Folkman 
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Del I - Inledning  

Historien om Reggio Emiliapedagogiken inleds i ett sönderbombat Italien där 

den unge Malaguzzi mitt i ruiner och krigsdamm bygger upp en förskole-

verksamhet som var tänkt som värn mot det auktoritära samhälle som banat 

väg för fascismen under kriget: 

 

Den 25 april 1945 – befrielsedagen efter andra världskriget och inbör-

deskriget – började människorna i det norditalienska landskapet Emi-

lia-Romagna ett målmedvetet och mödosamt uppbyggnadsarbete. I 

den lilla byn Cella utanför Reggio Emilia hade en grupp föräldrar be-

stämt sig för att bygga en förskola. Genom att sälja en stridsvagn, någ-

ra lastbilar och hästar som de flyende tyskarna lämnat efter sig fick 

man en ekonomisk grundplåt till förskolebygget. Med hjälp av bl. a 

tegelstenar och träbjälkar från sönderbombade hus byggde föräldrarna 

på kvällar och helger så småningom upp en egen förskola. Loris Ma-

laguzzi, en ung förskollärare och f. d partisan, hörde talas om det fan-

tastiska initiativet och begav sig till Cella på cykel. Där slogs han med 

häpnad av människornas hängivna arbete. Föräldrarna övertalade ho-

nom att arbeta tillsammans med dem som lärare och inom kort byggde 

man upp flera föräldradrivna förskolor, trots stort motstånd från olika 

myndigheter och den katolska kyrkan.2 

 

Berättelsen har samma grundläggande struktur som den klassiska sagan, med 

den unge hjälten som med ett viktigt uppdrag ger sig ut i världen, trotsar 

svårigheter och övervinner hinder. I texter, artiklar och på förskolors hemsi-

dor befästs historien om en hjälte med profetisk framtoning och en pedago-

gik med ett nästan mytiskt skimmer. Historien om Reggio Emiliapedagogi-

ken har med tiden blivit vad Foucault eller Lyotard skulle kalla en ”stor be-

rättelse” som genomkorsar förskoledidaktiken: berättelsen om en pedagogik 

som verkar för åsiktsfrihet och upphävandet av hierarkiska maktstrukturer. 

Den ”stora berättelsen” om Reggio Emiliapedagogiken rymmer också en 

                                                      
2 Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén, 2005, s. 241-242. 
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egen terminologi där ord, begrepp, utsagor och påståenden konstrueras som 

präglar det förskolepedagogiska språkbruket och ställer en tidigare svensk 

förskolepedagogik i motsatsposition till ”det nya”. Förskolan har fått ett nytt 

paradigm med nya antaganden om barn och därmed nya mål och normer 

som förgrenar sig i förskolepedagogikens praktiker.  

 

Grunden till den här avhandlingen är nödvändigheten i att kritiskt granska 

det Reggio Emiliainspirerade paradigmet. För i takt med att den normkritiska 

pedagogiken blivit ideologiskt ledande inom förskolefältet ökar också dess 

potential att forma pedagogers sätt att tänka, tala och handla i förskolans 

kontext. Och därmed får pedagogikens föreställningar om barn och barndom 

i allt högre utsträckning effekter på förskolans verksamhet.  

 

Den här avhandlingen är en granskning av konceptet ”lyssnandets pedago-

gik” som är en av den Reggio Emiliainspirerade pedagogikens mest centrala 

formuleringar. Med hjälp av ett diskursanalytiskt perspektiv försöker jag 

dekonstruera och frilägga begreppet och få en uppfattning om hur det Reggio 

Emiliainspirerade ”lyssnandet” gestaltas i praktiken. Avhandlingen bygger 

på intervjuer med 19 pedagoger och 18 barn på sex Reggio Emiliainspirera-

de förskolor. Intervjusvaren är berättelser om lyssnandets villkor och dess 

konsekvenser för barn och pedagoger i förskolans pedagogiska praktik.  
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Bakgrund – en ny förskolediskurs 

Tjugo år efter det att projektet Pedagogik i en föränderlig omvärld (1993) 

inleds i södra Stockholm har Reggio Emiliainspirationen ”blivit spridd i 

Sverige på ett sätt som saknar motstycke sedan Barnstugeutredningens da-

gar”.3 En ”reggiodiskurs”4 har omskapat det förskolepedagogiska landskapet, 

och Reggio Emiliainspirerade metoder integreras alltmer i den svenska för-

skolan5. Under ett antal år har till exempel den Reggio Emiliainspirerade 

idén om miljön som den tredje pedagogen förändrat förskolors inomhusmiljö 

över hela Sverige - från den så kallade ”hemlika” miljön har man övergått 

till en ”verkstadsliknande”, med en öppen planlösning, ateljéer och ”rum i 

rummen”. Mest aktuell idag är visionen om den pedagogiska dokumentatio-

nen.6  I kommuner över hela Sverige anordnas kurser för samtliga pedagoger 

kring pedagogisk dokumentation7 och skolverkets vägledande skrift – Upp-

följning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation8 

- är i skrivande stund en av de mest nedladdade på Skolverkets hemsida.   

 

Reggio Emiliapedagogiken har även haft stort genomslag på mer övergri-

pande nivåer. Varje år arrangeras i Reggio Emilia Institutets regi studieresor 

till Reggio Emilia i Italien för ett ökande antal pedagoger och förvaltnings-

tjänstemän. Även representanter från den svenska regeringen besöker regel-

bundet Reggio Emilia för att låta sig inspireras, liksom ”statliga kommittéer 

och grupper av tjänstemän från socialdepartementet, utbildningsdepartemen-

tet, socialstyrelsen och skolverket”.9 I många kommuner ges uttryckligen 

direktiv till de kommunala förskolorna att arbeta enligt en Reggio Emiliain-

spirerad pedagogik. På de svenska förskollärarutbildningarna ingår Reggio-

litteraturen numera som en självklar del, och lika självklart innefattar försko-

lekonferenser och fortbildningar föreläsningar och kurser kring Reggio Emi-

liainspirerade metoder.10 Det är med andra ord mycket som talar för att ett 

Reggio Emiliainspirerat arbetssätt idag kan betraktas som tongivande inom 

                                                      
3 Barbara Martin Korpi, 2010, s. 42. 
4 Ulla Lind, 2010b, s. 234. 
5 Maria Nöjd, 2011. 
6 Se även Anne-Li Lindgren, 2016. 
7 År 2008 angav 56 % av landets kommuner att de prioriterade kompetensutveckling i peda-

gogisk dokumentation. Skolverket, 2008. 
8 Skolverket, 2012. 
9 Barbara Martin Korpi, 2008, s. 59. 
10 Som exempel kan nämnas ”Förskolesummit 2015”, med föreläsningar av Reggio Emiliain-

spirerade profiler som till exempel Carlina Rinaldi, Howard Gardner, Paola Cagliari, Karin 

Alnervik, Ingela Elfström och Gunilla Dahlberg.  
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förskoledidaktikens gemensamma diskurs.11 Från att ha varit en inspirerande 

men marginell profilpedagogik har Reggio Emiliapedagogiken transforme-

rats till en pedagogik som på många sätt bildar norm för svensk förskole-

verksamhet.  

 

Kritiska perspektiv på en Reggio Emiliainspirerad pedagogik 

Man kan tro att en pedagogik med så starkt fäste i den förskolepedagogiska 

praktiken skulle vara föremål för forskning, uppföljning och utvärdering, 

särskilt som den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken uttryckligen syftar 

till att förändra och förnya förskolans praktik. Men så är inte fallet - trots att 

det finns en uppsjö av litteratur kring Reggio Emiliainspirerad pedagogik så 

finns det knappast några studier av problematiserande, kritiskt granskande 

eller vetenskapligt utvärderande karaktär. Detta fenomen bottnar kanske i en 

tveksamhet inför att låta den egna verksamheten beforskas och granskas i 

enlighet med ”vad som traditionellt sett betraktas som kritisk, vetenskaplig 

forskning”12. Loris Malaguzzi menade att ”forskare var välkomna att forska 

tillsammans med förskolorna i Reggio Emilia (…) men inte forska ”om 

dem”13, och fortfarande är man skeptisk till en så kallad ”utifrånforskning” 

utan ser hellre forskare som ”medforskare”14 och ”reflektionspartners”15. 

 

En annan förklaring till avsaknaden av kritiskt granskande forskning kan 

vara att den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken blivit till en dominerande 

förskolediskurs inom det förskoledidaktiska fältet och att det då har inträtt 

”en ny fas av normalvetenskap” inom vars gränser ”forskningsdebatten 

förs”. ”Det intellektuella utrymmets väggar” bestämmer vad man får och vad 

man inte får kritiskt granska16, och forskningens strålkastarljus riktas bort 

från den nyetablerade förskolediskursen och mot en annan eller tidigare.    

 

 

 

 

                                                      
11 Sven Persson, 2008.  
12 Maria Nöjd, 2011. 
13 Maria Nöjd, 2011. (min kursiv). 
14 Maria Nöjd, 2011. 
15 Harold Göthson, 2011, s. 42. 
16 Lars Torsten Eriksson och Jens Hultman, 2014, citat s. 62, 63, 64. 
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Tidigare forskning 

Den forskning som ändå knyter an till en Reggio Emiliainspirerad pedagogik 

består än så länge framför allt av ”illustrationer av exempel från fältet”17 där 

man ofta har använt sig av ”ett medforskande arbetssätt”18 snarare än ett 

granskande och utvärderande förhållningssätt.  

 

Frånvaron av granskning av Reggio Emiliainspirerad pedagogik innebär att 

det finns sparsamt av tidigare forskning att luta sig emot i det här avhand-

lingsarbetet. Däremot finns det forskning som närmare undersöker den Reg-

gio Emiliainspirerade metoden pedagogisk dokumentation19. Ingrid Pramling 

Samuelsson och Anette Emilson har i artikeln ”Jakten på det kompetenta 

barnet” med hjälp av videoobservationer på Reggio Emiliainspirerade försko-

lor undersökt den kommunikation som förekommer under dokumentations-

arbetet och vad som är dokumentationens fokus.20 Resultaten visar att peda-

gogerna i dokumentationssituationerna antingen blir till ”tysta betraktare” av 

barns aktivitet eller ”ivriga förespråkare för en specifik upptäckt”. Kommu-

nikation präglas inte av ömsesidighet utan är snarare av ”subjekt-objekt-

karaktär”, och dokumentationerna fokuserar på barns prestationer och gö-

rande.  I undersökningen blir det ”tydligt vad barnen förväntas lära sig” och 

att lärandet sällan har sitt ursprung i barnens perspektiv.21 Istället styr peda-

gogerna barnens lärande i vissa bestämda riktningar. Studien har betydelse 

för min avhandling eftersom den kan sägas granska det ”lyssnande” som 

äger rum via metoden pedagogisk dokumentation. 

 

Även Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman problematiserar användandet 

av dokumentation i den diskursanalytiskt granskande artikeln ”Om att bli 

dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation”.22 

Undersökningen berör inte uttryckligen begreppet pedagogisk dokumenta-

tion men är relevant för avhandlingen eftersom den visar dokumentations-

praktikers normaliserande funktion och resonerar kring den subjekt-

objektrelation som oundvikligen finns inskriven i dokumentationsarbete.  

Artikeln belyser även ytterligare viktiga aspekter som annars inte behandlas i 

                                                      
17 Ingrid Pramling Samuelsson, 2011, s. 42. (min översättning). 
18 Anette Hamerslag, 2013, s. 22. 
19 Även här gäller dock att det finns “mycket litteratur om pedagogisk dokumentation men 

väldigt lite forskning”. (Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelson, 2012, s. 3). 
20 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, 2014. 
21 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, citat s. 13, 14 och 15. 
22 Anna Sparrman och Anne-Li Lindgren, 2003.  
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litteraturen kring pedagogisk dokumentation. Hit hör barnens upplevelse av 

att bli dokumenterade, den maktordning dokumentationen vidmakthåller och 

barns rätt till integritet. I ytterligare en artikel fördjupar författarna med stöd 

av Foucaults teorier diskussionen kring hur visuella teknologier, när de an-

vänds för att dokumentera barn i förskolan, skapar nya barndomar där bar-

nen ska vilja visa fram sig själva. Barnen ska lära sig att bli betraktade - att 

vara i den betraktades position - och därmed också inordna sig i strategier för 

övervakning.23 I boken Etik, integritet och dokumentation i förskolan har 

Anne-Li Lindgren fortsatt granskningen av förskolans dokumentationsprak-

tik, med fokus på de seendenormer som manifesteras via dokumentationsar-

betet och den brist på etiska förhållningssätt som genomsyrar arbetet med 

dokumentation.24 Även denna granskning har sin utgångspunkt i barns per-

spektiv och ifrågasätter varför just barn, och inte vuxna, blir dokumenterade 

i förskolans verksamhet. 

 

Förutom ovanstående undersökningar finns ett fåtal texter som uttryckligen 

problematiserar den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. I artikeln ”Fra 

interessant pedagogikk till ’sekt’ – Reggio Emilia i et kritisk lys”, publicerad 

i den norska tidskriften Barnehagefolk kritiserar Ingrid Pramling Samuelsson 

bland annat den påstådda skillnaden mellan nordisk förskolepedagogik och 

en Reggio Emiliainspirerad, annekteringen av begreppet ”det kompetenta 

barnet” samt frånvaron av forskning inom området.25 Likaså har Richard 

Johnson en problematiserande ansats i artikeln “Colonialism and Cargo 

Cults in Early Childhood Education: does Reggio Emilia really exist?”. 

Johnson lyfter fram “reggiodiskursens” tendens att fungera som en ”san-

ningsregim” och dess ”uppifrån-och ner-implementering” via förskolefältets 

auktoriteter.26 Även Ulla Lind beskriver i Blickens ordning: Bildspråk och 

estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform den Reggio Emilia-

inspirerade pedagogiken som en ”reggiodiskurs” och ”omvändelsen” från en 

tidigare förskolepedagogik som ett ”väckelseprojekt” eller en ”frälsnings-

akt”.27 Lind problematiserar dock inte explicit den Reggio Emiliainspirerade 

pedagogiken.  

 

                                                      
23 Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman, 2010. 
24 Anne-Li Lindgren, 2016. 
25 Ingrid Pramling Samuelsson, 2011. 
26 Richard Johnson, 1999, citat s. 69, 71 och 72. 
27 Ulla Lind, 2010a, citat 138 och 139. 
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Vid sidan av den undersökande eller kritiskt granskande forskning som 

nämnts ovan har jag i avhandlingen också använt mig av Reggio Emiliain-

spirerade texter kring lyssnande i syfte att förstå ”lyssnande” som det kon-

strueras och förstås av den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hit hör 

till exempel Från kvalitet till meningsskapande av Gunilla Dahlberg, Peter 

Moss och Alan Pence,28 Att göra lärandet synligt av Claudia Giudici och 

Carla Rinaldi,29 Pedagogiska kullerbyttor av Karin Wallin,30 Hundra sätt att 

tänka av Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven,31 Lyssnandets pedagogik av Ann 

Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi,32 Att fånga lärandet33 samt Lyssnandets 

och seendets villkor34 av Christina Wehner-Godée, In dialogue with Reggio 

Emilia av Carlina Rinaldi,35 och Om värden och omvärlden av Marie-Anne 

Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée.36 Det bör nämnas att 

valet av dessa texter framför allt beror på att det är litteratur som de intervju-

ade pedagogerna lyfter fram som en viktig inspiration till att arbeta med 

lyssnande i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik.  

 

”Lyssnandets pedagogik” 

Reggio Emiliapedagogiken kallas också för ”lyssnandets pedagogik”,37 där 

lyssnandet ses som en mångfacetterad och komplex aktivitet som genomsy-

rar hela den förskolepedagogiska praktiken. Eftersom Reggio Emiliapedago-

giken genom sitt lyssnande förhållningssätt ska ta tillvara barnens egna frå-

geställningar tillerkänns de makten över sina lärprocesser. Detta betonas av 

företrädarna som en skiljelinje mellan en förmedlingspedagogisk tradition 

och en pedagogik som talar med barnens röst – en skillnad mellan det ”gam-

la” och det ”nya”, ”då” och ”nu”.  

 

En utforskande pedagogik har sitt ursprung i pedagogernas lyssnande till det 

som ”fångar” barnen och till barnens teorier, hypoteser och sätt att lära, det 

vill säga att ”avslöja hur barn tänker, frågar och tolkar verkligheten”.38 Ge-

                                                      
28 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001. 
29 Claudia Giudici och Carla Rinaldi, 2007. 
30 Karin Wallin, 2008. 
31 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001.  
32 Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi, 2005. 
33 Christina Wehner-Godée, 2000. 
34 Christina Wehner-Godée, 2012. 
35 Carlina Rinaldi, 2006. 
36 Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée (red.), 2010.  
37 Se till exempel Rinaldi, 2006 samt Åberg och Lenz-Taguchi, 2005. 
38 Carla Rinaldi, 2007a, s. 79. 
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nom olika metoder, som till exempel pedagogisk dokumentation och miljön 

som den tredje pedagogen, visar pedagogen lyhördhet inför barnens idéer 

och tankar. Pedagogisk dokumentation gör detta lyssnande synligt och är 

också ett sätt att säkerställa att pedagogerna lyssnar och att barnen blir lyss-

nade till, vilket i sin tur innebär att ”det (barnen) gör är värdefullt och har en 

mening”.39 Miljön som den tredje pedagogen fungerar som en iscensättning 

av lyssnandet, där det som är meningsskapande för barnen ska manifesteras i 

den pedagogiska miljön på förskolan. 

 

Men förutom att lyssnandet är en process där pedagogen lyssnar till barnens 

idéer förväntas också de olika Reggio Emiliainspirerade metoderna leda till 

ett vidare och mer genomgripande lyssnande. Genom att barnens tankar och 

hypoteser synliggörs äger lyssnandet rum även mellan barnen, där olikheter 

tillåts komma till uttryck, ”förhandlas (…) och konfronteras” 40, vilket antas 

gagna utvecklingen av den demokratiske samhällsmedborgaren.41 När barnen 

formulerar sina egna hypoteser för varandra sker också ”ett inre lyssnande” 

där barnen blir medvetna om sina egna tankar och då kan ”modifiera och 

berika” dem i en metakognitiv process.42 Den pedagogiska dokumentationen 

”säkerställer (…) att gruppen och varje individuellt barn får möjlighet att 

observera sig själva utifrån medan de lär”.43 Den pedagogiska miljön ska inte 

enbart spegla barnens intressesfärer utan också interagera aktivt med barnen 

som en ”performativ agent” och därmed utmana dem vidare i deras lärpro-

cesser.44 

 

Lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken berör således i 

högsta grad den konkreta förskoleverksamheten, där barnens lärprocesser på 

olika sätt antas gynnas av ett lyssnande förhållningssätt. Men lyssnandet står 

också för en visionär idé bortom förskolans ramar, där förskolan blir en are-

na på vilken barnen anses erövra samhällelig medborgarkompetens. På så 

sätt sträcker sig det Reggio Emiliainspirerade lyssnandet ut i omvärlden och 

in i framtiden. Denna aspekt av lyssnande har en ideologisk bottenklang och 

inbegriper en vision om ett nytt och annorlunda samhälle, med ”nya former 

av mänsklig samexistens, av delaktighet och med-delaktighet”. 45 Det vardag-

                                                      
39 Carla Rinaldi, 2007a, s. 87. 
40 Carla Rinaldi, 2007a, s. 83. 
41 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 235. 
42 Carla Rinaldi, 2007a, s. 82. 
43 Carla Rinaldi, 2007a, s. 83. 
44 Hillevi Lenz-Taguchi, 2010, s. 134. 
45 Carla Rinaldi, 2007b, s. 45. 
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ligt använda ordet lyssnande får därmed en diffus och vidgad innebörd, som 

behöver översättas och tolkas i relation till den förskolepedagogiska prakti-

ken. Frågan är hur detta lyssnande gestaltar sig i praktiken. Vad innebär den 

gestaltningen i själva mötet mellan barn och pedagoger? Vilket lärande ges 

betydelse genom pedagogernas lyssnande, och vilket barn är det som konsti-

tueras i lyssnandeakten mellan pedagoger och barn, miljö och organisation?   

 

I all förskolepedagogisk verksamhet lyssnar pedagoger på ett visst sätt till 

barnen, och barnen förhåller sig på ett visst sätt till det gensvar de får av 

pedagogerna. Den här studien handlar om lyssnandet i lyssnandets pedago-

gik, den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. I undersökningen intervjuas 

pedagoger och barn i syfte att granska det Reggio Emiliainspirerade lyss-

nandets praktiska innebörder. För att undersöka det krävs en definition av ett 

Reggio Emiliainspirerat lyssnande, men också en vidgad definition av lyss-

nandebegreppet tolkat ur skilda perspektiv.  Innan jag närmare beskriver 

undersökningens syfte och genomförande följer därför en genomgång av 

andra sätt att förstå ”lyssnande” än det lyssnande som beskrivs inom ramen 

för reggiodiskursen. 

 

Perspektiv på lyssnande 

Lyssnandeakten i ett lingvistiskt perspektiv 

Förmågan att lyssna är en förutsättning för all kommunikation, och därmed 

också för människans överlevnad. Tidigt i mänsklighetens historia kommu-

nicerade man genom ordlösa signaler som senare utvecklades till talat språk 

och småningom också till skriftspråk.46 När det talade språket utvecklades 

var dess primära funktion inte bara av informativ karaktär utan i minst lika 

hög grad social - genom att tala och lyssna kunde människan upprätta käns-

lomässiga relationer till varandra, vilket var nödvändigt för att man skulle 

kunna överleva.47 Eftersom människan i så hög grad var beroende av samar-

bete med gruppen krävdes att man förstod varandras intentioner – för att den 

mänskliga arten skulle klara sig och leva vidare krävdes helt enkelt förmågan 

att leva sig in i andras känslor.48  

 

                                                      
46 Kent Adelmann, 2002, s. 24 
47 Kent Adelmann, 2002, s. 23. 
48 Lasse Berg, 2011, s. 226. 
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Den aktivitet som sker i den växelvisa övergången mellan att själv meddela 

sig med den andre och att lyssna till den andres budskap är förknippad med 

en empatisk förmåga och förutsätter ett samspel mellan talaren och lyssna-

ren. Det är en komplicerad och ofta implicit interaktion, där talaren anpassar 

sina yttranden efter lyssnarens förmodade förkunskaper, attityder och käns-

lotillstånd, medan lyssnaren tolkar talarens förmodade intentioner med ytt-

randet.49 Denna process inkluderar inte bara verbal kommunikation utan 

också en paralingvistisk som till exempel röststyrka, tonhöjd, sinnestillstånd 

och attityder till den man samtalar med.50 Det finns något essentiellt och 

existentiellt i förmågan att lyssna, som sträcker sig bortom aktiviteten.  Lik-

som människan i tidernas begynnelse lyssnade till ordlösa signaler, läten, 

gester och mimik, lyssnar också vi till alla de budskap som kommuniceras 

utanför det faktiskt sagda.  

 

Lyssnande är i enlighet med det här perspektivet en aktivitet som ideligen 

pågår, oundviklig och nödvändig i all mellanmänsklig samvaro. Frågan är 

vad aktiviteten att lyssna innebär - vilka olika delmoment och processer är 

verksamma i lyssnandeprocessen? I Kent Adelmanns avhandling Att lyssna 

till röster finns en översikt av vilka aspekter som enligt aktuell forskning 

ingår i en definition av begreppet lyssna:  

 

- Perception - att motta ett yttrande, höra, känna, upptäcka  

- Uppmärksamhet – koncentration, medveten ansträngning, målinriktad, se-

lektiv, aktiv  

- Tolkning – att förstå, tilldela mening, analysera  

- Minne – återkalla  

- Respons – reagera, agera på utvärdera, dra slutsatser, vidare aktivitet 

- Talat ljud – oralt språk  

- Visuella koder – ansikte till ansikte, ickeverbal kommunikation.51 

De aspekter av lyssnande som framförallt lyfts fram av forskarna är (i fal-

lande storleksordning) tolkning, perception, uppmärksamhet och respons, 

medan minne, talat ljud och visuella koder i mindre utsträckning nämns som 

väsentliga för lyssnandebegreppet. I sin avhandling resonerar Adelmann 

kring de intrapersonella respektive de interpersonella aspekterna av lyssnan-

debegreppet. Enligt Adelmann är perception, tolkning och minne intraperso-

nella begrepp, där lyssnandeaktiviteten är en individuell psykologisk process 

                                                      
49 Per Linell, 1978, s. 227. 
50 Per Linell, 1978, s.19. 
51 Kent Adelmann, 2002, s. 69. 
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som förekommer inom den som lyssnar. Uppmärksamhet och respons är 

däremot interpersonella begrepp, där lyssnandet står för en social process 

som sker i ett slags mellanområde mellan mottagare och avsändare. Olika 

forskare betonar skilda aspekter av lyssnandebegreppet, där lyssnandet fram-

står som antingen framförallt dialogiskt och relationellt eller individualpsy-

kologiskt.
52

  För att ett relationellt lyssnande ska äga rum krävs ”lyssnande 

handlingar som uppmärksamhet och respons”.
53

  Den här synen på lyssnan-

debegreppet inkluderar även den kultur i vilken lyssnandet äger rum: 

Vad som blir uppmärksammat, hur information uppfattas, tolkningar-

na som skapas, idéerna som blir ihågkomna, och responsen som ges, 

bestäms i hög grad av det samhälle i vilket lyssnaren är en medlem. 

Lyssnaren är genomsyrad av och insuper konstant den sociokulturella 

lingvistiska miljön.
54

 

 

Att lyssna är alltså inte likställt med den fysiologiska processen att höra utan 

lyssnandeakten är också omgärdad av en underförstådd process av menings-

konstruktion – vi uppmärksammar vissa saker och tolkar dem på ett visst 

sätt, minns specifika ting och ger respons utifrån den mening vi tilldelar ett 

yttrande. Det är i hög grad en implicit, omedelbar och intrapsykologisk pro-

cess, samtidigt som den mening vi konstruerar är beroende av vårt kulturella 

sammanhang och lyder under kulturellt kodade premisser – ordet lyssnande 

är i sin enkelhet laddat med väldigt mycket mening. 

 

Lyssnande i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv  

Daniel Sterns utvecklingspsykologiska teori lägger fokus på den aspekt av 

lyssnande som handlar om lyhördhet och ömsesidighet i samspelet mellan 

människor. Stern talar om det intersubjektiva mötets betydelse för växande 

och kommunikativt samspel - förutsättningen för att barnet ska kunna ut-

veckla förmågan till ömsesidig dialog och kommunikation är att de vuxna 

visar lyhördhet för barnets intentioner och på det sättet visar att det går att 

dela inre värld och bli förstådd.  

För Stern handlar det intersubjektiva mötet om att dela uppmärksamhet och 

inre affektiva tillstånd. Det är ”likheten” mellan människor som är i fokus: 

”Andra människor är inte bara objekt, utan känns omedelbart igen som sär-

skilda typer av objekt, objekt som är som vi, och som är möjliga att dela inre 

                                                      
52 Kent Adelmann, 2002, s. 69. (min översättning). 
53 Kent Adelmann, 2002, s. 69. (min kursiv). 
54 Kent Adelmann, 2002, s. 69. (min översättning). 
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tillstånd med”.55 Genom att vara ”delaktiga” i andra människors psykiska liv 

kan vi förstå och ta del av andra personers ”intentioner och känslor”.56
 Att 

”känna som andra känner” är en medfödd neurologisk förmåga57 som vidare-

utvecklas under barndomen med hjälp av omgivningens stöd – och här spelar 

det Stern kallar intoning en viktig roll.  

 

Intoning är en lyssnandeprocess som i korthet innebär att den vuxne (i första 

hand föräldern) och det lilla barnet delar inre mentala tillstånd. Stern beskri-

ver ingående hur denna lyssnandeprocess går till, vad som händer i det var-

dagliga samspelet mellan föräldrar och spädbarn (vilket också kan handla 

om samspelet mellan barn och pedagoger i en förskolekontext). En intoning 

sker då föräldern läser av barnets känslotillstånd utifrån barnets yttre beteen-

de (ansiktsuttryck, rörelse, tonfall, kroppens ställning) och i sitt gensvar mat-

char och ”ger tillbaka” barnets känsloupplevelse, men utan att imitera bar-

nets yttre beteende.58 Sådana intoningar är enligt Stern mycket frekventa i 

samspelet mellan barn och föräldrar.59  

 

För Stern är likheten, den vuxnes intoning genom inlevelse och den delade 

uppmärksamheten ett villkor för att förstå det som är annorlunda. Genom 

intoning förstår barnet att inre känslotillstånd är upplevelser som är möjliga 

att dela. Barnets upplevelse av att det är möjligt och meningsfullt att dela 

tankar och känslor med andra människor leder till förmågan att inta andras 

perspektiv, att mentalisera det som andra människor tänker och känner, det 

som är annorlunda än mig själv. För att barnet ska kunna utveckla förståelse 

för andra människors intentioner och känslor – eller den empatiska förmå-

gan - krävs helt enkelt att vuxna i barnets närhet ger lyhört gensvar till bar-

nets egna känsloupplevelser. (Det här innebär inte att gränsen mellan ”själv” 

och ”andra” löses upp – den blir bara mer genomtränglig60 eftersom ”våra 

intentioner modifieras eller föds i en växlande dialog med de upplevda inten-

tionerna hos andra” och ”våra känslor formas av andras intentioner, tankar 

och känslor”).61  

 

                                                      
55 Daniel Stern, 2005, s. 92. 
56 Daniel Stern, 2005, s. 94. 
57 Daniel Stern, 2005, s. 94. 
58 Daniel Stern, 1991a, s. 150. 
59 Daniel Stern, 1991a, s. 158. 
60 Daniel Stern, 2005, s. 93. 
61 Daniel Stern, 2005, s. 93. 
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Intoningen kan enligt Stern vara mer eller mindre selektiv.  Den vuxne tonar 

in vissa aspekter av barnets upplevelser och negligerar andra, och på det 

sättet styrs och modifieras barnets beteende i önskvärd riktning. Stern ger ett 

exempel: 

 

Låt oss anta att en liten flicka i den här åldern träffar på en ny leksaks-

bil som väcker hennes livliga intresse. Hon kastar en blick upp mot 

modern för att se om hon delar hennes ohöljda entusiasm för denna 

nya spännande leksak. Anta nu att modern, av någon anledning, vill 

att flickan ska leka med ”flickleksaker”, inte med ”pojkleksaker”, Så 

småningom lär sig den lilla flickan att modern bara delar hennes entu-

siasm ifråga om vissa typer av leksaker. Hennes mamma skulle dock 

aldrig drömma om att säga ”Nej!” eller på något annat sätt öppet de-

monstrera sitt ogillande när det gäller bilar och liknande saker – hon är 

ju en modern kvinna. Nej, hennes påverkan är mer subtil än så. Flick-

an känner helt enkelt att hennes inre upplevelse av entusiasm inte är 

riktigt önskvärd om modern endast visar obetydlig entusiasm, eller till 

och med direkt opassande om modern svarar med en åthutning eller 

inte reagerar alls. Att på detta sätt dela, respektive inte dela, olika 

mentala tillstånd, är ett kraftfullt sätt att påverka en annan människas 

beteende.
62

 

 

Teorierna kring intersubjektiva möten, intoning och delad uppmärksamhet är 

relevanta och applicerbara i en förskolekontext. Vi kan tänka oss att barnet 

till exempel upptäcker något som väcker entusiasm och glädje och att den 

vuxne läser av barnets känslotillstånd och visar att hon eller han delar bar-

nets positiva känslor (med hjälp av sin kropp, sitt tonfall och sin blick). När 

barnet blir varse att den vuxne gör det, sker en återkoppling från barnets 

upplevelse av hur den vuxne upplever barnets upplevelse.63 Barnets och den 

vuxnes upplevelser bekräftas ömsesidigt64 – och även om upplevelserna inte 

är exakt lika så är de ”tillräckligt lika för att en medvetenhet om att dela 

samma psykiska landskap ska uppstå”.65 Det här förutsätter att den vuxne 

tolkar barnets känslotillstånd på ett sätt som stämmer överens med barnets 

upplevelse, delar känslorna kring den upplevelsen – och att detta blir märk-

bart för barnet. 

                                                      
62 Daniel Stern, 1991b, s. 124. 
63 Daniel Stern, 2005, s. 140. 
64 Daniel Stern, 2005, s. 137. 
65 Daniel Stern, 2005, s. 137. 
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De processer Stern talar om sker oftast i en sfär av implicit vetande.  Det 

implicita är det ”det otänkta kända”,66 det som är svårt att fånga med ord.  

Intoning är vetskapen om hur vi ska vara med andra som ”bara finns där” 

som luften vi andas, intersubjektiva möten äger rum på ett implicit plan och 

de ögonblick av samförstånd och magi som uppstår när vi delar uppmärk-

samhet med varandra är av implicit natur, svåra att göra explicita. Det ”lyss-

nande” som Stern beskriver kännetecknas alltså av implicita processer av 

ömsesidighet och lyhördhet, vilket på flera sätt skiljer sig diametralt från det 

som framställs som signifikant för det Reggio Emiliainspirerade lyssnandet. 

 

Ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande 

I rapporten Ledning med barnet i centrum (1993) som blev en introduktion 

till den Reggio Emiliainspirerade filosofin i Sverige nämns begreppet lyss-

nade en enda gång: ”Vägen till helhet och kreativ energi går via lyssnandet, 

samtalet, utbytet och analyserandet”.67  

I dag 20 år senare har Reggio Emiliapedagogiken lyft ordet ”lyssnade” till en 

stilbild vilken på sätt och vis fångar pedagogikens själva väsen i en ”Lyss-

nandets pedagogik”. Begreppet lyssnande blir bärare av många positivt vär-

deladdade konnotationer, och särskiljer den Reggio Emiliainspirerade peda-

gogiken från andra pedagogiska perspektiv (underförstått; existensen av en 

annan, icke-lyssnande pedagogik). I Blickens ordning beskriver Ulla Lind ett 

projektarbete i Reggio Emilia: 

Som de vanligtvis brukade göra, lyssnade de till barnens egna funder-

ingar och dokumenterade vad som kom upp i samtalen enligt idéerna 

om ”lyssnandets pedagogik” – att verkligen lyssna efter barnens inne-

börder och resonemang. 68 

Vad innebär det att ”verkligen” lyssna? Hur skiljer det sig från att bara lyss-

na? Vad är det som i teorin konstituerar ett Reggio Emiliainspirerat lyssnan-

de? I litteraturen förekommer begreppet lyssnande ofta som ett retoriskt be-

grepp utan att egentligen definieras; som i citatet ovan (”att verkligen lyss-

na”), eller ”lyssna mycket noga”,69 ”att medvetet lyssna”,70 ”att lyssna av och 

                                                      
66 Daniel Stern, 2005, s. 128. 
67 Arbetsgruppen för studier av Reggio Emilia, 1993, s. 27. 
68 Ulla Lind, 2010a, s. 115-116. 
69 Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi, 2005, s. 94. 
70 Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi, 2005, s. 96. 
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liksom lyfta barns tankar”71 eller ”vi lyssnar på barnen och deras extraordi-

nära kapacitet.72 I Arbetsinriktning för Reggio Emilias kommunala försko-

lor73 är lyssnandet beskrivet på ett liknande sätt: 

I en delaktig utbildning är en aktiv hållning av lyssnande mellan vux-

na, barn och miljö förutsättningen och sammanhanget för varje peda-

gogisk relation. Lyssnandet är en ständig process som ger näring till 

reflektion, mottagande och öppenhet gentemot en själv och gentemot 

den andre; det är ett oundvikligt villkor för dialog och förändring. En 

lyssnande hållning höjer tröskeln för uppmärksamhet och känslighet 

för samtida kulturella, värdemässiga och politiska scenarier. Förskolan 

har ansvar för att främja och synliggöra dessa processer genom peda-

gogisk dokumentation.
74

  

Inte heller här är det tydligt vad lyssnandet innebär eller hur det visar sig i en 

förskolpedagogisk praktik. Det som kan utläsas är att en lyssnande ”håll-

ning” är en nödvändig förutsättning för att uppnå vissa önskvärda värden, 

som ”reflektion, mottagande och öppenhet (…) dialog och förändring (…) 

uppmärksamhet och känslighet”. Dessa värden återkommer Carla Rinaldi till 

i Att göra lärandet synligt75 där hon förtydligar att lyssnandet framförallt 

fungerar som en etisk princip där förskolan är grogrund för den demokratis-

ka samhällsmedborgaren. Ett lyssnande förhållningssätt gör förskolan till en 

demokratins arena där det finns en ”välkomnande öppenhet för olikheter, för 

värdet av andras synpunkter (…) där individer känner sig berättigade att 

lägga fram sina egna teorier och lägga fram sina egna tolkningar av bestäm-

da frågor”. ”Konfrontation och dialog” ska leda till medvetenheten att ”vår 

egen förståelse och vårt eget varande bara är smådelar i en vidare, integrerad 

kunskap som håller samman världen”.76   

 

När allas röster har ”lika värde” förmodas också barnens lärprocesser påver-

kas, eftersom en ”kontext av mångfaldigt lyssnande” ändrar lärandets rikt-

ning ”till barnens eget lärande och det lärande som åstadkoms av gruppen 

barn och vuxna tillsammans”.77 I motsats till en (påstådd) förmedlingspeda-

gogisk tradition ska Reggio Emiliapedagogiken inte utgå från ett vuxenper-

                                                      
71 Barbara Martin Korpi, 2010, s. 41. 
72 Vea Vecchi, 2010, s. 40. (min översättning). 
73 Reggio Children, 2012. 
74 Reggio Children, 2012, s. 11. (min kursiv). 
75 Claudia Giudici och Carla Rinaldi., (red.) 2007. 
76 Carla Rinaldi, 2007a, s. 80 – 81. 
77 Carla Rinaldi, 2007a, s. 82. 



27 

 

spektiv utan tala med barnens röst. På det sättet antas barnen erövra makten 

över sina lärprocesser78 i ett ”lärande som bestäms av det lärande subjektet”79 

- och därmed bli till ”medkonstruktör(er) av kunskap”.80 Rinaldi menar också 

att lyssnandet ger upphov till tvivel på tillvarons beständighet och sannings-

halten i de egna tankarna, vilket leder till ifrågasättande och förändring. 

Lyssnande ”producerar inte svar utan formulerar frågor”, och det vi (peda-

goger och barn) är övertygade om är sant om kan alltid ifrågasättas.81 

Att tillvaron ständigt är obeständig och osäker ingår i den postmoderna idé-

värld som är kännetecknande för en Reggio Emiliainspirerad pedagogik. 

Likaså finns i detta perspektiv på lyssnande en postmodern syn på andra 

människor (den ”Andre”), där olikhet och skillnader betonas och bejakas 

istället för likhet. Det här synsättet understryker att lyssnandet måste bygga 

på ”det annorlunda hos den Andre”.82 Att ”göra den Andre till Samma” (det 

vill säga se andra människor som lik en själv eller att ”förstå den Andre”) är 

en form av ”våldshandling” som ”berövar den Andre möjligheten att vara en 

Annan”.83  Relationen till den andre (till exempel barnet i den förskolepeda-

gogiska praktiken) bygger således på ”välkomnandet av den Andre som en 

främling”,84 som man inte kan förstå men måste respektera.85  

 

Reflektion ingår i Rinaldis definition som ett grundfundament för lyssnande-

akten, och för att reflektionen ska kunna äga rum krävs att lyssnandet synlig-

görs.  Barnen ska ”återge sina mentala bilder för andra” varpå de kan ”ut-

veckla en mer medveten vision”.86 I ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande är 

själva synliggörandet en förutsättning för tankarna – det är ”först när teorier 

kommuniceras och blir lyssnade till som de existerar”.87 För att synliggöra 

lyssnandet använder man sig av pedagogisk dokumentation, som både visar 

”barnens vägar till lärande” och också ”gör dessa vägar möjliga – därför att 

de blir synliga”.88  

 

                                                      
78 Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén, 2005, s. 249. 
79 Carla Rinaldi, 2007a, s. 81. 
80 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 77. (min översättning). 
81 Carla Rinaldi, 2007a, s. 80. 
82 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 61.  
83 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 77. (min översättning). 
84 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 80. (min översättning). 
85 Gunilla Dahlberg, 2003, s. 11.  
86 Carla Rinaldi, 2007a, s. 82.  
87 Ingela Elfström, 2013, s. 104. (min kursiv). 
88 Carla Rinaldi, 2007a, s. 83. (min kursiv). 
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Den pedagogiska dokumentationen synliggör också de faktiska barnen, som 

genom dokumentationen ”upptäcker att de ’existerar’ och kan träda fram ur 

anonymitet och osynlighet”.89 Inbegripet i arbetet med pedagogisk dokumen-

tation finns ytterligare en aspekt av lyssnande – tolkningen, som ”ger mening 

åt budskap och värde åt dem som framför det”.90 I arbetet med pedagogisk 

dokumentation sker en tolkningsakt där det bestäms vad som ska ”ges värde” 

och viktighet i det pedagogiska arbetet med barnen.91 Dokumentationen för-

väntas även leda till att barnen inser att det de gör är värdefullt och har me-

ning eftersom de kan ”se den innebörd som läraren tillskriver deras arbe-

te”.92  

En förutsättning för pedagogisk dokumentation är observation av barnen och 

deras aktiviteter. Observationerna ligger sedan till grund för det man väljer 

att arbeta vidare med. Att observera är i den Reggio Emiliainspirerade peda-

gogiken ett sätt att lyssna till barnen och utifrån detta lyssnande göra tolk-

ningar av deras meningsskapande. Lind noterar att Rinaldi när hon talar om 

”att lyssna” istället använder det italienska ordet ”auskultare”, vilket inbe-

griper en omformulerad pedagogroll, där pedagogen istället för att interagera 

med barnet observerar det: 

 

(auskultare) anknyter till svenskans ”auskultera” som varit etablerat i 

svensk lärarutbildning och som snarast motsvarar att vara närvarande 

observatör, att lyssna, observera och ”läsa av” vad som händer utan 

att direkt ingripa.
93

  

 

Som synes har det Reggio Emiliainspirerade lyssnandet en mängd dimensio-

ner och skiftande schatteringar som alla överlappar och interagerar med var-

andra. Beskrivningarna av vad lyssnande innebär är av metaforisk karaktär 

som inte är konkret applicerbara på en förskolepedagogisk praktik, utan mås-

te översättas, tolkas och omvandlas till konkretion av pedagoger inom för-

skolan. Samtidigt genomsyras ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande av idéer 

och visioner som ger riktlinjer om hur ett lyssnande ska gestaltas (genom 

reflektion, synliggörande, genom att inte ”producera svar” och inte betrakta 

”den Andre” som lik), vilka förskolans pedagoger kan förhålla sig till. 

                                                      
89 Carla Rinaldi, 2007a, s. 87.  
90 Carla Rinaldi, 2007a, s. 80. 
91 Carla Rinaldi, 2007a, s. 85. 
92 Carla Rinaldi, 2007a, s. 87. (min kursiv). 
93 Ulla Lind, 2010a, s. 116. 
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Sammanfattning 

Det vardagliga och till synes enkla begreppet ”lyssnande” kan alltså förstås 

utifrån helt skilda och motsatta perspektiv. I ett lingvistiskt perspektiv lyfts 

den implicita interaktionens betydelse för ett interpersonellt (eller relatio-

nellt) lyssnande – att ”lyssna” är här inte en ensidig aktivitet utan en social, 

beroende av turtagning, ett paralingvistiskt gensvar och förståelse för andras 

intentioner. Även i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är ”lyssnandet” 

beroende av ömsesidig interaktion, ett implicit gensvar och en insikt om att 

”jag själv” är lik ”andra” och att det därför är möjligt att förstå andras tankar 

och känslor. I den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken fungerar begreppet 

lyssnande snarast som en retorisk stilfigur och bärare av pedagogikens es-

sentiella väsen, vilket beskrivits ovan. Samtidigt särskiljer sig ett Reggio 

Emiliainspirerat lyssnande från andra lyssnandeperspektiv – vissa aspekter 

utkristalliserar sig som specifika och kännetecknande för just ”lyssnandets 

pedagogik”.  

Metodologi: teori, material och analys 

Fokus för undersökningen är att ta reda på hur det Reggio Emiliainspirerade 

lyssnandet på olika sätt realiseras i det förskolepedagogiska arbetet. Jag ville 

ta del av pedagogers och barns upplevelser, tankar och känslor kring lyss-

nandet i förskoletillvaron i syfte att låta deras berättelser bilda underlag för 

studien. Lyssnande är som begrepp laddat med skiftande betydelser beroen-

de på den kontext det förekommer i. För att göra det möjligt att fånga peda-

gogers och barns ”nyanserade erfarenheter” valde jag att använda mig av 

kvalitativa intervjuer som på samma gång var helhetsorienterade och målin-

riktade.94 Tanken var att fånga det sammanhang som begreppet lyssnande rör 

sig inom, samtidigt som frågorna också berörde olika aspekter av lyssnande.  

 

För att tolka och förstå intervjusvaren använder jag mig av olika teoretiska 

perspektiv. Detta blir nödvändigt eftersom lyssnande inte är en avgränsad 

praktik utan snarare omfattar ett spektrum av aspekter - på ett plan kan lyss-

nandeakten innefatta tolkning, interaktion, respons och ömsesidighet och på 

ett annat plan kan lyssnandet fungera som en fostrande och normerande akti-

vitet. De olika teoretiska perspektiven belyser de aspekter av lyssnande som 

blir synliga i intervjusvaren. I analysen använder jag mig framförallt av Da-

niel Sterns utvecklingspsykologiska teorier och Michel Foucaults diskurs-

                                                      
94 Pål Repstad, 2007, s. 85 - 87, citat s. 85. 
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analytiska teori kring disciplin och makt, som båda kan sägas närma sig 

lyssnande på olika sätt och med skilda fokus.  

Det diskursanalytiska perspektivet används således i studien parallellt med 

andra perspektiv som ett sätt att förstå lyssnande. Samtidigt använder jag 

mig av en diskursanalytisk metod i tolkningen av resultaten. Det innebär att 

jag med hjälp av diskursanalytisk teoribildning försöker dekonstruera det 

Reggio Emiliainspirerade lyssnandebegreppet och sätta in det i en samhälle-

lig och ideologisk kontext.  

 

Nedan följer en beskrivning av det teoretiska ramverk som styrt analyserna, 

liksom hur jag samlat material till studien. Avslutningsvis preciseras de frå-

geställningar som styrt analysen. 

 

Teoretisk referensram – ett diskursanalytiskt perspektiv 

Stuart Hall menar, med hänvisning till Foucault, att diskurser är ”produktio-

nen av kunskap genom språk”. Inom ramen för en viss diskurs konstrueras 

specifika utsagor, påståenden och ämnesområden som stakar upp gränserna 

för hur och om vad det är möjligt att tala. Dessa ”sanningar” om världen 

bestämmer i sin tur hur det är möjligt för individen att agera inom diskur-

sens praktik.95 I den här processen utesluts samtidigt andra utsagor och 

andra sätt att handla. Diskursanalys kan i enlighet med Foucault, menar 

Katarina Puhl, ses som ett sätt att synliggöra och analysera dessa ”relationer 

mellan makt, sanning och subjektivitet”.96 Vilka ”sanningar” produceras i en 

viss diskurs? Med vilka medel (tekniker, regler, inskränkningar) implemen-

teras ”sanningarna” som giltiga?97  

Den Reggio Emiliainspirerade filosofin har i Sverige integrerats med post-

moderna värderingar vilket innebär att det självklara (”förgivettagna”) alltid 

måste granskas och dekonstrueras. Det leder bland annat till en strävan efter 

en förändrad bild av barn och ett nytt språkbruk om barn och om lärande och 

kunskap – och i sin förlängning till ”en rekonstruerad välfärdsstat och demo-

krati”.98 Med en sådan närmast utopisk inriktning kan reggiodiskursen både 

ses som en specifik förskoledidaktik och som ett ideologiskt system, med 

                                                      
95 Stuart Hall, 2013, s. 73. 
96 Katharina Puhl, 2011, s. 121. 
97 Michel Foucault, 2011, s. 140. 
98 Dahlberg, Moss och Pence, 2001, s. 234.  
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egna värderingar, handlingsnormer och antagande om världen. Därmed blir 

reggiodiskursen även bärare av sina egna föreställningar om människor och 

samhället, föreställningar som i sin tur påverkar villkoren för barn och peda-

goger i förskolan.  

 

Reggiodiskursen har som tidigare nämnts blivit tongivande inom svensk 

förskoledidaktik, vilket gör det angeläget att synliggöra de ”nya” antaganden 

om barn och lärande som diskursen implementerat i den pedagogiska diskus-

sionen. Den här studien kartlägger och granskar begreppet ”lyssna” som via 

idiomet ”lyssnandets pedagogik” annekterats av den Reggio Emiliainspire-

rade pedagogiken och givits en innebörd som på flera sätt skiljer sig diamet-

ralt mot andra sätt att förstå lyssnande. Detta nya ”lyssnande” förgrenar sig 

med hjälp av reggiodiskursen i den förskolepedagogiska praktiken. Med 

andra ord utgår undersökningen från ett språkligt begrepp (”lyssnande”) som 

både ger upphov till en specifik praktik och är bärare av normer och värden 

vilka styr pedagogernas lyssnandehandlingar. Samtidigt som jag i undersök-

ningen via pedagogers och barns berättelser granskar den praktik som blir 

följden av ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande så granskar jag också Reg-

gio Emiliapedagogikens sätt att implementera och upprätthålla vissa bestäm-

da värden kring lyssnande i vår tids dominerande förskolediskurs – reggio-

diskursen. 

Reggio Emiliapedagogikens spridning har en intressant förhistoria men äger 

också rum i en aktuell samhällsstruktur i form av ett projekt som strävar efter 

ett paradigmskifte inom framförallt förskolepedagogiken.  Samtidigt som 

den ”lyssnande” aktiviteten i förskolan handlar om pedagogens förhållnings-

sätt gentemot barnen är den också ett pedagogiskt verktyg för just det önska-

de paradigmskiftet. Det finns således en oupphörlig spiralrörelse i aktiviteten 

lyssnade som går mellan enskilda subjekt och olika former av direktiv, mel-

lan barns och pedagogers intentioner, mellan förskola och samhälle.  

En undersökning av aktiviteten att lyssna behöver följaktligen pendla mellan 

abstraktionsnivåer som interagerar med varandra. Lyssnande som begrepp 

spänner över det faktiska mötet mellan barn och vuxna i den förskolepeda-

gogiska praktiken till mer implicita praktiker, där till exempel den pedago-

giska miljön eller projektarbeten ger underförstådda budskap om hur man 

som förskolebarn ska vara. För att belysa olika aspekter av lyssnandet är det 

därför nödvändigt att gå i dialog med röster från olika teoretiska discipliner 

och perspektiv. I studien granskas med hjälp av olika teorier begreppet lyss-
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nande, som är bärande för Reggio Emiliapedagogiken och som också här-

bärgerar dess ideologi. 

 

När ett lyssnande sker enligt vissa betingelser (vad lyssnar man till, vad 

lyssnar man inte till, vad får sägas, vad får inte sägas, etc.) kommer den pe-

dagogiska akten att lyssna också att fylla en föreskrivande och normerande 

funktion där den pedagogiska praktiken tydligt signalerar hur man som barn 

ska vara. När barnet på det viset skapar sig själv genom att lyssna till den 

vuxne och förhålla sig till det blir man som pedagog delaktig i att skapa bar-

net. På samma sätt ingår pedagogerna i ett diskursivt nätverk som formulerar 

villkoren för vad som är möjligt att lyssna till, tänka och säga i den förskole-

pedagogiska praktiken.  

 

Foucault och den disciplinära makten 

Foucault beskriver i Övervakning och straff de mekanismer som är verk-

samma i disciplineringen av individer i ett humant och framåtskridande 

samhälle. Den kroppsliga bestraffningen har ersatts av fängelsestraff och 

staten fungerar som en kontrollapparat som på olika sätt utövar makt över 

individen. Målet för den disciplinära makten är en normalisering av indivi-

derna, så att de ska fungera som nyttovarelser i samhällets tjänst.99  

Foucaults teoretiska begrepp kring disciplinär makt är applicerbara även i en 

förskolekontext för att förklara de disciplinerande mekanismer som är verk-

samma där. Den förskolepedagogiska arenan kan också den fungera som ett 

normaliseringsfält för barnen, särskilt som förskolans ökade institutionalise-

ring ”leder till större och mer effektiv styrning av barn”100: 

En (…) risk är att fler föreskrifter kommer att följas av en ökad lik-

formighet och normalisering av tanke och praktik, eftersom förskole-

fältet allt mer domineras av en och samma diskurs.
101  

Den disciplinära makten verkar enligt Foucault genom olika strategier. Först 

och främst fördelar den individerna i rummet, arkitektoniskt och analytiskt 

konstruerat så att individerna samtidigt är ”isolerade och lätta att få syn 

på”,102 och där varje utrymme har sin bestämda funktion: 

                                                      
99 Michel Foucault, 2003. 
100 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. vi. 
101 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. vi. 
102 Michel Foucault, 2003, s. 146. 
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Det är rum som binder fast och samtidigt tillåter en viss cirkulation 

(…) de utmärker platser och anger värden; de tvingar individerna att 

lyda men åstadkommer också en bättre hushållning med tid och rörel-

ser. Det är rum som både är reella – eftersom de bestämmer hur bygg-

nader, salar, möbler ska disponeras – och teoretiska – eftersom karak-

teriseringar, värderingar och hierarkier projiceras på dessa dispositio-

ner. Vad disciplinen alltså i första hand skapar är alltså ”levande ta-

blåer” som förvandlar de otydliga, onyttiga och farliga mängderna till 

ordnade mångfalder.
103

 

 

Den disciplinära makten kontrollerar också verksamheten. I en strikt organi-

sering av tidsramarna och av verksamhetens innehåll säkerställer makten att 

tiden utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, och att ”varje elev, varje nivå och 

varje ögonblick, om man kombinerar dem rätt, ständigt utnyttjas i den all-

männa undervisningsverksamheten”.104  

Den disciplinära maktens kontroll över individerna upprätthålls genom över-

vakning. En ständig observation av individerna och deras handlingar, där 

”varje individ antecknas, iakttas och insätts på sin plats”105 fungerar som en 

av disciplinens mest verksamma tekniker i en process som samtidigt deklare-

rar vem som är undersåte och vem som har makt: 

Den disciplinära makten (…) gör sig osynlig; i gengäld tvingar den 

dem som den underkastar sig att vara synliga. I det disciplinära sam-

hället är det undersåtarna som skall synas. Den belysning de utsätts för 

befäster det grepp makten har om den. Det är det förhållande att den 

disciplinära individen ständigt syns, att han alltid kan iakttagas, som 

håller honom kvar i hans beroende.
106

 

 

Synliggörandet framställer också en normalisering av individen – det finns 

en eftersträvansvärd norm och det finns avvikelser från normen, vilket blir 

synligt i de dokument som fångar in och beskriver individerna.  Normalise-

ringen genomförs även med hjälp av subtila straffmekanismer i syfte att 

åstadkomma önskvärt beteende: 

                                                      
103 Michel Foucault, 2003, s. 150. 
104 Michel Foucault, 2003, s. 167. 
105 Michel Foucault, 2003, s. 198. 
106 Michel Foucault, 2003, s. 188. 
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Med ordet straff avses ”allt som kan göra barnen medvetna om det fel 

de har begått, allt som är istånd att förödmjuka dem, att få dem att 

blygas: … en viss kyla, en viss likgiltighet, en fråga.
107

 

Den disciplinära makten är uppbyggd så att den omvandlar maktens mål till 

subjektets mål – genom att internalisera maktens önskningar disciplinerar 

individen sig själv. Maktens subtila och humana kontrollmekanismer dresse-

rar individen att inordna, korrigera och normalisera sig själv i enlighet med 

maktens intentioner. Maktens norm blir en eftersträvansvärd tvångströja för 

individen, som på det sättet ständigt utövar en effektiv och ändamålsenlig 

självkontroll och blir till en disciplinär individ.  

Foucaults diskursanalytiska teorier avtäcker och dekonstruerar de samhälle-

liga maktstrukturer som formar människan, där pedagogiska institutioner 

ingår som en disciplinär aktör. Den disciplinära maktens sätt att verka i skol-

väsendets undervegetation fungerar som en vad Ödman kallar ”immanent 

pedagogik”108 vilken formar barnens mentalitet: 

Pedagogik och mentalitet hör enligt mitt sätt att se nära samman med 

varandra. Det är genom pedagogiska handlingar mentaliteter formas, 

och pedagogiken formas i sin tur av de mentaliteter som återfinns hos 

”pedagogerna” i dialektiskt samspel.
109

 

Den aspekt av lyssnande som diskursanalysen behandlar kan alltså innebära 

att det på den förskolepedagogiska arenan sker ett formande av barns (och 

pedagogers) mentalitet, som påverkas av den diskurs vi befinner oss inom.  

Foucaults perspektiv kan också utvidgas med hjälp av sociologen Pierre 

Bourdieus teori om sociala praktiker.110 Med Bourdieus terminologi kan 

verksamheten på förskolan förstås som ett förskolekulturens fält.111 Inom 

fältet finns specifika föreställningar om vilka normer och värden som är 

önskvärda och värdefulla i den pedagogiska praktiken. Dessa föreställningar 

fungerar som ett gemensamt ”trossystem” vilket formar individernas menta-

litet och styr deras handlingar (praxis) i vissa riktningar.  På det viset är tros-

systemet diskursivt till sin funktion - det finns en ”förhärskande ordning” 

(doxa) som stakar upp individernas villkorsramar och inordnar dem i det 

                                                      
107 Michel Foucault, 2003, s. 179. 
108 Per-Johan Ödman, 2006, s. x. 
109 Per-Johan Ödman, 2006, s. x. 
110 Carina Carlhed, 2011, s. 284. 
111 Donald Broady, 1998a, s. 16. 
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rätta sättet att tänka och göra förskolepedagogik.  Bourdieus teori blir aktuell 

i undersökningen av pedagogernas lyssnande till Reggio Emiliaideologin 

och det regelverk de lyder under inom ramen för den Reggio Emiliainspire-

rade doxan. 

 

I enlighet med ett diskursanalytiskt perspektiv kan den Reggio Emiliainspi-

rerade pedagogiken förstås som ett diskursivt system, vars regleringar och 

värderingar implementeras i pedagoger och barn i den förskolepedagogiska 

praktiken. Utifrån en sådan teoretisk förståelse undersöker den här avhand-

lingen med hjälp av intervjuer en specifik praktik – lyssnande – där intervju-

svaren fungerar som ”texter” om lyssnande kännetecknande för en Reggio 

Emiliainspirerad pedagogik.  ”Texterna” synliggör de föreställningar, utsa-

gor, normer och värden som härbärgeras i lyssnandebegreppet och också den 

pedagogiska praktik som blir konsekvensen av lyssnande i reggiodiskursens 

kölvatten.  

 

Det kan noteras att den diskursanalytiska ansats som i den här undersökning-

en används för att ”avtäcka” och dekonstruera reggiodiskursens lyssnande-

praktik är densamma som används av den Reggio Emiliainspirerade pedago-

gikens företrädare. I den Reggio Emiliainspirerade litteraturen används fre-

kvent Foucaults teorier kring styrning, normalisering och makt, då i syfte att 

dekonstruera en tidigvarande förskolediskurs. Samtidigt formulerar texterna 

nya normer och värden i en ny normerande diskurs, vilket kan tyckas tänk-

värt.  

Val av förskolor 

 

Genom att studera samtliga kommunala förskolors hemsidor i sex kommuner 

fann jag 275 förskolor som beskrev sig som Reggio Emiliainspirerade. För-

utom att de uttryckligen benämnde sig som Reggio Emiliainspirerade använ-

de de på hemsidan ord/begrepp som är kännetecknande för reggiodiskursen. 

Eftersom jag önskade intervjua pedagoger och barn på förskolor med tydlig 

Reggio Emiliainriktning sammanställde jag i tabellform i vilken utsträckning 

respektive förskola använde sådana begrepp. De begrepp jag registrerade var 

pedagogisk dokumentation, projekt/tema, utforskande/forskande, kompetent, 

nyfiken, medborgare, intresse, medforskande, lyssnande samt reflekterande. 

64 av de Reggio Emiliainspirerade förskolorna använde sig av 7 eller fler av 

begreppen och hamnade i en urvalsgrupp. Av dessa valdes sedan sex försko-

lor ut slumpmässigt (med hjälp av lottning).  
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Varje förskola fick sedan ett missivbrev112 där jag beskrev mitt syfte med 

studien och att jag önskade intervjua tre pedagoger och tre barn. Via peda-

gogerna erhöll även föräldrarna ett missivbrev113 för skriftligt godkännande 

av barnens deltagande. Några av de valda förskolorna tackade nej till att 

delta. De skäl som angavs var att man nyligen omorganiserat förskolan och 

inte hade tid, eller att man hade så stor personalomsättning. Med hjälp av 

lottning ersattes dessa förskolor med andra ur urvalsgruppen.  

Cheferna på respektive förskola valde de pedagoger som skulle delta och 

pedagogerna valde i sin tur de barn som skulle ingå i studien. Det övervä-

gande antalet pedagoger var förskollärare, och barnen var mellan tre och fem 

år. Sammantaget består materialet av nitton intervjuer med pedagoger och 

arton barnintervjuer.  

 
Genomförande av pedagogintervjuer 

Intervjuerna syftade till att få ta del av pedagogernas reflektioner kring lyss-

nandet i den egna Reggio Emiliainspirerade praktiken. Därför valde jag att 

göra djupintervjuer, vilket gav utrymme för pedagogerna att utförligt berätta 

om sina tankar och erfarenheter.114 Inför intervjuerna konstruerade jag ett 

intervjuformulär som kom att omfatta 30 frågor kring olika aspekter av lyss-

nande.115 Intervjuformuläret bestod av på förhand formulerade frågor, men 

behandlades flexibelt i intervjusituationerna116, där till exempel en fråga kun-

de besvaras inom ramen för en annan, eller svaret krävde en följdfråga där 

pedagogerna utvecklade sina tankar ytterligare.  

 

De intervjufrågor som ställdes till pedagogerna var dels frågor som specifikt 

berör begreppet lyssnande i snävare mening, men också frågor som knyter 

an till lyssnandeaspekter i den pedagogiska praktiken ur ett bredare perspek-

tiv.117 Med det menar jag till exempel att frågor kring den pedagogiska mil-

jön dels besvarar hur pedagogernas lyssnande till barnens intressesfärer tar 

sig uttryck i miljön, men också hur den pedagogiska miljön signalerar till 

barnen vad de bör sysselsätta sig med - eller lyssna till – i den pedagogiska 

miljön.  Likaså visar frågor som handlar om omsorg och inskolning både det 

                                                      
112 Bilaga 3. Missivbrev pedagoger. 
113 Bilaga 4. Missivbrev föräldrar. 
114 Martin Denscombe, 2009, s. 233. 
115 Bilaga 3. Frågeställningar pedagoger.  
116 Ulla Eriksson-Zetterqvist och Göran Ahrne, 2015, s. 38. 
117 Monica Dalen, 2007, s. 31. 
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gensvar barnen får i olika omsorgssituationer och vilken barnsyn barnen 

uppmuntras att förhålla sig till. Intervjufrågorna var öppna men samtidigt 

delvis problematiserande i syfte att få nyanserade och reflekterande svar.118 

Intervjuerna med pedagogerna skedde i avskildhet och varje intervju varade 

mellan två och tre timmar.  

 

Pedagogernas svar blev oftast utförliga och reflekterande. Detta berodde 

kanske på att jag vid intervjutillfällena inte använde mig av bandspelare119 

utan istället ordagrant antecknade vad de intervjuade sade. Medan jag an-

tecknade uppstod små pauser som gav pedagogerna utrymme att utveckla 

sina tankar ytterligare. Detta gjorde att intervjuerna trots de på förhand be-

stämda frågorna fick karaktären av ”ostrukturerad” djupintervju,120 där peda-

gogerna kunde fullfölja sina tankespår utan att jag avbröt dem med ytterliga-

re frågor i den tystnad som uppstår i tankepauser. När man skriver ner inter-

vjusvaren riktas också blicken ned i pappret och kroppsspråket binds i själva 

skrivandeakten. På det sättet minimerades min explicita delaktighet i inter-

vjun. De intervjuade gavs istället tid och rum att reflektera över sina egna 

tankar och interagera i en dialog med sig själv och sina egna svar, i ett slags 

introspektion av sina erfarenheter snarare än observation av sig själv. Ofta 

var det också i dessa mellanrum som pedagogerna vidareutvecklade och 

resonerade över sina svar.121   

 

Utskriften av intervjuerna gjordes samma dag som intervjutillfället och efter 

några dagar fick de intervjuade ta del av sina utskrivna intervjuer för att 

godkänna dem. Godkännandet skedde enskilt med varje pedagog för sig och 

de fick då även möjlighet att reflektera över sina svar och ändra om jag hade 

missuppfattat något eller lägga till ytterligare reflektioner. Deras ändringar 

och reflektioner godkändes av dem vid samma tillfälle och ingår som en del i 

materialet. Det valda förfaringssättet vid intervjusituationerna innebar natur-

ligtvis samtidigt att jag också påverkade intervjusvaren på så sätt att inter-

                                                      
118 Monica Dalen, 2007, s. 30. 
119 Att använda sig av bandspelare under intervjusituationen kan innebära att den intervjuade 

känner sig hämmad, varpå intervjusvaren inte blir så utförliga som önskat. Se till exempel 

Martin Denscombe, 2009, s. 269, eller Clarence Crafoord, 2005, s. 14. 
120 Martin Denscombe, 2009, s. 234-235. 
121 Att den intervjuade ger utförligare information när bandspelaren är avslagen och hen hun-

nit gå i dialog med sina egna tankar tycks vara ett vanligt förekommande fenomen: ”När den 

(bandspelaren) väl är avslagen, när intervjun nästan är slut, berättar inte sällan den person som 

intervjuats just de delar man hoppats på att få höra. Alternativt kommer vederbörande med 

nya spännande uppgifter kring det som man talat om.” (Göran Ahrne och Peter Svensson, 

2015, s. 50.) 
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vjusituationerna blev till en reflekterande process för pedagogerna – dels 

under intervjuerna där tystnaderna ledde till att de lyssnade till sig själva och 

vidareutvecklade sina tankar, och dels när de vid genomläsningen av inter-

vjuerna metareflekterade över sina egna svar.  

 

Genomförande av barnintervjuer 

Intervjuerna med barnen utgick från 13 frågeställningar och handlade om 

deras upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i förskolan.122 Frågorna 

var formulerade så att de skulle vara konkreta, förståeliga och meningsfulla 

för barnen.123 På samma sätt som när det gäller pedagogintervjuerna handla-

de frågeställningarna både specifikt om lyssnandebegreppet och om lyssnan-

de i en vidare kontext. Till exempel besvarar frågor om medbestämmande 

och motståndsstrategier hur barnen upplever sig vara lyssnade till när det 

gäller inflytande på förskolan och vilka möjligheter det finns att hävda sin 

åsikt då den inte är koherent med den vuxnes. Frågor som berör vad som är 

roligast respektive tråkigast på förskolan besvarar dels vad som är betydelse-

fullt för barnen, och samtidigt (i jämförelse med pedagogernas intervjusvar) i 

vilken utsträckning pedagoger lyssnar till barnens meningsskapande. Även 

intervjuerna med barnen gjordes enskilt. Antingen arrangerade pedagogerna 

så att intervjun kunde ägde rum i ett avskilt rum eller också anvisade de mig 

till en ostörd plats där jag kunde intervjua barnen. På samma sätt som med 

pedagogerna behandlades frågeformuläret flexibelt i intervjusituationen och 

också barnens svar skrevs ned ordagrant. Detta gjorde att även barnen fick 

möjlighet att utveckla sina tankar i den paus som uppstod medan jag skrev.124 

Efter själva intervjutillfället läste jag upp barnets svar i sin helhet och barnet 

fick då tillfälle att rätta mig om jag hade förstått fel, eller utveckla sina tan-

kar ytterligare. Eventuella förändringar och godkännanden gjordes direkt, i 

anslutning till intervjutillfället. 

 

Vid intervjuerna med barnen var min forskarroll något annorlunda än den 

var med pedagogerna. När man intervjuar barn krävs av intervjuaren en stör-

re flexibilitet och lyhördhet än då man intervjuar vuxna, som har en före-

ställning om intervjusituationens underförstådda regler. Där de vuxna vid 

intervjun sitter ner och svarar direkt på frågorna som ställs, kan barn springa 

runt i rummet eller hoppa upp och ner samtidigt som de besvarar frågorna. 

                                                      
122 Bilaga 2. Frågeställningar barn.  
123 Åsa Källström Cater, 2015, s. 73. 
124 Ylva Mårtens, 2015, s. 87. 
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De svarar inte heller alltid direkt på de frågor som ställs, utan istället kan de 

besvara de associationer frågorna väcker hos dem, och spinna vidare på det. 

Det här kräver att man som intervjuare ställer fler följdfrågor för att förstå 

vad barnen verkligen vill säga, och också att man använder kroppen på ett 

annat sätt än då man intervjuar vuxna. Det hände till exempel att jag vid 

intervjutillfällena genomförde intervjun liggande på mage på golvet eller på 

rygg under ett bord. Intervjuer med barn förutsätter alltså på ett helt annat 

sätt närvaro,125 dialog126 och följsamhet än intervjuer med vuxna. För barnens 

del skedde dessutom godkännandet muntligt, när jag i anslutning till inter-

vjutillfället läste upp deras intervjusvar och säkerställde att jag hade förstått 

dem rätt och inte utelämnat någonting, och då de också fick tillfälle att 

komma med ytterligare reflektioner.  

 

I övrigt skilde sig barnintervjuerna inte mycket åt från intervjuerna med pe-

dagogerna. Precis som med pedagogerna försökte jag få barnen att känna att 

de hade ”något viktigt att berätta”127 och visa att jag var genuint intresserad 

av vad de hade att säga.128 Att intervjua barn är, menar Ylva Mårtens, en 

”konstform” snarare än en teknik, som kräver erfarenhet och intuition.129  

Barnintervjuer kräver också fingertoppskänslighet men inte ”barnanpass-

ning”.130 Barn vill precis som vuxna bli tagna på allvar och bemötta med 

respekt, och det kan vara bra att i intervjusituationen uppträda ”formellt” och 

nästan lite högtidligt.131 Jag var välbekant med de krav som ställs vid barnin-

tervjuer, eftersom jag arbetat mycket med att intervjua barn i min egen yr-

kespraktik.  

 

Reflektion: forskarroll, intervjusvar och etiska övervägan-

den 
 

Det var viktigt för mig att både pedagoger och barn skulle känna att de 

”ägde” sina egna ord och sin egen historia, även om möjligheten att reflekte-

                                                      
125 Monica Dalen, 2007, s. 45. 
126 Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 37. 
127 Ylva Mårtens, 2015, s. 30. 
128 Ylva Mårtens, 2015, s. 26. 
129 Ylva Mårtens, 2015, s. 7, 21, citat s. 7.  
130 Det förekommer ibland att forskare ”barnanpassar” intervjuer med barn, till exempel ge-

nom att använda ”barnspråk”, leka med barnet eller använda leksaker under intervjun. Åsa 

Källström Cater, 2015, s. 74.  
131 Monica Dalen, 2007, s. 43. 
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ra över sina tidigare svar skulle kunna leda till mer tillrättalagda kommenta-

rer. Min upplevelse är att så inte blev fallet. Alla de intervjuade barnen före-

föll stolta över sina intervjusvar, och förklarade eller utvecklade i många fall 

sina egna tankar ytterligare. Även om de ibland uppmanade mig att lägga till 

utsagor som jag missat (av typen ”Du glömde skriva att jag har fått en lille-

bror”) så ändrade eller tillrättalade de inte sina svar. Flera barn ville fortsätta 

intervjun när alla frågor var ställda.  

 

Intervjusituationen kunde också innebära att barnen ”upptäckte” sina egna 

tankar, och att det i sin tur väckte nya tankar och ibland insikter. En pedagog 

berättade vid min återkomst till förskolan om hur ett av de intervjuade bar-

nen efter intervjun propagerat för att barns rätt att bestämma: ”Hon kom ut 

direkt från intervjun och sa ’Barn ska också bestämma’. När hon hade sagt 

det till dig blev det liksom sant”. Intervjuerna kunde på så sätt påverka bar-

nen bortom själva intervjusituationen. Exemplet visar att intervjusituationer-

na var långt ifrån neutrala - trots att jag bara träffade barnen vid ett tillfälle 

och trots att jag använde mig av ”öppna” frågor där barnens egna tankar och 

erfarenheter132 lyftes fram, så påverkade det faktum att jag ställde frågor 

barnens tankar. Detta väcker funderingar kring hur barn förhåller sig till de 

tankar och insikter som intervjuer kan väcka hos dem.  

 

På alla förskolor utom en uppgav de intervjuade pedagogerna att de var nöj-

da med sina egna svar, även om de i vissa fall såg diskrepanser i sina utsagor 

och reflekterade över det. I de fall ändringar gjordes handlade det om gram-

matiskt mer skriftspråkliga formuleringar eller borttagande av identifika-

tionsmarkörer. Flera av pedagogerna kommenterade att jag ”skrivit allt pre-

cis som jag har sagt” eller ”skrivit precis som jag pratar”.  Många av peda-

gogerna uttryckte också att de upplevt intervjusituationen som ”rolig” och 

”jättenyttig”, eftersom de under intervjun ”fick syn på sina egna tankar och 

fick tänka efter ordentligt vad man verkligen tycker”.  

 

En av förskolorna utgjorde dock ett undantag. Efter det att intervjuerna med 

både barn och pedagoger på förskolan genomförts fick jag ett mejl från för-

skolans chef, som drog sig ur undersökningen med motiveringen att ”många 

av de frågor du ställde har vi ännu inte hunnit diskutera eller ta ställning till” 

och att det var ”svårt för pedagogerna att svara på frågorna utifrån en sam-

syn/helhetssyn på förskolan”. Efter att ha rådfrågat min handledare tog jag 

                                                      
132 Åsa Källström Cater, 2015, s. 74. 
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kontakt med förskolans chef och bestämde tillsammans med henne att peda-

gogerna skulle få en möjlighet att läsa igenom sina intervjusvar. Vid återbe-

söket några veckor senare skedde genomläsningen av intervjusvaren med de 

tre pedagogerna (och tidvis även förskolechefen) tillsammans. Alla tre peda-

gogerna ändrade en del av sina intervjusvar eller strök hela stycken som 

kunde uppfattas som kritiska mot den egna pedagogiken. Men inte med mo-

tiveringen att jag hade missuppfattat svaren. Deras invändningar var istället 

av karaktären att ”det där vill jag inte ha med”, eller ”så kan man inte säga”. 

Efter genomförda ändringar och strykningar gav de sitt godkännande att 

använda materialet i undersökningen. Efter visst övervägande och i samråd 

med min handledare beslutade jag att trots de uppenbara tillrättaläggandena 

infoga de ”rättade” intervjusvaren i analysen av materialet.  

 

Etiska aspekter 

I det missivbrev som jag skickade till respektive förskola fanns information 

om vad undersökningen gick ut på. Där tog jag också upp Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer133 kring konfidentialitet och nyttjande, det vill säga att det 

inte skulle kunna framgå vilka förskolor som deltagit i undersökningen, och 

att det insamlade materialet bara skulle användas i vetenskapliga syften. Det 

framgick också av missivbrevet att deltagarna när som helst kunde avbryta 

sin medverkan om de så önskade. Jag ringde därefter upp respektive försko-

lechef för att höra om de hade några funderingar kring undersökningen. Jag 

upplät åt förskolecheferna att bestämma vilka pedagoger som skulle delta.  

När jag fått godkänt av de deltagande förskolorna skickade jag ut barnens 

godkännandeformulär till de pedagoger som cheferna hade utsett. Pedago-

gerna vidarebefordrade formulären till barnens föräldrar för underskrift. 

Några av förskolorna delade ut formulären till samtliga föräldrar, medan 

andra lämnade ut dem enbart till de föräldrar vars barn skulle delta.  Det var 

pedagogerna som i samråd med barnen skulle besluta om vilka barn som 

skulle intervjuas. 

 

Inför varje intervju informerade jag muntligen barn och pedagoger om vad 

undersökningen (i korthet) gick ut på, att deltagandet var helt frivilligt, att de 

kunde avbryta deltagandet när som helst, att de i undersökningen skulle vara 

fullständigt anonyma, och vad materialet skulle användas till. Detta var inte 

minst viktigt då det gällde barnen, eftersom jag inte visste i vilken utsträck-

                                                      
133 Vetenskapsrådet, 2011. 
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ning de informerats. Två av barnen avbröt omgående sin medverkan då de 

fick veta att de fick bestämma själva om de skulle bli intervjuade eller inte.  

I ett fåtal fall hade föräldrarna ännu inte lämnat in godkännandeformuläret 

då barnen skulle intervjuas. Vid dessa tillfällen försäkrade jag mig om att 

föräldrarna gett sitt muntliga godkännande innan jag genomförde intervjuer-

na.  

 

Etiska ställningstaganden vid barnintervjuerna 

Det var viktigt för mig att i undersökningen lyfta fram barns perspektiv 

kring att lyssna och bli lyssnad till på förskolan. Därför bestämde jag mig 

tidigt i forskningsprocessen för att förutom pedagoger även intervjua barn 

från förskolorna. Det kan tyckas självklart att man i forskning som handlar 

om barn och deras verksamhet också tar reda på deras tankar och åsikter. I 

forskningssammanhang betonas i allt högre utsträckning vikten av att anta 

barns perspektiv
134

 och av att se barn ”som individer med både rätt och kom-

petens att komma till tals”.
135

  Ändå blir barn inte så ofta lyssnade till i den 

bemärkelsen att deras röster lyfts och får pregnans och giltighet i barnforsk-

ningen. Vid en genomgång av de 39 doktors- och licentiatavhandlingar från 

Sverige som berör förskolans verksamhet under åren 2006-2016 är det bara 

tre som utgår från barns egna tankar och åsikter kring det som undersöks
136

, 

och att använda barn som informanter är förvånansvärt sällsynt även i övrig 

samhällsforskning som berör barn och unga.
137

 Barn blir i forskningen ofta 

”sedda”138 men inte ”hörda”,
139

 och ”barns perspektiv” filtreras och medieras 

därmed genom forskarens blick.  Detta säger något om den barnsyn som 

trots Barnkonventionens skrivning om barns rätt att uttrycka sina åsikter ”i 

alla frågor som rör barnet” fortfarande präglar vårt samhälle.
140

 Tror vi att 

barn kan bidra med viktig kunskapsbildning kring sina livserfarenheter, att 

de kan vara ”informanter om sina villkor” eller tänker vi att deras ålder 

”hindrar dem från att se väsentligheterna”?
141

 I ett talande beslut från Regio-

                                                      
134 Birgitta Qvarsell, 2003, s. 101.  
135 Marie Sällnäs, Stefan Wiklund och Hélène Lagerlöf, 2010, s. 116. 
136 Genomgången bestod av licentiat- och doktorsavhandlingar, ”sammanställningar” såväl 

som ”monografier” under ålderspannet 2006-2016 och gjordes i Diva-portalen, avgränsning 

”förskola”. Tre avhandlingar utgår från barns tankar och åsikter: 

Helena Ackesjö, 2014, Carina Fast, 2007 och Lina Lago, 2014.  
137Marie Sällnäs, Stefan Wiklund och Hélène Lagerlöf, 2010, s. 118. 
138 Anne-Li Lindgren, 2016, s. 46; Birgitta Qvarsell, 2003, s. 107 och 111.   
139 Birgitta Qvarsell, 2003, s. 107 och 111. 
140 Barnkonventionen, artikel 12.  
141Birgitta Qvarsell, 2003, s. 111, 112. 
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nala etikprövningsnämnden i Uppsala avslås år 2014 forskarnas begäran att 

intervjua barn mellan 6 till 18 år med motiveringen: ”En undre åldersgräns 

ska sättas till 12 år för enkäter/intervjuer, då det starkt kan ifrågasättas om 

svaren från barn yngre än 12 år är tillräckligt valida för att vara ett kun-

skapstillskott”.
142

 Jag menar att det är viktigt och också nödvändigt att låta 

yngre barn ”bli hörda”, både ur ett etiskt perspektiv och eftersom barn besit-

ter värdefull och ”valid” kunskap. Inte minst när det gäller förskolans verk-

samhet - det är ju de som befinner sig mitt i den pedagogiska praktiken och 

upplever den verksamhet som arrangeras av pedagoger och ledning. Om vi 

strävar efter en förskoleverksamhet där barn är delaktiga i att formulera sina 

egna villkor måste vi också lyssna till barns åsikter, både i forskning och i 

pedagogisk praktik.  

 

Att använda sig av barnintervjuer kräver samtidigt en utökad etisk reflektion. 

Först och främst finns en asymmetrisk maktordning mellan barn och vuxna 

där barn är underordnade.143 Barn är ofta vana att göra som de vuxna vill att 

de ska göra,144 och i förskolan också vana vid att bli dokumenterade utan att 

bli tillfrågade.145  Därför måste man som forskare vara lyhörd för barnens 

egna uttryck för vilja - om barn i realiteten ska ha samma möjlighet att avbö-

ja sin medverkan är det nödvändigt att säkerställa att de förstår att de själva 

kan bestämma om de vill delta i intervjun eller inte. När jag kom till försko-

lorna för att intervjua barnen hade pedagogerna i förväg valt ut vilka barn 

som skulle delta i undersökningen och (i de flesta fall) redan fått samtycke 

av barnens föräldrar. Jag visste inte i vilken utsträckning barnen informerats 

om vad som skulle hända, varför de skulle delta eller huruvida barnen själva 

gett sitt samtycke. Därför var jag noga med att fråga barnen om de ville del-

ta, berätta vem jag var, förklara varför jag ville göra intervjun och vad den 

skulle användas till.146 Som tidigare nämnts avböjde två av barnen att delta.  

 

                                                      
142 Beslut från Regionala etiksprövningsnämnden i Uppsala som svar på en ansökan inkom-

men från forskare vid Örebro universitet (min kursiv). Beslutet överklagades av forskarna till 

Centrala etikprövningsnämnden som i sin tur beslutade att intervjuer med barn från 6 år skulle 

få genomföras enligt forskarnas begäran.  
143 Åsa Källström Cater, 2015, s. 73. 
144 Åsa Källström Cater, 2015, s. 75. 
145 Anne-Li Lindgren, 2016, för en fördjupad diskussion kring (frånvaron av) etiska förhåll-

ningssätt i förskolans dokumentationsarbete – till exempel gällande barns medgivande till att 

bli dokumenterade.  
146 Ylva Mårtens, 2015, s. 33. 
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Dessutom krävs i barnintervjuer att man under hela processen är lyhörd för 

barnens signaler om att de inte vill medverka.147 Eftersom barn kanske inte 

på samma sätt som vuxna kan uttrycka att de vill avbryta intervjun är det 

nödvändigt att vara uppmärksam på om barnen börjar skruva på sig, blir mer 

och mer fåordiga eller på andra sätt uttrycker att de tycker att intervjun borde 

avbrytas.148 När jag intervjuar barn i min förskolepedagogiska praktik är det 

inte svårt att ”läsa av” barnen och veta när intervjun ska avbrytas. Men i min 

forskarroll hade jag ingen relation till de barn jag skulle intervjua – istället 

träffade jag dem för första gången vid själva intervjutillfället. Därför fick jag 

skärpa alla mina sinnen under barnintervjuerna för att uppmärksamma signa-

ler som kanske betydde att de ville avbryta, och också fråga om de tyckte det 

var okej att prata och om de ville fortsätta.  

Syfte och analysmetod – Vad innebär ”lyssnande” i en  

pedagogisk  praktik som förskolan? 
 

Mot bakgrund av hur den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken vuxit fram 

i Sverige – med ett tydligt fokus på lyssnandets betydelse – finns anledning 

att undersöka hur begreppet lyssnande tar sig uttryck i en Reggio Emiliain-

spirerad förskolepraktik och vilka möjlighetsramar pedagogernas lyssnande 

upprättar för barnen. Fokus riktas framförallt mot en praktisk implemente-

ring av begreppet lyssnande – hur menar de intervjuade pedagogerna att de 

lyssnar till barnen och vad lyssnar de till? Hur menar barnen att de blir lyss-

nade till och hur lyssnar de? Undersökningen har en problematiserande an-

sats som syftar till att granska de värderingar som ligger till grund för lyss-

nandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik och vilka budskap de kan 

signalera till barnen på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna. Studien vill 

också lyfta fram hur barnen uppfattar lyssnandet i den pedagogiska praktik 

de är delaktiga i.  

 

Reggio Emiliafilosofin är (som visats ovan) en ideologi som syftar till att 

aktivt utmana och förändra föreställningar om barn, barndom, lärprocesser 

och pedagogik, där det tidigare sättet att tala och handla ska förändras till 

något annat. För att denna förändring ska äga rum måste de pedagoger som 

arbetar på Reggio Emiliainspirerade förskolor lyssna till, tolka och imple-

mentera Reggio Emiliafilosofins väsentliga teser och begrepp.  Lyssnandet i 

                                                      
147 Åsa Källström Cater, 2015, s. 73. 
148 Ylva Mårtens, 2015, s. 30. 
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en Reggio Emiliainspirerad pedagogik begränsar sig alltså inte till mötet 

mellan barn och pedagoger i den förskolepedagogiska praktiken, utan inne-

fattar också pedagogernas lyssnande till Reggio Emiliafilosofin som ideolo-

gi. Studien undersöker också denna aspekt av lyssnande. Studien är fråge-

styrd och undersöker tre frågeställningar:   

 

Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - vilka aspekter av lyssnandet lyfter 

pedagogerna fram i intervjusvaren som väsentliga för att ett lyssnande ska 

kunna äga rum?  Vad konstituerar enligt dem ett lyssnande förhållningssätt - 

vilka viktiga beståndsdelar innefattar handlingen ”att lyssna”?  

 

Hur visar sig barnets egen röst – vilka av barnens alla olika intressen blir 

lyssnade till och får gensvar? Vilka frågeställningar mynnar ut i projektarbe-

ten och vad väljer man att fokusera i projekten? Hur manifesteras barnens 

intressen i den pedagogiska miljön, och vilka budskap förmedlar miljön om 

det barn som är önskvärt på den förskolepedagogiska arenan?  

 

Vad är, enligt pedagogerna, möjligt att tänka i en Reggio Emiliainspirerad 

pedagogik när det gäller den förskolepedagogiska praktiken, och vad är det 

inte?  Hur uppmuntras diskussion och hur bemöts motstridiga åsikter?  

 

Dessa frågeställningar analyseras fram via både pedagogernas och barnens 

intervjusvar. Alla frågeställningarna är i analysen även relevanta för hur 

barnen beskriver sina upplevelser av att lyssna och bli lyssnad till i en för-

skolekontext. De tre frågeområdena analyseras därför också med hjälp av det 

material som samlats in i barnintervjuerna, men då ur barnens perspektiv. 

Barnens intervjusvar visar hur och i vilken utsträckning de upplever sig vara 

lyssnade till, i vilken mån den pedagogiska miljön utgår från deras intressen 

och vilket utrymme det finns för barn att ha motstridiga åsikter och inflytan-

de i förskolan.  

 

I analysen har jag tematiserat materialet efter hur pedagoger och barn enligt 

mig förhåller sig till dessa frågor och granskat resultaten i relation till olika 

teorier om lyssnande. Resultaten från barnens intervjusvar kring lyssnande 

på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna redovisas i ett avslutande stycke. 

Även barnens svar är indelade i kategorier som berör olika aspekter av lyss-

nande, men analyseras inte utifrån olika teoribildningar. Anledningen är att 

barnens intervjusvar beskriver deras faktiska erfarenheter av lyssnande på 

förskolan utan att präglas av Reggio Emiliainspirerade idéer och föreställ-
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ningar om hur ett lyssnande bör vara. Barn har, som Birgitta Qvarsell ut-

trycker det, ”en sak- och verksamhetsfokuserad syn, de ser de verksamheter 

som äger rum och har uppfattningar om dem” till skillnad från vuxna vars 

perspektiv ofta influeras av ”tänkta ideal”.149 I den här studien får barnens 

intervjusvar istället ”svara på” pedagogernas svar. På det sättet kan barnin-

tervjuerna ses som en kommentar till och problematisering av pedagogernas 

bild av det lyssnande som iscensätts på förskolorna.  

 

Analysens disposition 

Analysdelen är uppdelad i enlighet med studiens frågeställningar. I den för-

sta analysen - ”Att lyssna som en Reggio Emiliainspirerad pedagog” - grans-

kas resultaten från de intervjusvar som berör hur lyssnandet iscensätts och 

verkställs på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna. Här undersöks med 

andra ord hur den lyssnande aktiviteten går till i praktiken och vad som i 

realiteten konstituerar ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande. Analysen be-

handlar inte bara ett befintligt lyssnande utan även det lyssnande som defini-

eras bort eller ges sämre förutsättningar. Pedagogernas intervjusvar läses i 

den här analysen framförallt med hjälp av utvecklingspsykologisk teoribild-

ning.  

 

I den andra analysdelen – ”Att låta barns röst komma till uttryck i en Reggio 

Emiliainspirerad praktik” - granskas de intervjusvar som handlar om hur 

barns röst kommer till uttryck och manifesteras på de undersökta förskolor-

na. I denna analys undersöks alltså vad man lyssnar till i en Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik, det vill säga vilka aspekter av barnens meningsska-

pande som får utrymme i den förskolepedagogiska praktiken (liksom vilket 

meningsskapande som inte får det).  Intervjusvaren går här i dialog med ett 

diskursanalytiskt perspektiv.  

 

I den tredje analysen – ”Om vad som är möjligt att tänka i en Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik” - granskas resultaten från pedagogernas intervjusvar 

kring hur det förskolepedagogiska samtalet tar sig uttryck. I denna del un-

dersöks också resultaten som berör hur pedagogerna lyssnar till Reggio Emi-

liafilosofin som ideologi. Även i denna analys tolkas resultaten ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv.  

 

                                                      
149 Birgitta Qvarsell, 2003, s. 106. 



47 

 

Barnens intervjusvar redovisas som tidigare nämnts i ett avslutande stycke: 

”Barnens röster”. I denna del underundersöks barnens erfarenheter av lyss-

nande i förskolans kontext, deras åsikter om vad som är meningsfullt i för-

skoletillvaron samt deras känsla av inflytande. Barnens berättelser går i dia-

log med såväl pedagogernas intervjusvar som med tidigare undersökningar 

vilka utgår från barns egna tankar och åsikter kring förskoleverksamheten.  

 

I analyserna har citat från barn och pedagoger markerats med siffror – till 

exempel (1) – vilka anger vilken intervju citatet är hämtat från.  
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Del II 

Pedagogernas beskrivningar av lyssnande 
 

 

I den Reggio Emiliainspirerade teorin framställs lyssnandet som navet i den 

pedagogiska praktiken. Benämningen ”Lyssnandets pedagogik” förmedlar 

ett budskap om att en Reggio Emiliainfluerad pedagogik står för en pedago-

gik med andra kvaliteter än den med rötter i svensk förskoletradition. Utan 

att det är framskrivet i litteraturen vad lyssnande innebär rent praktiskt, så 

kringgärdas akten ”att lyssna” av bestämda förhållningsregler och direktiv, 

vilket visar sig i pedagogernas svar på frågor om deras egna lyssnandehand-

lingar. Pedagogernas intervjusvar är berättelser från en subjektiv erfaren-

hetsvärld, där varje pedagog har sin egen tolkning av vad det innebär att 

lyssna och att vara en lyssnande pedagog. Samtidigt framträder i pedagoger-

nas intervjusvar en samstämmighet beträffande hur man lyssnar och vad 

man lyssnar till på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna. Specifika lyss-

nandehandlingar återkommer frekvent i de olika intervjusvaren och betonas 

som betydelsebärande, vissa aspekter av barnens lärande visar sig bli lyssna-

de till i högre utsträckning än andra, och pedagogernas berättelser kring den 

förskolepedagogiska diskussion som förekommer på de skilda förskolorna 

uppvisar väsentliga likheter. I intervjusvaren utkristalliserar sig gemensam-

ma sätt att tänka och göra förskolepedagogik på de Reggio Emiliainspirerade 

förskolorna, och på så vis bildar intervjusvaren en karta över den Reggio 

Emiliainspirerade pedagogikens syn på lyssnande.  

Att lyssna som en Reggio Emiliainspirerad pedagog 

 

En av studiens frågeställningar berör hur lyssnandeakten på de Reggio Emi-

liainspirerade förskolorna gestaltar sig. Vad är det som enligt pedagogerna 

konstituerar ett lyssnande förhållningssätt - vad krävs för att ett lyssnande 

ska kunna äga rum?  

 

I följande avsnitt kommer pedagogernas definition av vad det innebär att 

vara en lyssnande pedagog att analyseras, liksom de villkorsramar för lyss-

nande som enligt intervjusvaren upprättas på de Reggio Emiliainspirerade 

förskolorna. Resultaten från pedagogernas intervjusvar får löpande gå i dia-

log med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv samt med den Reggio Emi-
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liainspirerade teorin.  Analysen berör framförallt diskrepansen mellan den 

närhet i lyssnandehandlingen som eftersträvas av många av de intervjuade 

pedagogerna och den distans som är inskriven i de Reggio Emiliainspirerade 

lyssnandeteknikerna. Analysen berör också synen på närhet kontra distans i 

ett vidare perspektiv, där pedagogernas intervjusvar visar att förutsättningar-

na för vad man kan kalla ett relationellt lyssnande försvåras av förskolornas 

arbetssätt och organisation såväl som av den Reggio Emiliainspirerade före-

ställningen om synen på relationer mellan barn och vuxna i en förskolekon-

text. I analysen ingår således även pedagogernas intervjusvar kring försko-

lornas organisation, omsorgsaspekten av pedagogiken, samt pedagogernas 

tankar kring inskolning och anknytning. 

 

Seendet som villkor för lyssnande 

Resultaten från intervjusvaren visar att seendet utgör basen för lyssnandet på 

de undersökta förskolorna på så vis att lyssnandet har sin utgångspunkt i att 

pedagogen ser, iakttar eller ”observerar” barnen. Ibland beskrivs ett seende 

där pedagogen intuitivt läser av barnets ögon och kroppsspråk, ”känner in” 

barnet (17), lyssnar ”mellan raderna”(4) eller med sitt eget kroppsspråk för-

medlar att man lyssnar och är genuint intresserad. Med andra ord ett seende 

som förutsätter en spontan och ömsesidig interaktion där barnet får gensvar i 

direkt anslutning till sitt eget budskap och sin egen handling. Fem av de nit-

ton pedagogerna nämner ett sådant seende som en viktig del av lyssnande-

handlingen. Men oftare beskriver pedagogerna ett annat seende, som istället 

innebär att pedagogen iakttar eller observerar barnen i syfte att identifiera det 

som väcker barnets intresse för att därefter reflektera över det och därifrån 

leda barnet mot fördjupade lärprocesser. Seendet är då av mer strategisk och 

metodologisk karaktär än det seende där interaktionen med barnet är den 

meningsfulla handlingen. Fjorton av de intervjuade pedagogerna beskriver 

detta metodologiska/strukturerade seende som väsentligt för lyssnandet. 

 

Resultaten från pedagogernas intervjusvar överensstämmer med den Reggio 

Emiliainspirerade teorins tankar kring seendets betydelse för ett lyssnande 

förhållningssätt. I den Reggio Emiliainspirerade litteraturen är pedagogens 

lyssnande starkt förknippat med det observerande seendet. Genom att ”skär-

pa ögat” eller ”vidga seendet” kan pedagogen identifiera och lyssna till det 

som uppfattas som meningsskapande för barnen.150 Observation blir då en 

                                                      
150 Christina Wehner-Godée, 2000, citat s. 19, 58. 
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metod att lyssna till barnet och dess lärprocesser i syfte att utveckla lärandet 

vidare: 

I varje klass behövs två lärare som arbetar tillsammans för att från oli-

ka synvinklar observera de processer som är involverade i barns lä-

rande, för att dokumentera och tolka dessa processer, och för att an-

vända sina upptäckter som ledtrådar för hur de kan planera för möjliga 

vidareutvecklingar av projektet.
151

 

Utifrån själva observationen riktar pedagogen in det som uppfattas som bar-

nets intresse mot något som ska inträffa senare, in i möjliga projektspår och 

fördjupningar. I observationens kölvatten finns också reflektionen och tolk-

ningen av det barnen är sysselsatta med. Detta observerande, reflekterande 

och tolkande förhållningssätt lyfts i den Reggio Emiliainspirerade teorin 

fram som en förutsättning för lyssnande – ”Om vi inte tolkar händelser, kan 

vi inte dela meningen och betydelsen i det som äger rum”152
 - samtidigt som 

det är ett eftersträvat sätt att vara med barnen: 

När vi lär oss att lyssna, se, observera och tolka barns handlingar och 

tankar och logiken i deras undersökningar och konstruktioner, får vi 

nya möjligheter att lära oss konsten att vara tillsammans med dem och 

tala med dem.
153

 

För de intervjuade pedagogerna består den lyssnande aktiviteten till stor del 

av nämnda lyssnandetekniker – observation, dokumentation, reflektion, tolk-

ning, utmaningar– vilka leder lyssnandet vidare och framåt, bortom den 

omedelbara ömsesidigheten i interaktionen med barnen. Lyssnandetekniker-

na möjliggör för pedagogerna att ”se situationen utifrån” (16): 

Men också att lyssna på djupet, vad är det egentligen barnen berättar. 

Det finns olika dimensioner. Nu har vi fokus på händer, och när vi tit-

tar i deras dokumentationsdagböcker ser vi att barnen gör väldigt olika 

händer. Då vet vi vad vi behöver utmana barnen i. Vi såg att vi behö-

ver utmana barnen i just händerna – hur kommer det sig att de kan rita 

armarna men inte händerna?(7)  

Man ser att materialen hör ihop med barnens intresse och då fångar vi 

det och utmanar. Och då kommer ju lyssnandet in också. Om de har 

                                                      
151 Carlina Rinaldi, 2006, s. 134. (min översättning). 
152 Carlina Rinaldi, 2006, s. 134. (min översättning). 
153 Claudia Giudici och Carla Rinaldi, 2007, s. 10. 
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rullat långa maskar av lera kan man säga ”ni har ju rullat långa mas-

kar, hur tänker ni er att maskar och ormar tar sig fram” och så får de 

arbeta med det i rörelserummet. (9) 

En sådant reflekterat och vad man kan kalla distanserat lyssnande förutsätter 

en transformering av pedagogens roll. Från att vara en interaktör i förskolans 

verksamhet framhålls istället pedagogens roll som observatör och uttolkare 

av barnens verksamhet. Det här förhållningssättet finns inskrivet som efter-

strävat i den Reggio Emiliainspirerade teorin, där pedagogen förväntas anta 

en forskarposition och närma sig barnen och deras lärprocesser genom att 

studera och dokumentera dem: 

Reggios lärare observerar barnen under hela dagen (…) Ofta arbetar 

barnen i smågrupper med en lärare och en ateljerista på avdelningen, 

medan en annan lärare observerar och ibland ger stöd och samordnar 

verksamheterna för andra barn, som vanligen arbetar i grupper runt 

om i rummet. Under hela dagen utbyter läraren och atelieristan tankar 

om vad de ser (…) Detta dagliga tankeutbyte är grundläggande för att 

forma och anpassa forskningsstrategin och för att bestämma vad som 

ska dokumenteras och hur. Som vi sett dokumenterar lärare barnens 

ord och handlingar på en rad olika sätt, t. ex genom anteckningar, fo-

tografier, videoband och skisser. En bandspelare är igång nästan hela 

tiden. Bandet avlyssnas mot slutet av dagen och skrivs ut antingen helt 

eller delvis. Lärare läser utskrifterna tillsammans flera gånger för att 

förstå och tolka det som ägt rum. De studerar också fotografierna så 

snart det är möjligt, så att de kan fundera över andra hypoteser och 

andra möjliga forskningsinriktningar. På basis av denna överblick 

formulerar lärarna de hypoteser som kommer att strukturera nästa 

dags erfarenheter. 
154

  

Så systematiskt som i ovanstående citat beskriver inte de intervjuade peda-

gogerna sitt arbete, och för dem är inte heller ett strategiskt lyssnande i 

mindre skala oproblematiskt. Förväntan (eller kravet) på pedagogerna att 

vara observerande och dokumenterande kan istället begränsa deras möjlighe-

ter att vara så delaktiga och närvarande i ögonblicket som de skulle vilja 

vara. Det kan till exempel enligt intervjusvaren vara svårt att samspela med 

barnet samtidigt som man är upptagen med att dokumentera det barnet gör 

(19). Lyssnandets tekniker leder också till ”missade ögonblick” (1) i samspe-

let med barnet och därmed missade möjligheter att ge barnet gensvar där det 

befinner sig just då och som man som pedagog skulle vilja ge. Metoden att 

                                                      
154 Claudia Giudici och Carla Rinaldi, 2007, s. 154-155. (mina kursiveringar). 
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inte svara på barns frågor hejdar ett mer autentiskt gensvar och projektarbe-

ten riktar in lyssnandet i bestämda ramar där man som pedagog ibland ställs 

inför en valsituation där det blir nödvändigt att justera sitt lyssnande bort 

från det som kanske är mer meningsfullt för barnen: 

Man kan nog inte lyssna på alla, även om det är ambitionen. Man får 

gå på känsla och lyssna in vad de berättar och tänka efter vad det är vi 

håller på med nu, vad ska jag rikta in mitt lyssnande på. Ska jag lyssna 

på om en pappa som fick inbrott i bilen eller det vi håller på med? (4) 

I pedagogernas berättelser finns således ett spänningsfält mellan närhet och 

distans i förhållande till barnen.  Pedagogerna förutsätts distansera sig från 

barnen i den meningen att de står vid sidan av det som händer just här och 

nu, samtidigt som de strävar efter närhet i betydelsen av att dela upplevelser 

med barnet.  Att både observera barnen och vara med dem är svårt att förena 

i samma händelsekedja: 

(Att vara en lyssnande pedagog) är som det låter, man lyssnar på bar-

nen, man är tyst, man låter barnen prata utan att lägga sig i. Och det är 

nog det svåraste för alla. Alla vill ju vara med på något sätt. (13) (min 

kursiv). 

När barnen frågar ”Varför cyklar du?”, då kan jag sitta och prata om 

det på riktigt men slänga in frågeställningar i det. (2) (min kursiv). 

Samtalet om cykling uppstår spontant och pedagogen uppfattar det som ett 

genuint samtal där barnet och den vuxne delar varandras värld och pratar ”på 

riktigt”. Men pedagogens egna förväntningar om att utmana barnet i vidare 

lärprocesser kan bli till hinder för en ömsesidighet i dialogen:  

 

ibland kan jag få känslan av ”Var är de och var är jag?”. Om jag till 

exempel berättar att jag har cyklat hit, det tycker de är jättespännande, 

då berättar jag om varför jag cyklar, om miljön och får in en hållbar 

utveckling som vi jobbar med, då kan jag titta på dem och tänka ”Har 

vi mötts eller har vi pratat förbi varandra?” (2) (min kursiv). 

Flera pedagoger lyfter fram tillfällen då gensvaret till barnen inte bottnar i en 

intuitiv känsla för det svar de vill ge. Många av pedagogerna beskriver till 

exempel metoden att inte svara på barnens direkta frågor som kompliceran-

de för mötet med barnen, eftersom de upplever att barnen blir ”frustrerade” 

(6) eller ”trötta på att aldrig få några raka svar” (12). En del av dem uttrycker 

också att de skulle vilja svara på ett annat sätt:  
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Om de berättar om något hemskt som har hänt hemma, att de har blivit 

misshandlade och undrar varför vuxna gör så, då kan jag ju inte säga 

”vad tror du?” Eller om de vill veta om poliser är dumma, då vill ju 

jag kunna säga ”nej, jag tycker poliser är jättebra att ha”. (16) 

 

Om de frågar vad det är för fågel som flyger förbi så vill jag inte säga 

”Vad tror du det är för fågel?”, herregud, då måste man väl kunna säga 

”Det är en skata” utan att titta i tio böcker! (4) 

 

Sammantaget förefaller det enligt intervjusvaren som om ett distanserat och 

strategiskt lyssnande är normen, medan den närhet och spontanitet i gensva-

ret som pedagogerna själva säger sig eftersträva är undantag och till och 

med ses som överträdelser när det ändå förekommer - ”vi ska ju ställa öppna 

frågor (…) men ibland tycker jag att man måste ge dem svaret” (16). Kan 

man i enlighet med resultaten dra slutsatsen att det finns en medveten rörelse 

mot distans och bort från närhet i ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande? 

Eller handlar det om att två svårförenliga poler – närhet och distans – är in-

skrivna i lyssnandebegreppet? Frågan är vad det innebär för barn och peda-

goger om lyssnandets tekniker blir till ett särskiljande filter mellan pedago-

gernas spontana känsla ”att vara” med barnen och uppfattningen om hur man 

förväntas bete sig som en lyssnande pedagog. 

Lyssnandets iscensättning 

 

Det metodologiska lyssnande som Reggio Emiliapedagogiken förespråkar (i 

form av observation, reflektion, pedagogisk dokumentation) förutsätter en 

viss iscensättning av den förskolepedagogiska praktiken. Först under själva 

nu-ögonblicket, då ett autentiskt gensvar från pedagogen kan utebli till ex-

empel genom att pedagogen är upptagen av att dokumentera det barnen gör 

eller på grund av en osäkerhet över vad som är ett lämpligt gensvar i sam-

manhanget (som att ge frågan tillbaka till barnet genom att omformulera den 

istället för att svara ärligt och spontant på barnets fråga). 

 

Nästa iscensättning sker genom att pedagogen i efterhand, via sin dokumen-

tation, betraktar det barnet gjort och sagt (på egen hand eller tillsammans 

med kollegor och ibland tillsammans med barnet), vilket i sin tur förväntas 

resultera i att pedagogen genom att utmana barnets intressen leder barnets 

görande och tänkande vidare in i framtiden. På så vis får barnet tillbaka sitt 

ursprungliga budskap - det som pedagogen valde att dokumentera - i en ny 



54 

 

gestalt. Som barnet då kan svara på och som kan dokumenteras i en återska-

pande process som successivt ska leda barnets lärande vidare. 

Inbegripet i lyssnandet finns här ett tydligt fokus på dåtid  (reflektion över 

det som redan har hänt) och framtid (utmaningar, möjliga projektinriktning-

ar). Hur resonerar man då om nuet - det närvarande? Ingela Elfström sam-

manfattar i avhandlingen Uppföljning och utvärdering för förändring Rinal-

dis definition av lyssnande i Reggio Emiliafilosofin:  

Lyssnandet handlar om verkliga interaktioner, både verbala och icke-

verbala, mellan kommunicerande subjekt mitt i händelserna (…) Att 

lyssna är inte enkelt. Det fordrar en djup medvetenhet och närvaro i 

det som just nu pågår. Det svåra ligger i att samtidigt som lyssnandet 

kräver en öppenhet för förändring, så bär vi samtidigt också alltid med 

oss våra fördomar och redan fastlagda föreställningar och vanor.155 

I citatet ovan finns ingen given motsättning mellan närhet och distans i lyss-

nandet. Det svåra för pedagogen är att veta hur man som pedagog kan und-

vika att fångas av nuets begränsningar. Förbehållet är att pedagogen är 

”djupt medveten” och på samma gång närvarande i den omedelbara stunden.  

I Elfströms tolkning av Rinaldis lyssnandedefinition finns ord och fraser som 

anknyter till närhet, men som inte finns i Rinaldis text. Elfström talar om att 

vara ”mitt i händelserna” och ”närvaro i det som just nu pågår”, om ”ömse-

sidigt beroende” relationer och ”nu-ögonblick”.156 Det finns i Elfströms 

tolkning en rörelse mot närhetsaspekten av lyssnandet där ordens konnota-

tioner medför en glidning mot närhet i det Reggio Emiliainspirerade lyss-

nandets innebörd.  

 

Som Lind påpekar använder Rinaldi när hon talar om ”att lyssna” ordet 

”askultare”, där betydelsen av att lyssna blir till att observera, där pedago-

gen istället för att interagera med barnet antar en position som ”närvarande 

observatör” vilken iakttar de situationer som uppstår ”utan att direkt ingri-

pa”.157 I Att göra lärandet synligt utspelar sig följande dialog mellan lärare 

vid Reggio Emilia i Italien: 

Teresa: (…) Jag arbetade huvudsakligen med bara ett barn, ett barn med 

särskilda behov. Jag använde strategier som på sätt och vis var annorlun-

da. Du vet, mer spontana, som jag tyckte var mer lämpade för den speci-

ella situationen. 

                                                      
155 Ingela Elfström, 2013, s. 105. 
156 Ingela Elfström, 2013, s. 105. (mina kursiveringar). 
157 Ulla Lind, 2010a, s. 116. 
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Amelia: Vad menar du med ”mer spontana” och ”mer lämpade för situa-

tionen”? 

Teresa: Jag menar strategier som var mer direkta. Jag fann direkta svar 

på den akuta situationen. 

Diletta: Men jag uppfattar det som att man först måste analysera situa-

tionen och sedan välja. 

Teresa: Ja, jag insåg att jag måste tillämpa vissa observationsstrategier 

för att förstå vad som hände. Jag måste göra ett val och sedan handla. 

När jag tänker på det nu var jag kanske alltför absorberad av situatio-

nen.
158

 

 

Teresa drar i ovanstående citat slutsatsen att hon tidigare varit alltför ”absor-

berad” av sitt spontana gensvar och tar intryck av Dilettas uppmaning att inte 

svara förrän hon har analyserat situationen och gjort ett val.  Här poängteras 

tydligt att det spontana och implicita bör underordnas det observerade, ana-

lyserade och explicita. Också i de intervjuade pedagogernas svar framkom-

mer dilemmat mellan ”vara närvarande” och ”att uppfatta och se”. Att vara 

upptagen av den omedelbara interaktionen med barnen kan innebära att man 

”inte uppfattar så mycket” (12) och att man inte kan ”gå djupare och utma-

na” (1) barnens aktivitet. Att som pedagog fokuserat ”vara” med barnen kan 

leda till att man missar något viktigt som skulle kunna föra verksamheten 

med barnen framåt. Samtidigt beskriver flera av pedagogerna sig som mest 

lyssnande då de är genuint närvarande.  

 

I pedagogernas berättelser omnämns ofta närheten som något efterlängtat 

men svårfångat i den lyssnandekontext som upprättats på förskolorna, där 

reflektion och analys premieras på bekostnad av närheten till barnet och det 

spontana gensvaret. Det Elfström kallar ”verkliga interaktioner”,159 närvaro 

och nu-ögonblick får inte stort utrymme i den Reggio Emiliainspirerade 

lyssnandepraktiken. Istället innebär det frekventa användandet av lyssnande-

tekniker att pedagogen placerar sig själv vid sidan av det omedelbara och ur 

det som händer väljer ut det som kan leda vidare till reflektion och tolkning: 

 

När jag ser någonting hos barnen, då fotar jag eller antecknar, och så 

tar jag tillbaka dokumentationen och reflekterar över den och tittar ef-

ter vad de försöker lära sig eller förstå. Sedan ger jag tillbaka det till 

barnen och utmanar dem. (10) 

 

                                                      
158 Amelia Gambetti, 2007, s. 129 – 130. 
159  Ingela Elfström, 2013, s. 105. 
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Därigenom riktas också fokus mot det som kan medvetandegöras och tillrät-

taläggas så att det blir möjligt att tala om, det vill säga blir ”gripbart och 

tolkningsbart”.160 Det här sättet att betrakta skeendet (ögonblicket, händel-

sen, lärandet) utifrån och bortanför istället för att uppleva det inifrån fram-

hålls också som önskvärt i den Reggio Emilialitteraturen. Även barnen in-

kluderas i utifrånperspektivets metodik: 

 

Vi föreslår barnen att de gruppvis ska gå tillbaka till de arbeten de har 

gjort. De ska inte bara berätta om sina handlingar utan också på nytt 

tänka igenom den process de arbetat sig igenom, de svårigheter de 

mötte, de tvivel de haft, de lösningar de kommit fram till och de frågor 

som ännu är olösta. Detta är en svår process, men den tycks oss viktig 

(och vi använder den ofta) för att utveckla en attityd av självreflektion 

kring de saker man gör och kring de egna strategierna, något som 

stödjer och ger bränsle åt de processer genom vilka man når förståel-

se.
161

  

 

I den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken tänker man sig att lärandet föds 

i lärprocessernas synliggörande. Att göra lärandet synligt (via till exempel 

pedagogisk dokumentation) är en ”kunskapsbyggande process”162 som ”for-

mar det lärande som äger rum”163 och modifierar, styr och riktar lärproces-

sen.164 Antagandet är att den metakognitiva process (det vill säga att man 

tänker kring sitt eget kunskapande) som möjliggörs genom synliggörandet 

främjar själva lärandet: 

 

(Dokumentationen) tycks vara av central betydelse för metakognitiva 

processer (…) På basis av aktuella studier, som i ökande grad belyser 

minnets roll i lärandets och identitetsformandets processer, kan vi anta 

att bilderna (fotografier och video), rösterna och anteckningarna ger 

minnet förstärkning som kan vara betydelsefull. På liknande sätt gyn-

nas reflektionen, stödd av det igenkännande – den ”re-cognition” som 

äger rum när man använder dokumentationsresultaten. Också förmå-

gan till koncentration och tolkning skulle kunna gynnas av detta min-

                                                      
160 Carla Rinaldi, 2007a, s. 84. 
161 Vea Vecchi, 2007, s. 202. 
162 Carla Rinaldi, 2007a, s. 84.  
163 Howard Gardner och Carla Rinaldi, 2007, s. 18.  
164 Carla Rinaldi, 2007a, s. 84.  
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nesförstärkande material. Även om detta bara är ett antagande förtjä-

nar det enligt min uppfattning att bemötas och diskuteras.
165

  

 

På så vis är det blicken som skapar lärandets möjlighetsramar – det är genom 

(någons) ögon som lärandet blir till. Det barnen erfar i lärsituationen blir via 

blicken och dokumentationen synligt och meningsfullt.166 Det lyssnade som 

iscensätts genom dokumentationen är med andra ord beroende av ett betrak-

tande utifrånperspektiv som riktar fokus bort från det omedelbara. I medve-

tandegörandet och synliggörandet finns ett avstånd inbyggt – det är genom 

att betrakta det upplevda utifrån som det upplevda blir till medvetna tankar. 

I synliggörandets process förvandlas också barnets subjekt till granskat ob-

jekt. Förutom att pedagogerna genom observation och reflektion granskar 

barnen och deras verksamhet leder arbetet med pedagogisk dokumentation 

till att ”varje individuellt barn får möjlighet att observera sig själva ut-

ifrån”.167 Barnen befinner sig därmed på en ständig synlighetsarena där de 

iakttas och tolkas av såväl pedagoger som av sig själva.168 I den Reggio Emi-

liainspirerade teorin är intentionen att även pedagogerna ska granska sig 

själva och varandra och att det ska ”utprövas en praktik där såväl pedago-

gerna som barnen blir varandras observatörer och iakttagare av sig själva”.169  

Pedagogen i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken är inbegripen i en 

”ständig forskning”170 med både barnet och sig själv som forskningsobjekt. I 

den pedagogiska dokumentationen ingår en ”ständig och klarsynt självvärde-

ring”171 - där barnens lärande såväl som pedagogens profession medvetande-

görs, utvärderas och utvecklas genom självobservation och självreflektion. 

Att bli medveten om det egna agerandet, betrakta det utifrån, reflektera över 

och utvärdera det är i Reggio Emiliateorin viktigt för både barn172 och peda-

                                                      
165 Carla Rinaldi, 2007a, s. 84. (mina kursiveringar). Citatet ovan lutar sig inte mot någon 

evidens för den pedagogiska dokumentationens betydelse för metakognitiv medvetenhet hos 

små barn, men hypotesen är att videoinspelningar, foton och anteckningar om barnens aktivi-

teter stärker barnets koncentration och minnesförmåga (och därmed lärandet). Rinaldi ser det 

som ett antagande som förtjänar att bemötas och diskuteras (varför inte undersökas?). Den här 

undersökningen har inte som syfte att diskutera om Reggio Emilias lyssnandemetoder leder 

till förbättrad koncentration och minnesförmåga i det egna lärandet, men jag menar att en 

sådan diskussion också ska omfatta frågan om det finns något väsentligt för barnen som förlo-

ras i denna lyssnandeprocedur. 
166 Carla Rinaldi, 2007a, s. 87. 
167 Carla Rinaldi, 2006, s. 68. (min översättning och kursiv). 
168 Jämför även Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman, 2010. 
169 Ulla Lind, 2010b, s. 237. 
170 Amelia Gambetti, 2007, s. 120. 
171 Vea Vecchi, 2007, s. 158. 
172 Carla Rinaldi, 2007a, s. 82. 
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goger173. Detta sätt att arbeta framkommer även i pedagogernas intervjusvar, 

till exempel när pedagogerna med den pedagogiska dokumentationen som 

grund blir till granskare av sig själva och varandra i nätverk, reflektions-

grupper och fortbildningar.  

 

När individen lyssnar till och utvärderar sig själv sker också en omdaning av 

det lärande subjektet. För barnen innebär det att de får ”möjlighet att bygga 

vidare på eller kritisera sina egna tankar”,174 och för pedagogerna att de mo-

difierar eller förändrar sitt tidigare sätt att tänka och vara: ”Observation – 

dokumentation – tolkningen tvingar en att bryta förlegade vanor och frångå 

sina gamla ritualer. Den slår hål på ens traditionella tänkande”.175 Att kritiskt 

granska och ifrågasätta sina vanor, tankar och sitt handlande leder för peda-

gogerna till en utveckling av den egna professionen, vilket Amelia Gambetti 

beskriver i ”Samtal med en lärargrupp”: 

  

Nu när jag börjar kunna distansera mig också emotionellt från mina 

tidigare vanor, kan jag uppskatta de nya erfarenheternas värde och ri-

kedom (…) Jag känner att min personliga och professionella utveck-

ling har berikats också av de hinder jag övervunnit, av de misstag jag 

har gjort – och insett att jag gjort.
176

 

 

Både barn och pedagoger kan lyssna till sig själva utifrån i syfte att förändra 

och förbättra det egna agerandet. För barnen kan det här innebära att de ju-

sterar sina handlingar och sina intressen i enlighet med det som, till exempel 

via pedagogisk dokumentation, erhåller gensvar av pedagogerna. För de 

intervjuade pedagogerna innebär det att de inordnar ett autentiskt gensvar 

inom Reggio Emiliapedagogikens ramar (som till exempel att tänka på att 

inte besvara barns frågor och att ständigt ha beredskap att utmana barnen i 

vidare frågeställningar).  

 

I de metoder pedagogerna uppger som konstituerande för lyssnande (obser-

vation, reflektion, pedagogisk dokumentation) är alltså distansen inskriven 

som ett ovillkorligt fundament – den visar sig i den iakttagande och grans-

kande blicken, i linsen som särskiljer barnet från den vuxna, i pennan som 

snävar in barnet i en berättelse. Genom det frekventa användandet av meto-

derna för att lyssna upprättas på så sätt en distans mellan barn och pedago-

                                                      
173 Amelia Gambetti, 2007, s. 120. 
174 Mara Krechevsky och Ben Mardell, 2007, s. 289. 
175 Karin Wallin, 1996, s. 133. 
176 Amelia Gambetti, 2007, s. 134. 
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ger, vilket försvårar för pedagogerna att interagera i ett ”relationellt” lyss-

nande ”nära” barnen.  

Det nuvarande 

Lyssnandeteknikerna skapar också en distans till nuet, där pedagogerna und-

viker att ”fångas upp” av ögonblicket och den nuvarande stunden.177 I den 

Reggio Emiliainspirerade teorin beskrivs det som önskvärt att ”ta ett steg 

tillbaka, att skapa en distans” till som pågår.178 Observation, reflektion och 

dokumentation lyfts fram som tekniker i syfte att iaktta (eller lyssna till) 

händelserna utifrån. Dessa tekniker är också redskap som de intervjuade 

pedagogerna genomgående säger sig använda för att lyssna till barnen på 

förskolorna:  

 

Varje vecka sitter vi i arbetslagen och reflekterar kring vad vi ser hos 

barnen. När jag är med barnen har jag ett litet block och en kamera, 

och jag skriver och fotar det som verkar spännande, när det verkar 

vara något speciellt som händer. Och då blir det inspirationsbilder till 

barnen och nya utmaningar utifrån det. (10) 

 

En viktig uppgift för de intervjuade pedagogerna är att fånga ”det där” som 

händer och bygga vidare på det via till exempel utmaningar och projekt. 

Genom att iaktta och dokumentera nu-ögonblick i bilder eller text, studera 

och benämna dem får barnens meningsskapande i nuet först och främst sitt 

värde för framtiden – de utmanas, lär sig något, utvecklas, förändras. Någon 

aspekt av barnets observerade handling blir utvald och beskriven i dokumen-

tation, därefter omtalad i reflektion, utforskad genom tolkning och återgiven 

genom utmaning. Den omedelbara upplevelsen måste ringas in, fördjupas 

och förläggas i en framtida pedagogisk kontext för att bli till ett värdefullt 

lärande, vilket en av de intervjuade pedagogerna kommenterar: 

Men sedan det här med att fördjupa kunskaper, att inte bara uppleva, 

att vi ska fördjupa. Man hittar en mask tillsammans – hur kan vi för-

djupa den upplevelsen till ett lärande? Hur kan vi jobba vidare med 

det så att det inte bara är happenings, att man fördjupar upplevelsen 

till något som lever vidare och stannar kvar? (2) 

                                                      
177 Tiziana Filippini, 2007, s. 55. 
178 Tiziana Filippini, 2007, s. 55. 
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Lärsituationen distanseras på så sätt från den direkta upplevelsen – om man 

inte ”jobbar vidare” med det barnen erfar just nu så uppstår inte ”lärande”. 

Det här resonemanget väcker frågeställningar kring vad som egentligen kon-

stituerar ett lärande och vilket lärande som ges betydelse i en Reggio Emi-

liainspirerad verksamhet. Om förskolebarnets lärprocesser förutsätter att 

pedagogen (och även barnet) betraktar och väljer ut vissa delar av skeendet 

och omsätter dem till medveten tanke - vad händer då med det som ligger 

utanför? Vad händer med det oändliga myllret av tankar, känslor och för-

nimmelser som inkluderas i varje nanosekund av varje människas lärande 

när det läggs på obduktionsbordet för att observeras och benämnas? Hur 

rimligt är det att utgå från att lärandet är beroende av någons blick och av 

medveten tanke? Stern refererar i Ögonblickets psykologi till författaren 

Alessandro Baricco:  

Idéer är som galaxer av små ingivelser, en förvirrad tanke (…) de är 

tillfälliga uppenbarelser av oändligheten. Klara och tydliga idéer är ett 

påfund av Descartes, de är en bluff, klara idéer finns inte, idéer är de-

finitionsmässigt dunkla (…) Här kommer problemet… När man ut-

trycker en idé ger man den en koherens som den inte hade ursprungli-

gen. Man måste på ett eller annat sätt ge den en form som är organise-

rad och precis och begriplig för andra. Så länge man nöjer sig med att 

tänka den kan idén fortsätta att vara den underbara röra den är. Men 

när man bestämmer sig för att uttrycka den (i ord) börjar man förkasta 

en sak, sammanfatta något annat, förenkla här och förkorta där, hyfsa 

till den genom att tvinga på den en viss logik.
179

 

Inom den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken fungerar tesen om barnets 

hundra språk som en välkänd programförklaring. Barnet har hundra sätt att 

känna, upptäcka, uttrycka sig och skapa förståelse kring världen: 

hundra lustar att sjunga och förstå, hundra världar att upptäcka, hundra 

världar att uppfinna, hundra världar att drömma fram. Ett barn har 

hundra språk (…) men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer 

huvudet från kroppen.
180

 

Programförklaringen ligger nära Sterns tankar om idéers flyktighet och 

transparens – för barnet sker inte lärandet enligt en fastslagen och åskådlig 

logik, utan det vandrar sina egna irrstigar och korsar hela tiden sina egna 

spår. Frågan är hur barnets ”hundra språk” och ”hundra sätt att förstå” på-

                                                      
179 Daniel Stern, 2005, s. 130. 
180 Karin Wallin, 1996, s. 9. 
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verkas då deras görande/lärande ideligen betraktas, benämns och bestäms. 

De lyssnandetekniker man inom Reggio Emiliapedagogiken använder sig av 

har just ordet och tanken som mål - genom reflektion och pedagogisk doku-

mentation transformeras de hundra språken till tänkt eller talat språk. Det 

som barnet upplever i olika situationer ska destilleras till beskrivbara tankar. 

Det här är något som en av de intervjuade pedagogerna reflekterar över: 

 

man sitter med en bild och de ska berätta: ”Hur tänkte du här och hur 

gjorde du då?”. De svarar som vi vill har jag tänkt ibland, och ibland 

vet de inte hur de tänker – hur lätt är det egentligen, att veta hur man 

tänker? (12) 

Pedagogens intervjusvar beskriver svårigheten att sätta ord på en upplevelse 

och ”veta hur man tänker”. Det är inte heller upplevelsen som helhet barnet 

förväntas sätta ord på och beskriva. Den av pedagogen valda ”bilden” extra-

herar en del av den upplevda situationen och bestämmer därmed kring vad 

barnets upplevelse bör cirkulera. Gilles Deleuze resonerar kring the event – 

händelsen (eller händelseögonblicket), då det där någonting inträffar, till 

exempel i en lärprocess. Enligt Deleuze innebär processen där vi kommente-

rar, tolkar och reflekterar över ”händelsen” att vi samtidigt ”låser in den i 

sanningsanspråk”.181 Ambitionen att fånga händelseögonblicket leder alltså 

till att man samtidigt begränsar och snävar in det. Ett fenomen som också 

beskrivs av en av de intervjuade pedagogerna: 

Barnen behöver ibland också bara få vara, befinna sig i någonting. För 

ibland när man tar tag i någonting händer det att man dödar det. Det är 

väldigt lätt att man missförstår eller tar udden av. Man skulle alltid 

vilja vara en sådan där fantastisk pedagog som kan fånga någonting 

utan att döda det. (2) 

Observation, reflektion och pedagogisk dokumentation är tekniker vars mål 

är att fånga de händelseögonblick som inträffar i förskolan. Men när man 

som pedagog fångar eller ”tar tag i” händelserna så kan man också ”döda” 

dem.  Kan det vara så blicken som ska öppna upp i själva verket snävar in 

upplevelsen och orden som ska leda barnens tankar vidare begränsar? Den 

medvetandegörande processen innebär ju per definition att det som händer i 

upplevelseögonblicket reduceras, och att den ”underbara röra” som Stern 

refererar till oundvikligen förlorar en del av sin magi. I Spädbarnets inter-

personella värld beskriver Stern vad som sker när upplevelsen, som är en 

                                                      
181 Liselott Mariett Olsson, 2012, s. 93. (min översättning). 
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helhet av tanke och känsla, benämns och omvandlas till medveten tanke. När 

ett barn till exempel upptäcker en solkatt på väggen kommer barnet att upp-

leva solkatten med alla sina sinnen.  Då barnet betraktar fläcken som solkat-

ten gör är det en global upplevelse där ”intensiteten, värmen, formen, ljuset, 

nöjet och andra amodala aspekter på ljusfläcken” blandas.182 Medvetandet 

om ljusfläcken och orden som beskriver den leder till att upplevelsen ramas 

in och inte längre upplevs amodalt:  

För att hålla kvar detta ytterst flexibla och mångfacetterade perspektiv 

på solfläcken måste barnet förbli blint för dessa specifika egenskaper 

som specificerar den sensoriska kanal genom vilken fläcken upplevs. 

Barnet får inte lägga märke till eller bli medvetet om att det är en vi-

suell upplevelse. Men det är just vad språket kommer att tvinga barnet 

att göra. Någon kommer att komma in i rummet och säga ”Åh titta på 

det gula solljuset” I det fallet separerar orden ut precis de egenskaper 

som förankrar upplevelsen i en enda sinnesmodalitet. Genom att binda 

den till ord isolerar man upplevelsen från det amodala flöde i vilken 

den ursprungligen upplevdes.
183

 

 

Det här resonemanget kan sägas ha samma andemening som Malaguzzis 

tankar om de hundra språken, där barnets ”hundra sätt” att förstå och ut-

trycka världen syftar till en upplevelse av omvärlden som en helhet där bar-

nets alla sinnen är inblandade. Detta ”helhetserfarande” begränsas av utpräg-

lat fokus på det verbala språket.   

I pedagogernas berättelser framgår att barnens upplevelser via tekniker för 

lyssnande ska göras synliga, medvetna och beskrivna - istället för att erfaras 

inifrån ska de betraktas utifrån. Det här är också ett arbetssätt som föresprå-

kas i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen. Är då de tekniker man an-

vänder sig av för att fånga ”händelsens” komplexa mekanismer i själva ver-

ket kontraproduktiva till sin funktion? Det distanserade förhållningssätt till 

nuet som är lyssnandeteknikernas grundval förhindrar det mångfacetterade 

och gränsöverskridande lärande som eftersträvas, och på samma gång för-

hindras det mellanmänskliga relationsbygge som är beroende av närvaro och 

gemensamt upplevda ögonblick. 

Det Deleuze kallar ”the event”, eller händelseögonblicket har likheter med 

det Sterns kallar ”the present moment”, eller nuvarande ögonblick. De vikti-

                                                      
182 Daniel Stern, 1991b, s. 185-186. 
183 Daniel Stern, 1991b, s. 185-186. 
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ga relationserfarenheter vi bygger upp har en oändlig mängd nuvarande 

ögonblick som byggstenar. Genom de nuvarande ögonblicken involveras vi i 

vad Stern kallar den intersubjektiva väven och erfar hur det är att vara med 

andra människor: 

De nuvarande ögonblick som här intresserar oss mest är de som upp-

står när två människor får en särskild typ av psykisk kontakt – nämli-

gen en intersubjektiv kontakt. Detta innefattar ett ömsesidigt inträng-

ande i varandras psyken som gör det möjligt för oss att säga: ”Jag vet 

att du vet att jag vet” eller ”Jag känner att du känner att jag känner”. 

Vi ”läser av” innehållet i den andres psyke. Detta kan ske ömsesidigt. 

Två människor ser och känner ungefär samma psykiska landskap, åt-

minstone för ett ögonblick.
184

 

Det Stern beskriver är ett implicit lyssnande i ett slags dialogens undervege-

tation, vilket är beroende av alla nuvarande ögonblick där sekundsnabba 

signaler färdas mellan människor.  Vi lever och andas den intersubjektiva 

väven utan att vidare reflektera över vad som egentligen pågår, eftersom 

aktiviteten som där äger rum är implicit till sin natur.185 Det nuvarande 

ögonblicket låter sig lika litet som Deleuze händelseögonblick fångas och 

beskrivas, utan bara finns där, i ett omedelbart nu-område mellan människor, 

”under det ögonblick som just levs”.186 De nuvarande ögonblicken kan per 

definition inte objektifieras utan kännetecknas av just den absoluta närvaron 

i nuet.187 Enligt Stern kan verbal eller narrativ rekonstruktionen av nuvarande 

ögonblick ”utplåna” nuet och göra att det upphör att existera.188 De nuvaran-

de ögonblicken kan inte fångas, ringas in med ord eller uttryckas explicit – 

eftersom de är emotion snarare än kognition:  

En händelse måste levas, med känslor och handlingar som försiggår i 

realtid, i den verkliga världen, med verkliga människor, i ett ögonblick 

av nukänsla (…) Kärnpunkten är föreställningen om nukänsla. Det 

nuvarande ögonblicket som jag är ute efter är ögonblicket av subjektiv 

erfarenhet medan det äger rum – inte som det senare omformas av 

ord.
189

 

                                                      
184 Daniel Stern, 2005, s. 91. 
185 Daniel Stern, 2005, s. 92. 
186 Daniel Stern, 2005, s. 52. 
187 Daniel Stern, 2005, s. 53 
188 Daniel Stern, 2005, s. 48. 
189 Daniel Stern, 2005, s. 17. 
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I en förskolekontext kan man tänka sig att den pedagogiska dokumentatio-

nens narrativa återblickar riskerar att radera ut väsentliga delar av det som 

skedde i nuet, samtidigt som dokumentationspraktiken upprättar gränslinjer 

mellan nu och då såväl som mellan barn och vuxna. Om förskoletillvarons 

upplevelser präglas av distans istället för närvaro, kognition istället för emo-

tion – vad händer då med de mellanmänskliga relationer vars grogrund är 

gemensamt levda ögonblick?  

Stern menar att det är genom att dela nuvarande ögonblick som vi blir till i 

relation. I livet på förskolan uppstår (om förutsättningarna finns) ideligen 

sådana möten och nuvarande ögonblick mellan barn och mellan barn och 

vuxna. Det som uppstår mellan individer kan liknas vid den metafor Donald 

W. Winnicott kallar mellanområdet.190 I ett möte kan ett mellanrum uppstå - 

ett du och jag-område - där jagets upplevelse av ögonblicket överlappar du-

ets, och ett eget utrymme skapas som varken är jag eller du utan ett rum 

emellan. För att ett mellanområde ska kunna uppstå krävs att både ”jag” och 

”du” laddar ögonblicket med intensitet och närvaro och att man speglar den 

andre: 

Att visa att man ser den andre, accepterar och ger något tillbaka (…) 

detta subtila och svårfångade utbyte som finns i mötet (…) Det hand-

lar bland annat om ögonkontakt, affektintoning, kroppskontakt, syn-

kroni.
191

 

I det Stern kallar nuvarande ögonblick och i Winnicotts mellanområde ligger 

förutsättningarna för att utveckla samvarokompetens, det vill säga att lära sig 

hur man är med andra människor. Ingrid Engdahl diskuterar i artikeln Att 

lära sig bli en människa192 de nuvarande ögonblickens signifikans för det 

lärande på förskolan som handlar om ”människoblivande”193: 

Stern (2005) vidareutvecklar sin teori för användning inom psykotera-

pi och vardagsliv genom att lyfta fram det nuvarande ögonblicket (the 

present moment) och betraktar nukänslan som en existentiell kraft. 

”Det nuvarande ögonblicket är en subjektiv, psykologisk processenhet 

som man är medveten om” (Stern, 2005, s. 45). Det är inte den verbala 

redogörelsen för en erfarenhet, utan det vi är medvetna om just i det 

ögonblick det levs. Det har kort varaktighet, mellan en och tio sekun-

                                                      
190 Donald W. Winnicot, 1995, s. 166-173. 
191 Malena Åsard, 2004, s. 11. 
192 Ingrid Engdahl, 2012. 
193 Ingrid Engdahl, 2012, s. 16. 
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der, vanligen tre till fyra sekunder. Det nuvarande ögonblicket är ett 

oavbrutet nu, den minsta totala tidsenhet som innefattar och grupperar 

mycket små perceptioner som har betydelse inom en relationskontext 

(…) (Stern) kallar strukturen hos erfarenheten från ett nuvarande 

ögonblick för en levd berättelse. Den levda berättelsen är icke-verbal 

och behöver inte uttryckas i ord. Den består framför allt av en fram-

växande känsla (…) Därför blir varje möte mellan människor viktigt 

och ett presumtivt tillfälle för lärande om att bli en människa.
194

 

 

I artikeln problematiserar Engdahl synen på vad lärande egentligen innebär 

och att förskolans verksamhet i allt högre utsträckning betonar det lärande 

som berör ämnesspecifika kunskaper på bekostnad av det samvarolärande 

som handlar om att lära sig bli en människa.195  Det lyssnande som finns i 

samvaroerfarenheter är också myllan för det som generellt brukar betraktas 

som ”lärande” – åtminstone om de kännetecknas av ”värme, tillit och ömse-

sidig kommunikation”.196  Det handlar alltså om en form av lyssnande som 

inte är explicit eller metodologiskt till sin natur utan tvärtom implicit och 

spontant, och detta lyssnande kan ses som en förutsättning för lärande. 

Enligt Winnicott är det just mellanområdet som är ursprunget till lek och 

fantasi (och därmed till lekens följeslagare - konsten, vetenskapen, religio-

nen). Det är i mellanområdet som ”tanken får vingar” och kreativiteten 

föds.197 På samma sätt resonerar Deleuze kring händelseögonblicket – där det 

där något inträffar och händelsen ligger vidöppen – som leder till förändring 

och transformation. Också Stern talar om mötets inneboende kraft som för-

ändrare. I ett visst moment under det nuvarande ögonblicket sker det ovän-

tade – en ”löslighet” – som kan leda till transformation och nya möjlighe-

ter.198 I den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken är lyssnandeteknikerna 

redskap som på liknande sätt ska åstadkomma förändring i barns (och vux-

nas) lärprocesser. Problemet är att det som enligt Stern möjliggör för föränd-

ring omöjliggörs av den Reggio Emiliainspirerade dokumentationskulturen. 

För Stern kan transformation bara åstadkommas i det intersubjektiva mötet, i 

gemensamt delade upplevelser, i ett omedelbart nu.199 I den Reggio Emilia-

inspirerade pedagogiken skapas istället en medveten distans från nuet, och 

de lyssnandetekniker pedagogerna använder sig av filtrerar barns upplevelser 

                                                      
194 Ingrid Engdahl, 2012, s. 18-19. 
195 Ingrid Engdahl, 2012, s. 23. 
196 Ingrid Engdahl, 2012, s. 17. 
197 Malena Åsard, 2004, s. 11. 
198 Daniel Stern, 2005, s. 12. 
199 Daniel Stern, 2005, s. 42-43. 
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från de vuxnas och sätter upp hinder för intersubjektiva möten. Det här be-

skrivs också som problematiskt av de intervjuade pedagogerna. Att ”sitta 

med och vara nyfiken men inte lägga sig i” (13), att rikta sitt lyssnande mot 

det man ”har fokus på just nu” (4) eller att ”försöka verka oförstående” inför 

barnens frågor (16) upplevs av pedagogerna som svårt i mötet med barnen. 

De ögonblick, händelser och mellanrum som Stern, Deleuze och Winnicott 

beskriver kan länkas samman med de lärprocesser som äger rum på den för-

skolepedagogiska arenan, där avgörande ögonblick av magi och plötsliga 

insikter inträffar. Dessa ögonblick kan inte förutses eller planeras, och de är 

beroende av intersubjektiva möten och lyssnande som leder till gensvar. 

Frågan är vad det innebär för barnen på de Reggio Emiliainspirerade försko-

lorna om just mötesögonblick mellan barn och pedagoger hålls i schack av 

de strategier som hjälper pedagogerna att hålla kvar sitt fokus på utmaningar 

och ”lärande”, och där det nu som pågår mellan barn och pedagoger istället 

för att levas avlyssnas och analyseras. Frågan är vad som händer med bar-

nens levda lärande när det definieras och reduceras till benämningar och 

bilder, återkopplingar och reflektioner. Och vad händer med relationerna i en 

pedagogik som stävjar ett spontant gensvar och upprättar barriärer i mötet 

mellan barn och pedagoger? 

 

Förskolan som plats för intersubjektiva möten 

Enligt Reggio Emiliainspirerad teori är idén om barnets relationer till om-

världen så essentiell att Reggio Emiliapedagogiken benämns som en ”rela-

tionspedagogik”.  Det är i en kommunikativ väv av relationer som barnet 

skapar kunskap, och i relation med omgivningen formulerar barnet sin iden-

titet.  

Relationerna är så viktiga för tänkandet och arbetet i Reggio att man 

där inte talar om att vara ”barncentrerade” med detta begrepps impli-

kationer av barnet som en autonom, isolerad och avkontextualiserad 

individ. Snarare skulle man säga att relationer – mellan barn, föräld-

rar, pedagoger och samhälle – står i centrum för allt de gör (…) När 

det mänskliga mötet – de mänskliga relationerna – utgör pedagogikens 

bas, ses kommunikationen som nyckeln till barnens lärande. I Reggio 

betraktas barnet från det allra första ögonblicket i sitt liv som en 
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kommunikativ individ. Personalen i Reggio vill ha ett barn som är ak-

tivt interagerande, inte passivt mottagande.
200

 

I Det önskvärda barnet talar Anette Emilson om de kommunikationsstrategi-

er mellan barn och vuxna som kännetecknar intersubjektiv fostran201: 

När det i kommunikationshandlingarna ser ut som lärarna försöker 

närma sig barnens perspektiv verkar de samtidigt försöka känna in 

barnen sensitivt och vara följsamma gentemot det som barnen ger ut-

tryck för. Lärarna möter då barnen, och den känsla de kommunicerar, 

med stor inlevelse. När ett barn skrattar faller läraren in i skrattet, när 

ett barn är ledset blir lärarens röst mjuk och tröstande. Handlandet 

verkar spontant och oreflekterat samtidigt som det tycks kräva lära-

rens fullständiga närvaro.
202

  

Det Emilson beskriver i ovanstående citat är ett slags närvaro med alla sin-

nen som också Stern och Winnicott (och kanske även Deleuze) beskriver 

från olika utgångspunkter, där en väsentlig del av kommunikationen sker i 

icke-språkliga mellanrum.  En intersubjektiv fostran förutsätter ett närmande 

av barns perspektiv, det vill säga att pedagogen försöker förstå det som visar 

sig för barnet, vilket bottnar i en ”emotionell närvaro”.203 En sådan närhet, 

menar Emilson, kan ”rubba maktstrukturer” och kommunicera ”demokratis-

ka värden”,204 vilket också är ett av målen för det Reggio Emiliainspirerade 

lyssnandet. 

 

Tekniker som filter för relationer 

Samtidigt som relationer mellan människor är grundläggande för en Reggio 

Emiliainspirerad pedagogik finns flera aspekter som kan försvåra relations-

bygget mellan barn och pedagoger. Emilsons forskning visar till exempel att 

maktstrukturerna tycks förstärkas då ”läraren förhåller sig medvetet distan-

serad, dvs. icke emotionellt närvarande”.205 I de intervjuade pedagogernas 

svar framkommer att även om strävan är att i enlighet med den Reggio Emi-

liainspirerade pedagogiken ”förstå det som visar sig för barnet”, så är de 

strategier man använder sig av distanserande till sin funktion. När pedago-

                                                      
200 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 90. 
201 Anette Emilson, 2008, s. 87. 
202 Anette Emilson, 2008, s. 89. 
203 Anette Emilson, 2008, s. 85. 
204 Anette Emilson, 2008, s. 85, 86. 
205 Anette Emilson, 2008, s. 90. 
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gerna lyssnar till barnens göranden utan att själva vara delaktiga eller betrak-

tar barnen bakom kameralinsen blir det svårt att samtidigt dela barnens upp-

levelser och vara emotionellt närvarande.  

I artikeln Jakten på det kompetenta barnet undersöker Emilson och Ingrid 

Pramling kommunikationen mellan barn och pedagoger under dokumenta-

tionsarbetet. Undersökningen gjordes på Reggio Emiliainspirerade förskolor 

och visar att kommunikationsmönstren är av strategisk karaktär,206 där 

kommunikationens syfte är att försöka ”få barn att agera på olika sätt”207:  

Ett karaktäristiskt drag i flera situationer där förskollärare på ett eller 

annat sätt samtidigt dokumenterar det barnen gör är att det förekom-

mer ytterst lite verbal kommunikation. Dessa situationer är mycket 

tysta och lärarna tenderar att bli betraktare. I situationen ovan intar 

förskolläraren rollen som tyst betraktare och kommunikationen från 

hennes sida består enbart av korta yttranden i form av instruktioner el-

ler frågor. Däremellan förhåller hon sig tyst, iakttagande och vad som 

närmast skulle kunna beskrivas som neutral, dvs. hon uttrycker inget 

särskilt med vare sig ord eller kropp.208 

De analyserade situationerna visar att kommunikationen mellan barn och 

vuxna kännetecknas av en brist på ömsesidighet, där det i ”flertalet situatio-

ner knappt förekommer någon kommunikation då de vuxna snarare intar 

rollen som iakttagare när de dokumenterar”.209 Den lyhördhet och intoning 

som Stern menar är nödvändig för intersubjektiva möten saknas i de doku-

mentationssituationer som Emilson och Pramling undersökt. Pedagogerna 

iakttar barnen, tolkar barnens görande (mot ett visst bestämt mål) och utma-

nar dem vidare genom att ställa frågor, men ”emotionell närvaro (tycks) 

saknas i form av en slags sensitiv följsamhet gentemot det barnen ger uttryck 

för”.210  I flera av de analyserade situationerna framkommer att barnen utan 

framgång söker efter gensvar från de dokumenterande pedagogerna: 

(Tom) börjar sjunga den välkända sången ”Hjulen på bussen snurrar 

runt runt runt”. Tom låter engagerad och sjunger med stark röst ”Runt 

runt runt”. Maria (pedagogen) förefaller oförstående trots att detta är 

en sång som ofta sjungs i samlingen. Istället verkar hon välja att för-

                                                      
206 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 13. 
207 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 14. 
208 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 7. 
209 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 14. 
210 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 9. 
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hålla sig neutral och inte visa att hon vet vad han menar. När Tom inte 

får någon respons tar han till ytterligare ett uttrycksmedel, nämligen 

rörelser. Han sträcker armarna upp mot taket och låtsas hålla i en ratt. 

Maria tycks välja att inte dela Toms livsvärld här varpå Tom tystnar 

och blir stilla. Han får inte någon respons eller bekräftelse på att han 

gjort sig förstådd.
211

 

 

I exemplet med Maria och Tom finns ingen ömsesidighet i kommunika-

tionsmönstret. Pedagogen avvisar Toms signaler om en gemensam erfaren-

hetsvärld och visar istället att hon inte förstår hans intentioner. Det som be-

skrivs framstår inte som en meningsfull samspelssituation och det finns inte 

heller några tecken på att det finns en relation mellan Maria och Tom. Är 

Tom helt okänd för Maria? Är Maria besvärad av att vara dokumenterad? 

Eller är det de Reggio Emiliainspirerade lyssnandeteknikerna som sätter 

käppar i hjulet för Marias spontana gensvar? Om det är en återkommande 

erfarenhet för Tom framgår inte. 

 

Emilsons och Pramlings observationsstudie visar att pedagogernas strategier 

i dokumentationssituationerna överensstämmer med de strategier pedago-

gerna i denna studie använder sig av för att lyssna. Det är samma lyssnande-

tekniker som används – observation, tolkning, utmaning och icke-svar. 

Kommunikationen mellan pedagoger och barn kan utifrån pedagogernas 

berättelser beskrivas som asymmetriskt och ”medvetet distanserat” istället 

för ömsesidigt och direkt, och pedagogerna hindras genom lyssnandetekni-

kerna att ge barnen ett genuint gensvar. Till exempel lyssnar pedagogen efter 

specifika aspekter av barnens aktivitet i syfte att hitta lämpliga projektin-

gångar, svarar med en motfråga istället för att ge ett spontant svar eller lyss-

nar ”utifrån” utan att delta i en ömsesidig kommunikation.  

 

Men de intervjuade pedagogernas berättelser tyder på att den ”ömsesidighet i 

relationen” som Emilson och Pramling efterlyser också efterfrågas av peda-

gogerna själva.  Det visar sig i pedagogernas strävan efter närhet (att sätta 

sig på barnens nivå, ge tid, vara närvarande, läsa av barnens kroppsspråk, 

lyssna i stunden, dela upplevelser med barnen). Pedagogerna problematiserar 

också den brist på spontant gensvar som lyssnandeteknikerna ger upphov till 

(att inte svara, att inordna sitt lyssnande inom projektets ramar). Flera av 

pedagogerna betonar även motsättningen mellan den lyssnandesamvaro man 

önskar med barnen och de lyssnandetekniker man förväntas använda sig av: 

                                                      
211 Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 8.  
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Men sen det här med att fördjupa kunskaper, att inte bara uppleva, att 

vi ska fördjupa (…) Jag kan känna ibland att nu skiter jag i det här, nu 

går vi ut i skogen och bara tittar på träden och lyssnar! (2) 

Man är tyst, man låter barnen prata utan att lägga sig i. Och det är nog 

det svåraste för alla. Alla vill ju vara med på något sätt. (13)   

Vad är det som gör att man vet att man är en lyssnande pedagog? Det 

måste inte vara en dokumentation. Jag tänker också att jag kan vara 

lyssnande kanske bara genom en bekräftelse (…) Det måste inte vara 

att utmana vidare. Det kan vara här och nu och omedelbart. (5) 

 

I de intervjuade pedagogernas svar framkommer således att det ofta finns en 

längtan efter ett lyssnande i samvaro med barnen, vilken förhindras av de 

metoder för att lyssna som upprättas av den Reggio Emiliainspirerade peda-

gogiken. 

 

Organisation som filter för relationer 

Det framkommer även i intervjusvaren att förskolornas organisation arrange-

ras på ett sätt som förhindrar närhet och relationer mellan barn och pedago-

ger. De olika förskolorna är påfallande lika till sin organisatoriska struktur - 

man ”ska” ha stora barngrupper i stora arbetslag, projektgrupperna är ”dy-

namiska” och flytande, miljön gränsöverskridande, dörrarna mellan avdel-

ningarna får inte vara stängda, man har gemensamma matsalar där många 

barngrupper äter på samma gång. Flertalet pedagoger menar också att för-

skolornas organisation i stora barngrupper innebär att det blir svårt att vara 

en lyssnande pedagog:  

 

Att verkligen lyssna, det förekommer inte så ofta på en dag, för vi är 

så många barn (…) Det här riktiga lyssnandet, det sker inte så ofta, 

utan det blir mer ett ytligt lyssnande. Och det handlar om att det är för 

många barn. (6) 

Man kan inte lyssna på alla. Rent krasst är det så att de som hörs mest, 

som tar plats, dem lyssnar man till. Men i projektgrupperna låter man 

alla komma till tals, och vi strävar ju efter att alla ska bli lyssnade till 

någon gång under dagen. (11) 

 

Att stora barngrupper försvårar samspelet mellan barn och vuxna var en 

anledning till Skolverkets tidigare rekommendation kring maxantal barn per 
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grupp i förskolan (vilken togs bort år 2013)212. I denna rapport framhävs att 

det särskilt för de yngsta barnen är viktigt att vistas i mindre barngrupper 

eftersom de ”är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som de kan 

knyta an till”.213 Stora barngrupper innebär att samspelet mellan barn och 

vuxna försvåras, och därför är ”mindre barngrupper att föredra framför större 

grupper med samma personaltäthet”.214
  Gruppstorleken är enligt Skolverket 

”mer avgörande för pedagogisk kvalitet än personaltäthet”,215 och om antalet 

barn i en barngrupp är ”för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i 

en grupp att bytas i sin motsats”.216  

 

Barngrupperna på de undersökta förskolorna har ett genomsnitt på 32 barn i 

varje grupp (vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 16.7 barn per 

grupp217). Anledningen till att förskolorna väljer att organisera verksamheten 

i stora barngrupper sägs vara att öka barnens möjlighet till inflytande i var-

dagen och att erbjuda en mångsidig pedagogisk miljö: 

 

Vi har så här stora barngrupper för att miljön är strukturerad så, och 

det är den för att kunna erbjuda barnen så många möjligheter som 

möjligt. Med större rum är det möjligt att erbjuda mer material till ex-

empel. (10) 

 

Man kan anta att de stora barngrupperna gör det svårare för pedagogerna att 

upprätta en relation till varje individuellt barn, och för barnen att få en nära 

relation till enskilda pedagoger. Pedagogernas strävan att dela in barnen i 

mindre grupper leder ändå inte till kontinuerliga relationer eftersom grup-

perna är ”flytande” (det vill säga varierar beroende på till exempel vilka 

projekt man arbetar med) och pedagogerna har många barn att lära känna.  

 

Den pedagogiska miljön som filter för relationer 

Också den pedagogiska miljö som iscensätts på förskolorna kan bidra till att 

försvåra för barnen att upprätta varaktiga relationer. I en stationsindelad och 

                                                      
212 Under 2016 utkom Skolverket återigen med ”riktmärken” för barngruppernas storlek. 

Enligt dessa bör maxantalet vara 12 barn i åldersgruppen 1-3 år och 15 i åldersgruppen 3-5 år. 

Skolverket, 2016c. 
213 Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt och Gunilla Niss, 2009, s. 38. 
214 Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt och Gunilla Niss, 2009, s. 38. 
215 Skolverket, 2016a, s. 19.  
216 Skolverket, 2016a, s. 20. 

 217Genomsnittligt antal barn/grupp år 2015. Skolverket, 2016b. 
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avdelningslös miljö där barnen ”själva väljer” aktivitet och de vuxna är pla-

cerade vid de olika stationerna får barnen många relationer att hålla reda på: 

 

Vi har 40 barn i varje grupp med 6 pedagoger. Det kan vara två vuxna 

i ateljén, två utepedagoger och två innepedagoger, och så två rörliga 

resurser. Vi har väldigt små hemvister, så de måste vara i smågrupper. 

Men det är inte fasta grupper och de byter miljö, de är i olika miljöer 

olika dagar. (18) 

Att arrangera förskolemiljöer i stora gemensamma utrymmen och mindre 

stationer, ateljéer, matsalar och små ”hemvister” eller ”baser” är signifikant 

för den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken.  Sådana förskolemiljöer 

leder sannolikt till att relationerna mellan barn och mellan barn och vuxna 

blir många och mindre kontinuerliga än då man arbetar med ett begränsat 

antal barn och pedagoger i mer överblickbara lokaler. Den här organisations-

formen kan enligt Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg 

innebära svårigheter framför allt för yngre barn och för barn som av olika 

skäl är i behov av särskilt stöd.218  

 

Iscensättningen av den pedagogiska miljön innebär också för de intervjuade 

pedagogerna att den koncentration ett lyssnande förhållningssätt kräver av-

bryts av allt som händer runtomkring: ”Det finns alltid störande moment. 

Om man sitter i ett rum och det är stationer överallt så är det störande mo-

ment (6), ”Vi har varit mycket i matsalen för där får man vara ifred, vi har ju 

öppet överallt” (2). Den pedagogiska miljön nämns också i intervjusvaren 

som en bidragande orsak till att arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

försvåras:  

 

Vi har resurs, men det finns ju barn som inte har så stora och uppenba-

ra svårigheter. Vi har talpedagog och resurspedagog. Men jag skulle 

vilja kunna arbeta mer i ännu mindre grupper. Man kan ju sätta sig på 

Torget, men det blir inte samma fokus eftersom det är så mycket barn 

runt omkring. (10) 

Barnsyn som filter för relationer 

Ytterligare en faktor som kan försvåra för ett lyssnande som bidrar till att 

skapa relationer är de Reggio Emiliainspirerade förskolornas syn på anknyt-

ning mellan barn och pedagoger. På fem av de sex undersökta förskolorna 

                                                      
218 Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg, 2012, s. 202. 
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undviker man uttryckligen att arbeta med anknytning under inskolningstiden.   

Tio av pedagogerna betonar vikten av att inte knyta an till och upprätta en 

relation till enskilda pedagoger: 

Det här med anknytning och bjuda till sig… Det handlar ju inte bara 

om inskolningen, utan man måste på ett proffsigt sätt försöka hålla 

barnen lite ifrån sig. Man får inte hjälpa till att binda upp barnen till en 

pedagog. Det där är väldigt viktigt tycker jag. (17) 

Pedagogerna berättar också om strategier de använder sig av för att förhind-

ra att en anknytning sker, som att till exempel rikta barnets fokus mot ”alla” 

pedagoger eller visa för barnen att pedagogerna är utbytbara. Istället för att 

en ansvarspedagog arbetar med att skapa en relation till inskolningsbarnet 

antar man synsättet att ”alla barn är allas ansvar” (18) och barnet uppmuntras 

att knyta an till miljön och till varandra: 

När jag började i höstas hade de haft jättemånga barn på inskolning, 

30 stycken. Vi har föräldraaktiv inskolning och de får vara här i tre 

hela dagar. Föräldrarna får titta på miljön och lära känna den, och 

möta pedagogerna. Det är inte så att vi sitter med ett barn, utan barnet 

skolas in i görandet, vad de välkomnas av, arrangerandet av vatten el-

ler bygg som lockar och fångar… (9) 

En av pedagogerna är inte lika övertygad om att man ska undvika att knyta 

barnet till en vuxen: ”Vi skolar in till miljön och gruppen. Men man ser på 

barnen att om man inte har knutit an så blir de så himla ledsna” (4). 

Valet av ett inskolningsförfarande där man ska undvika att knyta barnet till 

en vuxen är lätt att associera till bilden av det självständiga barnet som i 

pedagogernas intervjusvar fungerar självgående och autonomt, utan behov 

av pedagogens omsorg och bistånd: 

 

Jag kan vara ensam med tretton barn, jag kan det för att de är själv-

ständiga. Man har en grupp som är självgående, de kan vara själva och 

jobba med någonting. Det har stor betydelse att man jobbar med att de 

är självständiga. (11) 

 

Vi förväntar oss mycket av barnen. Vi hade ett samtal för ett tag sedan 

och då tänkte jag på en sak när jag tittade på en bild. Jag tänkte att de 

är helt otroliga barnen, de torkar borden, sopar, torkar upp vatten om 

de spiller, drar in stolar… och de är inte så gamla! (2) 
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Att barnen fungerar självständigt är en nödvändighet i en organisation med 

stora barngrupper och i en miljö utan dörrar och avgränsningar. Det ingår 

också i bilden av det kompetenta barnet som kan och klarar sig själv, vilken 

lyfts fram både i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen och i pedagoger-

nas intervjusvar: 

Jag ser ofta exempel på hur de vuxna i Reggio uppmuntrar barnen att 

fråga varandra istället för att själva rycka in. Därmed vänjer man ock-

så barnen vid att klara sig själva, tänker jag.
219 

 

Barnen får vara aktiva och göra själva, redan på ett och tvåårs. De 

klättrar själv upp på skötbordet, tar sin blöja. De blir inte upplyfta. Det 

är inte pedagogen som är den i huvudsak aktiva. Barnet är aktivt och 

inte passivt. (18) 

 

Föreställningen om ett självständigt barn som utan hjälp av pedagogerna 

klarar förskoletillvarons alla delar - själv eller med hjälp av sina kamrater - 

är i intervjusvaren påtaglig och genomgående. Det gäller inte minst om-

sorgsaspekten av pedagogiken. Omsorgssituationer som tidigare förutsatte 

pedagogens stöd (som vid konflikthantering, påklädning, matsituationen 

eller vilan) förväntas barnen på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

hantera själv eller med hjälp av andra barn: 

När de skulle sova tidigare hade pedagogerna en viktig roll, satt och 

klappade och så. Nu kan jag vara ensam med jättemånga barn, de har 

sina saker, de vet sin plats, de somnar själva. Det ser man nu när små 

barn håller varandra i handen, det såg man aldrig förut, då var det den 

vuxnes hand de höll i. (9) 

 

Det har ju hänt så mycket. Bara en sån sak som att de kan klä på sig 

själv. När jag kom hit så kunde de knappt det. Och jag var stenhård. 

Jo, du kan själv. Och vilken glädje när de fixar det, man kan ta på sig 

vanten med munnen. Man behöver inte be om hjälp. (17) 

Även i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen blir det tydligt att ”omsorg” 

är något att sträva bort ifrån: 

Efter ett år åkte jag ner till Reggio Emilia (…) det som slog mig mest 

av allt var att de la sådan vikt vid att utmana barnen på olika sätt. Om 

vi ägnade kanske 80 procent av tiden med barnen till omsorg, att ta 

                                                      
219 Karin Wallin, 1996, s. 46. 
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hand om, och 20 procent till att utmana dem så var det precis tvärtom 

där nere. 80 procent av tiden verkade gå till utmaningar av olika slag 

och kanske bara 20 procent till omsorg.
220

 

 

För mig har det varit otroligt viktigt att under de här åren kunna upp-

värdera rollen som pedagog, inte minst för oss som jobbar med de all-

ra yngsta. Det var en stor utmaning då och är det nu. För ofta har man 

fått höra att arbetet med 1-3-åringar mest handlar om omsorg, att det 

viktiga pedagogiska arbetet sker med de äldre barnen.
221

 

Ovanstående resonemang ställer omsorg i motsatsposition till lärande (som 

framställs som ”det viktiga pedagogiska arbetet”). Den här studien har inte 

som mål att ringa in vad lärande egentligen innebär, men som tidigare disku-

terats inbegriper de samvarosituationer som äger rum på förskolan ett lyss-

nande, vilket i sin tur lär barnen något om mellanmänsklig samvaro.  På så 

vis är också omsorgshandlingen en viktig aspekt av lyssnande. Omsorg 

handlar om mycket mer än omhändertagande. Det är att bry sig om och för-

medla den känslan till den andre. I omsorgshandlingar – att ha någon i tan-

karna och visa det i handling222 - sker ”en emotionell kommunikation till 

barnet om förståelse och inlevelse”.223 På det viset ger omsorgshandlingar 

barnet en känsla av att bli lyssnad till och förstådd i både behov och önsk-

ningar, vilket en av de intervjuade pedagogerna beskriver: 

Omsorgsbiten är fortfarande väldigt viktig, för hur ska man annars 

kunna lära barnen att vara empatiska, att ta det lugnt, lyssna på en 

saga för att komma ner i varv… Vi lyfter hela tiden goda exempel, 

som att trösta till exempel ”Kom ska jag trösta dig”, eller ”Kan inte du 

hjälpa din kompis, han är ledsen”, för ingen ska vara ledsen ensam. Vi 

hoppas för de som är sjuka att de ska bli friska, och då vet de som är 

sjuka det, de kommer tillbaka och säger ”Hoppades ni för mig?” (7) 

Även om det finns ett unisont samförstånd kring vad som är det ”rätta” sättet 

att arbeta – att barn ska kunna själva – krockar det ofta med pedagogens 

implicita känsla för vad som är ”rätt” i ett mellanmänskligt samspel. Nästan 

hälften av pedagogerna uttrycker en önskan att kunna bistå barnen i om-

sorgssituationer, bortom ett föreskrivet förhållningssätt: 

                                                      
220 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 14. 
221 Marika Gedin, 2008, s. 46. 
222 Gerd Abrahamsen, 1999, s. 84. 
223 Gerd Abrahamsen, 1999, s. 94. 
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Barnet är mycket mer kompetent nu, och de vill ofta vara självständi-

ga och klara själv. Men vissa dagar orkar de inte – de är ändå ganska 

små. (9) 

 

Jag är ingen knäsittarpedagog, men ibland har barn dagar när de behö-

ver sitta i knäet, och ibland drar jag upp dragkedjan! (2) 

 

Barn är väldigt självständiga idag, men det är jätteviktigt att vi inte 

tappar omsorgsbiten. De klarar mycket själv och jag vill också att de 

ska vara självständiga, men man får inte ta bort det mänskliga. (16) 

Förskolans särart som filter för relationer 

I förskolekontexten finns åtskilliga omsorgssituationer då barnet behöver 

pedagogens mentala inlevelse för att få tröst eller hjälp. Men i intervjusvaren 

visar sig omsorgsaspekten vara nedtonad till förmån för det autonoma och 

självständiga barnet som självständigt eller med hjälp av de andra barnen 

kan klä på sig, somna på vilan, snyta sig eller ta blöja. Omsorgsgivande 

kopplas istället av en del av pedagogerna ihop med en moderlig funktion: 

Tidigare var man mycket mer omvårdande, mycket mer fokus på att 

jag vill bli behövd som pedagog. Mycket mer omhändertagande. Den 

här närheten, den här sammanblandningen med mammarollen… Vi 

måste se att barn vill så gärna lära för livet, och det är nu de lär sig. 

Tidigare sa man ”det är klart att jag ska hjälpa dig med skorna”. Man 

reflekterade inte över att de kunde själva. (9) 

Också i Reggio Emiliainspirerad litteratur sammanlänkas omsorgsaspekten 

av pedagogiken med ”en konstruktion av moderskap”224 där samhället arran-

gerar förskolornas verksamhet i enlighet med sin strävan att ”reproducera 

modellen för moderlig omvårdnad”225: 

I ett försök att lösa motsägelsen mellan en alltjämt dominerande kon-

struktion av moderskap, som hävdar att moderlig omvårdnad är det 

bästa sättet att fostra mycket små barn (…) och en ekonomisk realitet 

där ett ökande antal mödrar inte kan eller inte vill ge en sådan vård, 

blir målet ofta ett mycket speciellt omvårdnadsbegrepp: att tillhanda-

hålla så gott det går, ett substitut för hemmet (…) genom att organise-

ra daghem som lägger vikt vid hög personaltäthet, vilket medger en 

strukturering av relationerna mellan barn och personal så att behovet 

                                                      
224 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 97. 
225 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s.97. 
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av nära och intima kontakter säkras. Denna idé – att moderlig om-

vårdnad behövs för en trygg utveckling och att, i dess frånvaro, icke-

moderlig omsorg måste utformas enligt modellen mor och barn i par-

förhållande har (…) haft ett kraftfullt inflytande på idéer om barns 

fostran, både i hem och på institutioner.
226

 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence påpekar att pedagogen i en 

Reggio Emiliainspirerad pedagogik inte är en ersättningsförälder utan en 

medkonstruktör av kunskap och att förskoleinstitutionerna ”inte ska förstås 

som substitut för hemmen” 227: 

Det är inte bara det att det inte finns något behov att erbjuda något 

slags substitut för hemmet, ty fördelen med att vistas i förskolan är att 

den inte är ett hem (…) Om vi betraktar förskolan som forum i det ci-

vila samhället blir begreppen närhet och intimitet problematiska. Situ-

ationer och institutioner som är offentliga kan bli privata. På så vis 

skapas inte bara en ”falsk närhet”, utan de riskerar också att – ofrån-

komligen och utan framgång – försöka kopiera de viktiga lärprocesser 

som pågår utanför institutionen. Och dessutom blir de ett hinder för 

institutionens möjlighet att förverkliga sitt eget sociala liv och sina re-

lationer; de devalverar eller trivialiserar idén om ett offentligt rum.
228

 

 

I den Reggio Emiliainspirerade litteraturen finns en strävan bort från en 

hemliknande diskurs och mot en ”institutionsdiskurs”, väsenskild från hem-

met. Det här synsättet blir i pedagogernas intervjusvar kanske mest påtagligt 

när det gäller den pedagogiska miljöns utformning. I intervjusvaren finns en 

märkbar frånvaro av hemliknande markörer i miljön (som soffor, myshörnor 

och hemvrår). Även förskolornas aktiva undvikande av anknytning under 

inskolningstiden, synen på omsorgsaspekten av pedagogiken samt den ut-

präglade betoningen av barnens självständighet kan kopplas till detta synsätt, 

liksom förskolornas organisation i stora arbetslag. Istället transformeras ar-

betssättet på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna till ”hemdiskursens” 

antites. Sett ur de reella förskolebarnens perspektiv kan det här tyckas pro-

blematiskt. För inskolningsbarnen är det till exempel väsentligt att pedago-

gerna lyssnar lyhört till deras behov av stöd och omsorg och fungerar som 

barnens trygga bas istället för föräldrarna när de inte är där. Det är så barnet 

kan känna trygghet nog att bli självständigt: 

 

                                                      
226 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 97-98. 
227 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 123.  
228 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 123-124. 
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Vår erfarenhet säger oss att det även idag finns en del föreställningar 

om att det skulle vara negativt för barn att knyta an till och vara bero-

ende av närhet till pedagoger på förskolan. Hur en pedagog förhåller 

sig till barns beroende kontra självständighet påverkar i högsta grad 

hennes möjlighet att utgöra en trygg bas, det vill säga benägenheten 

att lyhört svara på barns signaler om närhet och på ett varsamt sätt 

hjälpa dem att komma igång i förskolemiljön. Det finns idag en beto-

ning på små barn som kompetenta och självständiga, där ”curlande” 

från vuxnas sida beskrivs som hämmande för utvecklingen. Det är 

dock, som Bowlby påpekade, viktigt att skilja små barns primära be-

hov från vuxnas ibland överdrivna omsorger. Barn som får känslo-

mässigt och fysiskt stöd av vuxna, när de signalerar att de behöver det, 

utvecklas positivt; de blir mer självständiga och de trivs och fungerar 

därmed också bättre i förskolemiljön än andra barn.
229

 

 

Det finns mycket forskning230 som visar att det är omgivningens lyhördhet 

för barnets intentioner och de vuxnas förmåga att uppfylla barnets behov av 

omsorg och trygghet som ger förutsättningar för att barnet ska kunna bli ett 

kompetent, nyfiket och utforskande barn.231 Kvaliteten i relationerna mellan 

barn och vuxna på förskolan ”är det som har störst betydelse för barns ut-

veckling och lärande”, och det som framförallt kännetecknar ”kvalitet” i 

förskolan är att barnen får möjlighet att etablera trygga och stabila relationer 

till lyhörda vuxna: 

 

God kvalitet innebär varma, stödjande och omvårdande vuxna som är 

uppmärksamma på barns behov, som ger respons på deras verbala och 

icke-verbala signaler och som stimulerar deras nyfikenhet och vilja att 

utforska världen.232 

 

Men i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken strävar man bort från när-

het i relationerna mellan barn och vuxna, och begrepp som omsorg och an-

knytning laddats med negativa konnotationer. Istället ska relationerna på 

förskolan fungera som ett ”nätverk som binder samman personer, miljöer 

och aktiviteter”233, där pedagogen fungerar som en ”resurs” som organiserar 

förskolans utrymmen och material, ”lyssnar på och iakttar barnen” samt 

                                                      
229 Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg, 2012, s. 113-114. 
230 Se referenser i Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg, 2012. 
231 Daniel Stern, 1991b, s. 132-133. 
232 Ida Brandtzeg, Stig Torsteinson och Guro Öiestad, 2016, s. 184. 
233 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 124. 
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utmanar ”såväl genom nya frågor, information och diskussion som genom 

nya material och tekniker”.234  

 

Pedagogen relaterar med det här synsättet till barnen som en organisatör och 

projektledare, medan deras person är underordnad eller oviktig. Det här sät-

tet att tänka framkommer också på olika sätt i pedagogernas intervjusvar. 

Samtidigt är det som pedagog svårt att i den förskolepedagogiska realiteten 

undvika att upprätta personliga relationer med förskolans barn och svårt att 

inte betrakta den egna personen som viktig för barnen. Det finns ett dilemma 

mellan å ena sidan föreställningen att man som pedagog inte bör vara viktig 

för sina förskolebarn och att å andra sidan att ändå vilja vara det. Som här 

där dilemmat ryms inom ramen för samma intervju:  

 

Barnen skolas in i miljön, men vi är alltid två pedagoger, och det gör 

vi för att barnet inte ska bli fäst vid en, utan vid alla på avdelningen. 

Det är inte bra att bli fäst vid en. Och sedan ganska snabbt för vi in de 

andra pedagogerna. Det fungerar jätte jättebra, för vi har inget behov 

av att vara viktiga. (13) (min kursiv) 

 

(Barnet som vandrar ut ur förskolan) ska vara ett barn som tror på sig 

själv, som vågar, har framtidsvisioner, mod. Som klappar sig själv på 

bröstet och säger ”Jag kan, jag klarar, jag vågar!”. Och så ska de 

komma ihåg mig, höll jag på att säga! (13) (min kursiv) 

Barnet - en främling 

Intervjusvaren visar att de lyssnandetekniker som används i den Reggio 

Emiliainspirerade pedagogiken distanserar pedagogerna från ett spontant 

samspel med barnen. Istället för att interagera tillsammans med dem blir 

pedagogerna betraktare och uttolkare av barnens aktivitet. Även förskolornas 

syn på omsorg och anknytning och organisation i stora arbetslag förhindrar i 

praktiken ett relationellt lyssnande. Det finns således en diskrepans i talet om 

den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken som en relationernas pedago-

gik235 och det arbetssätt som praktiseras. Relationerna mellan barn och peda-

goger framstår som asymmetriska istället för ömsesidiga eftersom pedago-

gerna ”står utanför” det som inträffar just nu. Likaså blir kommunikationen 

mellan barn och pedagoger asymmetrisk då pedagogen besvarar barnens 

frågor med motfrågor eller tyst betraktar skeendet utifrån. På så sätt upprät-

                                                      
234 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 124. 
235 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 90. 



80 

 

tas en skiljelinje mellan barn och pedagoger, där pedagogernas relationella 

lyssnande – den implicita inlevelsen och lyhördheten - hålls i schack av 

Reggio Emiliainspirerade metoder. 

Den ”icke-relationella” syn på relationer som tycks känneteckna den Reggio 

Emiliainspirerade pedagogiken kan sammanlänkas med en postmodern före-

ställning om ”den Andre som en främling”236. I den Reggio Emiliainspirera-

de litteraturen finner man resonemang där till exempel Levinas tankar om 

”den andres” annorlundaskap korresponderar med Reggio Emiliapedagogi-

kens syn på barnet: 

Levinas försöker ändra relationen till den Andre och till annorlunda-

skap (’alterity’) från att infogas som ”en likadan” i totaliteten till att 

respekteras för sin heterogenitet – det handlar om ett skifte från att 

fånga in den andre till att respektera honom eller henne.
237

 

Det här synsättet innebär att mötet mellan människor måste präglas av re-

spekt men inte av förståelsen eller igenkänningen. ”När det autonoma självet 

’förstår’ eller ’känner’ den Andre”238 hindras den andre från att vara en an-

nan/annorlunda och blir istället samma. Grunden för ett etiskt förhållnings-

sätt är att därför ”den andres främlingskap – det omöjliga att reducera henne 

till Mig, till mina tankar”239, och lyssnandet måste baseras på det som är 

annorlunda för att förhindra en erövring och därmed underkuvning240 av den 

andre: 

Mötets etik (…) utgår från respekt för varje barn och från ett erkän-

nande av skillnader och mångfald; det är en etik som kämpar för att 

undvika att göra den Andre till densamme som en själv. Vi måste pla-

cera oss själva ”någon annanstans än där den Andre är.241 

Det här är en abstrakt filosofisk position som egentligen saknar giltighet för 

det praktiska arbetet med verkliga barn. Filosofins autonome Andre skulle 

om hen fanns i verkligheten ha ett oändligt antal erfarenheter av att vara i 

världen och av att vara med andra, och autonomin skulle vara ett föränderligt 

                                                      
236 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 80. (min översättning). 
237 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 61. 
238 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 77. (min översättning). 
239 Gunilla Dahlberg, 2003, s. 12.  
240 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 80. (min översättning). 
241 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 232. 
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kontinuum som skapas och omskapas utifrån erfarenheter av sammanhang 

och gensvar från andra.  

Idén att andra människor inte kan förstås utan att förlora sin ”annorlundahet” 

skiljer sig diametralt från Sterns teorier. För Stern är det istället likheten 

mellan människor som gör det möjligt att mötas intersubjektivt. Att lyhört 

lyssna och tona in andra människors känslostämningar och intentioner bott-

nar i en förmåga att dela inre mentala tillstånd, att känna igen i andra det 

som är likt istället för olikt: det är just likheten som gör olikheten möjlig. 

Genom upplevelsen att det är möjligt att dela inre värld blir det möjligt att 

inta andras perspektiv. Att känna som andra känner ”som en sorts direkt 

känsloväg in i den andra personen” innebär inte att man ”underkuvar” och 

förvandlar den andre till själv: 

I själva verket är ett differentierat själv en förutsättning för intersub-

jektivitet (…) Två psyken skapar intersubjektivitet. Men intersubjekti-

viteten formar också de två psykena. Tyngdpunkten flyttas från det in-

trasubjektiva till det intersubjektiva.242 

Sterns tankar får stöd i teorin om spegelneuroner, vilka gör det möjligt för 

oss se tillvaron ur andra människors perspektiv, som om vi befann oss i deras 

kropp och som gör att vi intuitivt och spontant kan känna deras känslor och 

förutsäga deras intentioner.243 Det är likheten - förmågan att känna igen sig i 

andra människor – som lägger grunden för ett separat själv och insikten att 

man är både lik och olik den andre. Det är genom att andra människor visar 

att de förstår barnets intentioner som barnet får ”en känsla av att förstå och 

bli förstådd”, och genom att ett jag speglas och blir till blir också ett du det, 

med andra känslor och intentioner,244 vilket Stern beskriver: 

Andra människor är inte bara objekt, utan känns omedelbart igen som 

särskilda typer av objekt, objekt som är som vi, och som är möjliga att 

dela inre tillstånd med.
245

 

Den här processen förutsätter intersubjektiva möten, präglade av närvaro, 

speglingar och inlevelse (som om de inträffar tillräckligt ofta blir till trygga 

relationer). Mötet med det som är likt i andra människor handlar alltså inte 

om att ”assimilera sig” eller gå in i symbios med är den andre, som Gunilla 

                                                      
242 Daniel Stern, 2005, s. 92, 94. 
243 Joachim Bauer, 2007. 
244 Joachim Bauer, 2007, s. 54, 55. 
245 Daniel Stern, 2005, s. 92. 
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Dahlberg och Peter Moss beskriver det.246 Istället sker mötet mellan den and-

re och själv i ett område emellan, där förståelsen (likheten) banar väg för en 

”annorlundahet” och en genuin känsla av ”själv”. Det finns mycket forsk-

ning där psykologi och neuromedicin möts i kunskaper om barns behov av 

närhet och den vuxnes egen förmåga till inlevelse. Att distansera sig från det 

lyhörda gensvar ett litet barn behöver eller efterfrågar har konsekvenser: 

 

En studie av förskolebarn visade att det inte var moderns frånvaro i sig 

själv som ökade stresshormoner som kortisol, utan frånvaron av en 

vuxen person som gav gensvar och var uppmärksam på barnets väx-

lande sinnestillstånd. Om det fanns någon bland förskolepersonalen 

som tog på sig detta ansvar ökade inte kortisolnivåerna. Om det inte 

fanns någon sådan person blev barnet stressat.247  

De postmoderna tankarna kring ”den andre” bekräftar en förskolepedagogisk 

diskurs som kännetecknas av (förutom ett fokus på det som skiljer männi-

skor snarare än det som förenar dem) ett motstånd mot närhet i relationen 

mellan barn och pedagoger.  Genom att i den Reggio Emiliainspirerade pe-

dagogiken möta barnet som ”en främling” som kan klara sig själv, vilken 

man inte kan förstå men måste respektera,248 och vars perspektiv man bara 

kan närma sig utifrån, möjliggörs bilden av barnet som ett objekt vars göran-

den kan studeras och analyseras. I den här särskiljningens spår skapas också 

det självständiga barnet, som bortom pedagogernas inblandning tar hand om 

sig själv. Frågan är vad det innebär för barnet om dess känslor och avsikter 

inte får resonans hos den vuxne. Vilken mening är det då att kommunicera 

dem? Om det som händer Tom249 i Emilson och Pramlings undersökning 

inträffar ofta och med olika personer, hur generaliserar han då sina erfaren-

heter – och vad lär han sig om att vara människa tillsammans med andra 

människor? 

                                                      
246 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 77. 
247 Sue Gerhart, 2007, s. 73. 
248 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, s. 76-79. (min översättning). 
249 Se ovan, s. 68: ”Tom börjar sjunga den välkända sången ’Hjulen på bussen snurrar runt 

runt runt’. Tom låter engagerad och sjunger med stark röst ’Runt runt runt’. Maria (pedago-

gen) förefaller oförstående trots att detta är en sång som ofta sjungs i samlingen. Istället ver-

kar hon välja att förhålla sig neutral och inte visa att hon vet vad han menar. När Tom inte får 

någon respons tar han till ytterligare ett yttrycksmedel, nämligen rörelser. Han sträcker ar-

marna upp mot taket och låtsas hålla i en ratt. Maria tycks välja att inte dela Toms livsvärld 

här varpå Tom tystnar och blir stilla. Han får inte någon respons eller bekräftelse på att han 

gjort sig förstådd”.  (Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson, 2012, s. 8.)  



83 

 

Att låta barns röst komma till uttryck i en Reggio Emilia-

inspirerad praktik 

I föregående avsnitt analyseras hur lyssnandet tar sig uttryck i en Reggio 

Emiliainspirerad pedagogik. Resultaten visar att de intervjuade pedagogerna 

använder sig av olika lyssnandetekniker, som att betrakta barnens verksam-

het och reflektera över den, att utmana barnen i vidare frågeställningar och 

att arbeta i olika projekt. Det metodologiska lyssnandet upprättar villkorsra-

mar för pedagogernas lyssnande vilka distanserar pedagogerna från det ome-

delbara i stunden och stävjar ett spontant gensvar. Frågan är om det går att 

utgå från barns intentioner och låta deras perspektiv komma till uttryck då 

man som pedagog betraktar barnet och dess aktivitet vid sidan av själva hän-

delseögonblicket, och använder sig av olika lyssnandetekniker istället för att 

interagera i ett ”spontant” lyssnande.  

 

I föreliggande analys kommer resultaten från studiens andra frågeställning 

att analyseras - vad är det egentligen man lyssnar till i en Reggio Emiliain-

spirerad pedagogik? Analysen utgår framför allt från de intervjufrågor som 

berör ”att följa barns intresse”, de projektarbeten pedagogerna beskriver 

samt den pedagogiska miljöns iscensättning. Resultaten visar att lyssnandets 

villkorsramar även kringgärdar barnens verksamhet, där vissa av barnens 

intressen och aktiviteter blir lyssnande till och ses som viktiga i högre ut-

sträckning än andra. Likaså är det vissa intressen och aktiviteter som manife-

steras i den pedagogiska miljön, medan andra förminskas eller osynliggörs. 

Intervjusvaren berättar om vilken mening som kommer uttryck och om den 

styrning som därmed sker via pedagogernas lyssnandehandlingar. Resultaten 

kommer i analysen framförallt att gå i dialog med Foucaults diskursanalytis-

ka perspektiv 

 

Barns röst eller de vuxnas 

I en Reggio Emiliainspirerad pedagogik ska pedagogen låta barnens röst 

komma till uttryck i verksamheten. Det pedagogiska arbetet ska sedan utgå 

från barnens intressen och förgrena sig i vidare lärprocesser. För att identifi-

era, tolka och gå vidare med barnens meningsskapande använder man sig av 

pedagogisk dokumentation som då blir ett synliggjort lyssnande där barnens 

verksamhet lyfts fram och blir viktig.  
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Enligt pedagogernas intervjusvar är ett huvudsakligt syfte med lyssnandet att 

urskilja och analysera det som är meningsskapande för barnen, vilket sedan 

ska ligga till grund för verksamhetens fokus. Men enligt intervjusvaren finns 

flera hinder för pedagogernas intentioner att låta barnens mening komma till 

uttryck. Då barnens tankar och intressen riktas in i en projektinriktad kontext 

kan pedagogerna tvingas att välja bland barnens olika intressen eller anpassa 

dem för att lyfta in dem i det aktuella projektets ramar, vilket flera av peda-

gogerna problematiserar. De gånger pedagogerna ska leda barnen vidare i 

projekt som har initieras av andra än barnen (till exempel förskolans ledning) 

uppstår ett dilemma mellan uppgiften att lyssna i betydelsen följa barnens 

meningsskapande och uppgiften att lyssna selektivt och styra in barnens 

intressen i vissa riktningar (och följaktligen lyssna till andra röster än bar-

nens).  

 

För att upptäcka det som fångar barnens intresse använder de intervjuade 

pedagogerna det metodologiska lyssnande som beskrivits i föregående ana-

lys: observation, reflektion, tolkning, utmaningar och pedagogisk dokumen-

tation. En fråga i sammanhanget är hur man som pedagog kan ”veta” och 

avgränsa vad som är barnets perspektiv. Eva Johansson har i artikeln Att 

närma sig barns perspektiv belyst den frågan och lyfter fram närhet som en 

nödvändig förutsättning för att pedagogen ska se ”det som visar sig för bar-

net” 250:  

En grund för att närma oss barns perspektiv är våra antaganden om 

hur vi kan förstå andra. Förutsättningen för att förstå andra människor 

är, enligt Merleau-Ponty (1962), mötet eller interaktionen med dem. 

Vi kommunicerar med andra genom att delta i varandras världar (…) 

Ska möten och perspektivbyten möjliggöras krävs en närhet i fysisk 

och psykisk bemärkelse till subjekten, till barnen.
.251

 

 

En av utgångspunkterna för den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken är att 

barn måste betraktas som medmänniskor vilkas röst har lika stor rätt att 

komma till uttryck som de vuxnas.252 Pedagogernas intervjusvar visar tydligt 

att pedagogernas intention är att se barnet som en jämlik samhällsmedborga-

re vars eget meningsskapande ska ligga till grund för de lärprocesser som 

äger rum i förskolan. De intervjuade pedagogernas sökande efter det som är 

meningsfullt för barnen kan ses som en strävan att närma sig barns perspek-

                                                      
250 Eva Johansson, 2003, s. 46. 
251 Eva Johansson, 2003, s. 44. 
252 Eva Johansson, 2003, s. 47. 
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tiv och se det som visar sig för barnet – ”Att försöka förstå vad det är som är 

så fascinerande” (16). 

  

Men handlingen att lyssna till och följa barns intressen är samtidigt enligt 

pedagogernas intervjusvar baserat på metoder som fjärmar pedagogerna från 

att känslomässigt delta i barnens ”livsvärld”,253 vilket diskuterats i föregåen-

de stycke. De projekt som iscensätts på de olika förskolorna tillvaratar inte 

heller självklart barnens intresse eller utgår från deras meningsskapande.  

Istället sker ett urval av vilka röster och vilket meningsskapande som ska 

komma till uttryck, något som blir tydligt i pedagogernas intervjusvar. 

Den pedagogiska dokumentation som ska åskådliggöra det som är menings-

fullt för barnen bygger på att det är pedagogen som väljer det som ska do-

kumenteras. I reflektionen och tolkningen av barnens dokumenterade aktivi-

tet kan det som barnen skapar mening kring omformuleras till det som visar 

sig betydelsefullt för pedagogerna.  

Om de är jätteintresserade av bilar måste man fråga sig ”jaha, men vad 

är de intresserade av hos bilarna?” Det som genomsyrar väldigt myck-

et för små barn är rumslighet, rörelse, så är det tingens rörelse som fa-

scinerar dem hos bilen eller är det själva bilen? (9) 

Jag har lyssnat in barnen, och det handlar om superhjältar. Och där 

måste jag verkligen lyssna, vad är det som är så spännande – Beybla-

des som snurrar och vad är en kraft för någonting… (16) 

Ett barn hade en propellerhelikopter som fångade många barns intres-

se. Då blev det rörelse/energi, eftersom vi inte visste om de var intres-

serade av att den rullade och snurrade eller flög. (7) 

 

Pedagogens uppdrag att definiera vad som är meningsskapande för barnen 

betonas i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen som en nödvändig del i 

pedagogens och barnets gemensamma konstruktion av kunskap. Själva urva-

let av ”vad som ska ges värde” sker i ett slags mellanområde mellan det pe-

dagogerna förutsäger ska vara betydelsefullt och det som visar sig vara 

”verkligt betydelsefullt under det att händelsen pågår”.254 Det är genom pe-

dagogens blick – observationen, reflektionen, tolkningen - som det ”verk-

ligt” meningsskapande för barnen ska utkristallisera sig: 

                                                      
253 Eva Johansson, 2003, s. 45. 
254 Carla Rinaldi, 2007a, s. 85. 
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dokumentationen (är) särskilt värdefull för barnen själva, eftersom de 

får möta det som de gjort i berättelsens form och se den innebörd som 

läraren tillskriver deras arbete. I barnens ögon kan detta betyda att det 

de gör är värdefullt och har en mening.
255

 

Det är pedagogen som riktar barnens blick, hjälper dem ”att finna mening i 

det de gör”, och ”kan säga vad som är viktigt” i de lärandesituationer som 

uppstår på förskolan.256  Av tillvarons alla aspekter väljer pedagogen till-

sammans med sina kollegor ut vissa och gör dem betydelsefulla, vilket också 

blir tydligt i pedagogernas intervjusvar. Intresset för bilar transformeras till 

rumslighet och tingens rörelse, superhjältar till vad är en kraft och propel-

lerhelikoptern till rörelse/energi. Pedagogen tilldelar på så sätt barnens akti-

vitet en mening som kanske inte alls överensstämmer med det barnen upple-

ver som meningsfullt.  

Tolkningen av ”barnens intresse” kan också snävas in ytterligare genom att 

pedagogen riktar sökarljuset i vissa bestämda riktningar och läser barnens 

aktivitet med fokus på bestämda frågeställningar. I pedagogernas intervju-

svar blir det till exempel tydligt att barnens meningsskapande till övervägan-

de del handlar om naturvetenskap, matematik och teknik, vilket förmodligen 

har att göra med den nyligen reviderade ”Läroplan för förskolans” fram-

skrivning av dessa ämnesområden.257 Också det man väljer att fokusera i 

förskolans eller kommunens reflektions- och utvecklingsgrupper innebär i 

praktiken att ”barnens intressen” läses och tolkas i enlighet med förutbe-

stämda riktlinjer, där pedagogerna betraktar barnens aktivitet genom riktande 

”glasögon” (15) – ”Nu har vi gjort det enkelt för oss, för nu har hela försko-

lan naturvetenskap och teknik. Det är det vi tittar efter och det är det vi ob-

serverar” (10). På så sätt blir observationen och tolkningen av ”barns intres-

se” till en läsning av och styrning mot vissa intressen: 

 

Jag har lyssnat in barnen och det handlar om superhjältar. Och där 

måste jag verkligen lyssna, vad är det som är så spännande - Beybla-

des som snurrar och vad är kraft för någonting… Jag försökte först få 

in olika yrkesgrupper i det projektet – finns det några yrkesgrupper 

som är superhjältar? Jag försökte i en månad, men det var inte där 

barnen var. De var inte intresserade. Sen blev det kraft och var sitter 

kraften och det blev genus – finns det kvinnliga superhjältar? Och då 

                                                      
255 Carla Rinaldi, 2007a, s. 87. 
256 Carla Rinaldi, 2007a, s. 79, 88. 
257 Skolverket, 2010. 
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blev barnen intresserade har hon sifferkraft, har hon fem? Och vi har 

varit ute och flugit och då blev det matematiskt – hur stor mantel mås-

te man ha? (16) 

 

Denna strategi innebär samtidigt att andra intressen hamnar utanför pedago-

gernas lyssnanderadar: ”Om de till exempel är intresserade av blommor eller 

Blixten McQueen, då får de hålla på med det utöver. Det är ingen pedagog 

som fotar eller frågar” (6). Ibland sker också en avsiktlig riktning bort från 

barnens intressesfärer i syfte att utmana barnen vidare:  

 

Några barn var intresserade av Mamma Mu, så då har man använt det. 

Mamma Mu hamnar i så många situationer så det är användbart. De 

har jobbat med den där boken som handlar om när hon har slagit sig, 

för den var barnen intresserade av (…) Vid ett visst ställe i boken 

svalnade intresset, efter att hon hade slagit sig och blodet och så, då 

tog intresset slut. Vi tänkte att det där med blod och så, det är bekant, 

det är när det inte är bekant som deras intresse svalnar. Så då introdu-

cerade vi fryst spenat och taggtråd och undersökte spenaten när den 

var fryst, och när den tinade, vad hände då… (18) 

 

Valet av projektfokus kan också uttryckligen baseras på det som pedagoger-

na tycker är intressant och vill fördjupa, som här där projektet har sin ut-

gångspunkt i ett intresse för ”materialets materialitet”:  

 

Vi har valt ett annat fokus. Vi tyckte att alla pedagoger var redo för ett 

nytt projekt, en annan inriktning. Några pedagoger åkte till Reggio 

Emilia för att gå en utbildning, och då blev de inspirerade av ”materia-

lets materialitet”. (4)  

Att observation av barns intresse i praktiken innebär en läsning av specifika 

aspekter av barns aktivitet där det i själva verket är pedagogernas nyfikenhet 

och intresse som är i fokus blir tydligt också i den Reggio Emiliainspirerade 

litteraturen: 

 

I Reggio skiljer man mellan begreppet att se och att observera. Då 

man observerar har man en avsikt, en intention och en synvinkel. 

Även som vuxen börjar man med att ställa sig många olika hypoteser 

och att väcka sin egen nyfikenhet. Det är omöjligt att se och återge 

precis allt alla barn säger och gör. Man måste välja fokus. Man behö-

ver begränsa sig till något eller några barn i taget och koncentrera sin 

uppmärksamhet. Vilka vägar väljer barn då de ska mäta ett bord? 
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Närmar sig pojkar och flickor gula prästkragar på olika sätt? Kan 

barn som bara är omkring tre år i sin affärslek se ett samband mellan 

ett varas pris och dess vikt?
258

  

 

Lyssnandeaktiviteten att identifiera och fånga barnens intressen är således 

en process som redan initialt innebär en styrning av barnens intressen i rikt-

ning mot teman som pedagogerna finner intressanta och meningsfulla. Detta 

första steg följs sedan av den lyssnandemetod som handlar om att utmana 

barns intressen. Genom att utmana, vidareutveckla och fördjupa det man 

tolkat in i barnens görande tillskriver pedagogerna meningsfullhet och vikt åt 

specifika aspekter av barnens verksamhet. Då pedagogerna har reflekterat 

och formulerat vad som är väsentligt återges detta sedan till barnen i form av 

nya utmaningar. Barnen får på så sätt i uppgift att fördjupa pedagogernas 

tolkning av deras aktivitet.  

Den här teknologin/strategin är inskriven och eftersträvad i det Reggio Emi-

liainspirerade systemet och en grundtanke i arbetet med pedagogisk doku-

mentation. Den pedagogiska dokumentationens praktik har som syfte att 

påverka lärandet på ett sätt som ger ”själva lärandeprocessen (…) dess me-

ning och riktning”,259 vilket leder till en subtil vidarestyrning av barnens 

lärprocesser. I Från kvalitet till meningsskapande lyfts ett ”tidsprojekt” fram 

som ett positivt exempel på barns och vuxnas samkonstruktion av kunskap:  

 

Projektet om tid började med ett samtal som en grupp sex fem-åringar 

hade under lunchen. De hade tittat på klockan och diskuterat vid vil-

ken tid deras föräldrar brukade hämta dem. Anna observerade att bar-

nen hade ett verkligt intresse av att få finna ut mer om tiden och 

klockan. Så nästa dag tog hon ner klockan från väggen och satte den 

på ett bord i skolans atelier, framför barnen. Sedan frågade hon bar-

nen ”Vad är tid?” (…) Två dagar senare läser Anna för barnen ur sin 

dokumentation av den tidigare diskussionen (…) Barnen börjar disku-

tera igen (…) Anna frågar sedan: ”Kan vi mäta tiden överhuvudta-

get?” (…) Nu vill barnen springa och mäta tiden. 

Anna arbetar ensam med dokumentationen men hon tar den också 

med sig tillbaka till barnen, så de kan återuppleva vad de gjort tidigare 

och hitta ny inspiration och bli ytterligare engagerade i temat. Hon sät-

ter upp dokumentationen på väggen och den blir ett viktigt hjälpmedel 

för att engagera föräldrarna i projektet.  Barnen börjar komma till in-

                                                      
258 Karin Wallin, 1996, s. 130. (min kursiv). 
259 Carla Rinaldi, 2007a, s. 78. 
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stitutionen med timglas och andra instrument för att mäta tiden. Bar-

nen drar också in föräldrarna; så t.ex. ber de en dag föräldrarna att 

springa i korridoren och tar tid på dem.(…) (Det är också värt att note-

ra att barnen under arbetets gång lärde sig klockan, dvs den sortens 

”önskvärda resultat” som ofta eftersträvas i förskolepedagogik – men 

utan att pedagogen särskilt behövde lära ut denna kompetens).
260

 

 

Ovanstående citat är ett utdrag ur en längre beskrivning, där det också fram-

går att projektet om tid föregått under en längre tid och att barnens verksam-

het på många sätt präglas av projektets inriktning. Barnen blir på olika sätt 

absorberade av tiden, de konstruerar solur och timglas, jobbar med ljus och 

skugga, de talar om kyrkklockor och tillverkar pendlar, de skriver siffror och 

kommer in på månaders och årstiders ordning. Också rolleken präglas av 

tidsprojektet. Projektet framskrider med hjälp av pedagogens kontinuerliga 

frågeställningar och utmaningar (”Anna frågar: ’Kan vi mäta tiden med pen-

deln?’ Hon hade också tagit med sig sänken och ståltråd och barnen börjar 

göra pendlar av dessa material”261). Samtidigt återges dokumentationen fort-

löpande till barnen som underlag för vidareutvecklade reflektioner. 

 

Utgångspunkten var att barnen ”hade tittat på klockan och diskuterat vid 

vilken tid deras föräldrar brukade hämta dem” – vilket mynnar ut i en mate-

matisk och naturvetenskaplig förståelse av tiden och klockan. Frågan är om 

det var tiden i sig och klockan som till en början var meningsbärande för 

barnen? Eller blir klockan och den mätbara tiden viktig genom att pedagogen 

laddar den genom utmaningar och frågeställningar som går i den mätbara 

tidens riktning, på samma gång som både barn och pedagoger tänker sig att 

det är barnen som styr processen? 

 

I de intervjuade pedagogernas svar finns liknande beskrivningar där pedago-

gen utmanar barnens intresse genom att lotsa barnens avsikt till något som 

uppfattas som meningsfullt för pedagogen men där barnens mening anses 

styra processen. Det ”läskiga” i Daidalos transformeras via pedagogens ut-

maningar till ”hur är labyrinter uppbyggda” (10), superhjältar blir till ”hur 

stor mantel måste man ha” och "sifferkraft”(16), sår och blod blir till fryst 

och tinad spenat (18).  Pedagogens användning av utmaningar, återkoppling 

av dokumentation, förslag på vidare aktiviteter och frågor som driver arbetet 

                                                      
260 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 222-224. 
261 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 223.  
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framåt blir markörer för vad som är önskvärda aktiviteter vilka ”belönas” 

med uppmärksamhet.  

I den här processen sker samtidigt ett vidmakthållande av (pedagogernas 

tolkning av) barnens intresse. Tanken är att barnen tillsammans med peda-

gogen på det viset ska få möjlighet att konstruera kunskap i fördjupade lär-

processer, vilka förgrenar sig i enlighet med barnens frågeställningar. När 

pedagogen uppmärksammar något som meningsskapande för barnen (det 

som tycks engagera barnen eller uppta deras intresse) vidareutvecklas det i 

projektarbeten, och intresset hålls vid liv och intensifieras över tid: ”Om 

dokumentationen används som redskap för reflektion, leder det ofta till att 

ett tematiskt arbete tar längre tid (…) barnen får i själva verket fortsätta arbe-

ta mycket länge med ett visst tematiskt projekt och sålunda fördjupa sina 

lärprocesser”.262 

 

Av barnens olika intressen väljer alltså pedagogen ut något bestämt som ska 

fördjupas och ger detta ”något” varaktighet över tid.  Det sker en ”pedagogi-

sering” av barnets aktivitet där det som pedagogen valt ut som väsentligt 

genom projektarbetets försorg kan pågå och fördjupas ibland så länge som 

flera år, vilket även framgår i de intervjuade pedagogernas berättelser: 

 

På treårsavdelningen så började de med ett projekt med byggnader i 

hela världen. Det började med att de var bygg- och konstruktionsin-

tresserade, och de hade stora sådana hörnor (…) Barnen fick en som-

maruppgift, pedagogerna bad dem ta med bilder på byggnader. Och då 

kom det lite olika, Eiffeltornet, olika hus, med olika form. Barnen ri-

tade husen och gjorde dem i olika material, de hade bilder på byggna-

der i miljön som man kunde hämta. De byggde husen inne och ute, 

enskilt och i grupp. Nu går de på femårsavdelningen och de håller 

fortfarande på med samma projekt. (18) 

 

I ovanstående citat är det inte självklart att det är barnens eget intresse som 

ligger till grund för projektet. Vissa förutsättningar i den pedagogiska miljön 

(”de hade stora sådana hörnor”) tillsammans med en av pedagogerna kon-

struerad ”sommaruppgift” (”pedagogerna bad dem ta med bilder på byggna-

der”) ger upphov till projekt. Närmare en tredjedel av de beskrivna projekten 

utgår från just en ”sommaruppgift”, vilket pedagogerna sedan kan använda 

som underlag för projektarbete. Drygt en tredjedel av de beskrivna projekten 

                                                      
262 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 222. 
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utgår från barnens lek eller barnens intresse, som då omvandlas till ämnes-

kunskaper inom framför allt naturvetenskap eller matematik. 40 procent av 

de projekt som pedagogerna beskriver har sin grogrund i pedagogers respek-

tive ledningens/stadsdelens intresse: 

 

Vårt projekt växte väl fram genom diskussion med alla utvecklingsle-

dare i ledargruppen, tillsammans med pedagogistorna och lite inhyrda 

personer från Reggio Emiliainstitutet. Det växte fram att organisatio-

nen ville ha något gemensamt, vilket nog har varit bra för hela organi-

sationen eftersom det fanns avdelningar som inte arbetade i projekt. 

(4) 

 

För de intervjuade pedagogerna är det inte oproblematiskt att barnens intres-

sen förväntas mynna ut i projektarbeten.  I flera av intervjusvaren beskrivs 

hur pedagogerna anstränger sig att fördjupa ett intresse som för barnen kan-

ske var förbiilande och övergående, men som genom projektet får varaktig-

het och inflytande över deras förskoletillvaro: 

 

Ett barn hade en propellerhelikopter som fångade många barns intres-

se. Då blev det rörelse/energi eftersom vi inte visste om de var intres-

serade av att den rullade och snurrade eller flög. De fick rulla och 

snurra med sina kroppar och det höll de på med jätte jättelänge! (…) 

Först var vi inne på att de skulle få syn på saker som rullar och snur-

rar, och vår tanke var också att vi skulle få in hållbar utveckling. Vi 

följde barnen och det gick sådär. Så försökte vi med de hundra språ-

ken och teknik, men det fångade dem inte. Vi kände att det här ger 

inte barnen något, vi måste backa. Så vi fick backa tillbaka till barnens 

egna tankar, vi tittade tillbaka i dokumentationen och såg att det här 

med att rulla och snurra på gården, det måste vi tillbaka till. Så vi ut-

manade barnen att rulla nerför en slänt och så fick de frågan vilken 

färg de tänkte på. De sa ”Rosa, för jag tycker om den”, eller ”Rött, för 

att det går fort”. Så fick de ta samma färg och så frågade vi hur deras 

kropp ville röra sig till den färgen. Och sedan har barnen fångats jät-

temycket av det. Vi jobbar fortfarande med det. (7) 

 

I citat ovan kan man ana att en förväntan om att ett projektinriktat arbetssätt 

bidrar till att pedagogen konstruerar ett intresse hos barnen i stället för att 

försöka leva sig in i det som kan vara meningsfullt för barnen. Det viktiga 

blir att hitta det där gemensamma som kan hålla kvar barnens intresse och i 

ett projekt leda dem vidare i fördjupade lärprocesser. Eftersom barnen har 

många skilda intressen som inte låter sig sammanfogas till en och samma 
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projektinriktning innebär det också att pedagogerna måste välja bort och 

förbigå vissa intressen. De intressen som framförallt leder till projekt på de 

Reggio Emiliainspirerade förskolorna berör enligt intervjusvaren naturveten-

skap, matematik, teknik samt bygg och konstruktion.  Mer existentiella livs-

frågor kring tillvaron - som rädsla (10) eller makt (16)  osynliggörs och 

transformeras inom ramen för projekt till den ämnesorienterade aspekten av 

lärandet.  Frågor som handlar om till exempel barnafödande (18) eller rela-

tioner (16) leder inte till projekt.  

 

Också i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen finns många exempel på 

att det inom projektet sker en omvandling av barnens ursprungliga verksam-

het till pedagogernas intresse, vilket sedan vidareutvecklas och vidmakthålls. 

I Att göra lärandet synligt formuleras följande inriktningar inför ett projekt: 

 

Med utgångspunkt från barnens självständiga försök att lösa proble-

met att återge tredimensionella objekt i ett tvådimensionellt medium 

som teckning, försöker vi ge projektet en utformning som kan stödja 

deras fortsatta utforskning av problemet, bredda det och få fram nya 

frågor. Vi identifierar en rad grafiska teman som inledande möjlighe-

ter att mer påtagligt visa fram problemen med tredimensionell fram-

ställning i olika sammanhang, som ringleken, en fotbollsmatch, leken 

fånga flaggan osv.
263

 

 

Malaguzzi menar att ”barn har förmågan att självständigt skapa mening ur 

erfarenheter – de vuxnas roll är att aktivera barnens meningsskapande kom-

petens”.264 Ovanstående projektbeskrivning tycks påtagligt utgå från de vux-

nas mening snarare än barnens – liksom tidigare nämnda frågeställningar 

som ”Närmar sig pojkar och flickor gula prästkragar på olika sätt? Kan barn 

som bara är omkring tre år i sin affärslek se ett samband mellan ett varas pris 

och dess vikt265, ”Kan vi mäta tiden med pendeln?”266, eller ”Hur vill barnens 

kropp vill röra sig till en viss färg?” (7). Frågan är i vilken utsträckning pro-

jekten aktiverar barnens meningsskapande och likaså hur barnens menings-

skapande påverkas när det tolkas och omtolkas av de vuxna.  Man kan också 

fråga sig vad händer med den mening som barnen skapar på egen hand, utan-

för den observerande blickens radar. 

                                                      
263 Vea Vecchi, 2007, s. 191. 
264 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 116. 
265 Karin Wallin, 1996, s. 130. 
266 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 223.  



93 

 

Det finns en dissonans i bilden av en lyssnandets pedagogik där pedagogen 

definierar barnens mening. För i den uttalade strävan bort från en bild av 

barn som tomma käril blir barnet istället beroende av pedagogens blick för 

att skapa mening – genom dokumentationen ”upptäcker de att de ’existerar’ 

och kan träda fram ur anonymitet och osynlighet”.267 Existerar inte barnens 

meningskapande bortom pedagogens blick? Är det synliggörandet som ger 

barnens verksamhet legitimitet? 

 

Tack vare dokumentationen kan varje barn, varje pedagog, och varje 

institution få en offentlig röst och en synlig identitet. Det som doku-

menteras kan ses som en berättelse om barnens, pedagogernas och 

föräldrarnas liv på institutionen, en berättelse som kan påvisa dessa 

institutioners bidrag till vårt samhälle och till utvecklingen av vår de-

mokrati.
268

 

 

I intervjusvaren finns en tydlig motsättning mellan ansatsen att följa barns 

(skilda och mångfacetterade) intressen och de intressen som i praktiken för-

djupas i projektform. De intressen som väljs ut har som tidigare nämnts på-

fallande ofta naturvetenskaplig eller matematisk inriktning, även då man 

”spinner vidare” på barnens lek. Frågan är vilkas intresse som följs och vil-

kas ”berättelser” som kommer till uttryck i förskolornas projektbeskrivning-

ar. Är till exempel projekt som ”Materialets materialitet” eller ”Ljus” berät-

telser om barnens liv på förskolan eller berättar de om en strävan att visa att 

barn kan ställa hypoteser som i hög grad påminner om den vetenskapligt 

skolade forskarens? En av de intervjuade pedagogerna berättar om ”ljuspro-

jektets” uppkomst: 

Det var många förskolor i Sverige som gick på ljusprojektet utifrån ett 

större sammanhang. Det var ingen som hade ljus som intresse, det 

verkade så svårt, så det blev ett medforskande. Vi pedagoger hade 

själva i ett halvår varit inne i ett undersökande av ljus innan vi berät-

tade för barnen. (18) 

Ljusprojektets ursprung är vare sig barnens intressen eller pedagogernas, 

utan har uppstått i ett ”större sammanhang”, där ”många förskolor i Sverige” 

inordnat sig under samma projektinriktning.  Också i Reggio Emilia i Italien 

arbetar man med ”ljus”: 

                                                      
267 Carla Rinaldi, 2007a, s. 87. 
268 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 235. 
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Ljus är något som vi arbetar mycket med, berättar Vea Vecchi, därför 

att det är ett element som förändrar mycket. Det förändrar material, 

hela miljöer… Det är fascinerande och magiskt, men har också många 

naturvetenskapliga betydelser. Ljus är ett element som lockar en att se 

saker från många synvinklar.
269

 

Pedagogerna ”observerar hur barn i olika åldrar närmar sig ljussammanhang 

och ljusmaterial, de strategier de använder, deras intressen, det första de 

undrar över kring sina första upptäckter”,270 de ställer hypoteser och vidare-

utvecklar arbetet. Liksom en del av projekten på de svenska Reggio Emilia-

inspirerade förskolorna pågår det italienska ljusprojektet under flera år: 

Efter två år av experiment med ljus, överväger vi att utveckla vidare 

utforskning inom detta tema genom att använda andra språk; fotogra-

fiets språk, teater och ljud. Atelieristas i Raggio di Luce ateljén gör 

experimentellt arbete som jag känner är väldigt intressant, de sam-

manställer ljuseffekter med ljudvågor och skapar ovanliga fenomen 

som stimulerar nyfikenhet och ett begär att undersöka för en bättre 

förståelse.
271

 

 

Det meningsbärande med ”ljusprojektet” tycks inte i första hand vara att 

barns röst ska komma till uttryck i en berättelse om förskolans liv. Det har 

andra viktiga funktioner att fylla. Dels bibringas barnen via projektet värde-

ringar om vad som är betydelsefullt – i det här fallet naturvetenskap och en 

syn på föränderlighet – och dels blir det ett sätt att kommunicera förskolans 

arbete till omvärlden: 

”LUCE”, LJUS, står det med stora bokstäver bestående av små, små 

hål stuckna med nål i ett silverfärgat papper på omslaget till en liten 

bok om projektarbetet. Det som finns innanför pärmarna är minst lika 

omsorgsfullt utformat och imponerande med sina olika material: alu-

miniumfolie, smörpapper, plast, som alla behandlar ljuset på skilda 

sätt. Här finns ”barns tankar, fantasier och undersökningar” av ljuset 

och vikta papper i olika former som ger olika upplevelser av färgen 

vitt. 

- För att erövra staden och administratörerna måste man göra saker 

som kommunicerar vad man sysslar med och göra det på ett raffinerat 

                                                      
269 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 6. 
270 Vea Vecchi, 2010, s. 178. (min översättning). 
271 Vea Vecchi, 2010, s. 178. (min översättning). 
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sätt! Vea Vecchi fortsätter: Om jag får en sådan här bok tänker jag: 

”Men, men! De gör ju betydelsefulla saker här!”.
272

 

Man kan i sammanhanget fundera över hur barnen själva reflekterar över sin 

egen roll och medverkan i de projekt de är delaktiga i och som sägs utgå från 

deras egna frågor, som till exempel de barn som på Reggio Emiliainspirera-

de förskolor är inbegripna i ”ljusprojektet”. Framstår deras egen verksamhet 

och den mening de skapar på egen hand som betydelsefull?  

I intervjusvaren framkommer att många av de projekt man arbetar med på 

förskolorna initieras av pedagoger. Ibland har projektet sitt ursprung i stu-

diedagar (dialogdagar) i Reggio Emiliainstitutets regi eller i studieresor till 

Reggio Emilia. Också förskolornas ledning eller förvaltningen i kommu-

nen/stadsdelen kan initiera barnens projektarbete: 

De vill att alla ska ha ett övergripande (projekt) som vi kan nätverka 

kring, så gör de i Italien också (…) Man skulle kunna välja att ha till 

exempel ”Gud” som projekt om vi inte hade vårt övergripande, vi är 

ganska styrda av det. (4) 

Flera av pedagogerna ifrågasätter sina egna möjligheter att förhålla sig som 

en lyssnande pedagog inom projektets ramar. I följande citat framställs pro-

jektarbete som ett reglerande ramverk vilket dikterar lyssnandets villkor för 

både barn och pedagoger: 

Ja, man kan ju inte följa alla barns intressen, för om vi ska hålla på 

med vatten och barnen hittar en groda, då måste vi få in det i vatten, 

det måste vara en röd tråd. Det är klart att barnen kan vara intresserade 

av djur, men då blir det för stort för oss, det blir ingen bra dokumenta-

tion av det. Då kan de jobba med det utanför projekttiden. Man lyssnar 

in barnen, men vi vuxna ser till att de är innanför ramarna (…) Lyss-

nande är självklart också när jag säger till barnen ”Jag hör dig! Tyvärr 

går det inte idag, men jag skriver upp det!” Och det gör jag, och jag 

kommer ihåg det. Så har vi ”lovveckor” då vi stänger av projekttiden 

och gör det som barnen har önskat. Där kan vi göra det som vi skrev 

ner. ”Kommer du ihåg att du sa det här? Jag vet att det var länge se-

dan. Men vi kan göra det nu!” Projekt är projekt och vi ska inte till ex-

empel baka i projekt utan jobba med lera. (6) 

 

                                                      
272 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 63. 
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Att en del aspekter av barns lärprocesser blir lyssnade till i högre grad än 

andra förekommer förmodligen i all förskolepedagogik, oavsett pedagogisk 

profil. Men de lyssnandetekniker som används i en Reggio Emiliainspirerad 

pedagogik är del av en process som systematiskt och kontinuerligt visar för 

barnen vad som är viktigt och önskvärt i förskolans verksamhet. Observatio-

nen fångar (pedagogens tolkning av) barnens intressen, reflektionen be-

stämmer och tolkar dem och utmaningar vidareutvecklar dem. I arbetet med 

projekt blir det tydligt uttryckt vad som är viktigt i barnens verksamhet, och 

detta ”viktiga” får utrymme över tid. I arbetet med pedagogisk dokumenta-

tion sammanstrålar dessa lyssnandetekniker, och dokumentationen blir till 

sin funktion ett redskap som synliggör vad som är viktigt (där pedagogen 

fattar ”beslut om vilka ögonblick och erfarenheter som är mest meningsfulla 

att spela in”273), på samma gång som den genom till exempel återkopplingar 

driver arbetet framåt. De aspekter av barnens verksamhet som av pedago-

gerna betraktas som betydelsefulla klargörs och befästs i en process som 

genom sin omfattning genomsyrar en stor del av barnens förskoletillvaro. 

 

Projektarbetet och den pedagogiska dokumentationen kan på det viset funge-

ra som en vad Stern kallar ”styrande intoning”,274 där vissa aspekter av bar-

nens verksamhet tonas in och ges gensvar (medan andra inte gör det), vilket 

barnen i sin tur lyssnar till. 

I början när de skulle dokumentera en rörelse, då var det ett barn som 

hade ritat en kullerbytta i bakgrunden på sin teckning. Det blev en 

aha-upplevelse. Vi frågade om vi fick visa den för de andra barnen, 

och vi visade teckningen på projektorn och det här barnet blev jätte-

stolt. Och då blev det ett intresse hos de andra barnen också, att fånga 

kullerbyttor eller dokumentera rörelse. Det kanske inte var ett intresse 

från början, men det blev det. (7) 

Arbetssättet leder även tankarna till B. F Skinners inlärningsteori och bete-

endemodifikationens psykologi,275 där förstärkningar i form av pedagogens 

gensvar och dokumentationens synliggörande justerar barnets intressen i 

önskvärd riktning. Lind beskriver ett projektarbetes förlopp i Blickens ord-

ning: 

                                                      
273 Mara Krechevsky och Ben Mardell, 2007, s. 289. 
274 Daniel Stern, 1991a, s. 159-160.  
275 Burrhus Frederic (B.F) Skinner, 2008.  
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Syftet med OH-projektet var att barnen skulle vinna insikter och ge 

innebörder till ett nytt och okänt bildskapande material. De skulle 

skapa egen mening och betydelse i det som skedde /…/ Pedagogernas 

”interpellerande” var viktigt; pekande, visande, uppmanande, upp-

muntrande och anvisande /…/ Pedagogerna uppmanade barnen om 

och om igen och underströk detta genom att peka i riktning mot duken 

/…/ Barnens relation till projektionsduken byggdes successivt upp un-

der projektets förlopp /…/ I ett försök att samtidigt befästa, maskera 

och synliggöra den glädje och förtjusning de alla kände inför maski-

nen, placerade de den högt upp på ett rullbord som de draperat med ett 

blankt silvertyg /…/ Vad var det hos ”OH-maskinen” som väckte så-

dan beundran och vördnad, frågade vi oss? Vad var det som gjorde 

maskinen så åtråvärd?
276

   

Genom pedagogisk dokumentation och projektarbeten blir barnen varse att 

det finns intressen som erhåller pedagogernas gensvar och de som inte gör 

det. Pedagogernas intervjusvar visar också att det på de Reggio Emiliainspi-

rerade förskolorna finns vissa barn vars intressen blir mer lyssnade till än 

andras - som ”killar som låter jättemycket” (8) eller ”reggio-ollar”(16). Att 

arbeta i projekt och med pedagogisk dokumentation kan därmed bidra till 

synliggöra vissa barns viktighet och oviktiggöra andra – som de ”jättetysta 

tjejerna” (8) eller ”flickan som sitter och ”bara” gör en rollek” (16): 

 

Vi lägger ett värde i det vi dokumenterar. Det finns ”reggio-ollar”, 

barn som ständigt gör spännande saker. Vi har en som har målat ett el-

skåp, han pratar om mikroskop, så han är jättespännande att lyssna på, 

för det jobbar vi ju mycket med, naturvetenskap och teknik. Men 

flickan som sitter och ”bara” gör en rollek, henne ser vi inte, hur hon 

kanske jobbar med relationer och hur ömsint hon är osv. Man lägger 

en värdering i det man ser och vi är styrda av dokument som styr våra 

tankar litegrann (16) 

Lyssnandeteknologin som disciplin 

Tanken med de Reggio Emiliainspirerade lyssnandeteknikerna är att se och 

synliggöra barnens meningsskapande, att säkerställa att barnen blir lyssnade 

till och att deras mening (via pedagogens reflektionsakt) vidareutvecklas i 

(projektets) fördjupade lärprocesser. På det viset strävar man efter att om-

formulera maktens villkor i förskolans kontext, där lyssnandeteknikerna 

verkar i en process som innebär att barnens mening hamnar i förgrunden och 

                                                      
276 Ulla Lind, 2010a, s. 214, 215, 232, 235.  
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får utrymme i förskolans verksamhet. Lyssnandeteknikerna syftar också till 

frigörelse från de ”sanningsanspråk” den modernistiska kunskapssynen är 

bärare av, genom att de ger möjlighet för barn och pedagoger att tillsammans 

konstruera kunskap där barnens teorier och hypoteser är utgångspunkt. 

 

Frågan är i vilken utsträckning de tekniker man använder sig av i den Reggio 

Emiliainspirerade pedagogiken som redskap för frigörelse och maktomvand-

ling samtidigt erbjuder redskap för styrning och kontroll.  Är det så att lyss-

nandeteknikerna indirekt står för en makt som inte bygger på ”förbudet, la-

gen, nejet”277, utan på dess motsats; förstärkningen, uppmuntran och beja-

kandet (och även ignorerandet). Lyssnandet sker i enlighet med vissa beting-

elser som talar om för barnet vad man som barn förväntas intressera sig för 

och hur man som barn ska vara.  

 

I Övervakning och straff beskriver Foucault den disciplinära maktens meka-

nismer, där statsapparaten genom olika strategier disciplinerar individerna 

till underordning och foglighet i samhällets tjänst.278  Det som skiljer den 

disciplinära makten från annan maktutövning är att de tekniker den använder 

sig av syftar till att disciplinera individen att disciplinera sig själv i en pro-

cess där maktens mål omvandlas till subjektets mål och maktens önskningar 

internaliseras i individen.279  

 

För att få individen att normalisera sig själv i enlighet med maktens önske-

mål använder sig den disciplinära makten av ett subtilt straffsystem vilket 

”har till funktion att minska avstegen från ordningen” och göra klart för in-

dividen vad som är önskvärt och icke-önskvärt.280 Skolväsendets betygssy-

stem är enligt Foucault exempel på en disciplinär teknik vars ”dubbla meka-

nism” fungerar både som bestraffning och belöning: 

Istället för en enkel uppdelning mellan förbjudet och icke-förbjudet 

(…) sker en fördelning mellan en positiv och en negativ pol; hela upp-

förandet hamnar inom området för goda och dåliga betyg.281 

I den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken förekommer inte den uttryckli-

ga belöning (och ”bestraffning”) som till exempel betygssystemet upprättar. 

                                                      
277 Michel Foucault, 2008, s. 206. 
278 Michel Foucault, 2008, s. 143. 
279 Michel Foucault, 2008, s. 35, 139. 
280 Michel Foucault, 2003, s. 179. 
281 Michel Foucault, 2003, s. 181. 
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Istället iscensätts belöningen implicit i form av synliggörande och gensvar 

via pedagogisk dokumentation, utmaningar, projektinriktningar. Vissa bete-

enden och aktiviteter uppmärksammas och viktiggörs medan andra neglige-

ras och osynliggörs. Det blir i pedagogernas intervjusvar tydligt att en del 

aspekter av barns meningsskapande – som att arbeta med naturvetenskapliga 

fenomen, matematik och teknik - konsekvent belönas av pedagogernas upp-

märksamhet genom att bli föremål för observation, utmaningar och frågor. I 

den pedagogiska dokumentationen synliggörs det önskvärda beteendet, visas 

upp för föräldrarna och hängs upp på förskolans väggar, det återspeglas för 

barnen via film, projiceras på storbildsskärm, reflekteras över i återkoppling-

ar. Genom projektens försorg får den aktivitet man bör fördjupa sig i också 

utrymme över tid, där projektarbetet förkommer regelbundet och återkom-

mande, dagligen och ibland under flera år.  

 

De olika lyssnandemetoderna förekommer kontinuerligt och genomgripande 

i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken, de inkorporeras i den dagliga 

verksamheten och blir till en självklar del av barnens förskoletillvaro. Den 

pedagogiska dokumentation är i det här arbetet grundläggande och kan ses 

som en aktiv agent med mångfacetterade funktioner – den säkerställer att 

pedagogerna metodiserar sitt lyssnande, den ser till att lyssnandet riktas in i 

givna ramar, den redovisar för barnen vad som är viktigt i förskolans verk-

samhet och den leder slutligen barnens lärprocesser i önskad riktning. På det 

viset upprättas inom ramen för ett Reggio Emiliainspirerat lyssnandet en 

process som leder till en indirekt styrning av barnens aktivitet, och som även 

signalerar vilket barn som hör hemma på den förskolepedagogiska arenan. 

Systematiskt bibringas barnen en förståelse av hur man i pedagogernas ögon 

ska vara som barn, och kan på det viset normera sin verksamhet och sina 

tankar: 

Dokumentationen framträder därmed som en normaliserande praktik, 

där framförallt barns, men även pedagogers beteende kartläggs och 

beskrivs (...) När barn ser sig själva i dokumentationen och ser andra, 

blir de påminda om hur de förväntas uppträda för att vara ”goda barn” 

i förskollärarnas – och i de fall dokumentationen visas för föräldrars 

och andras blickar.
282

 

 

 

                                                      
282 Anna Sparrman och Anne-Li Lindgren, 2003, s. 62. 
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Miljöns (o)möjlighetsramar 

I den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken föreställer man sig att barnens 

röst även kommer till uttryck genom en anpassning av den pedagogiska mil-

jön. I miljön synliggörs via pedagogisk dokumentation barnens tankar och 

hypoteser, vilket demonstrerar att barnen ”är värda att lyssna på” och att 

förskolan är en plats i ständig dialog, med ”spår av många röster”.283 Kon-

struktionen av en gränsöverskridande och öppen miljö är tänkt att bidra till 

bilden av förskolan som en mötesplats där skilda tankar och åsikter kan mö-

tas och konfronteras, och signalerar värden som ”insyn, öppenhet, synliggö-

rande, genomskinlighet och delaktighet”.284 Miljön definieras också som en 

tredje pedagog, med vars hjälp barnen självständigt ska kunna initiera och 

genomföra sin verksamhet och de olika rummen ska möjliggöra för barnen 

att utveckla sina tankar och hypoteser: 

Arkitekturen, möblerna, materialen och all dokumentation på väggar-

na talar samma entydiga språk: det här är en plats där man kan under-

söka, tänka, prova, skapa, presentera hypoteser och lära på många, 

många olika sätt. Här möter det fantastiska det vetenskapliga.
285

 

Iscensättningen av den Reggio Emiliainspirerade miljön kan i sig ses som en 

lyssnandehandling som ger barnens olika röster utrymme, synlighet och vär-

de, och där man anpassar miljön efter barnen (i form av till exempel låga 

bord och stolar samt tillgängligt material). Miljön kan också förändras i 

enlighet med barnens aktivitet och intressen. I den pedagogiska miljön ska 

barnet erövra bilden av sig själv som kompetent istället för inkompetent och 

som aktiv istället för passiv.286 På det sättet ska miljön synliggöra och göra 

det möjligt för barns meningsskapande och samtidigt bidra till barnets känsla 

av att vara ett självständigt subjekt på den förskolepedagogiska arenan.  

Även i pedagogernas intervjusvar framställs miljön som väsentlig för den 

pedagogiska praktik man strävar efter. Miljön ska tillvarata och vara en 

spegling av barnens intressen (till exempel via inspirationsbilder), och bar-

nen ska också kunna påverka miljöns utformning. I miljön kan barnen skapa 

sig själva som ett oberoende, aktivt och välfungerande subjekt, som själv-

ständigt väljer bland förskolans olika aktiviteter och de olika rummen. På det 

                                                      
283 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 58, 57. 
284 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 58. 
285 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 61. 
286 Elisabeth Nordin-Hultman, 2004. 
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viset ska barnen få makt över sin förskoletillvaro. Materialet som tillhanda-

hålls på förskolorna ska uppmuntra till skapande och kreativitet. För att 

främja barnens fantasi finns det ett stort utbud av ”ofärdigt” och ”könsneut-

ralt” material medan man undviker ”färdigt” material och ”traditionella” 

leksaker som dockor eller bilar.  

Samtidigt framkommer i pedagogernas berättelser att förskolornas organisa-

tion i storarbetslag och en gränsöverskridande miljö kräver en strikt inord-

ning av verksamhet och barn i rummet, vilket påtagligt ramar in och begrän-

sar barnens verksamhet: 

 

Vi har gjort en beräkning av hur många barn det får vara i varje rum. 

De har sitt namn med kludd som de sätter upp vid den miljö där de vill 

vara. Är det fullt så är det fullt, men de accepterar det och sätter sig 

och ritar istället och väntar på sin tur. Rolleken är lite mer öppen, där 

kan man få flytta lite på saker. Om de gör en utflykt till exempel, så 

kan de ju få flytta med sig saker, annars är det var sak på sin plats. 

Men de kan ju alltid fråga – om de behöver mäta tiden någonstans får 

de förstås ta med sig timglaset, eller förstoringsglaset om de ska un-

dersöka något. Eftersom det är så många barn på samma yta måste vi 

vara strikta och ha kontroll på materialet. (10) 

 

I den öppna och tillåtande miljön har ”var sak sin plats” och barnen måste 

anpassa sig till ”beräkningar av hur många barn det får vara i varje rum” (10) 

och delas in i projektgrupper, aktivitetsgrupper, ”ateljégrupp, utegrupp och 

grundgrupp” (17). Det gränsöverskridande arbetssättet kan också innebära 

att barn som är i behov av särskilt stöd inte ges samma förutsättningar att 

lyckas. Istället för att bli till kompetenta barn ”konstrueras” de via miljön 

och arbetssätt till inkompetenta - ”alla kanske inte ska vara på en förskola 

med många barn och avdelningslöst” (13) och inordnas bortom gruppens 

kontext: ”Vi jobbar mycket enskilt, ibland med ett annat barn. När vi har haft 

utagerande barn har vi organiserat med enskilt arbete” (14).  

 

Genom förskolornas arbetssätt blir också en strikt strukturering av tiden 

nödvändig, vilket ytterligare begränsar barnens möjligheter. Också pedago-

gerna inordnas i rummet och tiden: 

 

En pedagog är avprickare och prickar av alla barn på morgonen. Från 

8 är det två avprickare. Vi har ett system som säger vilken avprickare 

som går in som avlösare. Man vet alltid vad man ska göra, en kan vara 
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sagoläsare, en är frukostpedagog, det är definierat och fungerar jätte 

jättebra. Från klockan 9 har basen en egen struktur. Nu har vi kommit 

på att det inte kan vara så fritt som vi trodde, då är en bestämd bas på 

ena gården och den andra på andra gården, så gör vi så hela veckan. 

Det tar tid innan det sitter. Men vi måste ha en struktur, det skulle vara 

jättejobbigt annars, det är många barn och pedagoger, ett så stort hus, 

ett fantastiskt hus. (8). 

Intervjusvaren visar upp en samstämmig bild av den verksamhet som barnen 

i miljön uppmuntras att skapa mening kring. På förskolorna finns många 

möjligheter till skapande i ateljéer och verkstäder, bygg- och konstruktion, 

forskning, experimenterande och undersökande, men färre möjligheter för 

till exempel lek. Där miljöer för skapande, bygg- och konstruktion och expe-

rimenterande betraktas som en självklar rättighet för barnen, är de miljöer 

som berör lekens område inte lika självklara. Detta gäller framför allt den lek 

som brukar förknippas med flickors lek – ”vi tog bort vår hemvrå nyligen” 

(4) ”dockvrån är kanske inte så kreativ (7), ”vi har ingen specifik dockvrå” 

(11), ”en hemvrå som är under lupp” (5), ”hemvrån kanske kan bli en scen” 

(18). 

 

Också det material som den pedagogiska miljön erbjuder signalerar till bar-

nen vilka aktiviteter som är önskvärda i en förskolekontext, liksom frånvaron 

av material signalerar vad som inte är önskvärt. På förskolorna finns mäng-

der av skapandematerial, material för bygg och konstruktion, för naturveten-

skapliga experiment, matematik och teknik, men leksaker förekommer 

mycket sparsamt eller inte alls. Även här sker en värdering i ”pojkars” re-

spektive ”flickors” lek, där dockor förekommer hälften så ofta som bilar i 

den pedagogiska miljön. Att leksaker på de Reggio Emiliainspirerade för-

skolorna inte betraktas som ett värdefullt komplement i förskolans material-

utbud kan kanske sammanlänkas med synen på förskolan som en verksamhet 

väsensskild och strikt separerad från hemmet, vilket kommer till uttryck i 

pedagogernas intervjusvar: 

Vi har inte soffor för det ska inte bli myspyssamlingsplatser, så vi har 

valt att inte ha soffor. Vår förskolechef har också tagit ställning till 

vissa saker. Vi ska inte vara hemlika. Vi är en institution. Vi har inte 

dockor eller bilar, vi har tänkt att vi inte behöver det nu. Vi tog bort 

vår hemvrå nyligen för att få plats med mera bygg för att kunna jobba 

mer med skugga och ljus. Och då ser vi att de bygger världar där, de 

fyller de världarna med det som behövs! Vi tycker om att provocera 
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lite och ta bort och se vad som händer! Utmana dem lite i den typen av 

lek. (4) 

I strävan efter att undvika att förknippas med en ”hemlik miljö” blir framför 

allt flickornas verksamhet satt på undantag. Det som ”traditionellt” förknip-

pas med moderlighet och omsorg betraktas inte som värdefullt på de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna: 

Förskolan är inte ett kompenserande hem utan ett komplement. Det 

här med dockor har inget värde för mig, det är kanske därför jag inte 

brinner för hemvrån. (5) 

 

Vid sidan av projektarbeten och pedagogisk dokumentation synliggör på så 

sätt även den pedagogiska miljön för barnen vad de förväntas syssla med och 

hur man ska vara som barn.  

Den disciplinerande miljön 

Intervjusvaren visar att miljön har en styrande funktion på de Reggio Emilia-

inspirerade förskolorna. I pedagogernas intervjusvar blir det tydligt att den 

gränsöverskridande och öppna miljön i praktiken leder till ett behov av att 

med Foucaults terminologi ”fördela individerna i rummet”.287 Även tiden 

måste regleras strikt, eftersom de stora barngrupperna innebär att dagarna, 

timmarna och minuterna måste struktureras, inrutas och detaljstyras. Den 

minutiösa struktureringen av tiden och rummet leder till att det spontana och 

omedelbara stävjas till förmån för det styrda och förutbestämda: 

Vi är 33 barn mellan 1-3 år, eller 1-2 är det egentligen, för de har inte 

fyllt tre än. Då behövs en stark organisation för att man ska kunna bli 

lyssnad på. Man kan inte vara ”kom här och hejsan svejsan” utan det 

måste vara styrt. Det kanske finns en större flexibilitet när det är färre 

barn. (9) 

 

Den strikta styrningen av tid och rum är genomgående i pedagogernas inter-

vjusvar (med undantag för den förskola som ”fortfarande har klassiska av-

delningar” (16). Samtidigt kontrasterar det här arbetssättet mot grundtanken 

kring den gränsöverskridande och öppna miljön, kring förskolan som en 

mötesplats och Malaguzzis tankar om det spontana kontra det ”låsta”: 

                                                      
287 Michel Foucault, 2003, s. 142. 
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Genom låsta planer förnekar man barn alla oväntade möten, allt det 

som är paradoxalt, mångtydigt, oregelmässigt, föränderligt, riskfyllt, 

äventyrligt, improviserat, gränsöverskridande och fantastiskt.
288

 

De stora barngrupperna gör det också nödvändigt för pedagogerna att under 

delar av eller ibland hela dagen dela in barnen i mindre projektgrupper, vil-

ket innebär att projektarbetet möjliggör för ett lyssnande förhållningssätt 

samtidigt som det (vilket tidigare visats) kan styra lyssnandet. Det är under 

projekttiden som pedagogerna har möjlighet att förhålla sig som en lyssnan-

de pedagog samtidigt som ”det ligger en prioritet i att lyssna just under pro-

jekttid” (5). Detta torde leda till att det framförallt är kring projektets ämnes-

områden barnen upplever sig vara lyssnade till av de vuxna på förskolan. 

De Reggio Emiliainspirerade förskolornas miljö får den dubbla funktionen 

att samtidigt vara tillåtande och reglerad, öppen och utan gränser på samma 

gång som minutiöst begränsad. Barnen placeras eller placerar sig i projekt-

grupper, i olika aktivitetsrum, ute eller inne enligt ett bestämt schema, och 

pedagogerna placerar sig i sin tur på olika stationer eller i olika funktioner, 

”för varje individ finns det en plats, och för varje plats en individ”289: 

Det är rum som binder fast och samtidigt tillåter en viss cirkulation 

(…) de utmärker platser och anger värden; de tvingar individerna att 

lyda men åstadkommer också en bättre hushållning med tid och rörel-

ser. Det är rum som både är reella – eftersom de bestämmer hur bygg-

nader, salar, möbler ska disponeras – och teoretiska – eftersom karak-

teriseringar, värderingar och hierarkier projiceras på dessa dispositio-

ner.
290

  

I den ”gränsöverskridande” miljön upprättas gränserna istället mellan grup-

per (indelningar av barn, projekt, aktivitet, antal), mellan olika aktiviteter 

(där varje rum har sin tydliga funktion) och mellan de olika rummen (där 

materialet inte hur som helst kan överskrida de rumsliga begränsningarna). 

Reglerna för hur man ska använda sig av den pedagogiska miljön införlivas i 

barnen:  

 

De vet hur de ska göra, att de inte bara kan hålla på, för vi har en kul-

tur som säger vad som är möjligt, vi har ramar. Kulturen har anam-

                                                      
288 Karin Wallin, 1996, s. 94. 
289 Michel Foucault, 2003, s. 145. 
290 Michel Foucault, 2003, s. 150. 
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mats i varje barn så att de inte gör något tok - ingen docka i vattenhin-

ken till exempel! (3)  

 

såväl som i pedagogerna:  

Det är okej att flytta på byggmaterial om man har en tanke med det. 

Jag kan ta med mig byggmaterial till Arenan om jag har tänkt ut en 

utmaning till barnen. Och i Forsket kan man ha djur och insekter och 

dinosaurier. (11) 

Den pedagogiska miljöns iscensättning innefattar också vissa värden som 

talar om för barnen vad som är värdefullt att sysselsätta sig med. Intervjusva-

ren visar som tidigare nämnts att det i den miljö och det material som till-

handahålls finns en tydlig inriktning mot den ämnesinriktade aspekten av 

lärandet (naturvetenskap, matematik och teknik), medan den verksamhet 

som har med barnens lek att göra inte får samma utrymme eller bortrationa-

liseras från förskolans domäner. På förskolorna är ateljéer och verkstäder 

självklara inslag, men inte rum för lek, det finns mängder av material för 

naturvetenskapliga experiment, matematik och teknik, ”ofärdigt” material, 

färger och papper, men inte lika självklart leksaker, bilar eller dockor.  

 

Också i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen riktas fokus mot arbete, 

forskning och experiment. ”(Förskole-)institutionerna ger barnen redskap 

och resurser för utforskning och problemlösning, för förhandling och me-

ningsskapande (…) I smågrupper får barnen möjlighet att arbeta tillsammans 

och utforska och tolka den omgivande världen” skriver Dahlberg, Moss och 

Pence i Från kvalitet till meningsskapande,291 och Rinaldi beskriver försko-

lemiljön som ”ett stort laboratorium av undersökning och reflektion”.292  

Barnens skapande lek nämns påfallande litet medan det skapande som äger 

rum i ateljéer får en framhöjd position: 

 

När man öppnar dörren till Diana ser man rätt igenom förskolans torg 

och blicken dras till ateljén som ligger i fonden. Ateljén inbjuder till 

koncentration och arbete med sin höga takhöjd och stora fönster (…) 

Här initieras ofta nya projektarbeten och här kan man arbeta stort, 

göra stora jobb som inte får plats i miniateljéerna ute på avdelningar-

                                                      
291 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 116. 
292 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 105. (min översättning). 
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na. Här handlar det inte om små barn som småjobbar smått med små 

saker i små rum.
293

 

 

I den pedagogiska miljön ska bilden av det kompetenta och forskande barnet 

komma till uttryck, vilket står i motsatsposition till bilden av barnet som 

natur som anses varit förhärskande inom den svenska förskolepedagogiken 

och som den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken gör motstånd mot: 

 

Jämfört med världen i övrigt har vi i Sverige en stark bild av barnet 

som natur, betonar Gunilla och förklarar hur hon menar. Barndomen 

är för oss något av en oskuldens gyllne tid (…) Vi ser gärna att barn 

under daghemsdagarna får uttrycka sig fritt i skapande, pyssel och lek. 

De leker hem på låtsas i en lycklig barndomsvärld. Barn måste få vara 

barn, understryker vi. Det fria och fantasifulla ser vi som ett uttryck 

för barnens egen spontana lust och personlighet (…) (därmed) skiljer 

sig vår bild från synsättet i Reggio Emilia.
294

 

 

De miljöer som iordningsställs på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

iscensätts i första hand för att väcka barnens lust och nyfikenhet kring vissa 

aspekter av lärandet.  De intervjuade pedagogerna berättar om miljöer som 

riktar blicken mot det naturvetenskapliga, experimenterande, undersökande, 

matematiska, tekniska eller skapande. Milt justeras barnens meningsskapan-

de via miljön i specifika riktningar – det finns ”en underbar ateljé” (17), 

”utrymme att kunna experimentera och utforska” (3), bara ”lite leksaker i en 

lekhörna” (8) och ”inga dockor framme” (14). Rummen ska ”signalera vad 

man ska göra” (1), och ”spring” (16) och ”brottarlek” (1) bekämpas via mil-

jöns utformning.  ”I verkligheten är makten produktiv, den producerar en 

verklighet, den producerar ämnesområden och sanningsritualer” skriver 

Foucault.295 Vilka ämnesområden och sanningsritualer producerar miljön på 

de Reggio Emiliainspirerade förskolorna? Vea Vecchi skriver om miljöns 

betydelse för ”ljusprojektet”: 

 

En viktig grund för observation och dokumentation är designen av en 

intressant kontext. En av de många presentationer vi iscensatte var till 

exempel ett multipelt utrymme för konstruktion. Utrymmet vi utrusta-

de var ett exempel på möjligheter och variation av perception och 

upptäckter, väggarna var normalt klädda med vita skynken men dessa 

                                                      
293 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, 2001, s. 62. 
294 Karin Wallin, 1996, s. 107. 
295 Michel Foucault, 2003, s. 195. 
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kunde lyftas för att avslöja stora speglar som reflekterade konstruktio-

ner i en intressant och överraskande lek med återspegling och fram-

ställning. Vi gjorde en liten vagn och placerade en spotlight över den, 

när den var påslagen skapade den tillsammans med konstruktionen ett 

atmosfäriskt och fascinerande landskap av ljus och skugga.
296

  

 

Den pedagogiska miljön används på det sättet som rekvisita för att uppmana 

barnen till önskvärda aktiviteter och rikta ”spotlighten” mot det lärande som 

pedagogerna bedömer som meningsfullt – genom miljöns iscensättning, 

inspirationsbilder eller tillsammans med dokumentation som aktivt verktyg: 

”under projekttid kanske man styr lite, att det finns en liten uppgift vid staff-

liet, men den riktiga uppgiften är vid lerbordet, det är där jag dokumenterar” 

(7) (min kursiv).  

 

Pedagogernas intervjusvar kring förskolans miljö tyder på att miljön iord-

ningställs för och lyssnar till ett barn som ställer hypoteser, undersöker na-

turvetenskapliga fenomen, eller skapar likt en konstnär, men sällan till ett 

barn som gestaltar sitt skapande i lek, i synnerhet inte i lek med dockor. Mil-

jöerna och materialet ska enligt pedagogerna vara ”könsneutrala” för att 

utmana barnens fantasi och inte uppmuntra något stereotypt könsrollsmöns-

ter. I Om värden och omvärlden skriver Kajsa Ohlander, Anna Palmer och 

Lina Thelander: 

Könsneutralitet kan också förstås som en pedagogisk idé eller inrikt-

ning där alla barn ses som individer, inte könade subjekt. I exempelvis 

Reggio Emilia har man länge talat om barn som kompetenta men 

könsneutrala individer istället för könade subjekt. Detta synsätt har en 

stark politisk idé om individers likvärdighet och jämlikhet.
297

 

Författarna ifrågasätter i texten tanken om könsneutralitet eftersom ”idén om 

barnet som en könsneutral individ endast fungerar i en isolerad, teoretisk 

värld utan kopplingar till diskurser, makt och föreställningar”.298 Flickor 

respektive pojkar ”blir och görs” till sitt kön genom omvärldens försorg – 

”kön iscensätts via en mängd detaljer, små ord, ting, material, symboler, 

handlingar”. 299 

 

                                                      
296 Vea Vecchi, 2010, s. 133. (min översättning). 
297 Kajsa Ohrlander, Anna Palmer och Lina Thelander, 2010, s. 211. 
298 Kajsa Ohrlander, Anna Palmer och Lina Thelander, 2010, s. 211. 
299 Kajsa Ohrlander, Anna Palmer och Lina Thelander, 2010, s. 208, 213. 
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Pedagogernas intervjusvar visar hur ett ”ofärdigt” material mestadels pre-

mieras, men i de fall leksaker ändå förekommer nämns bilar dubbelt så ofta 

som dockor. Likaså uppfattas hemvrån som problematisk och flera av de 

intervjuade pedagogerna problematiserar uttryckligen hemvråns existens. 

Miljön knyter således an till aktiviteter som ofta länkas samman med ”man-

liga” intressesfärer – matematik, teknik, experiment, bygg och konstruktion 

och förminskar eller osynliggör det som brukar sammanlänkas med ”kvinn-

lighetens” intressen, vilket en av de intervjuade pedagogerna reflekterar 

över:  

 

Just nu har vi inga dockor framme faktiskt – jo en som är med i en 

saga. Och det är nog ingen som har dockvagnar. Vi har några dock-

vagnar ute, men inga dockor. Det slår mig nu att vi har killmaterial 

men inget tjejmaterial, det blir kontentan av det här. (14) 

På det sättet kan de aktiviteter och intressen som förknippas med ”manlig-

het” framstå som mer eftersträvansvärda än de som förknippas med ”kvinn-

lighet”300: 

Vi försöker ha så könsneutralt material som möjligt. Sedan behövs det 

rekvisita som är attraktivt. Av olika anledningar som jag inte kan för-

klara riktigt har vi bilar men inte dockor - eller det är väl mest för att 

jag plockar hit bilar från min son! När vi har tagit hit bilar så bygger 

killarna hela världar! Det kan jag stå för som pedagog. När det gäller 

dockor blir det mest att de drar runt i vagnar, de bara håller i dockan 

och säger att ”Det är min tur”. Tjejerna bygger inte så mycket och går 

mest och hämtar saker från andra hörnor som de inte skulle hämta sa-

ker ifrån. De ska ju kunna bygga sina världar som de har i sig! Tjejer-

na bygger jättemycket, hela världar, men inte med dockorna. (2) 

Hillevi Lenz-Taguchi problematiserar i Pedagogisk dokumentation som aktiv 

agent den värderande tolkning av flickors respektive pojkars aktivitet som 

”utgår från könsstereotypa genusstrukturer” 301: 

                                                      
300 Se Kajsa Ohlanders, Anna Palmer och Lina Thelander, 2010, där författarna ifrågasätter 

den ”pojkdiskurs som bidrar till att ”göra kön”, samtidigt som ”pojkdiskursens” åtråvärdhet 

understryks via ordens konnotationer. Krigsleken är ”magnetiskt lustfylld och spännande” och 

väcker känslor av ”makt, spänning, fara, frihet”, krigaren är ”segerrik” och har tillträde till 

”lustfyllda kroppsligheter, förnimmelser, ord”. Flickan ”tvingas underkasta sig kvinnlighets-

diskurser” istället för att ”åtnjuta pojkdiskursen, hon blir ”svag och uppgiven” istället för 

”stark och oövervinnerlig”, en ”passiv” och ”kraftlös” flicka. 
301 Hillevi Lenz-Taguchi, 2012, s. 111. 
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När flickorna tog chansen att använda många olika material uppfattade 

vi det till en början som ett typiskt flickaktigt beteende att börja leka 

rollspel i sitt konstruktionsbygge av ett hem. Oavsett hur vi uppfattade 

det flickorna gjorde, tycktes det alltid ha ett lägre värde i förhållande 

till hur vi såg på det som pojkarna gjorde (…) Men när vi i en cirkulär 

rörelse faktiskt ansträngde oss att göra motaktualiserande läsningar av 

de här könsstereotypa rörelserna, såg vi att flickorna hade ägnat sig åt 

att bygga avancerade konstruktioner samtidigt som de utarbetade ett 

kollaborativt drama som utspelade sig inom konstruktionsbygget.
302

 

Citatet väcker frågan om flickors verksamhet får sitt ”värde” genom att be-

träda ett ”manlighetens” territorium. Men är det inte lika viktigt för pojkar 

att korsa gränsen för ”kvinnligheten”, och – för både pojkar och flickor – att 

bygga ”hela världar” kring ”mänsklighetens” existentiella frågor (som till 

exempel födsel och föräldraskap)? Pedagogernas intervjusvar ger många 

exempel på att miljön utformas så att alla barn uppmuntras att göra det som 

pojkar brukar göra (bygg- och konstruktion, teknik, experiment etc.), men 

inte det som flickor brukar göra (frånvaro av dockor, dockvagnar, hemvrår 

etc.) Det som associeras med hem - soffor, myshörnor (och ur ett vidare per-

spektiv omvårdnad och omsorg) – bortrationaliseras till förmån för verkstä-

der, forskning och byggrum. I den processen sker en ny värdeladdad kodning 

av flickors respektive pojkars verksamhet och hur ”barnet” bör vara och 

göra: 

Miljön och det pedagogiska rummet visar hur vi som pedagoger, vid 

ett givet tillfälle, har konstruerat vår förståelse av vad ett barn är, kan 

vara och borde vara. Miljön bär på traditioner och föreställningar och 

sänder också ut budskap av vad som förväntas ske i olika rum. I den 

bemärkelsen ställer sig rummet i kommunikation med oss. Genom att 

ändra i miljön sänder vi ut nya budskap, vilket gör att barn och peda-

goger kommer att ge miljön en annan mening och handla på ett annat 

sätt.
303

  

Intervjusvaren kan tolkas som att förskolornas pedagogiska miljö tillsam-

mans med de lyssnandetekniker som används - att följa barns intresse, pro-

jektarbete och pedagogisk dokumentation - tonar in vissa aspekter av ”bar-

net” och dess verksamhet medan andra ignoreras. Pedagogernas teorier om 

barnens meningsskapande blir en kraftfull aktiv agent i och med att de lyss-

nandehandlingar som används genomsyrar en stor del av barnens förskole-

                                                      
302 Hillevi Lenz-Taguchi, 2012, s. 111. 
303 Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén, 2005, s. 251. 
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tillvaro. Med hjälp av projektarbeten kan man till exempel fördjupa något 

specifikt under en lång period, och de miljöer man erbjuder (liksom också 

frånvaron av vissa miljöer) sätter upp ramar för vad som är möjligt (och 

omöjligt), vilket dessutom förstärks av den strama struktur av tid och rum 

som måste upprätthållas på grund av stora barngrupper. Genom att barnet 

lyssnar och förhåller sig till förskolans pedagogiska visioner kan man med 

Foucaults perspektiv se det som att barnet disciplineras till att ”vilja välja det 

rätta”.304 

 

Om vad som är möjligt att tänka i en Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik 

Den tredje av studiens frågeställningar handlar om vad som är möjligt att 

tänka för de intervjuade pedagogerna när det gäller den förskolepedagogiska 

praktiken. Med det syftar jag på hur samtalet kring den förskolepedagogiska 

praktiken tar sig uttryck på de undersökta förskolorna. Frågeställningen rör 

med andra ord en mer övergripande lyssnandeaspekt som handlar om peda-

gogernas lyssnande till Reggio Emiliaideologin och dess direktiv. Är det så 

att de pedagogiska diskussionerna på förskolorna uppmuntrar till dialog mel-

lan olika pedagogiska perspektiv och finns det utrymme för ideologiskt tan-

keutbyte (till exempel med pedagoger som har motstridiga åsikter)? Resulta-

ten tyder på att de intervjuade pedagogerna identifierar sig med reggiodis-

kursen snarare än att de låter den gå i dialog med det egna tänkandet. De ger 

även en bakgrund till hur kursändringen i förskolediskursen från en diskurs 

till en annan iscensätts, och med vilka medel den implementeras.  

Reggiodiskursens doxa 

Under de senaste decennierna har inspirationen från Reggio Emilia fått en 

allt större spridning i Sverige och successivt uppnått status som vad Lind 

kallar ”den svenska reggiodiskursen”.305 Denna diskurs uppfattas av många 

som ett förskolans paradigmskifte,306 vilket har förändrat och förnyat synen 

på barn och barndom, lärande och förskolepedagogikens roll: 

RE (har) blivit tecknet för ”det nya” i betydelsen det andra. Ett annat 

sätt att se på barns utveckling, lärande, skapande och kunskap som 

                                                      
304 Ulla Lind, 2010a, s. 147. 
305 Ulla Lind, 2010a, s. 110. 
306 Barbara Martin Korpi, 2010, s. 41. 
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samtidigt producerar ett nytt barn. ”Reggiodiskursen” talar om ett 

”kompetent” barn och ett kultur- och kunskapsskapande barn till skill-

nad mor ett ”naturligt” barn (…) Därmed har RE framstått som ett al-

ternativ eller komplement till den svenska förskolans normaliserande 

(traditionella) omsorgspraktik och det naturliga sättet att arbeta inom 

barnomsorgen.
307

 

Utövande av en Reggio Emiliainspirerad pedagogik förutsätter en förändring 

i förskolepedagogers sätt att tänka. Genom så kallade ”lappkast”, ”synvän-

dor” och ”pedagogiska kullerbyttor” ska en tidigare syn på förskolepedago-

gisk praktik utmanas och transformeras till förmån för en ny och ”revolutio-

nerande”308 syn på barn och förskoleverksamhet. I den här processen förvän-

tas förskolans pedagoger granska, ifrågasätta och förändra sin egen praktik 

i ett förändringsarbete som Lind beskriver som en ”religiös väckelse-

diskurs”309: 

I regel startade presentationerna (vid nätverksskolorna) med en typ av 

bekännelseakt, ”så här tänkte och gjorde jag/vi tidigare”, för att däref-

ter övergå till en akt som beskriver ”omvändelsen” som gjorde att det 

inte gick att tänka och handla som förr. Allt utmynnade i ett slags 

”frälsningsakt”, uttryckt som en slags smärtsam befrielse för både pe-

dagogen och de barn som medverkat. ”Omvändelsen” har också fått 

namnet ”ett lappkast” eller ”en kullerbytta”.
310 

Samtidigt som den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken ska förnya och 

förändra det förskolepedagogiska landskapet är dialogen med olika pedago-

giska discipliner och perspektiv en grogrund för utvecklingen av förskolans 

arbete:  

Ett av de mest grundläggande dragen i Reggio Emilias filosofi är (…) 

att man ser förskolan som ett offentligt rum, ett rum där man för ett 

offentligt samtal och en dialog med andra. Som exempel kan nämnas 

att man ställt sig i konfrontation och dialog med många olika pedago-

giska traditioner och inriktningar (…) Denna öppenhet och strävan ef-

ter att ställa sig i dialog med omvärlden genomsyrar allt.
311

 

                                                      
307 Ulla Lind, 2010a, s. 111. 
308 Karin Wallin, 2008, s. 24. 
309 Ulla Lind. 2010a, s. 138. 
310 Ulla Lind, 2010a, s. 138. 
311 Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén, 2005, s. 244. 
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Det finns ett dilemma mellan å ena sidan den öppenhet som eftersträvas i en 

dialogisk och reflekterande praktik och å andra sidan den motsatsposition 

man ofta intar gentemot den tidigare svenska förskolediskursen. De intervju-

ade pedagogernas berättelser visar att flertalet identifierar sig tydligt med ett 

Reggio Emiliainspirerat sätt att tänka. Man kan likna det vid att de har anta-

git ett specifikt trossystem som manifesteras i tydliga gemensamma före-

ställningar.  Detta trossystem berör både Reggio Emiliaideologins grundva-

lar eller trossatser (”så här tänker vi om barn och deras lärande”) och det 

metodologiska utövandet av förskolepedagogiken (”så här gör vi”). Tros-

systemet innefattar även negation (”så här tänker vi inte om barn och deras 

lärande, och så här gör vi inte”). Det gemensamma trossystemet visar sig 

dels i pedagogernas samstämmiga syn på barnet (kompetent, självständigt, 

utforskande, inte i behov, inte tabula rasa), dess lärande (kollektivt, process, 

spagettiröra, inte stuprörslärande) och pedagogen (medforskare, utmanar, 

inte personligt viktig, inte omhändertagande). Samtidigt beskriver pedago-

gerna genomgående och likartat användandet av olika tekniker, vilka ingår 

som en del i det metodologiska ramverk den Reggio Emiliainspirerade peda-

gogiken förespråkar. Hit hör att arbeta med observation av barnet, varandra 

och sig själva, reflektion över det observerade, pedagogisk dokumentation, 

projekt, ”barns intresse”, ”sommaruppgifter”, att undvika genuina svar på 

barns frågor, att undvika anknytning, att inte hjälpa barnen med påklädning, 

att arbeta i stora arbetslag, i en gränsöverskridande miljö, att arbeta ”könsne-

utralt”.  

I min analys av den dialog som äger rum inom ramen för den förskolepeda-

gogiska professionen har jag bland annat använt Pierre Bourdieus teori om 

sociala praktiker.  Enligt Bourdieu bygger det sociala livet på ”symboliska 

och kulturella trossystem med specifika trosföreställningar (doxor)”.312 Olika 

sociala områden kan beskrivas som mer eller mindre autonoma fält,313 vilka 

har sin egen struktur för vad som ”anses passande eller inte, naturligt eller 

onaturligt” och vilkas värderingssystem styr individernas handlingar (praxis) 

i vissa riktningar.314 Den Reggio Emiliainspirerade förskolepedagogiken kan 

i enlighet med Bourdieus terminologi förstås som ett förskolepedagogiskt 

fält med ett trossystem som innefattar specifika föreställningar om barn och 

barndom och normer kring hur man utövar förskolepedagogik. Det finns en 

”förhärskande ordning” – doxa – som inordnar den pedagogiska praktiken i 

                                                      
312 Carina Carlhed, 2011, s. 284. 
313 Donald Broady, 1998a, s.16. 
314 Carina Carlhed, 2011, s. 284. 
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givna villkorsramar och ”både vägleder och begränsar” pedagogernas hand-

lingar. 315 

 

Den Reggio Emiliainspirerade doxan framträder i pedagogernas intervjusvar 

som strikt strukturerande. Det finns ett omfattande regelverk och ”en alldeles 

egen uppsättning tillgängliga orienteringspunkter och handlingsalternativ” 

för hur den pedagogiska praktiken ska utformas.316  I detta särskilda ”rum av 

möjligheter” inordnar sig pedagogerna.317 Det strukturerande regelverket 

anammas av pedagogerna som ett slags habitus – ”ett likformigt system av 

dispositioner för perception, tänkande och handlande hos individen”.318 Sam-

tidigt visar pedagogernas intervjusvar ibland en diskrepans mellan det egna 

(Reggio Emiliainspirerade) agerandet och den implicita kunskapen om vad 

som är ”rätt” i en given situation. Pedagogernas habitus bottnar därmed inte i 

en levd erfarenhet, där ”sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra 

sig och tänka (…) ristats in i människors kroppar och sinnen”.319 Syftet med 

den Reggio Emiliainspirerade ”kullerbyttan”, ”synvändan” eller ”lappkastet” 

är ju just att omvända pedagogernas ”inristade” kunskap till ett nytt och helt 

annorlunda sätt att tänka och handla i förskolepedagogiken.  I denna process 

uppträder hos pedagogerna ett nytt habitus, inte på grund av nya erfarenheter 

utan format efter Reggio Emiliaideologins trossatser.  

Den Reggio Emiliainspirerade pedagogikens doxa har inneslutande såväl 

som uteslutande mekanismer, ett ”vi” likväl som ett ”de”.  Pedagogerna är 

bärare av ett specifikt sätt att tänka kring och praktisera pedagogik, vilket 

särskiljer sig från ett annat sätt. Det andra är den svenska förskolepedagogi-

ken, som i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen tillskrivs en syn på bar-

net som ”en tabula rasa eller ett tomt kärl (…) ett ”fattigt barn”, passivt, 

individualiserat och inkapabelt”.320 Den svenska förskolediskursen med dess 

”normaliserande” bild av barn, barndom och kunskap ska demaskeras, de-

konstrueras och istället övergå i en reggiodiskurs321: 

Vi väljer istället att betrakta det lilla barnet som någon med överras-

kande och extraordinära förmågor och utvecklingsmöjligheter (…) 

                                                      
315 Carina Carlhed, 2011, s. 284.  
316 Donald Broady, 1998a, s. 15. 
317 Donald Broady, 1998a, s. 15. 
318 Carina Carlhed, 2011, s. 284. 
319 Donald Broady, 1998b, s. 16. 
320 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 10. 
321 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 27. 
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barnet som en medkonstruktör av kunskap och identitet tillsammans 

med andra barn och vuxna. Denna konstruktion ger ett rikt barn, som 

är aktivt, kompetent och ivrigt att engagera sig i världen.
322

 

Genom polära stilbilder (som det rika barnet kontra det fattiga, det aktiva 

barnet kontra det passiva, det kompetenta barnet kontra det inkapabla), i 

metaforer som ”lappkast” och ”kullerbyttor”323 och i beskrivningar av Reg-

gio Emiliapedagogiken som en ”motståndsrörelse”324 skrivs en motsatsposi-

tion in. Det ”gamla” sättet att tänka och det ”nya” blir till dikotomier och 

varandras antites. Med språkets hjälp konstrueras bilden av den ”traditionel-

la” svenska förskolepedagogiken, till vilken den Reggio Emiliainspirerade 

pedagogiken fungerar som en motpol.   

Med Bourdieus terminologi kan man säga att den Reggio Emiliainspirerade 

pedagogiken syftar till att utmana och ifrågasätta förskolefältets förhärskan-

de doxa i form av en ”traditionell” svensk förskolepedagogik. Men i proces-

sen formuleras samtidigt en ny och dikterande ordning vilken förändrar vill-

koren för barn och pedagoger. Den dialog som eftersträvas riskerar följaktli-

gen att lyda under vissa premisser, där en dialogisk ”öppenhet” konsolideras 

i enlighet med den önskvärda förändringen. Å ena sidan finns det i Reggio 

Emiliaideologin en strävan efter att göra motstånd mot den dominerande 

diskursens sanningsanspråk, eller doxan, men på samma gång strävar man 

efter att ”konstruera en ny offentlig diskurs”.325 De intervjuade pedagogerna 

är på det sättet verksamma i en kulturell och ideologisk kontext som dels 

upprättar en skiljelinje mellan ”vi och de andra”, ”det gamla och det nya”, 

och dels ger tydliga direktiv för hur man bör och inte bör handla inom vi-

områdets ramar: - ”vi ska fördjupa” (2), ”vi ska skriva vad barnen gör” 

(8),”vi ska ha öppna dörrar” (17), ”vi ska jobba projekterande” (18), ”vi ska 

inte vara hemlika” (4)”vi ska inte baka i projekt” (6) ”vi ska inte prata med 

varandra” (16) ”vi ska inte hjälpa dem så mycket” (19). Förskolefältets tidi-

gare förhärskande doxa omvandlas till sin motsats, och en dominerande 

diskurs ersätts av en annan. Reggio Emiliaideologins ”rum av möjligheter” 

innefattar också rum av omöjligheter i form av förskolepedagogiska hand-

                                                      
322 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 10-11. 
323 I ett lappkast ”vänder (man) den ena skidan, så att skidspetsarna i ett riskfyllt ögonblick 

pekar åt diametralt motsatt håll”, Hillevi Lenz -Taguchi, 2000, s. 197. En pedagogisk (koper-

nikansk) kullerbytta innebär att ”i tankarna svänga på hela sin (…) världsbild”, Karin Wallin, 

2008, s. 24. 
324 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 27. 
325 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 117. 
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lingar som är opassande för en Reggio Emiliainspirerad praktik (som till 

exempel att arbeta med anknytning under inskolningstiden eller att bistå 

barnen med påklädning).  

 

Inordna sig eller jämka 

Intervjusvaren visar att det trossystem som Reggio Emiliaideologin repre-

senterar också blir till pedagogernas trossystem. Ideologins trossatser (te-

serna om exempelvis det kompetenta barnet eller den medforskande pedago-

gen) återkommer regelbundet i intervjusvaren och ingår som en viktig del i 

pedagogernas kollektiva tankemönster, liksom trossystemets metodik (”så 

här gör vi”). Men i pedagogernas intervjusvar visar det sig som tidigare 

nämnts att trossystemet inte alltid är förenligt med pedagogernas erfarenhet 

av den förskolepedagogiska tillvaron eller deras implicita kunskap om vad 

som är riktigt i vissa enskilda situationer. Det yttrar sig inte minst i krocken 

mellan bilden av ”det kompetenta barnet” och de reella barnen på förskolan 

som ibland är i behov av de vuxnas stöd.  Då en inkongruens uppstår mellan 

det kollektiva tankemönstret (förväntningarna på hur man ska arbeta i en 

Reggio Emiliainspirerad praktik) och pedagogernas egna tankar och upple-

velser kan det leda till tankebrott mot den Reggio Emiliadikterade doxan: 

Vi ska ju ställa öppna frågor, och barnen sitter med teorierna själva, 

men ibland tycker jag att man måste ge dem svaret. Om de berättar om 

något hemskt som har hänt hemma, att de har blivit misshandlade och 

undrar varför vuxna gör så, då kan jag ju inte säga ”vad tror du?”. (16) 

 

Visst tänker man att de ska kunna klä på sig själva och bli självständi-

ga, men man måste som pedagog också se när barnen behöver hjälp, 

att de behöver egentid med pedagoger just idag därför att de har bråkat 

med mamma. (15) 

Trots att samtliga intervjuade pedagoger i intervjusvaren framstår som posi-

tiva och entusiastiska till den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken före-

kommer, vilket tidigare nämnts, många exempel på att pedagogerna även har 

funderingar kring de metoder och den organisation som tillämpas på försko-

lorna. Bland annat reflekterar pedagogerna kring projektens tendens att styra 

pedagogernas lyssnande i specifika riktningar, de problematiserar använd-

ningen av lyssnandetekniken ”att inte svara på barns frågor” och de nämner 

barngruppernas storlek som försvårande för ett lyssnande förhållningssätt. 

Men de intervjuade pedagogernas ifrågasättande av olika aspekter av den 
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Reggio Emiliainspirerade doxan mynnar inte ut i en ”varför gör vi egentligen 

så här”- diskussion. Istället kvarhålls frågeställningarna på individnivå, vil-

ket omöjliggör för en mer övergripande förändring eller utveckling av den 

förskolepedagogiska praktiken. De intervjuade pedagogernas ifrågasättande 

resulterar istället antingen i en revolt i det tysta - ”ibland drar jag upp drag-

kedjan!” (2) - eller i att man inordnar de motstridiga tankarna i Reggio Emi-

liaideologins direktiv:  

Just nu håller vi på att göra en förändring. För två år sedan var det jät-

terörigt med 42 barn som sprang omkring och sju pedagoger som inte 

visste var de skulle vara. Men nu har vi börjat stänga av under projekt-

tid och också efter vilan. Så just nu är vi ganska delade. Förut blev det 

väldigt rörigt och otryggt för barnen. Vi har öppnat upp för de tankar-

na och frågorna igen. Vi tycker egentligen det är ganska bra nu, men 

det ska ju vara stora arbetslag och barns möjlighet att kunna påverka 

sin vardag. Ju mer det är stängt, ju svårare blir det att hålla. Men det 

blev så mycket spring, man hade ingen koll, visste inte var man skulle 

vara. Men så ska ju barnen också ha möjligheten att träffa många vux-

na. Stänger man den möjligheten så stängs de lite som person också. 

(5) 

Att pedagoger som är verksamma inom förskolan har tankar och synpunkter 

kring hur man kan förändra och utveckla den förskolepedagogiska praktiken 

anses som väsentligt för Reggio Emiliaideologin. I motståndets etik krävs 

”allas olika tankar” för att vidareutveckla det pedagogiska arbetet.326 Genom 

att granska den egna verksamheten kan man bli medveten om ”egna värde-

ringar och om nödvändigheten att våga ifrågasätta dem” vilket möjliggör för 

förändring och förnyelse.327  Ann Åberg skriver i Lyssnandet pedagogik: 

När jag började syna mina egna uppfattningar insåg jag hur lite jag re-

flekterat kring mitt pedagogiska arbete (…) Det blev plötsligt tydligt 

för mig hur jag i alla år påverkats och styrts av en traditionell mall, 

full av för-givet-tagna föreställningar om både förskolans roll, peda-

gogrollen och synen på barns lärande. En mall som inte lämnade något 

utrymme för att hålla den egna hörstyrkan vid liv. När jag började ar-

beta i förskolan halkade jag rakt in i ett färdigt mönster och kom ald-

rig på tanken att ifrågasätta vårt eget sätt att arbeta och tänka.
328

 

                                                      
326 Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi, 2005, s. 16. 
327 Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi, 2005, s. 12. 
328 Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi, 2005, s. 12. 
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Med hjälp av sådana resonemang kan det privata göras generellt, och den 

svenska förskolepedagogiken (som den utvecklats från barnstugeutredningen 

till den läroplansbaserade praktiken) blir liktydigt med det icke-

ifrågasättande och förgivettagna, till skillnad från en Reggio Emiliainspire-

rad pedagogik. Men pedagogernas intervjusvar uppvisar inte den reflektion 

och det ifrågasättande som präglar motståndets etik. Istället visar resultaten 

att arbetet på de undersökta förskolorna styrs av ett ramverk inom vars ramar 

pedagogerna inordnar sig. Det pedagogerna ifrågasätter är inte en nuvarande 

verksamhet utan en tidigvarande, och på det viset har förskolefältets förgi-

vettagna flyttat fram sina positioner och transformerats till vad Foucault 

skulle kalla en ny sanningsregim. Det visar sig i den ”sanna” bilden av det 

kompetenta och självständiga barnet, i projektens och den pedagogiska do-

kumentationens självklarhet, i de lyssnandemetoder som genomgående prak-

tiseras och i enhetligheten av förskolornas organisation. De motstridiga tan-

kar pedagogerna härbärgerar förblir implicita eller individuella. De kan ta sig 

uttryck i mötet med de enskilda barnen på förskolan, men får inte utrymme i 

en mer övergripande diskussion med möjlighet till förändring: 

Sen kom jag hit och skillnaden var att det fanns saker som var rätt och 

fel, ramar kring verksamheten, att det till exempel finns saker som det 

ska finnas på en avdelning. Och att man hela tiden diskuterar allting. 

Kring samlingen diskuterar man vad syftet är med samlingen, vad gör 

ni på samlingen, vad är meningen? Eller om man kanske säger ”Jag 

tycker inte att samlingstrappan är bra, jag tycker man kan sitta på mat-

ta istället” då diskuterar man det: ”Ja men det här har vi bestämt i or-

ganisationen. Testa!”, så testar man och upptäcker att det är okej! Att 

det hela tiden finns en diskussion, ramar och regler, och att man hela 

tiden får veta varför det är på ett visst sätt. Om jag ska ta ett förbud 

ska jag veta varför! (2) 

Intervjusvaren visar att de Reggio Emiliainspirerade förskolorna i praktiken 

strävar efter likriktning framför det ifrågasättande. I stället för att vara en 

arena för dialog och det motsägelsefulla, en plats där olika tankar och erfa-

renheter möjliggör för en transformativ pedagogik, tycks reggiodiskursen 

riskera att befästa pedagogiken på en detaljnivå som begränsar pedagogernas 

handlingsmöjligheter och deras frihet att tänka och dra slutsatser utifrån egna 

erfarenheter. De förskolepedagogiska diskussionerna rör sig inom Reggio 

Emiliaideologins ramar; ”här förmedlar vi väldigt aktivt att det är så vi job-

bar här, och då blir diskussionerna mer fördjupade, mer om ”så här tänker vi 

här” (12).  I åtta av intervjusvaren framkommer att de pedagoger som har 
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motstridiga åsikter explicit exkluderas från det pedagogiska samtalet, och att 

den tänkta lösningen på skiljaktigheter i idéer om verksamheten är att de 

söker sig annat jobb: ”Känner man att man inte vill och kan så är det okej att 

sluta, stanna inte kvar, det är chefen som bestämmer och man får rätta sig 

efter det eller gå ” (17).  

 

En disciplinär makt 

I pedagogernas berättelser framstår en Reggio Emiliainspirerade pedagogik 

som det på samma gång givna och önskvärda sättet att praktisera förskole-

pedagogik. Reggio Emiliaideologin och dess pedagogiska metoder befästs 

som ett ”rätt” sätt att tänka i vilket pedagogerna inordnar sig. Samtidigt kan 

vissa aspekter av Reggio Emiliapedagogiken ibland upplevas som oförenliga 

med pedagogernas implicita känsla för hur man skulle vilja agera i specifika 

situationer (till exempel svara på barns frågor, vara mer närvarande i lyss-

nandeakten eller ha möjlighet att stänga dörrarna mellan avdelningarna). 

Denna inkongruens mellan det man erfar och de givna direktiven leder enligt 

intervjusvaren inte till en diskussion kring hur man skulle kunna förändra 

verksamheten. Istället underordnar sig pedagogerna Reggio Emiliaideolo-

gins intentioner: 

 

Jag är lite kluven till vad lärandet i lärandet egentligen innebär. Det 

har blivit mer styrt. Vi behöver bli bättre på att fråga barnen vad som 

är roligast, vad som är viktigt för dem. Vissa saker tycker vi vuxna är 

viktigt, men inte barnen. Men det är ju vårt sätt att arbeta. (6)  

Pedagogerna kan även resonera sig fram till en möjlig medelväg, som både 

överensstämmer med Reggio Emiliaideologin och den egna känslan för vad 

som är lämpligt:  

Eller om de vill veta om poliser är dumma, då vill ju jag kunna säga 

”nej jag tycker poliser är jättebra att ha”, för jag är ju vuxen och de 

vill att jag ska kunna ge dem svar. Men då kan man ju fråga tillbaka 

istället: ”har du träffat någon polis, vad tycker du?”. (16) 

Andra röster tystnar:  

Det är bara jag som säger ifrån på APT, och det går inte, jag får ta så 

mycket, så det har jag slutat med (…) Pedagogistan är jättestark och 

hon har jobbat på en förskola som var väldigt Reggio, och hon vill 

köra på samma sätt här. Jag tycker inte att det är bra, vi har inte svalt 
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det sättet att tänka. Det vore bra om vi pratade om det och alla var 

överens. De som inte vill vara med och jobba så här får söka sig ett 

annat jobb har de sagt. Jag tror inte jag kommer vara kvar här. Det är 

jättemånga som ska sluta. (19) 

På de Reggio Emiliainspirerade förskolorna exkluderas motstridiga tankar 

genom en förskjutning av de pedagoger som har ifrågasättande åsikter kring 

verksamheten. Detta sker genom en tydlig uppdelning mellan ”vi” som vill 

arbeta i enlighet med Reggio Emiliaideologin och ”de” som inte vill det. De 

oliktänkande pedagogerna kan även förminskas genom att klassificeras som 

sådana som inte förstår eller är mindre vetande (vilket sex pedagoger menar) 

inte hänger med eller är fast i det gamla (tre pedagoger) är motsträviga, 

ovilliga att förändras (tre pedagoger), rädda eller inte kan (två pedagoger 

vardera). En mer drastisk följd av att ifrågasätta verksamheten blir att byta 

jobb, vilket pedagoger från fem av de sex förskolorna nämner som en konse-

kvens av att inte anamma det Reggio Emiliainspirerade sättet att tänka. De 

aspekter av verksamheten som de oliktänkande pedagogerna uppges ifråga-

sätta handlar till exempel om att arbetet med pedagogisk dokumentation tar 

tid från barnen, att projektarbeten förhindrar den fria leken, att det inte finns 

dockor, bilar och hemvrår och att den gränsöverskridande miljön leder till att 

det blir för ”rörigt”.  

 

Intervjusvaren tyder på att man på de undersökta förskolorna avvisar eller 

ignorerar de åsikter och det reflekterande som går utanför ideologins ramar. 

Istället lyssnar man till de röster som stärker den Reggio Emiliainspirerade 

doxan, något som förstärks av de direktiv som utgår från förvaltning och 

förskolans ledning. Av de fem kommuner och stadsdelar de intervjuade pe-

dagogerna är verksamma i anger fyra att samtliga kommunala förskolor 

arbetar Reggio Emiliainspirerat. Man utbildar pedagogistor och ateljéristor, 

förskolornas pedagoger skickas på kurser i pedagogisk dokumentation och 

deltar i dialogdagar och sommarsymposium, nätverk och reflektionsgrupper. 

På fem av de sex förskolorna uppger de intervjuade pedagogerna att de varit 

i Reggio Emilia i Italien. Ingen av de intervjuade pedagogerna uppger att 

Reggio Emiliainspirationen kommer från förskolans pedagoger. Istället in-

korporeras Reggio Emiliaideologin genom att sanktioneras och uppmuntras i 

förskolornas omgivande regelverk. 

 

Den disciplinära makten är enligt Foucault verksam framför allt genom att 

den omvandlar maktens mål till subjektets eget mål. Som tidigare nämnts 
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blir den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken disciplinerande för barnen på 

förskolan eftersom den med hjälp av olika tekniker riktar barnens tankar, 

intressen och handlingar i specifika riktningar och på så sätt visar vilket barn 

som är önskvärt i förskolans kontext. På samma sätt riktas pedagogernas 

tankar i specifika riktningar. Reggio Emiliaideologins intentioner internalise-

ras i pedagogerna och blir till ett önskvärt och åtråvärt sätt att vara pedagog, 

det som gäller här (det Sanna) som också har en motpol i ett annat förhåll-

ningssätt (det Andra). 

   

Det här är en process som både kringgärdar och genomsyrar den förskolepe-

dagogiska praktiken. Det som är önskvärt i förskolans arbete definieras här 

genom kommunernas, stadsdelarnas och förskoleledningens direktiv att arbe-

ta i enlighet med en Reggio Emiliainspirerad pedagogik (”våra kommunala 

förskolor speglar sig mot/hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi”329, 

”det kommer från kommunen att man ska in dit” (14). Också förekomsten av 

Reggio Emiliainspirerad fortbildning arrangerad av kommunerna eller stads-

delarna förstärker den önskvärda inriktningen mot ett Reggio Emiliainspire-

rat arbetssätt – ”många pedagoger går utbildningar, de utbildar pedagogistor, 

man får åka till Reggio, det finns nätverk... (16). I det ramverk som styr och 

ger förutsättningar för den förskolepedagogiska praktiken finns en tydlig 

pedagogisk riktlinje, vilken uttryckligen uppmanar pedagogerna att anta ett 

Reggio Emiliaideologiskt perspektiv (och i pedagogernas intervjusvar blir 

det också tydligt vad konsekvensen blir av att inte göra det). 

  

Det omgivande ramverket innefattar även på ett mer övergripande plan det 

offentliga förskolepedagogiska samtalet. Hur den Reggio Emiliainspirerade 

pedagogiken övergår till en dominerande förskolediskurs går utanför ramen 

för den här studien, liksom historiken kring Reggio Emiliaideologins ökande 

inflytande över den svenska förskolepedagogiken. Men det som framstår 

som intressant för studiens frågeställningar angående pedagogernas lyssnan-

de till Reggio Emiliaideologin är hur implementeringen distribueras via en 

offentlighetens arena och hur den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken på 

så vis får trovärdighet och auktoritet. 

 

Efter ett besök i Reggio Emiliainitierar dåvarande socialminister Bengt Wes-

terberg i början av 1990-talet ”ett omfattande förskoleprojekt med Reggio 

                                                      
329 Kommunalt styrdokument för förskolans verksamhet för en av de undersökta förskolorna.  
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Emilia-inspirerad pedagogik” – Pedagogik i en föränderlig omvärld.330 Pro-

jektet finansieras av Utbildningsdepartementet331 och är startpunkten för 

”reggiodiskursens” intåg i Sverige. I samband med projektet inleds ett nät-

verksarbete där de pedagoger som deltar kan få hjälp att förankra Reggio 

Emiliainspirationen i den pedagogiska praktiken.332  Nätverksarbetet sprider 

sig sedan i lokala nätverk över hela Sverige och inkluderar ett ökande antal 

förskolepedagoger.333  

 

Samtidigt bildas det svenska Reggio Emilia Institutet, vilket ger Reggio 

Emiliafilosofin ”legitimitet” och bidrar till att den blir ett ”varumärke” med 

allt större spridning inom förskoledidaktiken.334 Ett nära samarbete mellan 

Reggio Emilia i Italien och ”forskare och lärarutbildare över hela Sverige” 

etableras, och Reggio Emiliainstitutets lokalisering vid Lärarhögskolan i 

Solna bidrar till att sammanlänka den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken 

med Lärarhögskolans grundutbildning.335 Under 2000-talets första decenni-

um säljer Reggio Emilia Institutet utbildningstjänster till universitet och 

högskolor över hela Sverige336, och i förskollärarutbildningar riktas blicken 

allt mer mot en Reggio Emiliainspirerad pedagogik.  Att Reggio Emiliafilo-

sofin i Sverige institutionaliseras via Reggio Emilia Institutet ger också ”en 

större tyngd i dialogen med politiker”,337 och allt fler tjänstemän och politiker 

med ansvar för förskolan besöker förskolorna i Reggio Emilia338 - ”Att känna 

till denna stad och dess förskolor blev helt enkelt en del av en svensk försko-

leministers allmänbildning. Man skulle ha varit där, man skulle ha sett 

det”.339 Successivt blir den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken signifika-

tiv för kvalitet inom förskolans kontext.340 Kurser i pedagogisk dokumenta-

tion arrangeras för verksamma förskolepedagoger över hela Sverige. Kom-

muner och stadsdelar börjar gå ut med generella direktiv för en Reggio Emi-

                                                      
330 Reggio Children, 1996. s. 8, Barbara Martin Korpi, 2006, s. 55. 
331 Ulla Lind, 2010a, s. 119. 
332 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 193.  
333 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 196, Marika Gedin, 2008, s. 27. 
334 Marika Gedin, 2008, s. 41. 
335 Ulla Lind, 2010a, s. 118, 119. 
336 Solidinfo, Reggio Emilia Institutet Aktiebolag.  
337 Marika Gedin, 2008, s. 41.  
338 Som exempel kan nämnas en kommunalpolitikers uttalande angående en resa för kommu-

nens politiker och tjänstemän till Reggio Emilia i Italien: ”Världens främsta pedagoger och 

forskare på området finns i Reggio Emilia, Italien. Dessa förordar att lärare, rektorer, tjänste-

män och politiker åker dit och håller sig till av dem framtaget utbildningsprogram, vilket vi 

gjorde”, Lola Svensson, 2012. 
339 Barbara Martin Korpi, 2008, s. 59. 
340 Forskargruppen vid Barn- och ungdomsenheten, Göteborgs universitet, 2010.  
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liainspirerad kommunal förskoleverksamhet och man avsätter medel för 

utbildning av pedagogistor, studieresor till Reggio Emilia i Italien och kon-

sulttjänster från Reggio Emilia Institutet.  

Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken beskrivs av sina företrädare som 

”en ny svensk folkrörelse”341 med ursprung i förskolans pedagoger: ”Så 

många svenska förskollärare vill ta till sig det här och jag möter ofta en stor 

ledsenhet över att de inte får något gehör från ledningen”.342 Historieskriv-

ningen om hur Reggio Emiliafilosofin uppstår berättar om en utpräglat anti-

auktoritär motståndsrörelse. Även den svenska Reggio Emiliainspirationen 

framställs som förankrad i den förskolepedagogiska myllan, där det är bety-

delsefullt att ”tänkandet inte kommer uppifrån utan spirar underifrån, från 

pedagogerna”.343 Samtidigt introduceras Reggio Emiliaideologin in i försko-

lepraktiken via den övergripande makten - statsapparaten, utbildningsväsen-

det, kommuner och stadsdelar.  

 

Genom maktens kanaler erhåller pedagogerna således direktiv om vilket som 

är det rätta sättet att handla och tänka kring förskolepedagogik. Reggio Emi-

liaideologin förankras i pedagogerna genom en ”uppifrån och ner implemen-

tering”, där ramverket (den offentliga förskoledebatten, politiska beslut, 

utbildningar sanktionerade av ledning, förskolornas organisation) strukture-

rar upp möjlighetsramar för den förskolepedagogiska praktiken. Pedagoger-

na befinner sig i ett sammanhang där röster från olika maktpositioner (fors-

kare, föreläsare, politiker, tjänstemän, chefer) definierar villkoren för den 

förskolepedagogiska praktiken. Detta kommer också till uttryck i de inter-

vjuade pedagogernas berättelser.  

 

Men i intervjusvaren blir det även tydligt att pedagogerna inte betraktar sig 

som underordnade en dominerande förskolediskurs. Istället är de entusiastis-

ka, positiva och hängivna den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. I en-

lighet med Foucaults terminologi kan man säga att den disciplinära maktens 

mål också blivit till pedagogernas. Genom att identifiera sig med maktens 

önskan om en Reggio Emiliainspirerad förskoleverksamhet och omvandla 

den till en egen önskan kan man säga att pedagogerna disciplinerar sig själ-

va. Detta leder till att de ifrågasättande tankar kring verksamheten som pe-

dagogerna härbärgerar inte uttrycks i en dialog om hur man kan göra annor-

lunda i den pedagogiska praktiken. Det upprättas gränser kring det som är 

                                                      
341 Marika Gedin, 2008, s. 32. 
342 Maria Nöjd, 2011. 
343 Marika Gedin, 2008, s. 10. 
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möjligt att tala om, och pedagogerna följer det förskolepedagogiska samta-

lets utmärkta rågångar. På så sätt undertrycks möjligheterna till förändring 

och utveckling.   

 

Det övervakande ögat 

En central frågeställning hos Foucault handlar om subjektets ”frivilliga” 

inordning i den diskursiva maktens bojor - hur underkastas egentligen sub-

jektet? Vilka strategier är verksamma i framställandet av den disciplinerade 

individen? Enligt Foucault är en av den disciplinära maktens främsta tekni-

ker ”den hierarkiska övervakningen”, där ”den belysning (undersåtarna) 

utsätts för befäster det grepp makten har om dem”.344 Som tidigare nämnts 

placeras barnen via förskolornas användning av observation och pedagogisk 

dokumentation på en ständig synlighetsarena. Seendet och synliggörandet i 

den pedagogiska dokumentationens kontext fungerar som en normerings-

praktik, där barnen skapas och skapar sig till önskvärda individer.  

I intervjusvaren framgår att det inte bara är barnen som utsätts för övervak-

ning på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna. Pedagogerna granskar 

också varandra, och i den processen inordnas de pedagoger som överträder 

Reggio Emiliaideologins möjlighetsramar: ”Inte ge färdiga svar! Jag jobbar 

med mina kollegor, ’Stopp!’ skriker jag! (5)”. På de Reggio Emiliainspirera-

de förskolorna utvecklas en kultur där det blir legitimt att iaktta och ifråga-

sätta varandras agerande: 

Den öppna dialogen kom nog i kommunens utbildningar – det där att 

det är viktigt att reflektera tillsammans. Det är ju inte personangrepp. 

Utan mer konstruktiv kritik som gör att man växer i arbetslaget. I bör-

jan var det ganska svårt det där med att kunna ge och ta kritik (15)  

Det övergripande ramverk som stakar ut gränserna för vad som är önskvärt i 

en Reggio Emiliainspirerad pedagogik kompletteras av en praktik där peda-

gogerna själva är aktiva upprätthållare av Reggio Emiliaideologins normer. 

På det sättet fostrar pedagogerna varandra in i det rätta sättet att tänka: 

Med det regelverket vi har i den här kommunen får vi in ny personal 

som inte förstår hur vi gör med inskolningar och förhållningssätt, att 

man inte bara kan göra som man vill. Om vi håller på med vatten så 

                                                      
344 Michel Foucault, 2003, citat s. 171, 188. 
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betyder inte det att man ska ta av barnet i blöja och plaska, utan det är 

ett experimenterande med vatten (4) 

Den reflektionskultur som Reggio Emiliaideologin är bärare av innebär ock-

så att pedagogerna blir till objektiva iakttagare av sitt eget subjekt. Här fyller 

den pedagogiska dokumentationen en viktig funktion eftersom den synliggör 

pedagogens verksamhet.  I nätverk och reflektionsgrupper granskas pedago-

gerna i syfte att förändra den förskolepedagogiska praktiken och rikta peda-

gogernas tankar i en Reggio Emiliainspirerad riktning: 

Alla som jobbade var med i de här nätverken med Reggio Emiliainsti-

tutet och det gav så otroligt mycket! Man blir provocerad och belyst 

och problematiserad, både verksamheten och pedagogerna! (…) Jag 

hade förmånen att få visa ett projekt för X i ett sådant nätverk och fick 

titta på projektet tillsammans med honom. ”Vad har ni gjort, vad kan 

utvecklas, vad har ni missat, om ni hade tänkt annorlunda, vad hade 

hänt då?” (…) Allt med Reggio Emiliainstitutet är spännande! Man 

blir nästan en grubblare efteråt och ifrågasätter sig själv. Och det är 

kul tycker jag! Om man tycker att något är jättebra, och så kommer X 

och så tänker man tvärtom, att man kunde ha gjort helt annorlunda (5) 

Att granska och bli granskad, ifrågasätta och bli ifrågasatt är för Reggio 

Emiliaideologin en viktig del av förskolans förändringsarbete. Genom ”kri-

tisk dialog och ökad självreflektion”345 kan man dekonstruera den tidigva-

rande förskolediskursen och på samma gång konstruera en ny pedagogisk 

praktik och nya sätt att se på barn och barndom:  

Genom samarbetet inom projektet har vi lyckats uppmuntra en mer re-

flekterande och kritisk attityd gentemot pedagogisk praktik. Istället för 

det vanliga svaret när man ställs inför förändringar – dvs. ”Så här har 

vi alltid gjort, varför ska vi ändra på det? – har pedagogerna blivit 

öppna för att problematisera sitt eget tänkande; de prövar ut nya be-

greppsliga verktyg och ändrar sin pedagogiska praktik. De har sett att 

praktiken kan förändras och insett att de har makt över sin egen prak-

tik, att de själva kan tänka och handla.
346

 

Också i Reggio Emilia i Italien är en kritisk granskning och självreflekteran-

de attityd betydelsefull för utvecklingen av den förskolepedagogiska prakti-

ken likväl som den personliga utvecklingen: 

                                                      
345 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 209. 
346 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 209. 
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Orietta: Jag skulle också kunna fundera mer förutsättningslöst över 

hur det är att bli observerad av kritiska ögon och över möjligheten att 

man också kan bli negativt tolkad. Men jag skulle se detta som något 

som kunde hjälpa mig att utvecklas – jag har insett hur det kan hjälpa 

mig i sökandet efter min egen identitet, både en professionell och en 

personlig identitet.
347

 

Den granskande reflektion som är ett fundament i Reggio Emiliapedagogi-

ken har som syfte att befria pedagogernas (och barnens) tankar. Samtidigt 

fyller detta arbetssätt en övervakande funktion. Pedagogerna vet att det man 

gör i den förskolepedagogiska praktiken kommer att visas upp för pedago-

gistor, chefer, konsulter, diskuteras i reflektionsgrupper och på nätverksträf-

far, och att de därmed befinner sig i strålkastarljuset. I nätverken och i re-

flektionsgrupperna kan pedagogerna sedan reflektera över arbetet tillsam-

mans med varandra, med ledning eller nätverksledare, och pedagogernas 

arbetssätt kan ifrågasättas och justeras - ”vad har ni gjort, vad kan utvecklas, 

vad har ni missat, om ni hade tänkt annorlunda, vad hade hänt då?”(5). Nät-

verkens övervakande och fostrande funktion skrivs fram i den Reggio Emi-

liainspirerade litteraturen som ett sätt att utveckla den egna professionen: 

Det är också viktigt att bygga upp sin professionalism genom att be-

rätta vad man åstadkommit. Där har nätverket också alltid varit vik-

tigt. Att vi hade med oss material och berättade om vårt arbete. Vi fick 

mycket bekräftelse av varandra, men försökte också träna oss i att tän-

ka på varför vi gjorde det vi gjorde – och att ge varandra kritik. Men 

vi var verkligen ovana vid att granska varandra kritiskt och ta emot 

kritik utan att det blev personligt.
348

 

Genom reflektion och observation kan således i enlighet med Foucaults ter-

minologi en ”definierad, reglerad övervakning” iscensättas som ”ingår i själ-

va hjärtat av undervisningen (…) som en inneboende mekanism”349, vilken 

säkerställer att det pedagogiska förändringsarbetet går i önskvärd riktning 

och att pedagogerna håller sig ”inom ramen” (16). Det blir till ”ett integrerat 

system” av kontroll som vid sidan av det strukturerande ramverket kan leta 

sig in i pedagogernas själ och dirigera hur det är möjligt att tänka.350 Det här 

förfaringssättet är också kännetecknande för den disciplinära makten: 

                                                      
347 Amelia Gambetti, 2007, s. 133. 
348 Marika Gedin, 2008, s. 33. 
349 Michel Foucault, 2003, s. 178. 
350 Michel Foucault, 2003, s. 178. 
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Den är också organiserad som en mångfaldig, automatisk och anonym 

makt, ty övervakningen åvilar visserligen individer, men den fungerar 

dock som ett nätverk av relationer uppifrån och ner och även i viss 

mån nerifrån och upp samt i sidled; detta nät ”håller ihop” det hela 

och genomkorsar helheten med maktyttringar som stöder sig på var-

andra: ständigt övervakade övervakare.
351

 

Är den reflektionskultur som råder på de Reggio Emiliainspirerade försko-

lorna en chimär där intentionen att frigöra människans tankar transformeras 

till en implementering av en specifik förskolediskurs? Intervjusvaren visar 

att det finns tydliga föreställningar om hur man bör tänka och handla på de 

undersökta förskolorna. De visar också att pedagogerna lyssnar till Reggio 

Emiliafilosofins direktiv även då de krockar med deras egen känsla för vad 

man bör göra i mötet med barnet. Samtidigt strävar pedagogerna själva efter 

att arbeta i enlighet med en Reggio Emiliainspirerad pedagogik, där det som 

eftersträvas av de olika aktörer som ingår i ramverket är också eftersträvans-

värt för pedagogerna. Inte i form av en förtryckande makt utan som en frigö-

rande kraft, vilket Lenz-Taguchi uttrycker: 

Att subjektet självt är inbegripet på detta sätt i ett maktproducerande 

som opererar via ett tänkande, en inställning, en föreställning – en 

mentalitet – har Foucault begreppsliggjort i termer av "governmentali-

ty" (…) den styrningsrationalitet som opererar via självreglering, och 

med utgångspunkt från subjektets frihet, dvs att subjektet inte är i en 

situation av repressivt tvång, utan är en autonom individ som förvän-

tas handla, leva och fatta beslut i sitt eget liv. Den här förståelsen av 

makt, skriver Foucault, förutsätter därför subjektets frihet.
352

 

En av de intervjuade pedagogerna kommenterar motsatsförhållandet mellan 

tvång och frihet: ”Man får nya kollegor och ska muta in dem i ramarna men 

ändå tala om friheten” (2). På samma gång som grogrunden för den Reggio 

Emiliainspirerade pedagogiken är frigörelse från förtryck – i form av en 

hierarkisk och auktoritär samhällsstruktur och en styrning av individens tan-

kar – tycks den själv upprätta ett ramverk för likriktning av pedagogernas 

tankar.  

 

 

                                                      
351 Michel Foucault, 2003, s. 178. 
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Precisa idéer och ett tydligt arbetssätt 

Är den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken auktoritär till sin struktur trots 

motsatta intentioner? Finns i Reggio Emiliafilosofins fundament en tydlig 

styrning, vilken stakar ut gränserna för vad som är möjligt och som man som 

pedagog okritiskt bör förhålla sig till? I Mannen från Reggio Emilia inter-

vjuar Carlo Barsotti Malaguzzi, som berättar om vikten av att upprätthålla 

det ”rätta” sättet att tänka: 

Jag är väldigt uthållig, väldigt envis. Jag har en grundmurad vilja. Jag 

vill aldrig förlora några fältslag, jag vill vinna dem. Och jag måste få 

med mig alla som tänker som jag, som tänker bättre än jag eller som 

tänker annorlunda än jag (…) Om det inte finns en stark hängivelse, 

kommer de yttre, fientliga krafterna och påtryckningarna att vinna 

(…) Ju mer man på något sätt känner sig som medhuvudrollsinneha-

vare i en verksamhet av detta slag, desto mer noggrann är man och 

ofördragsam inför varje ovisshet. Du förstår, detta är en skatt, en kul-

turell skatt, en stor skatt. Och att tänka på att den kan komma i oord-

ning eller låta sig lugnas ner… För om man bara sänker försvaret det 

minsta, tränger saker in. De tränger in bland ens vänner, ens medarbe-

tare, in i organisationen i allmänhet.353 

Till skillnad från den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har den svenska 

förskolepedagogiken inte samma tydliga inriktning och struktur. Enligt Bar-

sotti arbetade man i Stockholm under 80-talet inte enligt några ”precisa idé-

er” och man hade inte heller ”ett tydligt sätt att arbeta”. Däremot fanns det 

till skillnad från i Reggio ett demokratiskt förhållningssätt mellan pedago-

gerna och i relation till barnens föräldrar:  

I Reggio arbetade man med en mycket precis filosofi, och längs utsta-

kade, mycket tydliga, spår. I Stockholm, med mycket god vilja men 

utan precisa idéer att följa, var det en ständig ansträngning och ett 

ständigt springande för att bistå barnen, utan ett tydligt sätt att arbeta 

(…) En annan avgörande skillnad utgjordes av det faktum att det på 

den svenska förskolan fanns en stor lust till demokraticism bland per-

sonalen och i deras förhållande till familjerna. I Reggio var situationen 

helt annorlunda. Även om personalen inte var slavar under någon hie-

rarki, hade de en stor respekt för varje medarbetares grad av erfarenhet 
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och förhållandet till föräldrarna var respektfullt, men mycket tydligt 

och definierat.354 

Den svenska förskolepedagogiken framställs i Barsottis text som demokra-

tisk, icke-hierarkisk och ”oprecis”, det vill säga utan tydliga riktlinjer och 

rättesnören. Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har däremot en mer 

hierarkisk struktur och ”utstakade, mycket tydliga spår”. Det här förhåll-

ningssättet framkommer också i pedagogernas intervjusvar, där det finns ett 

definierat och ”rätt” sätt att tänka och göra förskolepedagogik, likväl som ett 

felaktigt.  Frågan är hur det går att realisera ett verkligt lyssnande och en 

levande dialog om pedagogernas tankar kringgärdas av ”rätt” och ”fel”, mås-

ten och förbud.  Och är det möjligt att fostra den demokratiska samhälls-

medborgaren inom ramen för en sådan förskolekultur? 
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Del III  

Barnens röster 

 

I en Reggio Emiliainspirerad pedagogik ska barnens röster vara navet för 

den förskolepedagogiska praktiken. Det är kring deras meningsskapande 

som den pedagogiska verksamheten förväntas cirkulera och det är deras tan-

kar och teorier som antas driva verksamheten framåt och synliggöras på 

förskolans väggar. Målsättningen är att barnen själva ska äga makten över 

sina lärprocesser och att de ska uppleva sig vara lyssnade till och respektera-

de som jämlika samhällsmedborgare i den ”första offentlighet” som försko-

lan utgör.  

 

Det här är också en målsättning för de intervjuade pedagogerna. Deras inter-

vjusvar visar att de strävar efter att låta barnens intressen ligga till grund för 

den pedagogiska verksamheten och efter ett lyssnande förhållningssätt som 

stärker barns bild av sig själva som kompetenta samhällsmedborgare med 

självklar rätt att bli lyssnade till med respekt.  Men intervjuerna visar också 

att vardagen i förskolan ofta styrs av andra röster än barnens, inte minst då 

det gäller intressen som manifesteras i olika projekt. 

  

Vilka upplevelser har då barnen av att vara lyssnade till, hur resonerar de 

kring sitt meningsskapande och sitt inflytande över förskoletillvaron? Studi-

ens föregående kapitel redovisar och analyserar pedagogernas berättelser om 

lyssnande i förskolans verksamhet, där ”barnens röst” framträder via peda-

gogerna. I detta avsnitt redovisas hur barnen själva berättar om ”lyssnande” i 

en Reggio Emiliainspirerad praktik. På så vis är intervjusvaren även en 

kommentar till pedagogernas bild av det lyssnande som äger rum på försko-

lorna.  

Barns berättelser om lyssnande 
 

Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har genom begreppet ”lyssnan-

dets pedagogik” laddat ordet ”lyssnande” med ett innehåll som är vagt och 

svårdefinierat. Samtidigt regleras lyssnandet av stringenta tekniker, vilket 

kommer till uttryck i pedagogernas intervjusvar där de beskriver sig lyssna 

till förskolans barn på ett närmast metodiskt sätt. I barnintervjuerna efterfrå-
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gas barnens egna erfarenheter av lyssnande i en förskolekontext. Följande 

intervjufrågor ingår i avsnittet ”Barns berättelser om lyssnande”: 

  

- Vad betyder att man ska ”lyssna på någon?” 

- Brukar du lyssna på dina fröknar? 

- Brukar fröknarna lyssna på barnen på dagis/förskolan? När då? 

- När du blir ledsen eller arg på dagis/förskolan, brukar någon hjälpa 

dig då? Vem då?  

 

För barnen ingår ordet ”lyssna” i två skilda kontexter. Nio av barnen kopplar 

samman frågeställningen ”vad betyder att man ska lyssna” med ett kommu-

nikativt och prosocialt slags lyssnande, där man väntar på sin tur, inte pratar 

när någon annan pratar, ”är en bra kompis” (5) eller lyssnar ”noga” för att 

den man lyssnar till inte ska bli ledsen (4). För sju av barnen betyder ”att 

lyssna” istället att man som barn ska fokusera på det som de vuxna på för-

skolan säger. ”Att lyssna” innebär då att ”fröknarna ska prata klart och sen 

kan man prata med kompisarna”(3) eller att man måste ”lyssna direkt” (9) på 

fröknarna och ”ha respekt”(7) för det de säger. Det innebär också att man 

som barn ska förhålla sig till givna samvaroregler som upprättas av de vux-

na, som att ”sluta bråka”(15), och följa (ibland svårbegripliga) vuxenregler 

bara för att man måste: 

Alltså – (lyssna betyder) att när det är samling och man ska få frukt då 

brukar det vara att ändå, fast man sitter i en rad och om det bara var tre 

personer och alla andra var sjuka, ändå, fast man är först, så skulle 

mitten börja med frukt! Då måste man lyssna på fröken! (8) 

En övervägande andel av barnen uppger att de ”alltid” lyssnar på sina peda-

goger. ”Att lyssna” har i det här sammanhanget den ungefärliga betydelsen 

att rätta sig efter pedagogerna. Barnen ska göra som pedagogerna säger och 

uppföra sig som pedagogerna vill: ”När fröknarna säger ’du ska leka med 

byggning’, då lyssnar jag på en gång, eller när de säger ’lek med lego’, då 

brukar jag göra det” (8). På motsvarande sätt betyder att inte lyssna att man 

är ”bråkig” (2) och inte lyder pedagogerna. Ett av barnen beskriver mot-

ståndsstrategier för att inte behöva rätta sig efter de vuxna: 

Ibland säger jag faktiskt jävlar när jag är arg. Ibland när de säger ”Du 

får inte det” då säger jag ”Jag skiter faktiskt i det!” Då blir de argare 

än Hulken! (17) 
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Att barn ska lyssna till förskolans pedagoger är alltså en given norm för de 

flesta av barnen. Intervjusvaren visar att det är självklart för barnen att lyssna 

på sina pedagoger – 90 procent av dem uppger att de antingen alltid lyssnar 

på pedagogerna (13 barn) eller att de brukar lyssna (4 barn). Men intervju-

svaren visar samtidigt att barnen inte upplever sig få samma bemötande av 

de vuxna. På frågan om barnen anser att pedagogerna brukar lyssna till bar-

nen uppger 12 av barnen (närmare 70 procent) att pedagogerna antingen inte 

alls lyssnar på barnen eller bara lyssnar under vissa villkor, till vissa barn 

eller vid specifika aktiviteter. 

 

Sju av barnen menar att pedagoger inte lyssnar på barnen på förskolan eller 

kan inte själva erinra sig att de gör det – ”Jag vet inte. Jag ser inte fröknar 

lyssna på barnen” (5), ”Nej, jag vet inget om det” (7). ”Det vet jag inte. Jag 

har aldrig hört det (13). Två av barnen förknippar icke-lyssnandet med att 

det är pedagogerna som bestämmer i förskolan och att de därför inte behöver 

lyssna på barnen: ”Nej. Fröknar bestämmer” (9). Andra refererar till upple-

velsen av att inte få stöd vid till exempel konfliktsituationer: ”De brukar inte 

lyssna när någon gör dumma saker. Då kommer de inte och pratar med dem. 

Då känns det litet tråkigt” (10). 

Fem barn menar att pedagogerna bara lyssnar under vissa villkor, som till 

exempel ”på samlingen” (3), ”när någon räcker upp handen” (6) eller ”när vi 

bygger något”(1). Det kan också vara när barnet beter sig på ett önskvärt 

sätt: 

När man säger bra, snälla saker. Då känns det bra. De lyssnar inte om 

man säger saker som inte är så bra sagt. Struntprat och så där. (14) 

 

De lyssnar inte på dom som bråkar, bara på dom som inte bråkar. (15) 

 

Fem av barnen säger att pedagogerna lyssnar till barnen och två säger att 

pedagoger lyssnar ibland. När pedagogerna beskrivs som lyssnande är de 

inte så ”arga” (17) och lyhörda för vad barnen vill göra (2) eller behöver - 

”om jag har tråkigt och vill spela spel så gör de det”(12). Pedagoger som 

lyssnar bistår också barnen genom att ingripa vid konflikter: ”Om någon 

gjort något dumt mot någon, då säger de till” (4) eller genom att trösta och 

sätta på plåster: ”Ibland om man har skadat sig och det blöder då lyssnar de 

har jag hört för då får man plåster” (13). Att vara lyhörd och att visa omsorg 

(som att hjälpa och trösta) finns även med i svaren på frågan hur barnen vill 

att en bra pedagog ska vara. Förutom att pedagogen ska vara snäll, lyssna på 
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barnen, ”inte bli helt arga” (2) eller visa respekt för barns egen vilja beskri-

ver barnen ”en bra fröken” som en pedagog som hjälper barnen, till exempel 

om de är ledsna eller vid konflikthantering:  

 

För att en fröken ska vara bra ska de göra så att barnen blir glada om 

de är arga eller ledsna. (5) 

Att de säger till barnen att de inte får göra det, slåss och puttas och 

bita, det tycker jag är det bästa. (17) 

(En bra fröken ska) säga till barn som är dumma. Bra saker som man 

säger när man är dum. (14) 

Men en lyhördhet som innebär att de vuxna på förskolan hjälper barn är ing-

en självklarhet för de intervjuade barnen. Tvärtom beskriver flera av dem 

sådana tillfällen som något speciellt och minnesvärt: 

En gång tröstade Hedda (fröken) mig när jag grät på morgonen. (13) 

När jag ramlar då brukar mina kompisar hjälpa mig. Och förut för 

länge sedan när jag ramlade då hjälpte mig fröken. (2) 

En bra fröken är som Siri och Greta. De är jättesnälla! Ska jag säga 

vad Siri gör? Om jag är kissnödig och vi äter mellanmål så ger hon 

mig att göra det! Jag får kissa! Jag behöver inte vänta till hemvisten! 

(8) 

Barnens svar på frågan om vem som brukar hjälpa dem visar hur arbetssätt 

kring ett självständigt och kompetent barn som inte behöver vuxnas hjälp fått 

fotfäste i den pedagogiska praktiken. I det första exemplet nedan kan man 

ana en uppgivenhet hos barnet över att inte få hjälp och av det andra förstår 

man att barnet har lärt sig att det är mer självklart att inte få hjälp än att få 

det: 

En bra fröken är en snäll fröken som hjälper en om man har slagit sig 

eller har tappat bort sitt kludd till sitt namn. Men en fröken ska inte 

hjälpa till och leta efter ens namn. Då får man leta i den blåa korgen 

bland jätte jättemånga namn. Men vet du om man inte hittar det då har 

man inget namn. (13) 

 

Tjejer brukar hjälpa mig. Ska jag säga vad Emelie gör när jag är led-

sen? Hon brukar fråga vad som har hänt, sedan går hon och säger till 
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dem! Hon är en jättebra kompis! I hallen kunde Muhammed inte ta av 

sin sko och då hjälpte jag och Oscar med det. Jag tog en fot och Oscar 

tog en fot. Inte fröknarna. Men en gång hjälpte Evelina (fröken) mig 

med en hand med svåra vantar. På riktigt! Hon gjorde det! (8) 

Nio av barnen besvarar frågan om vem som brukar hjälpa barnen när de är 

arga eller ledsna med att de klarar sig själva eller att det är kompisar som 

hjälper till att trösta: ”Mest min kompis Alice och Ferdinand. Ingen mer” 

(10), ”Emil, han med långt hår, han tröstar alltid mig och säger ’jättebra Pe-

ter’ med låg röst” (17). Sex av barnen säger att fröknarna brukar hjälpa till 

då barnen är arga eller ledsna: 

Ja, fröknarna säger ”vad är det” då brukar jag säga ”nån har slagit 

mig”. Då brukar de säga ”kom så pratar vi med den”. De säger ”man 

får inte slåss” då brukar barnet säga ”okej, jag ska inte slåss”. (12) 

Övriga tre svar visar att en specifik fröken brukar hjälpa till, att man en gång 

fick hjälp av fröken eller att man får hjälp av fröknar ibland, som när man 

skadat sig och det ”blöder mycket”: 

Ibland när det blir nått ont då ringer de ens mamma. Om det kommer 

blod så kommer fröknarna och de säger ”det där är inget farligt”. Om 

det blöder mycket så får man plåster! Det är sant! Men om det är litet 

blod då får man inte plåster. (9)  

”Lyssna” som imperativ eller gehör 

Enligt barnens intervjusvar kännetecknas relationen mellan barn och vuxna 

på förskolan av en hierarkisk ordning, där barnen förväntas lyssna, lyda och 

visa respekt för pedagogerna. Intervjusvaren visar att barnen upplever att det 

”lyssnande” som äger rum mellan barn och vuxna i förskolan är av asym-

metrisk karaktär, där barnen förväntas lyssna på pedagogerna, men pedago-

gerna inte lyssnar lika mycket på barnen. Lyssnandet sker också under speci-

fika villkorsramar, där ett visst beteende – som att räcka upp handen, bygga 

något, eller säga ”bra, snälla saker” – genererar (eller belönas med) pedago-

gens lyssnande. För barnen har begreppet att lyssna i relation till pedagogen 

främst betydelsen att göra som pedagogen säger/vill.  

När pedagogerna av barnen beskrivs som lyssnande innebär det att de har ett 

lyhört bemötande eller på olika sätt bistår barnen. På motsvarande sätt kan 

frånvaron av lyhördhet och bistånd leda till att pedagogerna i barnens inter-
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vjusvar beskrivs som inte lyssnande. Ställt i relation till pedagogernas inter-

vjusvar blir det tydligt att det lyssnande förhållningssätt som eftersträvas av 

pedagogerna inte har samma innebörd som det lyssnande barnen önskar av 

sina pedagoger. Pedagogernas intervjusvar redogör för en strävan bort från 

bistånds- och omsorgsaspekter av pedagogiken till förmån för det kompeten-

ta och självständiga barnet som själv eller med hjälp av sina kompisar klarar 

av förskoletillvaron. Som pedagog ”lyssnar” man mer till ett självständigt 

och aktivt barn än till ett barn som signalerar behov eller ber om hjälp. Bar-

nen efterfrågar däremot sina pedagogers stöd och flera av dem kopplar sam-

man pedagogernas förmåga att lyssna med förmågan att ge stöd.  

Endast fem av de intervjuade barnen (knappt 30 procent) menar att pedago-

gerna lyssnar till barn på förskolan. Som en jämförelse kan nämnas en un-

dersökning som Barnombudsmannen gjorde av barn som gick i förskole-

verksamhet under åren 1994 – 2000, där 70 procent av barnen upplevde att 

pedagogerna alltid eller ofta lyssnade på dem.355 Många av barnen mindes 

också att ”förskolepersonalen lyssnade särskilt på dem när de var ledsna (…) 

att de lyssnade om man ville ha hjälp med något eller hade gjort sig illa”.356 

Barnen i Barnombudsmannens undersökning uppgav alltså att pedagogerna 

till övervägande del lyssnade till dem och hjälpte dem när de behövde hjälp, 

medan barnen i den här undersökningen har mindre av den erfarenheten.  

Det faktum att många av pedagogerna ger uttryck för en önskan att bistå 

barnen stämmer överens med barnens tankar om vad det innebär att vara en 

lyssnande pedagog. När pedagogerna i mötet med de enskilda barnen väljer 

att agera på ett annat sätt än det föreskrivna (som till exempel att hjälpa dem 

med påklädning, trösta, eller ge svar på frågor) ger de i själva verket det 

gensvar som barnen ofta menar är kännetecknande för en ”bra” och lyssnan-

de pedagog. Men ett sådant gensvar motverkas av den strukturerande lyss-

nandeakt som förutsätter distans, analys och utifrånperspektiv, vilket får 

konsekvenser för barnens upplevelse av att vara lyssnade till i förskolan. 

   

I Kerstin Stranders avhandling Jag är glad att jag gick på dagis minns 40 

ungdomar sin daghemstid under 70- och 80-talet. I ungdomarnas berättelser 

framkommer att pedagogerna i hög utsträckning bistod barnen, särskilt vid 

                                                      
355 Barnombudsmannen, 2007, s. 59. I undersökningen ställdes frågan ”Lyssnande personalen 

på dig när du ville berätta något?”.  
356 Barnombudsmannen, 2007, s. 59. 
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konflikthantering, vilket ”upplevdes som en stor trygghet och har införlivats 

i minnet som en prototyp för hur det bör vara” 357: 

Det blev nästan aldrig så att man blev så där orättvist behandlad (…) 

dom tog ju tid på sig liksom… dom fråga liksom vad hände då (…) 

Dom lyssna alltid på en på dagis. Dom brydde sig ju liksom, fröknar-

na.
358

 

De intervjuade ungdomarna betonar vikten av relationer till pedagogerna, 

och de ”söker mötet och den personliga kontakten med de vuxna”. 359 Positi-

va relationer kännetecknas enligt dem av ”förståelse, kunskap och äkta en-

gagemang”.360 Ungdomarna skiljer mellan pedagoger som förstod respektive 

inte förstod barnen. De pedagoger som förstod kunde ”empatiskt (…) upple-

va hur barn tänker och känner”361 - det vill säga med Sterns terminologi tona 

in barnets upplevelser och ge ett genuint gensvar. Resultaten från de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna väcker tankar kring vad som händer när det 

mellanmänskliga samspelet regleras av metoder och när ett spontant gensvar 

förhindras av normerande föreskrifter om vad som är rätt och fel. Barnens 

intervjusvar tyder på att det reglerade lyssnande som förespråkas och prakti-

seras i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken inte uppfattas som ett 

genuint lyssnande av förskolans barn.  

Barns berättelser om vad som är meningsfullt 

I analysen av pedagogernas intervjusvar diskuteras hur pedagogernas tolk-

ning av det som är meningsfullt i barnens aktivitet handlar om framför allt 

matematik och naturvetenskap. Intervjusvaren visar också hur den pedago-

giska miljön svarar mot ett begränsat och reglerat urval av aktiviteter. Här 

redovisas hur barnen själva reflekterar över sitt meningsskapande på försko-

lan. Följande intervjufrågor ingår i avsnittet ”Barns berättelser om vad som 

är meningsfullt”: 

- Vad är roligast att göra på dagis/förskolan?  

- Vad brukar du längta efter när du har varit hemma några dagar? 

- Är det något som är tråkigt att göra? 

                                                      
357 Kerstin Strander, 1997, s. 164. 
358 Kerstin Strander, 1997, s. 116. 
359 Kerstin Strander, 1997, s. 166. (min kursiv). 
360 Kerstin Strander, 1997, s. 166. 
361 Kerstin Strander, 1997, s. 166. 
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- När blir du mest glad på dagis/förskolan? 

Frågan "Vad är roligast att göra på dagis/förskolan" syftar till att synliggöra 

vilka aktiviteter som barnen tycker är de mest centrala i förskoleverksamhe-

ten, som de förknippar med lust och glädje och därmed tillskriver menings-

fullhet. Sexton av de arton barnen säger att lek med kompisar är det roligaste 

på förskolan, och de båda återstående tycker att bygga tillsammans med 

kompisar är roligast. De lekar som beskrivs kan delas in i underkategorierna 

rollek (som att leka i dockvrån, leka slott, mamma-pappa-barn eller att man 

kör tåg eller bil) eller rörelselek (som att brottas, jaga tjejerna, dansa, leka 

cirkus, kurragömma). Allt detta handlar om vad barnen gör tillsammans med 

olika namngivna kompisar, och lekarna förefaller initieras och genomföras i 

barnens egen regi, bortom vuxenvärldens styrning:  

Leka och leka i salongen. Jag leker med Trudy, Lisabet och Aisha. Att 

man får låtsasfärg på håret och sminkar. (3) 

(Roligast är att) rita och vara i dockvrån och leka mamma pappa barn 

och göra massa olika saker med Naomi, Iman och Bella och Gracia! 

(6) 

Brottning och sånt. Jag brukar brottas med mina kompisar. (11) 

Några av barnen nämner vid sidan av leken aktiviteter som att rita eller lägga 

pussel som det roligaste på förskolan. Ett barn säger att förutom leken är 

experiment roligast: 

Leka och göra experiment (…) Vi har gjort experiment idag om man 

ska ha hjälm eller inte. Vi gjorde det på ägg och låtsades med vår fan-

tasi att det var vårt huvud. Vera kommer på experimenten. Det var 

ganska läskigt när det var ett ägg som inte var kokt. (10) 

Att barnen själva ser leken som det mest meningsbärande i sin förskoletillva-

ro märks också i svaren på frågan ”När blir du mest glad på da-

gis/förskolan?”. Tolv av barnen säger att de blir mest glada när de leker, och 

ytterligare tre blir mest glada av sådant som har att göra med kamratrelatio-

ner: 

När alla mina kompisar leker med mig. Då känns det bra, det blir ro-

ligt! (3) 
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När jag får vara inne och vara i dockvrån. Jag blir jätteglad om det 

finns någon plats kvar. Då skriker jag för att jag blir så glad. Men man 

får inte skrika på dagis. (13) 

En gång pussade jag Naima på munnen, då blev jag jätteglad! Jag äls-

kar Naima. Jag är kär i Naima! (7) 

Även frågan ”Vad brukar du längta efter när du varit hemma några dagar?” 

visar hur betydelsefull leken är - sex av barnen säger att de mest av allt läng-

tar efter att leka och ytterligare en efter att vara med sina kompisar. Två sä-

ger att de längtar mest efter att rita, en efter att läsa bok, en efter att gå ut och 

en efter att vara i byggrummet. Men sex av barnen – eller en tredjedel - säger 

att de inte längtar till förskolan, vilket är ett resultat som väcker funderingar: 

Jag längtar inte. Jag vill göra något annat. Vara hos mormor och mor-

far. (16) 

 

Jag längtar inte så mycket efter förskolan för jag tycker inte det är så 

roligt. Det är roligare hemma för jag andra roligare coola saker. Här 

finns det bara en Star Wars-legobit! (18) 

Som svar på frågan om vad som är tråkigt på förskolan – (det förmodat 

minst meningsfulla) beskriver barnen konsekvent den reglerade tillvaron på 

förskolan - struktureringen av tiden, inordningen i grupper och begränsande 

regler för olika aktivitetsstationer – som hindrar dem från att göra det de vill. 

Barnen har en tydlig bild av hur deras verksamhet styrs av olika bestämmel-

ser om vad de får och inte får göra. Flera av barnen berättar till exempel om 

när det är ”fullt” på den station där kompisarna leker:  

(Det är tråkigt) att vara själv. Jag är det ibland när mina bästa kompi-

sar inte är i det rummet jag vill vara och det är fullt. (14) 

Jag brukar längta efter mina kompisar och vara i dockvrån. Jag vill 

alltid vara i dockvrån, hela tiden varje dag. Om det är fullt och alla 

namnen har satts upp, då får jag inte vara där, då får jag vara på rita el-

ler byggrummet. Man får bara vara fyra i dockvrån och i byggrummet 

får man vara sex och i våtrummet får man vara fem. Om det är fullt får 

man gå till en annan station. Då får man ta sitt namn i handen och gå 

och titta om det finns en plats kvar på en annan station. Då sätter man 

sitt namn där. Men man får inte sätta namnet på någon annans och 

man får aldrig tränga bort någons namn (13) 
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Miljön beskrivs av barnen som både reglerad och reglerande. Varje rum har 

sin givna funktion vars gränser inte får överträdas: ”Det är bara tre som får 

vara i bokhörnan och då ska man vila eller läsa bok. Man får inte ta andra 

saker dit!”(8).  Sex av barnen säger att det tråkiga på förskolan är när man är 

hänvisad till en miljö där kompisarna inte är, eller när man blir beordrad att 

delta i en aktivitet man inte har intresse för:  

(Det är tråkigt när) fröknarna säger ”du ska gå till ateljén och du ska 

gå till bokhörnan”. Fast jag vill inte vara i bokhörnan! (9) 

Att bygga lego är jättetråkigt. Men jag vågar inte säga det för jag vill 

inte heller säga det. (13) 

Även frånvaron av material som dockor och bilar beskrivs som ett hinder för 

barnens meningsskapande. Åtta av barnen kritiserar bristen på leksaker i 

förskolan: 

(Hemma är det roligt att) leka med dockor att de är bebisar! En heter 

Fifi och så har jag två pojkar och första pojken har bara en mössa som 

bara ramlar av hela tiden! Och hemma har jag massor av fina monst-

rar! På förskolan finns bygg och sådant där material och mattor så vi 

kan vila och filt. Inte dockor. Jag brukar hämta små dockor till dagis 

för man ska inte ta med sig stora saker. (2) 

Jag tycker att det är mycket roligare att vara hemma än på dagis för 

där är det mycket roligare grejer. En brandbil med en lampa på taket 

och om man trycker på den börjar den blinka. Det finns inte sådana 

grejer på dagis. Jag har aldrig sett sådana grejer på dagis. (5) 

För att kompensera förskolornas avsaknad av leksaker kan barnen ibland ta 

med sig dockor eller bilar hemifrån. Men alla barn har inte den möjligheten, 

och dessutom finns regler för vad man får ta med sig, som att man bara får ta 

med sig ”små” saker: 

Det finns inte docka här. Man får inte ta med sig stora saker, bara små, 

hjärta och Barbie och väska. Anna har inte med sig för hennes mam-

ma har inte Barbie. Hon får låna mina. Bara Maria har. (3) 

De projektstyrda aktiviteterna beskrivs av barnen ha en på flera sätt styrande 

funktion. Dels avbryter projekten och projektgrupperingarna barnens egen 

aktivitet: 
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När man ska gå till samlingen så plingar de i en klocka. Då får man 

sluta leka och städa upp och gå till sin samling och ha projektgrupp. 

Sen kanske det har kommit andra till dockvrån och då är det fullt, för 

det får bara vara fyra i dockvrån. Det är tråkigt. (13) 

Varje projektgrupp har också en anvisad plats i rummet och inordnar barnen 

i tiden genom strikta scheman: 

(Tråkigt är) på tisdagar och fredagar då har vi grupper, kanin och hus-

djur och ormgrupp. Kaningruppen ska vara här på mitten och husdjur 

här och ormgrupp här. Fröknarna bestämmer vad man ska göra. Efter 

samlingen bestämmer fröknarna att en grupp ska gå ut och en grupp 

ska gå till ateljén och en grupp ska gå till hemvisten. (8) 

Vad projekten egentligen handlar om kan vara svårbegripligt för barnen. 

Även när de tycker att det är roligt är inte alltid aktiviteten en del i ett tydligt 

sammanhang:  

      Alla barn ritar hus! Jag vet inte varför, men det är roligt! (1) 

På en projektgrupp får man bygga labyrinter. Och jag tog en tomte 

som skulle hitta sina paket och det var jätte jättesvårt. En grupp håller 

på med tegelstenar. Och det är mjölkpaket som är tegelstenar och dem 

ska vi limma fast. (13) 

Också samlingarna nämns bland det som är tråkigt på förskolan. ”Inne äter 

man bara frukt och lyssnar på fröken och har samling. Det är inte roligt för 

man bara sitter i trappan”(2), ”Alltid ska vi ha samling och då ska vi alltid 

lyssna och vara tysta” (9), ”Att göra på samlingen (är tråkigt). Samling det 

tar länge” (11). 

 

Meningsskapande i marginalen 

Barnens intervjusvar visar tydligt att de upplever leken som det mest me-

ningsskapande på förskolan. Med ”lek” avses i intervjusvaren barnens på 

egen hand initierade och genomförda aktiviteter. Barnen menar att lekande 

och lek med kompisar är det som är roligast på förskolan, de säger att leken 

är det som gör dem mest glada i förskolans kontext, och det är framför allt 

leken de längtar till om de varit hemma några dagar. Det som är tråkigt är 

brist på leksaker och att göra sådant man inte själv har valt. Det är också 

tråkigt att inordna sig i den organisatoriska struktur som råder på förskolor-
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na, där barnen placeras i bestämda miljöer och projektgrupper, står i led eller 

har samling. En tredjedel av barnen säger att de inte längtar till förskolan 

utan hellre vill vara hemma. 

  

Ställt i relation till pedagogernas intervjusvar finns en diskrepans mellan hur 

barnen beskriver sitt meningsskapande och pedagogernas tolkning av bar-

nens mening. I pedagogernas intervjusvar får leken relativt litet utrymme och 

nämns i flera intervjusvar i samband med ordet ”bara” – ”om barnen bara 

leker” (8), ”bara en lek” (15), ”bara gör en rollek” (16), ”de är inte bara ett 

barn som går hemifrån och hit och leker” (2). ”Färdiga” leksaker undviks på 

förskolorna till förmån för ”skapande” material och material för experiment, 

bygg och konstruktion, och i projekten omvandlas barnens lek till den äm-

nesorienterade aspekten av lärandet. För barnen är däremot lek och att leka 

med kompisar själva essensen i förskolans verksamhet.  

Att det är lek och kompisar som är den viktigaste verksamheten framkom-

mer även i andra undersökningar som utgår från barns tankar och åsikter. I 

Barns syn på vuxna intervjuar Elisabeth Arnér och Britt Tellgren barn som 

går i förskoleklass: 

Då barnen talar om vad som är roligast på lekis så nämner de genom-

gående att leka och att leka med kamrater som det allra roligaste.362 

Också för barnen i Barnombudsmannens undersökning är lek och att vara 

med kompisar den roligaste aktiviteten i på förskolan.363 Att leken är den 

verksamhet som för ungdomarna även är mest minnesvärd visar både Stran-

ders avhandling364 och Jacobsson och Paulssons studie Det var då – ungdo-

mars uppfattning av sin daghems- och fritidstid: 

Leken och kamraterna var det dominerande minnet. Beskrivningarna 

är glada och livfulla. Den lek barnen själva tog initiativ till respektive 

den de lekte med sina kamrater är den de minns bäst. Den självinitie-

rade verksamheten skiljer sig klart från de vuxenledda aktiviteterna 

som barnen inte alltid förstod. 365 

I undersökningar där barns egna röster får komma till uttryck blir det således 

tydligt att lek är den roligaste - och därmed underförstått den mest menings-

                                                      
362 Elisabeth Arnér och Britt Tellgren, 2006, s. 52. 
363 Barnombudsmannen, 2007, s. 53. 
364 Kerstin Strander, 1997, s. 170. 
365 G, Jacobsson, och I, Paulsson, 1991. Undersökningen refereras till i Strander 1997, s. 24. 
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fulla - aktiviteten i förskolan.366 Det som upplevs mindre meningsfullt – eller 

tråkigt – är enligt barnen ofta aktiviteter som iscensätts eller kontrolleras av 

de vuxna: 

Exempel på vad som betraktas som tråkigt är oftast av pedagogen ini-

tierade aktiviteter som barnen själva kallade ”lugna lekar som tar lång 

tid” (…) Mycket av det som de vuxna bestämmer i förskolan framstår 

ibland som tråkigt och tröttsamt för barnen.
367

 

I Stranders undersökning har de aktiviteter som initieras eller struktureras av 

vuxna (som till exempel samlingen) lämnat vaga eller fragmentariska min-

nesspår hos ungdomarna: ”Man hade upprop och så där. Och sen så hade vi 

lekar – ringlekar. Jag kommer ihåg nån snigel. Jag tyckte det skulle gå fort 

så man kunde leka”368. Även Barnombudsmannens undersökning visar att 

vuxenledda aktiviteter som vila eller samling tillhör det som barnen tycker är 

tråkigast på förskolan.369 De tillfällen i förskoletillvaron som präglas av 

struktur och vuxenkontroll är för barnen också mindre glädjefyllda än den 

fria leken, menar Barnombudsmannen: 

Vuxna är ofta ”glädjedödare” i förskola och skola. Samling och målti-

der, då vuxna har kontroll, innehåller mycket litet skratt. Fri lek och 

utelek, då barnen har kontroll, rymmer mer skratt. Motsatsen till lek 

och humor är nyttan.
370

 

Leken är barnens egenhändigt skapade kultur och står för frihet från kontroll 

till skillnad från aktiviteter anordnade av pedagogerna, som istället är kon-

trollerade och ofta utan begripligt sammanhang.371 I likhet med barnen i 

Barnombudsmannens undersökning372 och ungdomarna i Stranders avhand-

ling373 skiljer barnen på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna mellan den 

verksamhet som initieras av dem själva och den som arrangeras av vuxna. 

Även de uppger att det tråkigaste på förskolan är situationer som känneteck-

nas av vuxnas kontroll – som projektarbeten, samling eller att vara i miljöer 

                                                      
366 Även andra undersökningar som baserar sig på barns egna tankar och åsikter visar att leken 

av barn uppfattas som den roligaste (mest meningsfulla) aktiviteten. Se Kerstin Strander, 

1997.   
367 Elisabeth Arnér och Britt Tellgren, 2006, s. 53-54. 
368 Kerstin Strander, 1997, s. 152. 
369 Barnombudsmannen, 2007, s. 55. 
370 Barnombudsmannen, 2007, s. 56. 
371 Kerstin Strander, 1997, s. 24; Elisabeth Arnér och Britt Tellgren, 2006, s.54. 
372 Barnombudsmannen, 2007, s. 53. 
373 Kerstin Strander, 1997, s. 24. 
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man inte själv har valt. Barnens mest meningsfulla verksamhet avbryts enligt 

intervjusvaren på olika sätt av sådant som kan betraktas som vuxnas ”me-

ning”. Som barn får man ”städa upp” efter sin lek för att ha samling, ställa 

sig i led, ha projektgrupp, utegrupp, vara i ateljén. Också den gränsöverskri-

dande miljöns genomblickbarhet kan innebära att barns egen verksamhet 

kontrolleras av de vuxna: 

 

Jag tycker om att vara i dockvrån. Fast det är en affär där man kan 

handla men det är också dockor. Man får vara sig själv när man leker i 

dockvrån. Men fröknarna är i rummet för hela rummet är jättestort och 

det finns inga dörrar.(13) 

  

Liksom ungdomarna i Stranders undersökning374 kritiserar barnen på de 

Reggio Emiliainspirerade förskolorna den organisering av förskoleverksam-

heten som innebär hinder för leken. I Stranders undersökning gäller kritiken 

förskoletillvarons ”fasta rutiner”:  

Det kunde som barn vara svårt att förstå att man måste avbryta mitt i 

en lek för att äta, när man inte alls var hungrig eller att man måste vila 

när man inte var trött och hellre ville leka klart (…) De fasta aktivite-

terna (…) som de vuxna tyckte var viktiga, samling, promenader, och 

vissa utflykter, ville barnen komma undan, då de hade svårt att se dess 

funktion.
375

 

För barnen på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna gäller kritiken fram-

för allt projektarbetens och gruppindelningars tendens att avbryta leken, och 

regleringar kring aktivitetsstationer som förhindrar barnen att leka med vem 

man vill eller vad man vill. Både barn och pedagoger från de Reggio Emilia-

inspirerade förskolorna beskriver en organisation som begränsar möjlighe-

terna till lek, och organisationen omfattar inte enbart rutinsituationer som 

måltider, vila och samling. Istället struktureras tid och rum på ett sätt som 

styr en stor del av barnens förskoletillvaro och påverkar deras möjligheter att 

utöva den verksamhet som enligt dem är mest meningsskapande. Även från-

varon av leksaker upplevs av barnen som hinder för lek, och de leksaker som 

barnen saknar är desamma som pedagogerna framhåller som icke önskvärda 

i förskolans kontext. På det viset undanhåller förskolorna det material som 

enligt barnen är viktigt för att skapa ”mening”.  Anmärkningsvärt är att sex 

av de åtta intervjuade flickorna lyfter fram just leken i ”dockvrån” och med 

                                                      
374 Kerstin Strander, 1997, s. 124. 
375 Kerstin Strander, 1997, s. 164. 
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dockor som antingen den mest meningsfulla aktiviteten på förskolan eller 

som den aktivitet de saknar, samtidigt som flera av pedagogerna nämner 

dockor och dockvrån som utan mening: ”Det här med dockor har inget värde 

för mig, det är kanske därför jag inte brinner för hemvrån” (5).  

De Reggio Emiliainspirerade metoder som ska möjliggöra för barns me-

ningsskapande tycks i själva verket sätta käppar i hjulet för barns eget ut-

tryck för mening. Det här gäller både möjligheten till tid att skapa mening 

och det man får möjlighet att skapa mening kring. Principen att arbeta 

”könsneutralt” och med ”ofärdigt” eller ”skapande” material förhindrar vä-

sentliga aspekter av barnens meningsskapande, och miljöns strukturering 

reglerar och kontrollerar barnens aktivitet. Både barn och pedagoger nämner 

också projektarbetenas snäva ramar och inordnande funktion. Tanken med 

projektarbeten är att tillvarata barnens intressen (alltså följa barns mening) 

och skapa lärsituationer utifrån dem. Detta är även en uttalad strävan för de 

intervjuade pedagogerna. Men organiseringen i projektgrupper avbryter den 

lek barnen initierat, och inom ramen för projekten omformas leken, vilket 

riktar bort fokus från det som är väsentligt för barnen. Leken som fenomen 

framstår i pedagogernas intervjusvar inte heller som en verksamhet värdefull 

i sig, utan måste utmanas och placeras in i projektets kontext för att få läran-

dets giltighet. En av pedagogerna resonerar över den här relationen mellan 

lärande och lek: 

Jag har gjort en reflektion nyligen och tycker att lärandet inte ska få 

överta deras fria tid, att de styrda aktiviteterna går i ett i ett. Det kan 

faktiskt finnas ett lärande i deras fria lek. När barnen kommer till en 

förskola och det är styrda aktiviteter hela tiden, är det roligt att vara 

här då? Det är deras fria tid! Om de tycker det är roligast att leka sjö-

rövare får de göra det jättelite (…) Vi behöver bli bättre på att fråga 

barnen vad som är roligast, vad som är viktigt för dem. Vissa saker 

tycker vi vuxna är viktigt, men inte barnen. Men det är ju vårt sätt att 

arbeta. Jag tänker ibland ”Om jag vore barn, skulle jag tycka det här 

var roligt då?”. (6) 

Intervjusvaren visar tydligt att det som av vuxna på förskolan ges viktighet 

och betydelse inte är detsamma som barnen menar är mest betydelsefullt i 

förskoletillvaron. Det som enligt barnens intervjusvar betraktas som mest 

meningsskapande tilldelas en perifer roll i den förskolepedagogiska margina-

len. Det ”lyssnande” som äger rum riktas istället in mot de aspekter av peda-

gogiken som av pedagogerna bedömer som meningsfulla.  Genom aktivitets-
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stationers, materialens och projektens försorg får pedagogernas tolkning av 

barns meningsskapande starkt genomslag och genomsyrar en stor del av 

barnens dagar. På så vis fungerar förskolornas pedagogiska miljö och arbets-

sätt som en genomgripande och kraftfull ”agent” som ritar upp gränser för 

banens verksamhet och visar dem hur ett önskvärt barn ska vara. Ett betänk-

ligt resultat av barnens intervjusvar är att en tredjedel av barnen uttryckligen 

säger att de inte längtar efter förskolan utan tycker att det är roligare att vara 

hemma. Enligt Barnombudsmannens undersökning av barn som gick i för-

skola mellan år 1994 och år 2000 tyckte bara 5 procent av barnen att det var 

tråkigt i förskolan.376 Resultatet väcker frågor kring i vilken utsträckning 

barnen får erfarenheter av att barns intresse och barns mening får utrymme i 

de Reggio Emiliainspirerade förskolornas pedagogiska praktik. Upplever 

barnen att förskolan är en plats där barns egen verksamhet och egna lärande 

får legitimitet och hörstyrka eller ses den som en arena för pedagogers vik-

tigheter och pedagogers röster? 

Barns berättelser om inflytande 

En strävan i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken är att bana väg för 

den demokratiske samhällsmedborgaren. Genom att pedagogerna antar ett 

lyssnande förhållningssätt ska barnen bli varse att de har verkligt inflytande 

över förskolans verksamhet och att de därmed i framtiden kan påverka det 

samhälle de är delaktiga i. Det här är också en tydlig strävan för de intervju-

ade pedagogerna. Samtidigt visar pedagogernas intervjusvar att vardagen i 

förskolan är starkt strukturerad bortom barnens påverkan, och att organise-

ringen av rummens och tidens scheman ofta styr barns (och pedagogers) 

verksamhet. Här redovisas resultaten från barnens intervjusvar kring upple-

velse av inflytande. Följande intervjufrågor ingår i avsnittet ”Om inflytande 

och styrning”: 

- Vem bestämmer mest på dagis/förskolan?  

- Vad bestämmer fröknarna över? Vad bestämmer barnen?” 

- Får man säga emot en fröken – får man säga att man inte vill? Hur gör man 

då? 

Sexton av barnen konstaterar att det är ”fröknarna” och inte barnen som be-

stämmer över verksamheten. Pedagogerna bestämmer dels över uppförande-

regler som att man inte ska slåss och bråka, säga ”bebis” (8) eller ”tränga sig 

                                                      
376 Barnombudsmannen, 2007, s. 52. 



145 

 

före i kön” (6). Men framförallt framhåller barnen att pedagogerna bestäm-

mer över barnens verksamhet. I intervjusvaren framkommer att pedagogerna 

förutom att bestämma vilken grupp och miljö barnen ska vara i och vid vilken 

tidpunkt saker ska ske också bestämmer vilken aktivitet barnen ska sysselsät-

ta sig med: 

Fröknarna. De bestämmer om vi ska måla. Om vi vill måla så säger de 

”Nej, ni får vänta”. (12) 

Elva av barnen säger att pedagogerna på förskolan bestämmer vad de ska 

göra. Inom ramen för den aktivitet som ”fröknarna” valt kan barnen sedan 

bestämma vad de ska göra.  Om ”fröknarna” har bestämt att de ska spela spel 

kan de välja vilket spel de vill spela, och om fröknarna har bestämt att de ska 

bygga kan barnen själva bestämma vad de ska bygga.  

Fem av barnen säger att de bestämmer över leken: ”Vi får bestämma ibland 

vad vi vill leka” (2), ”Barnen bestämmer vad de vill leka” (18). Ytterligare 

två menar att barn kan bestämma över vissa aspekter av leken, som till ex-

empel fråga om de får vara med eller över sina leksaker: 

Barnen bestämmer inget. Bara om de vill fråga om de får vara med i 

leken. (7)  

Fröknarna (bestämmer) att man ska göra allting. Barnen bestämmer 

om sina leksaker, om man får låna. (11) 

Intervjuerna med förskolornas pedagoger visar att de vill öka barns inflytan-

de genom att låta barnen göra självständiga val, till exempel av aktivitet, 

miljö eller material. Även barnen berättar om de ”självständiga valen”, som 

sker till exempel genom att barnen placerar sitt namn eller sin bild vid en 

viss miljö, på en ”aktivitetstavla” eller en ”valtavla”: 

Det brukar vara så att barnen får välja på aktivitetstavlan och när man 

har tagit sitt namn får man lägga det på vattenlek, magnet eller bok-

hörna och byggning och lego och pussel och såna klossar som är lika 

långa och som man ska lägga ihop så att det bli till exempel 6. (8) 

I barnens intervjusvar problematiseras arbetssättet med ”självständiga val”. 

Även om barnet kan ge uttryck för sin vilja genom att välja på aktivitetstav-

lan är det inte säkert att den önskade aktiviteten går att genomföra. Om ett 

bestämt antal barn redan har valt aktiviteten kan stationen vara ”full” och då 
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får man välja någon annan aktivitet, eller ställa sig i kö och göra något annat 

under tiden. På det sättet begränsas valmöjligheterna.  

Fröknarna bestämmer att de säger så här, att det är fullt på stationen 

och man får gå någon annanstans. Barnen bestämmer att de kan be-

stämma om de vill vara där eller inte vara där. Om det finns en ledig 

plats. T. ex om jag vill vara på dockvrån så får jag bestämma om jag 

ska vara där fast bara om det finns plats. (13) 

Det finns regler som säger hur många man får vara i en viss miljö och regler 

som bestämmer att gränserna mellan de olika miljöerna inte får överträdas, 

till exempel att man ”inte får ta andra saker” (8) till bokhörnan. Valen be-

gränsas även av själva iscensättningen av den pedagogiska miljön. Det finns 

aktiviteter som det är möjligt att välja och andra aktiviteter som inte är det: 

Man kan bygga med material och man ska alltid plocka efter sig. Det 

finns lera och bygga och pussel man kan göra ABC med och det men 

det finns inte dockor, bara på Lila. Vet du! På småbarnssidan finns det 

kläder som är förskolans! Man kan klä ut sig där! Men det finns inte 

på Rosa. (9) 

 

Ett hinder för barns valmöjligheter är frånvaron av vissa material. Barnens 

svar visar att de inte upplever sig ha inflytande över vad som ska finnas i de 

olika miljöerna, utan materialet bestäms och omfördelas bortom barnens 

inflytande och kontroll: ”Förut hade vi bilar på den här hemvisten, men nu 

har de flyttat till andra hemvisten” (7), ”På förskolan finns bygg och sådant 

där material och mattor så vi kan vila och filt. Inte dockor” (2). 

Enligt intervjusvaren har barnen alltså ingen uttalad känsla av att kunna på-

verka sin tillvaro genom självständiga val. Miljöerna är på olika sätt reglera-

de och materialet bestäms av andra än barnen. Intentionen bakom aktivitets- 

och valtavlorna – att barnen ska erövra en känsla av inflytande och självbe-

stämmande – framstår inte som synlig för barnen. Syftet med aktivitets- och 

valtavlornas funktion är istället svår att förstå, även om barnen vet exakt hur 

man ska göra när man väljer: 

Man får klippa ut en bild på sig själv och den ska vara såhär (visar, 

min anm.) sen sätter man den där (man vill vara, min anm.) och går 

till det rummet. Men man kan inte alltid gå till det rummet man vill. 

Jag vet inte varför. (16) 
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Man får bara vara fyra i dockvrån och i byggrummet får man vara sex 

och i våtrummet får man vara fem. Om det är fullt får man gå till en 

annan station. Då får man ta sitt namn i handen och gå och titta om det 

finns en plats kvar på en annan station. Då sätter man sitt namn där. 

(13) 

Istället för att vara ett verktyg för självbestämmande och inflytande framstår 

aktivitetstavlor och inramningen av miljön för barnen som ett sätt för peda-

gogerna att strukturera in barnen i rummet och hålla ordning på var de är:  

Fröknarna bestämmer att man ska kolla på aktivitetstavlan. Fast om de 

kollar inte då vet inte fröknarna vad de ska göra, de måste veta vad 

barnen ska göra. (7) 

Enligt intervjusvaren upplever barnen sitt inflytande över förskoletillvaron 

som begränsat och villkorat. Framförallt beskriver de sig som underordnade 

de vuxnas styrning, inte bara gällande uppföranderegler, utan också när det 

handlar om vad barnen ska sysselsätta sig med under dagarna. Pedagogerna 

formulerar ramarna för barnens aktivitet och bestämmer även indirekt vad 

barnen ”självständigt” ska välja: 

Fröknarna bestämmer vad man vill leka med. De bestämmer att jag vill leka 

med bygget. (3)  

Fröknarna (bestämmer) att vi får göra olika val! De bestämmer valen 

till och med! (18) 

Samtidigt ser barnen pedagogernas styrning som en självklarhet, vilken de 

beklagar men inte aktivt ifrågasätter: 

På en uppgift när man ska göra som fröknarna vill att man ska göra då 

brukar jag göra det, för jag ska ju det och jag måste ju, så det är därför 

jag gör det. Kanske att man ska lära sig skriva, för det ska man ju i 

förskolan. (6) 

Om en fröken säger att man ska göra något då ska man ändå göra det. 

Man ska lyssna på alla fröknar på mitt dagis. (8) 

Fröknarna tar klockan i handen och plingar och då ska man gå ut eller 

till sin samling. Om man inte ska ha samling då går man till dörren 

och ställer sig i led, ett helt perfekt led som en rak linje och alla alla 

barn ska göra det. Det är för att fröken inte ska bli arg. Och man får 

inte gå före ett barn till matsalen, man får stå kvar på sin plats. (13) 
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Barnens känsla av underordning leder sällan till motståndshandlingar. I sva-

ren på frågan ”Kan man säga emot en fröken – får man säga att man inte 

vill? Hur gör man då?” säger barnen att de inte kan hävda motstridiga åsik-

ter gentemot sina pedagoger. De uppfattar det som att det går en skarp gräns 

mellan barns och vuxnas rätt och möjligheter att påverka och bestämma. 

Barnens svar på frågan om man får säga emot en fröken redovisas i sin hel-

het: 

 

- Nej. Jag har försökt men det funkade inte. Då lyssnade jag på fröken 

till slut. (10) 

 

- Jag gör inte så för fröknarna är stora och dom bestämmer. Man kan 

säga ”jag vill inte gå ut”. Dom säger ”Du måste gå ut!”. (12) 

 

- Nej, det får man inte säga. Jag vet inte varför. Man får säga att man 

inte vill vara med på leken till barnen. (9) 

 

- Jag tycker att man inte får säga emot så argt, inte så argt. Då skulle 

fröknarna bli arga. (6) 

 

- Nej, då blir fröknarna arg och säger ”Man får inte!”. (3) 

 

- Nej det får man inte, men jag gör det ändå. Då säger jag ”Nej jag ski-

ter faktiskt i det”. (17) 

 

- Ja, men bara om man inte bankar på någonting. Man säger ”Jag vill 

inte” snällt Och då kanske man måste en stund. Och då kanske barnet 

säger ”Okej, vad tråkigt, då gör jag det väl då”. (5) 

 

- Nä det kan man inte säga. För när jag ska vara inne och man har grup-

per då ska man göra som dom säger eftersom jag var inne redan idag. 

Om dom säger du ska bygga då säger man ”jag vill inte”, då säger 

fröknarna ”du måste göra det”. (8) 

 

- Nej det får man inte. Man får säga till en fröken om någon har gjort 

något dumt. Den som har blivit slagen får säga till fröken. (18) 

 

- Nej man får inte bråka. (2) 

 

- Ja, om de inte lyssnar går de bara ifrån tror jag. (14) 
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- Nej. För om maten är dukad på bordet och man ska äta upp maten på 

tallriken och jag gillar inte kladdig kyckling, då sitter jag kvar på bor-

det. (15) 

- Nej. (16) 

 

- Man får prata. Man får inte säga att man inte vill. Då säger jag ”Var-

för?” Då säger dom ”Du måste bara”. (11) 

 

- Man kan säga nej om man är stark. Då blir dom rädda. Annars kan 

man inte. (7) 

 

- Jag kommer inte ihåg. Nej. (4) 

 

- Nej. Om man gråter för att en kompis slagit då kommer fröken. (1) 

 

- Det får man göra om en fröken skulle säga något dumt till barnet. Då 

skulle det barnet inte lyssna på fröken. Man får nog säga att man inte 

vill, men jag har aldrig gjort det. Dom frågar inte. Fröknarna tar 

klockan i handen och plingar och då ska man gå ut eller till sin sam-

ling. Om man inte ska ha samling då går man till dörren och ställer sig 

i led, ett helt perfekt led som en rak linje och alla alla barn ska göra 

det. Det är för att fröken inte ska bli arg. Och man får inte gå före ett 

barn till matsalen, man får stå kvar på sin plats. (13) 

Inordningens pedagogik 

I intervjusvaren blir det tydligt att barnen inte upplever sig ha inflytande 

över förskoleverksamheten. Det är pedagogerna som bestämmer var man ska 

vara, vad man ska göra och när man ska göra det, och de ”självständiga va-

len” i form av aktivitets- eller valtavlor framstår ibland för barnen som ett 

sätt för pedagoger att kontrollera var barnen befinner sig och vad de gör. 

Också den pedagogiska miljön har för barnen en styrande funktion eftersom 

den ger riktlinjer kring vad som är möjligt att göra och vad som inte är det.  

Iscensättningen av miljön och det material som är tillgängligt signalerar till 

barnen vad det är önskvärt att skapa mening kring, och stationernas olika 

regleringar begränsar barnens egna valmöjligheter. Barnens intervjusvar 

speglar en förskoletillvaro genomsyrad av måsten och förbud. Man måste 

”räcka upp handen” (6), ”sätta sin bild på valtavlan” (18), ”lyssna på frö-

ken”(8), man ska ”kolla på aktivitetstavlan” (7) ”göra som fröknarna vill” 

(6), ”sätta sig på trappen (3), man får inte ”gå före ett barn till matsalen” 

(13), ”ta med sig stora saker” (3) ”säga att man inte vill” (11). I flera av in-
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tervjusvaren nämns ”klockan”, som riktar in barnen i givna ramar på samma 

gång som den manifesterar den hierarkiska ordning som råder mellan vuxna 

och barn: 

(Fröknarna bestämmer) vad barnen ska göra när de plingar i klockan. 

De plingar när vi ska ha samling eller gå in i rörelserummet eller ha 

avslappning eller gå till matsalen. De plingar så att barnen ska veta 

vad de ska göra. (5) 

I barnens berättelser synliggörs pedagogiken på de undersökta förskolorna 

som bärare av olika normer och strukturer vilka förskolans barn måste rätta 

sig efter. Det framkommer också att denna ”dolda läroplan”377 är väl synlig 

för barnen. De vet precis vilket beteende och vilken aktivitet som är önsk-

värd respektive inte önskvärd, och vilka underförstådda värden de förväntas 

lyssna till i förskolans kontext. De har förstått att man som barn ska klara sig 

själv och inte be pedagogerna om hjälp, att barn förväntas lyssna på pedago-

gerna men att pedagoger inte i lika stor utsträckning lyssnar på barn och att 

det finns många riktlinjer, regleringar, hinder och förbud för barns aktivitet.  

I intervjusvaren ifrågasätter barnen och är kritiska till vissa aspekter av den 

förskolepedagogiska verksamheten. De efterfrågar mer utrymme för lek, 

tillgång till leksaker som dockor och bilar, att få vara med sina kompisar 

utan att hindras av regler kring stationer, och de vill inte bli hänvisade till 

miljöer och aktiviteter de inte är intresserade av. Men samtidigt är de med-

vetna om sin underordning. För barnen är det tydligt att barn inte i någon 

större omfattning har makt att påverka sin tillvaro eller kan hävda en mot-

stridig åsikt gentemot förskolans pedagoger. 

I efterdyningarna av andra världskriget blev det en nödvändighet att inför 

framtiden fostra självständigt tänkande samhällsmedborgare med förmåga att 

ifrågasätta den rådande makten, och principen att barns tankar måste ges 

bärkraft och betydelse genomsyrar Reggio Emiliaideologin. Att våga säga 

sin åsikt och ifrågasätta auktoriteter framhålls också av närmare hälften av 

pedagogerna som en av de viktigaste förmågor barnen förväntas bära med 

sig in i framtiden:  

                                                      
377 Med ”dold läroplan” avses den uppsättning oskrivna och underförstådda regler som paral-

lellt med den officiella läroplanen fungerar som ett styrmedel inom skolväsendet. Den dolda 

läroplanen ger barnen kunskap om de implicita krav som ställs i det samhälle som skolan 

(eller förskolan) utgör och i förlängningen det framtida samhälle där de ska fungera som 

samhällsmedborgare. Se Donald Broady, 1981.  
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Jag skulle vilja se ett barn som räcker upp handen i skolan och säger 

”Nä men vänta nu!” utan att vara rädd för att få lägre betyg. Som vå-

gar ifrågasätta, säga emot, vågar ta plats! (8) 

 

Ett barn som (…) vågar ställa frågor, inte läser in i pedagoger vad man 

ska säga för att vara bra (…) Som vågar säga till läraren i skolan ”Så 

tycker inte jag”, eller ”Varför?”. (2) 

Men visionen om förskolan som en icke-hierarkisk och demokratisk mötes-

plats är inte alls synlig i barnens berättelser. Enligt intervjusvaren upplever 

sig barnen inte som medbestämmande och likvärdiga samhällsmedborgare 

med rätt att göra sin röst hörd. Istället är deras svar på många sätt berättelser 

om underordning och maktlöshet i förhållande till de vuxna på förskolan. Ett 

genomgående spår i barnens berättelser är de symboler för makt och disciplin 

som de vuxna använder sig av gentemot barn – klockan, förbuden, de raka 

leden:  

Det tråkiga på dagis är för mig att stå på led och hålla i varandra i ax-

larna. Det där hatar jag helt mest att dom håller i mig bakifrån och att 

jag håller dom bakifrån, det gör mig jättedåligt. (7)  

Att barn förväntas inordna sig i och lyda de vuxnas bestämmelser förekom-

mer sannolikt i all förskolepedagogisk praktik, oavsett pedagogisk inrikt-

ning. Flera studier378 har visat att förskolans verksamhet kan fungera som en 

normaliserande makt vilken anpassar barnen till ”konformitet och lydnad”379. 

Frågan är i vilken utsträckning barn upplever sig ha möjlighet till inflytande 

över tillvaron. Också i Stranders undersökning Jag är glad att jag gick på 

dagis minns ungdomarna de vuxnas styrning som en negativ aspekt av dag-

hemsverksamheten. Men i Stranders undersökning består styrningen fram-

förallt i fasta aktiviteter som ”samling, promenader och vissa utflykter”380 

och i rutinsituationer som måltider eller vila.  I tidsspannen mellan de styrda 

aktiviteterna var man fri att själv bestämma över sin verksamhet i leken, som 

”stod för frihet”381 och ”möjlighet att själv få styra sin vardag”382.  

För barnen på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna består de vuxnas 

styrning inte bara av ”fasta” förskolerutiner utan dessutom av ”rutiner” och 

                                                      
378 För översikt se Anette Emilson, 2008, s. 31 - 34. 
379 Anette Emilson, 2008, s. 32. 
380 Kerstin Strander, 1997, s. 164. 
381 Kerstin Strander, 1997, s. 108. 
382 Kerstin Strander, 1997, s. 124. 
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struktureringar som upprättats av den Reggio Emiliainspirerade pedagogi-

ken. De intervjuade barnen beskriver en verksamhet som kännetecknas och 

genomsyras av de vuxnas kontroll och där barnens inordning i tid och rum 

upplevs som genomgripande. På så sätt är de vuxnas indirekta maktutövning 

svår att värja sig mot. Förskoleverksamhetens fundament – själva organisa-

tionen, miljön som den tredje pedagogen, det systematiska projektarbetet – 

fungerar som disciplinära förstärkare i förskolans ”dolda läroplan”. Trots 

denna inbyggda styrmekanism framhålls i Reggio Emiliaideologin den för-

skolepedagogiska praktiken som en icke-hierarkisk arena för barns menings-

skapande och barns röster. Pedagogerna beskriver själva en verksamhet som 

formuleras utifrån barns intressen, där barns röster ges utrymme och blir 

lyssnade till. Frågan är i vilken mån man i den ”pedagogik som talar med 

barnens röst”383 har tagit reda på vad barnen har att säga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
383 Harold Göthson och Birgitta Kennedy, 2015, s. 27. 
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Del IV 

Sammanfattande diskussion 

  
I avhandlingen diskuteras föreställningen om det lyssnande som är utmär-

kande för den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken, där uttrycket ”lyss-

nandets pedagogik” många gånger används synonymt med Reggio Emiliain-

spirerad pedagogik. Jag har med utgångspunkt från tre frågeställningar un-

dersökt vad detta speciella lyssnandebegrepp innebär för förskolans vardag, 

ur såväl pedagogers som barns perspektiv.  

Studien är frågestyrd och grundar sig på intervjuer med 19 pedagoger och 18 

barn på sex Reggio Emiliainspirerade förskolor. Med utgångspunkt från 

både ett utvecklingspsykologiskt och ett diskursanalytiskt perspektiv försö-

ker jag få en uppfattning om hur ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande tar 

sig uttryck i den förskolepedagogiska praktiken.  

Lyssnande i praktiken  
 

I den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken är lyssnandebegreppet på 

många sätt metaforiskt och abstrakt och måste tolkas av pedagogerna för att 

omvandlas till pedagogisk praktik. Studiens första frågeställning handlar om 

hur ett Reggio Emiliainspirerat lyssnande enligt pedagoger och barn gestal-

tas i praktiken.  

 

Pedagogerna beskriver i intervjusvaren lyssnande som en process där de 

iakttar det barnen gör och dokumenterar vissa aspekter av deras verksamhet, 

för att därefter reflektera över det som visar sig i dokumentationen. I reflek-

tionen - som ofta sker tillsammans med kollegor - bestäms på vilket sätt 

pedagogen i nästa steg ska utmana barnen i vidare lärprocesser. Sammanta-

get visar intervjusvaren att pedagogerna konsekvent använder sig av olika 

lyssnandetekniker som innebär att de placerar sig själva i ett betraktande och 

reflekterande utifrånperspektiv. För att förhålla sig som en lyssnande peda-

gog behöver man också lägga band på ett spontant gensvar (som att till ex-

empel inte svara direkt på barnens frågor utan ge tillbaka frågan till barnet). 

På så vis upprättar pedagogerna även en distans till sig själva och det gen-

svar de skulle vilja ge. 
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Den önskan om närhet till barnen (i betydelsen av att vara närvarande och 

lyhörd för deras signaler) som många pedagoger uttrycker, underordnas fö-

reställningen om hur man bör lyssna och hur man bör agera i en Reggio 

Emiliainspirerad pedagogik. Detta slags lyssnande förutsätter också en sär-

skild pedagogroll. Istället för att vara en interaktör i förskolans verksamhet 

går pedagogens roll i riktning mot att vara observatör och uttolkare av bar-

nens verksamhet. Att på detta sätt ”närma” sig barn och deras lärprocesser 

genom att studera och dokumentera dem innebär att man som pedagog antar 

en forskarposition gentemot barnen, ett förhållningssätt som även beskrivs 

som önskvärt i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen.   

För hälften av barnen har begreppet ”lyssna” en kommunikativ och prosocial 

innebörd. Resterande barn definierar begreppet som en normerande aktivitet 

där barnen förväntas visa respekt för och ”lyda” sina pedagoger - de ska följa 

regler, de ska inte bråka, de ska göra som fröknarna säger och rätta sig efter 

dem. Det stora flertalet barn anser att de själva alltid lyssnar på sina pedago-

ger men att pedagogerna inte lyssnar ”alls” eller endast lyssnar under vissa 

villkor - som när man räcker upp handen, har byggt något speciellt eller ”sä-

ger bra, snälla saker” – det vill säga om man beter sig på ett önskvärt sätt.  

Lyssnandeteknologi, regleringar och självständiga barn 

En problematisk aspekt av lyssnandets metoder och förhållningssätt är att de 

begränsar den närhet som såväl pedagoger som barn efterfrågar. Att som 

pedagog både observera barnen och samtidigt vara med dem är svårt att 

förena i samma process och kan, liksom pedagogens beredskap att i sitt gen-

svar utmana barnet i vidare lärprocesser, bli till hinder för en ömsesidig dia-

log med barnet. När dessutom metoderna för att lyssna överordnas ett genu-

int gensvar blir samspelet mellan barn och vuxna med nödvändighet asym-

metriskt. Också i nedanstående sekvens där Malaguzzi observerat att de 

vuxna ”pratade för mycket utan att lyssna” till barnen finns en sådan asym-

metri:  

Vi insåg att vi pratade för mycket utan att lyssna till barnens svar. Så 

under två dagar tejpade vi för våra munnar och försökte umgås med 

barnen utan ord. Det födde ett nytt sätt att umgås på.
384

 

 

Experimentet kan ses som en symbol för en pedagogik som underskattar 

betydelsen av det egna gensvaret. På samma sätt kan de lyssnandetekniker 

                                                      
384 Ulla Lind, 2010a, s. 126. 
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pedagogerna berättar om fungera som distanserande filter för ett lyhört och 

relationellt gensvar. Förutom specifika lyssnandetekniker beskrivs i intervju-

svaren stora barngrupper och olika gruppkonstellationer som hinder för den 

kontinuitet som krävs för ett relationellt lyssnande. Överhuvudtaget finns i 

intervjuerna ett spänningsfält mellan idén om närhet och de villkor som ska-

par distans till barnen, där närheten till barnen förhindras av både konkreta 

arbetsmetoder och den ideologi som den pedagogiska praktiken bottnar i. 

I intervjuerna formulerar barnen tydligt upplevelser av att inte bli lyssnade 

till. Frågan är i vilken mån ett sådant resultat kan relateras till de lyssnande-

tekniker som innebär att ”lyssnande” är en iakttagande, tolkande och distan-

serad aktivitet. Samma undran gäller den framburna tesen om ”det kompe-

tenta barnet” som spelar en viktig roll i Reggio Emiliaideologin. I litteratu-

ren likställs ett barn som ”behöver de vuxnas skydd och omsorg”385 med ett 

”fattigt barn”386 i kontrast till det ”rika barn” som är ”aktivt, kompetent och 

ivrigt att engagera sig i världen”387”. Därigenom har det med språkets hjälp 

konstruerats en dikotomi mellan begreppen behov och kompetens. En peda-

gogisk praktik som inkluderar begrepp som ”omsorg”, ”trygghet”, ”behov”, 

”stöd” (begrepp som finns med i förskolans läroplan) blir Reggio Emiliape-

dagogikens antites och associeras till en tidigare och föråldrad förskole-

diskurs, där ”pedagogik inte sågs som förskolans huvuduppgift”.388 Sådana 

tankegångar visar sig också på många sätt i pedagogernas intervjusvar. 

Strävan bort från begrepp som ”omsorg”, ”behov”, ”hemdiskurs” och ”mo-

derlighet” bidrar till att bara vissa aspekter av barnet blir lyssnade till och 

speglas av pedagogerna. Egenskaper och handlingar som signalerar kompe-

tens och självständighet hos barnen ”lyssnas till” och bejakas, däremot sällan 

barns behov av bistånd och omsorg. Kanske är det pedagogikens tänkta mot-

sättning mellan behov och kompetens som gör att många av barnen på de 

Reggio Emiliainspirerade förskolorna inte upplever sig vara lyssnade till. 

Denna frånvaro av lyssnande visar sig inte minst då barnen berättar om till-

fällen då pedagogerna lyssnar lyhört, tröstar och bistår, vilket i barnens in-

tervjusvar lyfts fram som sällsynta ögonblick.  

                                                      
385Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove Jonstoij, 2015, s. 74. 
386 Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove Jonstoij, 2015, s. 74. 
387 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, 2001, s. 10. 
388 Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove Jonstoij, 2015, s. 74, 268. 

(min kursiv). 
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När barnen beskriver att pedagogerna lyssnar handlar det framför allt om att 

de bemöter barnen lyhört eller att de bistår barnen när de har gjort sig illa 

eller vid konflikter med andra barn. Samtidigt säger nio av de arton barnen 

att det är kompisar som hjälper dem när de är arga eller ledsna alternativt att 

de klarar sig själva. Flera barn nämner särskilt att de minns en gång när de 

fick hjälp av en fröken: ”en gång hjälpte Diana (fröken) mig med en hand 

med svåra vantar. På riktigt! Hon gjorde det! (8), ”förut för länge sedan när 

jag ramlade då hjälpte mig fröken” (2), ”En gång tröstade Hedda (fröken) 

mig när jag grät på morgonen (13).  

De vuxnas hjälp förefaller inte alls given för barnen på de undersökta försko-

lorna. I en undersökning som Barnombudsmannen gjorde av barn som gick i 

förskola under åren 1994 – 2000 uppger däremot 70 procent av barnen att 

pedagogerna alltid eller ofta lyssnade på dem. Många av barnen mindes 

också att ”förskolepersonalen lyssnade särskilt på dem när de var ledsna (…) 

att de lyssnade om man ville ha hjälp med något eller hade gjort sig illa”.389 

Det är viktigt att lyfta fram att resultaten visar att pedagogerna själva på 

olika sätt problematiserar hur arbetssätt och metoder kring lyssnande utgör 

hinder för att lyssna på det sätt de vill (även om de oftast säger sig agera i 

enlighet med det normsystem som upprättas inom ramen för Reggio Emilia-

ideologin). Studiens resultat bottnar således inte i att pedagogerna misslyck-

as att lyssna som en Reggio Emiliainspirerad pedagog. Istället förefaller det 

som om en icke-lyssnande funktion finns inskriven i ”lyssnandets” grundval, 

där de ”påbjudna” lyssnandestrategierna paradoxalt nog griper in i den peda-

gogiska praktiken på ett sätt som inte släpper fram det lyssnande som efter-

strävas av både barn och pedagoger. 

Studiens resultat väcker frågor om vad barnen på de undersökta förskolorna 

lär sig om att vara barn i förhållande till vuxna. Dels genom att de vuxnas 

respons präglas mer av iakttagande och distans än av ett gensvar på barnets 

yttrande (eller gesten, minspelet, blicken). Dels genom synen på ett barn som 

varken behöver hjälp i besvärliga situationer eller en anknytning till en trygg 

person i förskolan. Därmed förhindras det ”relationella” och lyhörda lyss-

nande som är en förutsättning för att vuxna ska kunna anta barns perspektiv 

och förstå deras intentioner. När pedagogiken motarbetar den lyhördhet och 

omsorg som kännetecknar mellanmänskliga relationer - vad lär sig därige-

                                                      
389 Barnombudsmannen, 2007, s. 59.   
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nom barn på Reggio Emiliainspirerade förskolor om att vara människa till-

sammans med andra människor?  

Barns röst i praktiken 

En av de mer centrala delarna i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken 

är att förskolans verksamhet ska utgå från barnens intressen och synliggöra 

barnens röst. Undersökningens andra frågeställning handlar om vilka av 

barnens olika intressen som uppmärksammas och får gensvar och hur barnen 

upplever att deras intresse får gehör och utrymme i förskolan. 

Projektarbetet är tillsammans med pedagogisk dokumentation det arbetssätt 

som ska svara för att barnens intressen blir synliggjorda. Med hjälp av peda-

gogisk dokumentation lägger pedagogerna märke till barnens intressen och 

via projekt ska dessa intressen utvecklas och fördjupas. Intervjusvaren visar 

en tydlig problematik i detta sätt att arbeta. I själva urvalet av intressen är det 

många intressen som väljs bort och de som fördjupas i projekt handlar fram-

för allt om naturvetenskap, matematik och teknik. Valet av projekt behöver 

inte med nödvändighet spegla barnens egna intressen och initiativ. Ofta utgår 

de från pedagogers eller ledningens idéer och kan gälla hela försko-

lan/enheten. I de fall då projekt utgår från barnens egen verksamhet justeras 

deras intressen ändå efter projektets ramar. Eftersom själva arbetssättet att 

organisera verksamheten i projekt och projektgrupper förutsätter att man 

som pedagog måste lyssna till det intresse som har flest möjliga projektför-

greningar eller som kan samla många barn är det dessutom bara vissa barns 

vissa intressen som kan mynna ut i projekt. Följaktligen blir inte särskilt 

många intressen uppgraderade till projekt. Istället hjälper pedagogen barnen 

att hitta olika ingångar för att ansluta sig till projektets tema.  

 

Också den pedagogiska miljön på förskolorna kan sägas svara mot ett visst 

urval av barns intressen. Gemensamt för förskolorna är att man iscensätter 

miljöer och tillhandahåller material för naturvetenskapliga experiment, ma-

tematik, teknik, skapande, samt bygg- och konstruktion, medan leken får 

litet utrymme.  

Tolkning av barns mening - önskvärda värden 

Intervjusvaren tyder på en bristande överensstämmelse mellan pedagogers 

och barns åsikter om vad som är ”barns intresse”. I synnerhet gäller det sy-

nen på leken. Medan pedagogerna placerar leken i periferin beskriver barnen 
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leken som essensen i förskolans verksamhet. Det som de beskriver som trå-

kigt är reglerade verksamheter som att ha samling eller tvingas vara i en viss 

miljö, alternativt att delta i aktiviteter man inte själv har valt.  Många av 

barnen kommenterar också bristen på leksaker och bestämmelser kring de 

olika rummen.  

 

Men det är via pedagogens blick som barnens mening utkristalliserar sig. 

Det är pedagogen som väljer vilka av barnens idéer och initiativ som ska 

fördjupas i utmaningar och projekt. Som tidigare nämnt är det oftast intres-

sen som berör naturvetenskap, matematik och teknik som fördjupas i projekt. 

Men även i de fall då ett projekt utgår från lek omformuleras den (med ett 

undantag) till den ämnesinriktade aspekten av lärandet - det ”läskiga” i leken 

”Daidalos” blir till ”hur är labyrinter uppbyggda” och superhjältar blir till 

”hur stor mantel måste man ha” eller ”sifferkraft”. Det som kanske ursprung-

ligen var barnens mening styrs således mot det pedagogerna bedömer som 

meningsfullt.  

 

Sammantaget tycks det som om pedagogernas uttalade strävan att låta barns 

intressen utgöra grunden för verksamheten inte realiseras i nämnvärd ut-

sträckning. Flera av pedagogerna problematiserar också den krock som kan 

uppstå mellan barns intressesfärer och Reggio Emiliaideologins. I pedago-

gens dilemma mellan att lyssna till barnens intressen eller att lyssna till 

Reggio Emiliaideologin hamnar ofta barns meningsskapande på undantag till 

förmån för synen på vad barn bör och inte bör skapa mening kring. Det här 

märks till exempel när det gäller barns respektive pedagogers syn på lek och 

när det gäller de leksaker barnen efterfrågar.  

 

Att det är den egenhändigt styrda ”fria” leken som är den verksamhet som 

betraktas som mest meningsfull i förskolan blir tydligt i barnens intervjusvar. 

De lyfter konsekvent fram lek och lek med kompisar som den roligaste akti-

viteten inom förskolans kontext, det är den aktivitet som de blir mest glada 

av och som de längtar mest efter när de är hemma. De lekar som beskrivs i 

intervjusvaren initieras och genomförs av barnen själva, och äger rum bor-

tom den verksamhet som har iscensatts av pedagogerna. Detta resultat 

stämmer också överens med andra undersökningar baserade på barns egna 

tankar och åsikter kring sin förskoleverksamhet. Men för pedagogerna fram-

står leken som en marginaliserad verksamhet – ordet ”lek” omnämns uppre-

pade gånger i samband med ordet ”bara”, och pedagogerna ser som sin upp-

gift att utmana barnens lek. Den här synen på lek framkommer också fre-
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kvent i den Reggio Emiliainspirerade litteraturen. Där associeras barns ”fria 

lek” med den ifrågasatta synen på barnet ”som natur”390 och den utveck-

lingspsykologiska diskurs man försöker frigöra sig från. Istället används 

leken som en utgångspunkt för att utmana barnet i vidare lärprocesser som 

styr barnens verksamhet in i nya riktningar. 

 

Pedagogernas föreställning om lek har konsekvenser för barnens möjlighet 

att leka på sina villkor. Barnens intervjusvar visar hur projektarbeten och 

regler kring aktivitetsstationer avbryter och begränsar deras lek. Den peda-

gogiska miljön har rum för skapande, naturvetenskapliga experiment, mate-

matik och bygg- och konstruktion men sällan för det skapande som gestaltas 

i lek. På så sätt sorteras de frågor som behandlas i leken bort, eller transfor-

meras till ämneskunskaper, som när till exempel en Batmanlek, som kanske 

egentligen handlar om mod och makt, förvandlas till ett matematikprojekt. 

På det viset förmedlas en underförstådd värdering av barnens aktiviteter, en 

värdering som visar vad det önskvärda förskolebarnets meningsskapande bör 

handla om.  

 

Genom att som förskolebarn inordnas i rummets och tidens bestämda vill-

korsramar och i en idealbild av det Reggio Emiliainspirerade barnet sker en 

dubbel styrning där barnen med Foucaults terminologi disciplineras till att 

”vilja välja det rätta”. När endast utvalda aspekter av barnens meningsska-

pande får utrymme och andra rationaliseras bort från den förskolepedagogis-

ka arenan inordnas successivt ”barns meningsskapande” i önskvärd riktning 

och en omkonstruktion av barnet äger rum (vilket är ett eftersträvat mål i den 

Reggio Emiliainspirerade pedagogiken391). Den dubbla styrmekanismen kon-

trollerar barnens aktivitet på ett både explicit och implicit plan och visar hur 

man som barn ska vara – och inte vara. 

Ett problematiskt resultat av intervjusvaren är att den förskolepedagogiska 

praktiken signalerar till barnen att ”pojkars” aktivitet betraktas som mer vär-

defull än ”flickors”. Den verksamhet som brukar förknippas med ”kvinnlig-

het” sätts på undantag för att istället bereda plats för verksamhet som tradi-

                                                      
390 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence, s. 71. 
391 I ”Hundra sätt att förundras” beskriver till exempel pedagogerna på förskolan Såpbubblan, 

delaktiga i projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” hur förändringen i miljö och barn-

syn omkonstruerar förskolans barn: ”på bara några veckor (har de) fått helt andra barn. Det är 

tydligt att man genom att förändra synen på barn och genom att göra förändringar i miljön, 

kan ”konstruera” ett annat barn”, Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove 

Jonstoij, 2015, s. 98. 
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tionellt förknippas med ”manlighetens” intressesfärer. Ett exempel är synen 

på dockor och dockvråns funktion och viktighet. Flera av barnen (flickor) 

betonar det meningsbärande i lek med dockor och att vara i dockvrån: ”Jag 

vill alltid vara i dockvrån, hela tiden, varje dag” (13), medan pedagogerna 

inte betraktar lek i dockvrån som en betydelsefull verksamhet: ”När det gäll-

er dockor blir det mest att de drar runt i vagnar, de bara håller i dockan och 

säger ”Det är min tur” (2).  

Det här synsättet har sannolikt sitt ursprung i Reggio Emiliaideologins av-

ståndstagande mot en ”hemdiskurs” - ”Vi ska inte vara hemlika. Vi är en 

institution”(4), ” - vilket leder till att ”hemmarkörer” sorteras bort från för-

skolans miljö (gardiner, blommor, soffor, pedagogernas ”moderliga” tröst, 

omsorg, anknytning etc.). Även begreppet ”dockvrå” ses som bärare av ”för-

legade idéer om omsorg och könsroller”392, vilket i sin tur resulterar i att 

docklek och ”hemvrån” ges mindre betydelse. Den pedagogiska miljön visar 

för barnen att det finns annan verksamhet som de borde sysselsätta sig med 

istället: ”Vi tog bort vår hemvrå nyligen för att få plats med mera bygg” (4). 

Genom miljö/material/dokumentation/projekt/utmaningar konstrueras värden 

som förmedlas till förskolans barn, som till exempel då pedagogerna omfor-

mulerar det barnen vill med sina lekar eller när den verksamhet som associe-

ras med ”manlighet” värderas högre än den som associeras med ”kvinnlig-

het”. Frågan är hur denna implementerade värdehierarki påverkar förskolans 

barn. Vilka konsekvenser får det när vissa aspekter av tillvaron reduceras 

eller retuscheras bort från förskolans verksamhet?  Och vilka upplevelser får 

barnen av att deras egen verksamhet är viktig när den antingen omformuleras 

eller negligeras?  

Om inflytande och styrning i praktiken  

Efter andra världskriget fanns på många håll i världen visionen om en fram-

tida självständigt och kritiskt tänkande medborgare. I denna anda växte Reg-

gio Emiliapedagogiken fram.393 I motstånd mot fascism och lydnad och i 

syfte att fostra en demokratisk samhällsmedborgare började en ny förskola 

ta form liksom en förskolekultur som skulle präglas av dialog mellan olika 

pedagogiska perspektiv och motstridiga åsikter. Studiens tredje frågeställ-

ning undersöker hur en sådan dialogisk kultur realiseras i praktiken och vil-

                                                      
392 Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove Jonstoij, 2015, s.111. 
393 Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove Jonstoij, 2015, s. 48. 
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ket utrymme det finns för pedagoger och barn att ha inflytande över försko-

lans verksamhet och att kunna ge uttryck för motstridiga åsikter. 

Pedagogernas intervjusvar tyder på att det förskolepedagogiska samtalet på 

samma sätt som verksamheten på de undersökta förskolorna inordnas i Reg-

gio Emiliaideologins ramar. Genom nätverk, kurser i pedagogisk dokumen-

tation, reflektionsgrupper, ateljerista- och pedagogistautbildningar, studiebe-

sök på Reggio Emiliainspirerade förskolor och resor till Reggio Emilia i 

Italien implementeras Reggio Emiliaideologins föreställningar om barn och 

pedagogik i pedagogernas sätt att tänka:  

Många pedagoger går utbildningar, de utbildar pedagogistor, man får 

åka till Reggio, det finns nätverk… Man måste vara inne i det. Studie-

besök, reflektioner, kunskap att sätta i relation till något annat. För-

ändringsarbete är inte lätt, men den här kommunen gör ett bra arbete. 

De försöker få med så många pedagoger som möjligt. (16) 

Intervjusvaren visar att pedagogerna många gånger underordnar sig det ”rät-

ta sättet” att tänka även då de känner att de skulle vilja agera på ett annat sätt 

i mötet med barnen. De kollegor som uttrycker betänkligheter mot vissa 

aspekter av verksamheten omnämns som ”motsträviga”, ”mindre vetande” 

eller ”fast i det gamla”, och att de borde söka sig ett annat jobb. 

I de fall då Reggio Emiliaideologins praktik krockar med det som barnen vill 

är det inte barnens röster man lyssnar till, utan barnen måste anpassa sig till 

det rådande arbetssättet. Det gäller inte bara den strikt reglerande inordning-

en i tiden och rummet, utan även det som barn får möjlighet att skapa me-

ning kring. I barnens intervjusvar framkommer det också tydligt att de var-

ken upplever att de har inflytande över förskoletillvaron eller att de med 

framgång kan utmana det som pedagogerna bestämmer. Istället beskriver de 

hur de inordnar sig i det regelsystem som upprättats av pedagogerna – namn-

lapparnas och de raka ledens system, den strikta uppdelningen i tid och rum, 

materialens handlingsvillkor och det begränsade utrymmet för barnens egen 

lek.  

Reggio Emiliainspirerad pedagogik som dialogisk arena? 

Enligt intervjusvaren tycks inte Reggio Emiliaideologins grundsats om för-

skolan som en dialogisk arena ha realiserats i någon större utsträckning. Det 

förskolepedagogiska samtalet rör sig inom utstakade råmarker med ett ”rätt” 
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sätt att tänka och göra förskolepedagogik likväl som ett felaktigt. Pedago-

gerna har införlivat Reggio Emiliaideologins koncept för pedagogiskt arbete, 

och de som ifrågasätter det marginaliseras eller exkluderas bort från den 

pedagogiska diskussionen. Handledande instruktioner rotar sig i pedagoger-

na som det rätta sättet att tänka – (”vi ska inte vara hemlika”, ”vi ska inte 

baka i projekt”, ”vi ska säga särskilda rättigheter”, ”vi ska inte prata med 

varandra”, ”vi ska inte hjälpa dem hela tiden”, ”vi ska inte ge färdiga svar”), 

vilket får konsekvenser för både pedagogers och barns möjlighet att påverka 

verksamheten på förskolan. En skiljevägg i form av direktiv placeras mellan 

barnets förväntan om ett visst gensvar och pedagogens egen önskan att ge 

det förväntade gensvaret, vilket leder till att den mellanmänskliga kommuni-

kationen hamnar i otakt och att barnen får färre upplevelser av att vara lyss-

nade till och förstådda utifrån sina intentioner.  

Reggio Emiliapedagogiken beskrivs ofta som en revolterande motståndspe-

dagogik
394

 som strävar efter att utmana förskolans normaliteter och förgivet-

taganden.  I ett förskolans paradigmskifte har man gjort revolt mot en tidiga-

re hem-och-omsorgsdiskurs och mot det som har uppfattats som en utveck-

lingspsykologisk dominans inom den pedagogiska verksamheten. Men den 

Reggio Emiliainspirerade pedagogiken är inte längre ny, progressiv och an-

norlunda. Istället har Reggio Emiliaideologins teser blivit till vad man skulle 

kunna kalla ”hårdvaluta på idéernas marknad”395 och expanderat till en do-

minerande diskurs som upprättar nya normaliteter vad gäller värden och 

normer inom förskolepedagogiken. I det aktuella förskolepedagogiska sam-

talet återfinns Reggio Emiliaideologins retorik som ett självklart styrfunda-

ment och i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar av förskolans verksam-

het lyfts Reggio Emiliainspirationen som kvalitetshöjande.
396

 Över hela Sve-

rige anordnas i kommunal regi Reggio Emiliainspirerat stöd för förskolans 

arbete
397

 och allt fler kommuner ger direktiv om att samtliga kommunala 

förskolor ska arbeta Reggio Emiliainspirerat. I Stockholm konstrueras ny-

byggda förskolor efter samma Reggio Emiliainspirerade mall – med ”många 

gemensamma ytor”, med ”ateljé- och laboratorieverksamhet” och med ”tor-

get” som förskolans nav.398 Här ska också alla pedagoger fylla i en så kallad 

”kvalitetsindikator” där man på en sexgradig skala ska ”självvärdera” sitt 

                                                      
394 Gunilla Dahlberg och Peter Moss, 2005, s. 27. (min översättning). 
395 Anders Johansson, Sharon Rider och Malin Rönnblom, 2011, s. 25.  
396 Se till exempel: Skolinspektionen, 2012:7.  
397 Det här gäller både små och stora stadsdelar och kommuner. Se till exempel Malmö stad, 

Umeå kommun, Katrineholm kommun, Göteborg stad, Sigtuna kommun. 
398 Sisab, 2014.  



163 

 

arbete. Den lägsta nivån på skattningsskalan associeras med en tidigare 

svensk förskolepedagogik – ”hemlik miljö”, ”betoning på omsorg”, ”färdiga 

leksaker”, medan en högre nivå beskriver ett Reggio Emiliainspirerat - ”ut-

forskande”, ”temaarbeten” och pedagogisk dokumentation.399 Via den yttre 

såväl som den inre arkitekturen sker på så sätt en effektiv styrning av både 

förskolans möjlighetsrum och pedagogers tankar.  

 

Reggio Emiliaideologin har sitt ursprung i kritik av då rådande samhälls-

normer. Den nuvarande kritiken riktar sig istället bakåt i tiden, mot en tidiga-

re förskolepedagogik. Genom att de flesta inom förskolefältet ansluter sig till 

”kritiken” är den numera en del av den etablerade diskursen, med nya posi-

tioneringar och dogmer och sanktionerad av samhällets maktstrukturer. 

Därmed tycks Reggio Emiliaideologin ha återskapat den maktens dominans 

den en gång bröt sig loss ifrån. Och kritiker av ”kritiken” (reggiodiskursens 

doxa) riskerar att förvisas från det förskolepedagogiska samtalet:  

 

Vi var på en annan Reggio Emiliainspirerad förskola som hade en 

chef som (…) ville ha allting på ett visst sätt och om de inte gjorde 

som hon ville så kallade hon in dem på kammaren och så fick de ett 

val – antingen gjorde de som hon ville eller så fick de gå. Det där har 

satt sig i mitt huvud. (14) 

 

I en kullerbytta som den här händer det ju att man inte följer med i or-

ganisationen. Det är ju så att en konsekvens av att inte tro på det här är 

ju att sluta. Vi vill spegla oss i Reggio Emilias filosofi, det är inte vad 

jag tycker utan något vi ska erövra, tillsammans. (9) 

 

I en monologisk diskurs finns inte utrymme för tvivel och kritisk reflektion. 

När ”alla måste med på tåget, och tåget rullar” (16) slutar pedagogerna lyss-

na till sina egna – ibland kritiska – tankar. Den pedagogiska ”sanningen” får 

stå oemotsagd och handlingsutrymmet för barn och pedagoger begränsas. 

Pedagoger tystar sin egen implicita kunskap om hur man kanske borde agera 

i mötet med förskolans barn och anammar en ny konstruktion av vad ett 

lyssnande arbetssätt är. De anpassar sig till auktoriteters röster (ledning, pe-

dagogistor, kommuners direktiv, lärarutbildning, forskning, Reggio Emilia-

institutet) även då de tvivlar på riktigheten i det egna arbetssättet: 

 

                                                      
399Stockholm stads kvalitetsindikator förskola, 2013.  
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Sedan tänker jag på pedagogisk dokumentation, hur det påverkar barn 

hur man ser sig själv på bild och sina kompisar på bild, och vad det 

innebär. Det är en del av deras vardag, de har inte varit med om något 

annat. Det kanske inte bara är positivt att se sig själv på bild. Vi har 

jobbat med film och då kanske inte alla tycker det är jätteroligt att 

man visar det för andra. Vi diskuterar det med barnen och säger att det 

här tycker vi är jättespännande och vi vill visa det för mamma och 

pappa. De kanske inte tycker att det är bara roligt, det kan vara väldigt 

utelämnande. Men vi gör det på ett reflekterande sätt med barnen, och 

vi har en tanke kring vad de gör. (12) 

Det kan tyckas problematiskt att den nya ”vetskapen” om barn och förskole-

pedagogisk praktik inte bottnar i pedagogers levda erfarenheter utan att deras 

”inristade kunskap”400 omformas till ”någon annans” konstruktion av vad 

förskolepedagogik bör vara. I den Reggio Emiliainspirerade litteraturen finns 

många beskrivningar av hur pedagoger i omvändelsen från en tidigare för-

skolepedagogik fjärmar sig från sitt implicita vetande och sina egna tankar: 

Jag minns Gunilla Dahlbergs stora föreläsning i Bagarmossens Folkets 

hus. Det var en sak hon sa som jag aldrig glömmer, säger Hasse Dahl-

qvist. ”Lärandet är förkroppsligat”, sa hon och jag tänkte: Ja! Det är 

därför det sitter så hårt! Det är därför det är så otroligt svårt att bryta 

sina vanor. Som pedagog kan man till exempel ha lovat sig själv tusen 

gånger att inte gå in och hjälpa ett barn med något som det skulle växa 

av att klara själv. Ändå står man där ibland, helt plötsligt, och gör pre-

cis det (…) det var inte alltid lätt att vara i förändring. Det fanns kol-

legor som slutade på förskolan under denna tid och Hasse Dahlqvist 

minns hur han ibland låg vaken på nätterna och grubblade på frågor 

som ”Vem är jag, hur jobbar jag?”401   

Ett vetenskapligt paradigmskifte har enligt Tomas Kuhn sitt ursprung i att 

det uppstår motsägelser eller avvikelser (anomalier) inom ramen för det ve-

dertagna synsättet (normalvetenskapen).402 Till sist kommer forskningen till 

”en kris” där man inte kan bortse från anomalierna, det förgivettagna luckras 

upp och nya kollektiva tankemönster (eller ny normalvetenskap) bildas.403 

Med Kuhns terminologi kan man se de intervjuade pedagogernas (tystade) 

tvivel som nya anomalier gentemot det vedertagna, där det ”rätta” sättet att 

                                                      
400 Donald Broady, 1998b, s. 16. 
401 Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson och Tove Jonstoij, 2015, s. 171. 
402 Thomas S. Kuhn, 1979, s. 52. 
403 Thomas S. Kuhn, 1979, s. 74. 
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arbeta avviker från pedagogernas egen känsla av hur man istället skulle kun-

na göra: ”Jag är ingen knäsittarpedagog, men ibland har barn dagar när de 

behöver sitta i knäet, och ibland drar jag upp dragkedjan” (2), ”Vi ska ju 

ställa öppna frågor, och barnen sitter med teorierna själva, men ibland tycker 

jag att man måste ge dem svaret” (16), ”Jag vet att alla barn är kompetenta 

på något sätt men de har också behov (19). ”Vi har inte dockor och bilar här 

(…) men jag tycker nog vi skulle kunna ha det (13).  

En grundläggande förutsättning för kritik är enligt Foucault att ”subjektet tar 

sig rätten”404 att ifrågasätta maktens sanningsdiskurser: ”Att inte betrakta 

som sant det som en auktoritet säger är sant, eller åtminstone att inte accep-

tera det bara därför att en auktoritet har sagt att det är sant”.405 I undersök-

ningen framgår att trots att de intervjuade pedagogerna är positiva till den 

Reggio Emiliainspirerade pedagogiken härbärgerar de också ifrågasättande 

tankar som skulle kunna leda till förändring av den pedagogiska praktiken. 

Men i ett förskolesystem som kännetecknas av ”precisa idéer” och ”utstaka-

de, mycket tydliga spår”406 undertrycks kritiken, och ”friheten” (2) blir till 

sin motsats: 

Man får nya kollegor och ska muta in dem i ramarna men ändå tala 

om friheten – ”Så här gör vi, så här ser det ut här. (2) 

Diskurser konstitueras av utsagor, framställningar och ”sanningar” som be-

stämmer på vad sätt och om vad det är möjligt att tala – ”dessa förutfattade 

kontinuiteter, alla dessa synteser som man inte finner något problematiskt 

hos, utan som man tillerkänner självklar giltighet”.407 Det språkbruk som 

används inom ramen för en diskurs styr hur vi tänker kring världen och riktar 

samtidigt in vårt handlande i vissa bestämda riktningar. Samtidigt styr 

språkbruket i ett diskursivt system bort våra tankar från andra sätt att tänka 

och våra handlingar från andra sätt att göra. Inom förskolans diskurs funge-

rar den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken som ett eget retoriskt univer-

sum med en terminologi som dominerar det nutida förskolepedagogiska 

språkbruket och ställer en tidigare svensk förskolepedagogik i motsatsposi-

tion till ”det nya”. Med språkets hjälp konstrueras nya ”kunskaper” och ”ve-

tande” om barn och förskola, som i sin tur förgrenar sig i pedagogiska prak-

tiker. Men ett språkbruk kan inte på egen hand konstituera en ”sanning”. För 

                                                      
404 Katharina Puhl, 2011, s. 158. 
405 Katharina Puhl, 2011, s. 158. 
406 Carlo Barsotti, 2011, s. 41. 
407 Michel Foucault, 1969, s. 53, 121-122, citat s. 32. 
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att utsagorna ska få giltighet krävs också mottagare som tar till sig sanning-

arna som sina egna.  

 

Den här avhandlingen är en granskning av ”lyssnande” i den Reggio Emilia-

inspirerade pedagogiken. I analysen visar det sig att ”lyssnandet” på flera 

sätt och på olika plan lyder under villkorsramar som i praktiken blir till hin-

der för ett lyssnande förhållningssätt. Frågan är hur vi kan förändra lyssnan-

dets villkor i förskolans pedagogiska praktik. Hur skapar vi en frimodighe-

tens och tankefrihetens diskurs där pedagoger får möjlighet att lyssna till och 

formulera verksamheten utifrån barnens perspektiv och med deras menings-

skapande i fokus? 
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Bilaga 1. Frågeställningar pedagoger 

 

 Pedagogintervju kring lyssnande 

 

1.  (Inledande: Hur länge har du arbetat här? Har du arbetat någon an-

nanstans tidigare? Vad fick dig att söka dig till den här förskolan?) 

 

2. Vad visste du om Reggio Emiliafilosofin innan du började arbeta 

här – minns du när du först hörde talas om Reggio Emilia? 

 

3. Man brukar ju prata om olika ”barnsyn” (som ju är väldigt stort och 

allmänt och ett begrepp man kan lägga in olika betydelse i) – vad 

skulle du säga att begreppet barnsyn innebär för dig? Hur skulle du 

beskriva din barnsyn?  Kan du nämna tre egenskaper/ord som be-

skriver din syn på barn? 

 

4. Vilken barnsyn skulle du säga att ni antar/strävar efter på den här 

förskolan? Hur skiljer den sig från förskolor med mer traditionell 

förskolepedagogik? 

 

5. Kan man säga att ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt påverkar 

barnets bild av sig själv? På vilket sätt i så fall? Vilka tre 

ord/egenskaper tror du kännetecknar barnets bild av sig själv på en 

REi förskola? Tror du att den bilden skiljer sig från förskolor med 

ett mer traditionellt arbetssätt? Hur då? 

 

6. Lärande i förskolan är något som lyfts fram mycket mer idag än förr 

- hur ser du på lärande – vad innebär begreppet lärande för dig? Hur 

avspeglar sig det här tänkandet i den vardagliga tillvaron på försko-

lan? 

 

7. Lyssnande är ett av de centrala begreppen inom R.E. Hur definierar 

du lyssnande? Vad är en lyssnande pedagog? Kommer du ihåg nå-

got tillfälle då ditt eget lyssnande fick stor betydelse för barnens 

verksamhet? Hur beter sig en pedagog som inte tillämpar lyssnan-

dets pedagogik? 
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8. Att arbeta med pedagogisk dokumentation är ju en grundbult i Reg-

gio Emilia- filosofin. Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

Hur märks det arbetet hos er? Vad dokumenterar ni – vad är det 

man ser på era väggar? På vad sätt kan man säga att lyssnandet 

princip är närvarande i själva dokumentationen? 

 

9. Kan du nämna några projektarbeten ni arbetat med tillsammans med 

barnen? Hur växte de fram? Vad lärde sig barnen där? Brukar alla 

barn vara delaktiva i projekt?  

 

10. Vad innebär ”att följa barnens intresse” för dig? 

 

11. Hur vet man vad som är ett intresse att bygga vidare på – hur väljer 

man bland barnens alla intressen? Finns det intressen man väljer att 

inte fördjupa i projektform? Vilka då? Om ett eller flera barn skulle 

vara väldigt intresserad av Gud, eller döden, hur skulle man jobba 

vidare med det då? 

 

12. Vilken roll spelar de vuxnas intressen för barnens intressen, t ex när 

det gäller att skapa lärsituationer för barnen? Brukar man diskutera 

det? 

 

13. Att observera och reflektera kring det man som pedagog ser skulle 

många säga är en viktig del i att få fatt i barnens intressen. Hur går 

det arbetet till hos er? Hur går ni till väga för att fånga det som 

fångar barnen? 

 

14. Många skulle säga att bilden av barnet är på väg att förändras, att 

barnet är kompetent istället för i behov, och självständigt istället för 

beroende. Hur resonerar du kring det? Vilken betydelse har det sät-

tet att tänka för omsorgssituationerna i förskolepedagogiken, som 

blöjbyten eller påklädning? Hur använder ni sådana situationer för 

barns lärande? 

 

15. Hur ser din roll som pedagog ut i olika omsorgssituationer?  

 

16.  På vilket sätt kan man säga att det här synsättet skiljer sig från tra-

ditionell förskolepedagogik? 
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17. Hur ser du generellt på de vuxnas roll gentemot barnen i din försko-

lepedagogiska praktik? Om du skulle nämna tre egenskaper/ord 

som kännetecknar de vuxnas förhållningssätt till barnen, vilka skul-

le det vara då? 

 

18. På vilket sätt kan man säga att det här skiljer sig från en mer tradi-

tionell förskolepedagogik? 

 

19. Hur tänker du kring miljön som den tredje pedagogen? Vilka miljö-

er och vilket material ser ni på den här förskolan som en rättighet 

för barnen? Hur har ni tänkt kring strukturerat och ostrukturerat ma-

terial (material som är färdigt, som leksaker, dockor och nallar eller 

material som kan bli något, som lera)? 

 

20. Hur har ni praktiskt organiserat verksamheten – jobbar ni t ex av-

delningsvis eller i smågrupper beroende på olika projekt? Jobbar ni 

i ateljéer och verkstäder som är gemensamma för alla barn på för-

skolan? Hur organiserar ni arbetet så att pedagogerna kan få reflek-

tionstid?  

 

21. Hur gör ni kring inskolningen av barnen? Har ni en ansvarspedagog 

för barn som börjar på förskolan, eller skolas barnen in i miljön? 

Hur fungerar det? Vad säger föräldrarna? 

 

22. Tillbaka till lyssnande - Finns det situationer när det är svårt att vara 

den lyssnande pedagog man skulle vilja vara? När då? (Kan man 

lyssna på alla? Hur väljer man?)  

 

23. Hur kan man veta att man har varit en lyssnande pedagog?  

 

24. En aspekt av att lyssna kan ju vara att svara. Hur tänker du som pe-

dagog kring att svara på barns frågor? 

 

25. Finns det något/några barn i er verksamhet som ni känner oro för? 

Hur anpassar ni verksamheten efter det/de barnen? Hur går det 

tycker du?   

 

26. Förr sa man ofta barn med särskilda behov, sedan blev det ”barn i 

behov av särskilt stöd”. En del vill inte använda det uttrycket alls, 
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utan säger barn med särskilda rättigheter. Hur resonerar du kring 

det, hur brukar du säga?  

 

27. Om en kollega på en mer ”traditionell” förskola skulle vilja tillämpa 

en ”lyssnandets pedagogik”, vad (i sitt eget förhållningssätt) skulle 

den kollegan behöva förändra då? Har du några tips på litteratur, fö-

reläsningar eller liknande som du själv blivit inspirerad av? 

 

28. I ett förändringsarbete, som det ju är att gå från en mer traditionell 

förskolepedagogik till en RE- inspirerad, så uppstår det ju diskus-

sion och reflektion. Är det något som du känner igen?   Har det fun-

nits diskussioner, t ex på APT eller planeringsdagar kring hur man 

kan göra annorlunda?  

 

29. Finns det pedagoger som har ifrågasatt eller varit tveksamma kring 

(vissa aspekter av) den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken? Vad 

tycker föräldrarna? Har de några funderingar eller kritiska synpunk-

ter? 

 

30. Och slutligen - vilket barn vill du ska vandra ut från din förskola in 

i framtiden?  
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Bilaga 2. Frågeställningar barn 
 

 

Barnintervju kring lyssnande 

 
1. Vad heter du? Har du gått länge här på dagis/förskolan?   

 

2. Vad är roligast att göra på dagis/förskolan? 

 

3. Vad brukar du längta efter när du har varit hemma några dagar? 

 

4. Är det något som är tråkigt att göra? 

 

5. Vad betyder att man ska ”lyssna” på någon? 

 

6. Brukar du lyssna på dina fröknar?  På dina kompisar? Brukar dina 

kompisar lyssna på dig? 

  

7. Brukar fröknarna lyssna på barnen på dagis/förskolan? När då? Hur 

känns det då? 

 

8. Vem bestämmer mest på dagis/förskolan? (Vad bestämmer fröknarna 

över?   Vad bestämmer barnen?) 

 

9. Vad gör du om någon bestämmer vad du ska göra och du inte vill det? 

 
10. Får man säga emot en fröken – får man säga att man inte vill? Hur gör 

man då? 

 

11. När du blir ledsen eller arg på dagis/förskolan, brukar någon hjälpa dig 

då? Vem då? 

 

12. Hur ska en bra kompis vara? Hur ska en bra fröken ska vara? 

 

13. När blir du mest glad på dagis/förskolan? Berätta! 
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Bilaga 3. Missivbrev pedagoger 
 

Hej! 

Jag heter Sara Folkman och är licentiand vid forskarskolan "Utforskande lärproces-

ser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik" på Barn och ung-

domsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Jag ska skriva en licen-

tiandavhandling där jag utforskar hur begreppet lyssnande manifesteras i den Reggio 

Emiliainspirerade förskolepedagogiken. Lyssnandet fungerar som en grundbult i 

Reggio Emiliafilosofin, och är en nödvändig förutsättning för barns möjligheter att 

erövra makten över sina egna lärprocesser. Jag är nyfiken på hur man praktiserar 

lyssnandets princip på Reggio Emiliainspirerade förskolor och vilken betydelse det 

kan tänkas ha för barns utforskande lärprocesser och för deras tillblivelse som fram-

tida samhällsmedborgare! 

 

Jag tänkte framförallt basera min undersökning på intervjuer med pedagoger på åtta 

förskolor i stockholmsområdet, som enligt de olika hemsidorna verkar ha en utveck-

lad och väl genomtänkt Reggio Emiliainriktning. Intervjuerna kommer att behandla 

olika frågeställningar som berör lyssnandets princip på olika nivåer och kommer att 

ta mellan en och två timmar. För att synliggöra barnens tankar och teorier kring 

lyssnande skulle jag också gärna vilja intervjua tre barn på respektive förskola, gi-

vetvis med samtycke från barnen och deras föräldrar. I syfte att utforska hur lyss-

nandet gestaltar sig i den Reggio Emiliainspirerade praktiken skulle jag även vilja 

göra kortare bandupptagningar av kommunikationssekvenser på de olika förskolorna 

under några dagar. 

 

Jag skulle bli väldigt tacksam om jag fick komma till er förskola och intervjua tre 

barn och tre pedagoger! Jag vore också tacksam om jag fick spela in några samtals-

sekvenser för att utforska begreppet lyssnande. Intervjuerna kommer däremot inte att 

spelas in. Min erfarenhet är att det blir mer reflekterande intervjusvar om man vid 

intervjutillfället antecknar svaren istället för att spela in dem. Men om det skulle 

komma önskemål om att intervjun ska spelas in går det naturligtvis också bra! 

 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska principer för forskning. Det insamla-

de materialet kommer att behandlas anonymt i avhandlingen, och det kommer inte 

att framgå vilka förskolor som deltar i undersökningen. Materialet kommer bara att 

användas för vetenskapliga syften, och om ni väljer att delta kan ni också när som 

helst avbryta er medverkan. Om ni har några frågor eller synpunkter går det bra att 

kontakta mig via mejl eller telefon. Jag kommer att ta kontakt med er inom en vecka 

för att höra om ni är intresserade av att delta i en undersökning om lyssnandet och 

dess betydelse för barns lärprocesser! 

 

Med vänlig hälsning 

Sara Folkman                                                                                       
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Undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska principer för forskning. Det 

betyder att ingen kommer att veta vilka barn som blivit intervjuade eller vilka 

förskolor som är med i undersökningen. Det betyder också att man kan välja att 

avbryta sitt deltagande i undersökningen när man vill. Om ni har några frågor 

eller synpunkter går det bra att kontakta mig via mejl: sara.folkman@gmail.com 

Bilaga 4. Missivbrev föräldrar 
 

Hej! 

Jag heter Sara Folkman och forskar vid lärarhögskolan om förskolebarns lärande i 

språk och matematik. Jag ska skriva en avhandling om hur man som pedagog lyss-

nar till barns egna tankar. Vi vet att vuxnas ”lyssnande” är viktigt för att barns lä-

rande och min avhandling kommer bland annat att handla om hur lyssnande går till i 

praktiken. Undersökningen görs på åtta förskolor i stockholmsområdet, bl.a. på Ditt 

barns förskola.  

 

Jag har tidigare intervjuat många barn och vet att de gärna berättar hur de upplever 

livet på förskolan! Jag vet också att de för det mesta tycker att det är spännande och 

lite högtidligt att bli intervjuade och få sina tankar nedskrivna på papper.  

Jag skulle bli väldigt tacksam om jag får intervjua Ditt barn! Intervjufrågorna hand-

lar enbart om förskolans verksamhet, och intervjun tar inte lång tid. Om något barn 

tröttnar under intervjun så avbryter vi intervjun direkt. 

 

På varje förskola önskar jag, utöver intervjuerna, spela in tre korta samtalssituationer 

mellan barn och pedagoger (med bandspelare). Jag kommer varken att fotografera 

barnen eller använda videokamera.  

Jag kommer bara att intervjua och spela in de barn som själva gett sitt medgivande 

(personalen på förskolorna föreslår vilka barn som ska delta). 

                                       

                               Mitt barn får delta i en intervju. 

 

Mitt barn får delta i ett samtal som spelas in på band. 

                                    

                               Mitt barn får inte delta i undersökningen. 

 

_______________________________________________________________  

Förälders underskrift                          Förälders underskrift 

 

 

Med vänlig hälsning!  

Sara Folkman  
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