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Förord 
 
Jag skulle vilja börja med att tacka min handledare, Lars Naeslund, för det stöd jag har fått 

under skrivandets gång och för att jag hela tiden har känt att han vill att jag ska lyckas. Ett stort 

tack riktas även till de personer som har tagit av sin tid och låtit mig intervjua dem – utan dem 

skulle inte den här undersökningen ha blivit av. Till min studiekamrat Belle, som hela tiden har 

kommit med pepp och aldrig tvivlat i sin tro på att vi ska klara det här, vill jag bara säga att jag 

hoppas att hon alltid fortsätter vara som hon är; sprudlande glad och full av energi och 

optimism. Till min andra studiekamrat, Jeanette, som under slutet av den här processen har 

lyckats hålla sig lugn och därmed förmedlat ett lugn till oss andra; tack. Till mina nära och kära 

som knappt har sett röken av mig under de senaste två månaderna, tack för att ni förstår och 

finns kvar när allt det här är över. Till sist, men absolut inte minst, vill jag tacka min vackra lilla 

familj för att de har stöttat mig, men framförallt stått ut med mig, under den här tiden. Jag älskar 

er! 

Sammanfattning 

Denna kvalitativa intervjustudie har som syfte att fånga innebörder i vad Reggio Emilia kan 

vara genom att intervjua fyra stycken verksamhetsansvariga inom Reggio Emilia inspirerade 

förskolor. Jag har använt mig av ett postmodernt och socialkonstruktionistiskt perspektiv samt 

ett poststrukturellt perspektiv för att belysa hur man ser på barn, lärande och verksamheten inom 

Reggio Emilia. I resultatet går det att konstatera att det finns stora variationer i hur de arbetar, 

men också vissa likheter. Anledningen till detta tycks vara att Reggio Emilia inte är en 

pedagogik med en metodbeskrivning utan en filosofi att inspireras av. 

Nyckelord 

Reggio Emilia, postmodernt perspektiv, pedagogisk dokumentation, det kompetenta barnet  
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Kapitel 1 Inledning 

Bakgrund 

När min son var fyra månader gammal var det dags att ställa honom i kö för förskoleplats. 

Utifrån en verksamhetsbeskrivning som fanns på kommunens hemsida och ibland förskolans 

egen hemsida skulle vi välja ut fem förskolor och rangordna dem efter den vi helst ville få plats 

på. Detta fick oss helt naturligt att fundera över vad som var viktigt för oss i valet av förskola 

och därefter gick vi igenom förskola för förskola för att få fram de som intresserade oss mest.  

I och med denna process upptäckte jag att närmare ¼ av kommunens förskolor beskrev sig som 

Reggio Emilia inspirerade. Efter en snabb slagning på grannkommunerna upptäckte jag att även 

en stor del av deras förskolor beskrev sig på samma sätt.  

Förutom de förskolor som uttryckligen skrev att de var Reggio Emilia inspirerade var det även 

många som beskrev sin verksamhet med ord som ofta används inom Reggio Emilia, så som att 

de arbetar utforskande, använder sig av pedagogisk dokumentation samt att de har tilltro till 

barnets förmågor. Men detta är kanske inte så konstigt då den svenska läroplanen för förskolan 

är påverkad av Reggio Emilia filosofin i sitt fokus på barnet som kultur- och kunskapsskapare.
1
 

Ett av förskolans uppdrag är enligt den reviderade Lpfö98 att: 

 

”Verksamheten ska utgå ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”
2
 

 

Som blivande lärare mot de yngre åldrarna kände jag att jag till viss del hade förståelse för vad 

Reggio Emilia filosofin innebar, då vi berört detta under min utbildning. Men dock misstänker 

jag att jag som förälder inte hade haft så mycket kunskap kring Reggio Emilia om jag inte hade 

varit lärarstudent med inriktning mot de yngre åldrarna. 

 

Nu har det gått två år sen den dagen vi valde förskola åt vår son och jag är snart klar med min 

utbildning som lärare mot de yngre åldrarna. Jag står precis i startgropen för att börja söka 

arbete och har av den anledningen återigen börjat titta på olika förskolors profiler och arbetssätt. 

Många uttalar inriktning mot Reggio Emilia, men vad innebär det i praktiken?  

 

Under min utbildning har jag fått lära mig att barn bland annat erövrar kunskap genom att 

utforska och skapa, samtala och reflektera.
3
 Pedagogens roll blir då att lyssna på barnens frågor 

                                                      
1
 Jonstoij, Tove & Tolgraven, Åsa, Hundra sätt att tänka: om Reggio Emilias pedagogiska filosofi, 

Utbildningsradion (UR), Stockholm, 2001. 

2 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 110329 kl. 12.00 s. 8-9. 

3 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 110329 kl. 12.00 s. 8. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
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och fånga upp det som sägs och görs, men även att ge barnen nya intressanta frågor, som kan 

föra deras utforskande framåt.
4
  Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan pedagogen lyssna  

och utgå ifrån barnen och på så sätt, tillsammans med dem, hålla det pedagogiska arbetet i 

ständig förändring
5
, något som jag uppfattar vara en av byggstenarna i Reggio Emilia-filosofin.

6
  

Innebär då detta, att jag och mina studiekamrater som snart kommer ut i arbetslivet, kan 

förvänta oss att de förskolor som uttalar inriktning mot Reggio Emilia alla arbetar på detta sätt? 

Eller är det så att de på grund av att Reggio Emilia inte är en pedagogik med en 

metodbeskrivning som går att kopiera utan en filosofi som förskolor kan inspireras av
7
 arbetar 

på olika sätt, och vad är det som skiljer dem åt i sådana fall? Och på vilka sätt är de lika? 

Det finns litteratur som visar på hur olika förskolor arbetar på ett Reggio Emilia inspirerat 

arbetssätt, exempel ”Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete” av Ann 

Åberg och Hillevi Lenz Taguchi.
8
 Men jag har inte kunnat hitta någon litteratur där de ställs mot 

varandra och en jämförelse av likheter och skillnader gjorts.  

För att försöka bringa lite klarhet i detta har jag valt att intervjua fyra verksamhetsansvariga 

inom Reggio Emilia inspirerade förskolor och jag har utgått från de didaktiska frågorna. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att fånga innebörder i vad Reggio Emilia kan vara genom att 

intervjua fyra stycken verksamhetsansvariga inom Reggio Emilia inspirerade förskolor. 

Frågeställningar 

- Vilka visioner uttrycker de verksamhetsansvariga? 

- Hur formulerar de uttryck i praktiken? 

- Vilka effekter får verksamheten för barnen och hur påverkas verksamheten av 

rubriceringen Reggio Emilia? 

Vad är Reggio Emilia? 

Emilia Romagna är en provins i norra Italien som är berömd för parmesanosten och 

parmaskinkan.
9
 Det är också här staden Reggio Emilia med 177 000 invånare (2010)

10
 ligger där 

                                                      

4 Elfström, Ingela. m.fl. Barn och Naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Liber, Stockholm, 2008. 

5 Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi, Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete, 

Liber, Stockholm, 2005. 

6 Abbott, Lesley & Nutbrown, Cathy (red.), Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia, Studentlitteratur, 

Lund, 2005. 

7 http://www.reggioemilia.se/ 110329 kl. 22.00. 

8 Åberg & Lenz Taguchi, Lyssnandets pedagogik. 

9 Emilia–Romagna. http://www.ne.se/lang/emilia-romagna, Nationalencyklopedin, 110516 kl. 

20.00. 

http://www.reggioemilia.se/
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några föräldrar efter andra världskrigets slut bestämde sig för att bygga upp ett nytt daghem, 

med en ny pedagogik som skiljde sig från den vanliga traditionella.
11

 Genom att sälja utrustning 

som de flyende tyskarna hade lämnat efter sig kunde de börja finansiera byggandet. En bonde 

skänkte dem en bit mark och tegelstenar och bjälkar till bygget tog föräldrarna från 

sönderbombade hus.
12

  

 

Sex dagar efter andra världskrigets slut hörde Loris Malaguzzi (1920-1994) talas om detta och 

cyklade dit. Han berättade att han var lärare och föräldrarna bjöd in honom att arbeta 

tillsammans med dem och inom kort hade de byggt upp flera föräldradrivna förskolor.
13

  

 

Föräldrarna hade upplevt fascismen och dess förtryck och målet var att ge sina barn ett liv där 

de inte skulle behöva vara med om samma sak och därför var de pedagogiska målen det 

viktigaste, och inte tillsynen, när de byggde upp förskolan. Pedagogiken skulle därför vara 

byggd på en vision om att barn kan tänka och handla själva, allt för att lägga grunden för ett 

demokratiskt samhälle och motverka den auktoritära traditionen som hade rått i landet.
14

 

 

Det första kommunala daghemmet öppnades 1963 i Reggio Emilia och några år senare ingick 

även de föräldrakooperativa förskolorna som byggts upp efter krigsslutet i dessa. Loris 

Malaguzzi blev då barnomsorgschef över alla förskolor och fortsatte att leda arbetet vidare.
15

 

 

För Malaguzzi var det viktigt att förskolorna blev en del av samhället.
16

 Då barn har teorier om 

världen och olika händelser är det pedagogens roll att skapa situationer och förutsättningar för 

barnet att utforska sin omvärld och göra nya upptäckter.
17

 Loris Malaguzzi ville därför se 

förskolan som en levande organism, en plats i ständig rörelse som hela tiden förändrar sig själv, 

där barn och vuxna möts och där barnens familjer och staden barnen bor i har en naturlig del i 

förskolans liv
18

 och barnen ska betraktas som fullvärdiga medborgare.
19

  

 

                                                                                                                                                            

10 Reggio nell'Emilia. http://www.ne.se/lang/reggio-nellemilia, Nationalencyklopedin, 110517 kl. 20.00. 

11 Gedin, Marika & Sjöblom, Yvonne, Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge: om alternativ före skolan, 

Bonnier utbildning, Stockholm, 1995. 

12 a.a.  

13 Dahlberg, Gunilla & Åsén, Gunnar, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, 

I: Forssell, Anna (red.) Boken om pedagogerna, Liber AB, Stockholm 2005. 

14 a.a.  

15 a.a.  

16 Wallin, Karin, Om ögat fick makt: mer om de hundra språken och den skapande pedagogiken i Reggio 

Emilia, Liber Förlag, Stockholm, 1986. 

17 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

18 Gedin & Sjöblom, Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. 

19 Brulin, Göran & Emriksson, Birgitta, Exemplet Reggio Emilia: pedagogik för demokrati och lokal 

utveckling, I: Grut, Katarina (red.), Premiss, Stockholm, 2005. 
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Inom Reggio Emilia vill man ta till vara på barnens alla möjliga resurser och Loris Malaguzzi 

riktade skarp kritik mot skolans och samhällets sätt att handskas med barns rikedomar och 

resurser. Så här uttryckte han det i en dikt: 

 

Ett barn har hundra språk 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp 

och handla utan huvud. 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser.
20

 

 

Med hundra språk menas vårt talade språk och kroppsspråk men även alla våra andra uttryck 

som musik, bild, konst, rörelse och så vidare.
21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

20 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell, s. 

189. 

21 Lenz Taguchi, Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation?: om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat 

förhållningssätt till förskolans arbete, HLS, Stockholm, 1997. 
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Kapitel 2 Teoretiska perspektiv 

Teori 

Min studie utgår från det postmoderna och socialkonstruktionistiska perspektivet eftersom dessa 

perspektivs syn på barnet och lärande tydliggör hur man ser på barn och lärande inom Reggio 

Emilia filosofin. När jag skriver om det postmoderna perspektivet och det 

socialkonstruktionistiska perspektivet använder jag mig av ”Från kvalitet till meningsskapande 

– postmoderna perspektiv – exemplet förskolan” av Dahlberg m.fl. då jag tycker att den ger en 

tydlig inblick i perspektiven med fokus på förskolan. Jag kompletterar även med ”Pedagogiska 

miljöer och barns subjektskapande” av Elisabeth Nordin- Hultman samt ”Varför pedagogisk 

dokumentation?” av Hillevi Lenz Taguchi då dessa enligt min uppfattning förtydligar 

perspektiven. 

 

Jag har även tagit upp det poststrukturella perspektivet som en förlängning av det postmoderna 

för att ur det belysa varför miljön är så viktig för barnens meningsskapande. Även här kommer 

jag utgå från ”Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande” av Elisabeth Nordin- Hultman.  

Postmodernt och socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Inom ett postmodernistiskt perspektiv granskar man de synsätt och föreställningar som ett 

modernt perspektiv vilar på. Till exempel så antar man i den moderna världsbilden att världen är 

uppbyggd enligt regelbundna mönster och att allt kan systematiseras, klassificeras och 

kategoriseras. Detta syns tydligt inom utvecklingstänkandet där man strävar efter att kartlägga 

det universella barnet och då inte tar hänsyn till i vilken kultur eller tid barnet befinner sig.
22

 

 

I det postmodernistiska perspektivet ifrågasätter man istället detta och det finns inte ett typiskt 

barn. Vad som kan vara ett typiskt barn i en kultur och tid kan i en annan kultur och tid ses som 

avvikande.
23

 Det finns alltså ingen absolut kunskap ”därute” som väntar på att bli upptäckt eller 

en universell förståelse som gäller för alla oavsett kultur och i vilken tid man lever.
24

 Dahlberg 

m.fl. hänvisar till Berger och Luckman 1966, som skriver att världen och vår kunskap om den, i 

ett postmodernt perspektiv, ses som socialt konstruerade och att alla människor deltar aktivt i 

denna konstruktionsprocess.
25

   

 

Ett postmodernt perspektiv är konstruktionistiskt i bemärkelsen att det inte finns något som 

säger exakt hur, till exempel, barn är. Detta är något som konstrueras socialt med hjälp av de 

begrepp och kategorier vi har för att tala om barn.
26

 Via vårt språk och kroppsspråk och alla 

                                                      
22 Nordin-Hultman, Elisabeth, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, Liber, Stockholm, 2004. 

23 a.a. 

24 Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan, Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv - exemplet förskolan, HLS förlag, Stockholm, 2002. 

25 a.a. 

26 Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande.  
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våra andra uttryck som musik, bild, konst, rörelse och så vidare kommunicerar vi med 

omvärlden och tillsammans skapar en gemensam mening och innebörd.
27

  

 

Inom ett postmodernt och socialkonstruktionistiskt perspektiv ser man barndomen som en fas i 

livet som är lika viktig som de faser som kommer senare, barn ses som en social grupp vars 

tankar och rättigheter har en del i samhällets struktur. Då de har en egen röst ska de därför få 

vara delaktiga i samhälleliga beslut.  Eftersom barndomen är en social konstruktion som 

påverkas av i vilken tid och kultur man lever i, vilken klass- och könstillhörighet man har samt 

andra socioekonomiska förhållanden säger man att det finns många slags barndomar och barn.
28

 

 

I och med denna syn på barn framstår de som medkonstruerande av kunskap, kultur och 

identitet. Dahlgren m.fl. skriver att denna konstruktion skapar ett barn som med Malaguzzis ord 

är ”rikt på möjligheter, starkt, kraftfullt, kompetent”.
29

 

 

Pedagogen ska, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, utgå från barnets 

vardagsförståelse och hans eller hennes bild av den omgivande världen. Barnet ska få komma 

med sina hypoteser och teorier och pedagogen ska möta dessa med respekt och nyfikenhet vilket 

blir en läroprocess åt båda hållen.
30

 När barnet själv får komma med egna hypoteser och teorier 

innan mötet med de vetenskapligt accepterande kan de sätta sina konstruktioner i relation till det 

vetenskapliga och får på så sätt lättare att skapa mening.
31

 

 

Det postmoderna perspektivet ställer krav på den pedagogiska processen. Rummen ska erbjuda 

en miljö där nya möjligheter kan utforskas och förverkligas och där vi gör barnen kapabla att 

arbeta kreativt. Barnen ska kunna utveckla reflekterande och kritiska sätt att skaffa kunskap 

genom att de själva får vara delaktiga i sitt lärande snarare än att pedagogen ger dem kunskap.
32

 

 

Barnen konstruerar också identitet. Även en persons identitet ses som föränderlig och Lather 

enligt Dahlberg m.fl. uttrycker det som att jagidentiteten är något som konstrueras och 

konstrueras om genom de relationer vi ingår i.
33

 Därför är det viktigt att uppmärksamma barns 

olikheter, att ta dem på allvar och behandla dem som möjligheter och försöka skapa relationer 

till varandra utan att för den sakens skull stöpa dem i samma form.
34

 

                                                      

27 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation?  

28 Dahlberg, Moss, & Pence, Från kvalitet till meningsskapande. 

29 a.a. 

30 Dahlberg, Moss, & Pence, Från kvalitet till meningsskapande. 

31 a.a. 

32 a.a. 

33 a.a. 

34 a.a. 
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Det poststrukturella perspektivet 

Ett poststrukturellt perspektiv vilar på den postmoderna teorin och utgår ifrån att barns sätt att 

vara faktiskt är olika i olika situationer och i olika miljöer.
35

 Detta innebär att barn talar och 

handlar inom de möjligheter, och då också brist på möjligheter, som de kan se i ett visst 

sammanhang eller miljö.
36

 Därför uttrycker man sig inom detta perspektiv med orden att barn 

inte är på ett visst sätt utan de blir på olika sätt beroende på i vilken miljö de befinner sig.
37

 

Barnet formas alltså inte av omgivningen utan det är de olika sammanhangen och miljöerna som 

han eller hon tar olika roller i.
38

  

Tidigare forskning och dokumentation 

Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilias filosofi, såg pedagogiken som en föränderlig 

process som man hela tiden måste anpassa till de omständigheter som råder. Han valde därför 

att inte skriva ner sina idéer då han inte ville se arbetet i Reggio Emilia som en fixerad metodik 

då den behöver förändras i takt med barnen och världen.
39

 Därför kan jag inte vända mig till 

hans alster som en primärkälla, utan kommer utgå från dokumentation som hans medarbetare 

och andra kunniga på området har skrivit om Reggio Emilia med rötter i Malaguzzis tänkande 

samt annan forskning.  

 

Under rubriken ”Reggio Emilia som filosofi och tänkt praktik”, tar jag upp grundtankarna inom 

Reggio Emilia. Här utgår jag från ”Boken om pedagogerna” där Gunilla Dahlberg och Gunnar 

Åsén har medverkat. Tillsammans har de arbetat i flera forskningsprojekt kring förskolefrågor 

och skrivit mycket om Reggio Emilia.
40

 Jag utgår även från ”D – som Robin Hoods pilbåge – ett 

kommunikationsprojekt i Reggio Emilia” av Anna Barsotti som i över 30 år har skrivit och 

översatt böcker om Reggio Emilia samt var en av initiativtagarna till Reggio Emilia Institutet i 

Stockholm.
41

 Här belyser och förklarar jag även centrala begrepp, som är kursiverade i texten, 

och delar inom Reggio Emilia samt tar upp vad tidigare forskning säger om dessa. 

Reggio Emilia som filosofi och tänkt praktik 

I sina föreläsningar brukade Malaguzzi ta upp synen på barn och kunskap genom att presentera 

tre olika bilder av barn och ställa dem emot varandra. I den första bilden så ser man på barnet 

som ett oskrivet blad som ska fyllas med kunskap. Det är passivt och fattigt och ett barn som 

                                                      

35 Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

36 a.a. 

37 a.a. 

38 a.a. 

39 Gedin & Sjöblom, Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. 

40 Colliander, Marie-Anne, Stråhle, Lena & Wehner-Godée, Christina (red.), Om värden och omvärlden: 

pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia, Stockholms universitets förlag, 

Stockholm, 2010. 

41 a.a. 
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man vare sig lyssnar på eller för en dialog med. I den andra bilden beskriver man barnet som ett 

vaket men passivt barn. Barnet har inget ansvar för sin egen kunskap och det är den vuxne som 

stimulerar barnet och får det att växa. Den tredje bilden, som också är den bild man väljer att 

utgå ifrån inom Reggio Emilia, är bilden av det rika barnet, det kompetenta barnet, som har 

både kraft och resurser i sig självt och som vill växa, lära och veta.  Barnet har hundra språk och 

är därför ett rikt barn.
 42

   

 

När man talar om det kompetenta barnet kan det betyda olika saker beroende på vilken 

definition man ger det. Enligt Sommer kan det vara att ett barns kompetensnivå värderas efter 

vad han redan kan eller gör. Det kan också vara att man ser det som att barnet har en utvecklad 

förmåga som han är född med eller så kan man se kompetenser som potentialer, något som 

barnet har inom sig men inte ännu utvecklat.
43

 Det sistnämnda barnet behöver också en vuxen, 

men ingen sådan som ger det alla svaren, utan en vuxen som barnet kan konstruera världen 

tillsammans med, föra en dialog tillsammans med och en vuxen som kan utmana barnets 

tankar.
44

  

 

I förskolorna i Reggio Emilia arbetar det förutom förskollärare och barnskötare en ateljerista på 

varje förskola. Ateljeristan är en bildpedagog som arbetar mycket nära både pedagogerna och 

barnen och som medverkar i alla större projektarbeten.
45

 Hennes roll är att utmana barnen och 

pedagogerna i sitt tänkande samt att låta dem få pröva på att arbeta med olika material i 

ateljéerna.
46

 Det finns inga chefer på förskolorna i Reggio Emilia, istället handleds pedagogerna 

av en pedagogista, som är en kommunanställd högutbildad pedagogisk handledare. Varje 

pedagogista har ansvar över fem förskolor och de bildar tillsammans ett nätverk som ses en 

gång i veckan för att diskutera den pedagogiska verksamheten.
47

 

 

Inom förskolorna i Reggio Emilia får barnen öva sig i så många uttryckssätt som möjligt och 

genom dessa får barnen tillgång till hela sin person och förmåga utan att de behöver känna sig 

bedömda.
48

 I en rik och varierad lärmiljö ges även barnet möjlighet att skapa kunskap på många 

sätt vilket ger alla barn de bästa förutsättningarna för förståelse eftersom barnen kan föredra 

olika sätt att närma sig och ta till sig det som görs till eget kunnande.
49

  

 

                                                      

42 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

43 Sommer, Dion, Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld, Runa, Hässelby, 2005. 

44 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

45 Jonstoij & Tolgraven, Hundra sätt att tänka. 

46 Gedin & Sjöblom, Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. 

47 Jonstoij & Tolgraven, Hundra sätt att tänka. 

48 Barsotti, Anna, D - som Robin Hoods pilbåge: ett kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i 

Reggio Emilia, HLS, Stockholm, 1997, s. 23. 

49 Liberg, Caroline, Språk och kommunikation, I: Ewald Anette & Garme Birgitta (red.) Att läsa och 

skriva: forskning och beprövad erfarenhet, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2007. 
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När man ser på barnet som rikt får det också chans att utveckla sitt individuella tänkande och 

pröva hypoteser utifrån eget intresse. På så sätt blir inlärning en aktiv process som barnet kan ta 

till sig utifrån egna insikter och grundad på egna erfarenheter.
50

 Barnen får då möjlighet att 

utveckla det egna tänkandet.
51

 

 

I Reggio Emilia ser man olikhet som ett värde och det är när två personer är överens som något 

intressant kan hända. Det är i konflikten och skillnaden som möten och lärande sker. Därför ser 

man varje individ som en resurs med sin egen kultur och sina egna förmågor.
52

 

 

Den pedagogiska miljöns utformning har en stor betydelse för barns lärande.
53

 Då lärandet och 

kunskapandet ses som socialt konstruerade behövs sammanhang och miljöer utformas på så sätt 

att de skapar förutsättningar för lärande där barnet aktivt kan tillägna sig kunskap och där 

kunskap ses som en process snarare än en produkt.
54

 

 

Den pedagogiska miljön, som delas in i en synlig miljö; arkitektur, planlösning, möblering, 

material etcetera och den osynliga miljön; pedagogers synsätt till barn och varandra
55

 bör vara 

utformad på ett sådant sätt som gör att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas 

eftersom miljön sänder ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska 

verksamheten.
56

 Hur rummen ser ut, bidrar även till barnens utveckling, både deras emotionella, 

praktiska, sociala och intellektuella utveckling.
57

  

 

Förskolorna i Reggio Emilia är uppbyggda i ateljéer eller så kallad verkstadsmiljö, där rummen 

är uppdelade i mindre vrår med plats för olika aktiviteter.
58

 Tanken med detta är att skapa en 

utmanande miljö, som kan stimulera och stödja barns intresse, motivation och kreativitet.
59

  

Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att barnen under sin tid i förskolan ska ges möjlighet 

till eget skapande och att utveckla alla sina uttrycksmedel
60

, något en verkstadsmiljö bidrar till.  

 

                                                      

50 Barsotti, Anna, D - som Robin Hoods pilbåge. 

51 a.a. 

52 Jonstoij & Tolgraven, Hundra sätt att tänka. 

53 Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund: perspektiv och förhållningssätt i 

förskolans läroplan, Studentlitteratur, Lund, 1999. 

54 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

55 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? 

56 Pramling Samuelsson & Sheridan, Lärandets grogrund. 

57 Lundahl, Gunilla, Hus och rum för små barn, Arkitekternas forum för forskning och utveckling 

(ARKUS), Stockholm, 1995. 

58 Trageton, Arne, Lek med material: konstruktionslek och barns utveckling, Runa, Stockholm, 1996. 

59 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

60 Pramling Samuelsson & Sheridan, Lärandets grogrund. 
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I Reggio Emilia ska både barn och vuxna genomsyras av en undersökande hållning till arbetet. 

Barnen och pedagogerna ska vara medforskande, något Malaguzzi enligt Dahlgren och Åsén 

beskrev som att: 

 

 ”pedagogen tillsammans med barnet går in i ett rum och tar det i besittning”.
61

   

 

Pedagogen ska fånga upp och ta tillvara på det som barnet intresserar sig för och inspireras av 

barnens nyfikenhet och deras frågor. Viktigt att tänka på för pedagogen är att inte ge barnen 

svaren innan de ställt frågorna då de i ett utforskande arbetssätt inte sitter inne med de färdiga 

svaren. Pedagogen ska skapa nya utmaningar och situationer för barnen där de får pröva sina 

hypoteser men också chans att komma med nya.
62

  

 

Ett utforskande arbetssätt startar oftast i en upptäckt, i en fråga eller i någon form av problem 

som uppstår i kontakt med ett material, något fenomen eller en händelse. Sedan följer noggranna 

observationer och undersökningar, de yngre barnen observerar oftast med hjälp av sina sinnen. 

Sedan fortsätter barnen med den utforskande processen genom att de samlar, ordnar, sorterar 

och benämner i lek och gestaltande. De ställer frågor och hypoteser som är möjliga att 

undersöka för att komma vidare i den utforskande processen.
63

 

 

För att den pedagogiska verksamheten ska kunna utvecklas och förändras så bearbetas den och 

reflekteras över.
64

 Detta gör man med hjälp av pedagogisk dokumentation som är ett kollektivt 

arbetsverktyg där alla inblandade, barnen, pedagogerna men även familjen och förskolan, har ett 

gemensamt reflektionsarbete.
65

 Lenz Taguchi brukar säga att pedagogisk dokumentation är ett 

förhållningssätt och en kommunikation.
66

 Vi lär oss hur barnen upplever, förstår och uttrycker 

omvärlden genom att dokumentera vad de gör, säger och ger uttryck för på olika sätt.
67

  

 

I Reggio Emilia används den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra barnen som rika, 

kompetenta och aktivt kunskapssökande, samt för att utgöra utgångspunkten för barnens 

fortsatta utforskande och kunskapssökande.
68

 Hillevi Lenz Taguchi skriver att pedagogisk 

dokumentation för pedagogen kan handla om att ta makten över sin egen praktik men även att 

den ger barnen makten över sitt eget lärande.
69

 Om pedagogen läser upp för barnen vad de har 

sagt, eller visar bilder på vad de gjorde vid tillfället innan, i till exempel ett temaarbete, och 

                                                      

61 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell, s. 204. 

62 a.a. 

63 Elfström, I. m.fl. Barn och Naturvetenskap. 

64 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

65 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? 

66 a.a. 

67 a.a. 

68 a.a. 

69 a.a. 
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barnen får syn på sina egna tankar och läroprocesser så kan de utgå från dem i det fortsatta 

arbetet.
70

  

 

Det har diskuterats om inte dokumenterandet kan inkräkta på barnens integritet men i Reggio 

Emilia säger man att det helt beror på i vilket syfte man dokumenterar dem. Om syftet är att 

göra barnens röst hörd så är dokumentation det enda sättet att ta reda på hur de tänker och 

agerar. Men om vi däremot skulle använda dokumentationen i syfte att bedöma och kartlägga 

barnen, då skulle det kunna ses som integritetskränkande.
71

 

 

I Reggio Emilia arbetar man i temaarbeten (projektarbeten) och syftet med dem är att barnen 

ska utveckla många språk. Genom temaarbetet ska barnen göras kreativa, där skapandet inte står 

i motsättning till kunskap samt att det ska innehålla glädje, nyfikenhet och vetenskaplighet.
72

 

Syftet med temaarbetet är alltså inte att lära ut ett visst kunskapsstoff och därför är inte valet av 

ämne de viktigaste. Däremot måste det vara ett ämne som är utvecklande och intressant för 

barnen och ofta försöker man därför hitta något i barnens närhet att undersöka.
73

 

 

Genom att arbeta med temaarbeten vill man förmedla till barnen att kontraster, skillnader och 

likheter hänger samman och bildar mönster, helheter. Detta är nödvändigt för förståelsen av 

sammanhanget. Ofta låter man barnen göra jämförelser mellan sig själva och omvärlden för att 

för att visa på mönstren.
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

70 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? 

71 Barsotti, Anna, D - som Robin Hoods pilbåge. 

72 a.a. 

73 a.a. 

74 Barsotti, Anna, D - som Robin Hoods pilbåge. 
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Kapitel 3 Metod 

Val av metod 

Enligt Staffan Larsson bör val av metod ske efter vilken som är mest lämpad för det man 

undersöker. Metoden ska fungera som ett verktyg för att få kunskap om det man har valt att 

undersöka.
75

 

 

Vid användning av kvantitativa metoder tar man ofta siffror till hjälp. Med hjälp av dessa går 

det att sammanfatta och skapa en överblick över material. Genom att använda sig av 

kvantitativa metoder kan forskaren oftast få svar på ”hur många” men sällan ger det kunskap om 

hur människor tänker och funderar kring olika fenomen eller ”varför”.
76

 

 

Det grundläggande draget i kvalitativ forskning är däremot viljan att se eller uttrycka händelser 

och handlingar utifrån de intervjuade personernas perspektiv.
77

   

 

”Det centrala i kvalitativa metoder skulle således vara att man söker finna de kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i 

omvärlden.
78

 

 

Det går inte att använda sig av kvalitativa metoder om man vill få en överblick av hur vanligt 

något är eller hur ofta det förekommer. Vill man däremot ha insikter om det grundläggande eller 

det särpräglade i en miljö, då går det bra att använda sig av kvalitativa metoder eftersom dessa 

angreppssätt på ett nyanserat sätt beskriver ”det som finns”.
79

 Utifrån detta har jag bestämt mig 

för att använda kvalitativa metoder då jag i denna studie ska fånga innebörder i vad Reggio 

Emilia kan vara. 

Kvalitativa intervjuer 

Hur man samlar in datamaterial inom kvalitativ metod kan variera, det kan bland annat vara 

intervjuer, observationer eller brev – och ibland en kombination av flera slags material.
80

 Vad 

man väljer beror på vilken ansats man har. Repstad skriver att intervjuer säger något om vilka 

                                                      

75 Larsson, Staffan, Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986. 

76 Svenning, Conny, Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, Lorentz, Eslöv, 

1999. 

77 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 1997. 

78 Larsson, Kvalitativ analys, s. 8. 

79 Repstad, Pål, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 

2007. 

80 Larsson, Kvalitativ analys. 
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föreställningar folk har.
81

 Då jag vill veta hur mina informanter ser på Reggio Emilia samt sin 

verksamhet har jag valt att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

  

Intervjuerna kommer vara ostrukturerade i och med att jag kommer utgå från ett frågeschema 

men i övrigt försöka styra så lite som möjligt. Enligt Bryman ger man på detta sätt informanten 

stort utrymme för att utforma sina svar och kommentarer vilket öppnar upp för honom att 

komma in på sådana områden som är viktiga och intressanta för just honom.
82

 

 

Även Repstad tar upp fördelarna med en flexibel och ostrukturerad intervju. Han skriver att 

forskaren gärna kan ha en mall för sina frågor men att hon inte bör följa den slaviskt. Den ska 

fungera som en minneslista så att forskaren får med alla de ämnesområden som ska täckas. 

Genom att låta informanten prata fritt, med varsam styrning mot de ämnesområden forskaren 

vill ha svar på, minimerar man risken att han blir osäker och irriterad – och därmed ger kortare 

och passivare svar.
83

 

Urval 

Jag valde ut och tog via mail kontakt med fem stycken förskolechefer inom en och samma 

kommun. Val av kommun grundades på att den ligger mig geografiskt nära samt att den har 

varit mitt partnerområde under hela min studietid, något jag tog upp i min första kontakt med 

förskolecheferna och som jag hoppades skulle öka min chans att få genomföra intervjuerna. Av 

de första fem förskolecheferna jag tog kontakt med arbetade två inom den kommunala 

förskolan, två inom fristående förskolor och en inom ett föräldrakooperativ. Avsikten var 

emellertid inte att göra jämförelser mellan dessa tre olika aktörer utan att i materialet försöka få 

en variationsvidd, med tanke på att jag valt att kontakta förskolechefer inom en och samma 

kommun. 

 

Efter ett par dagar då jag även försökt nå förskolecheferna via telefon och inte fått tag alla/inte 

alla hade möjlighet att ställa upp på en intervju skickade jag ut mail till ytterligare tre 

förskolechefer. I slutändan så var det de första (och enda) tre förskolecheferna som gick med på 

att bli intervjuade som valdes ut till min undersökning. Totalt är dessa tre personer 

förskolechefer över sju Reggio Emilia-inspirerade förskolor, fyra kommunala och tre fristående.  

 

Utöver dessa tre har jag även intervjuat en pedagog som är pedagogiskt verksamhetsansvarig på 

en förskola. Förskolechefen på den förskolan hade tyvärr inte möjlighet att träffa mig men 

förslog att jag skulle intervjua den pedagogisk verksamhetsansvariga istället då hon också har 

stor inblick i verksamheten och kunskap kring Reggio Emilia. Efter att ha samtalat med min 

handledare beslutade jag att inkludera även henne i undersökningen då hon är utsedd av 

förskolechefen att representera verksamheten. 

                                                      

81 Repstad, Närhet och distans. 

82 Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. 

83 Repstad, Närhet och distans. 
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Genomförande 

Utifrån Brymans och Repstads teorier utformade jag en intervjuguide med tre huvudsakliga 

frågor: 

 

1. Vad uppfattar du som grundtankarna inom Reggio Emilia filosofin? 

2. Hur arbetar ni i praktiken på ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt? 

3. Vilka effekter ger detta, för eleverna och för verksamheten? 

 

Jag baserade mina huvudsakliga frågor på mina tre frågeställningar samt några möjliga 

uppföljningsfrågor. Utöver det ställde jag under intervjun frågor som till exempel ”hur menar du 

nu?” och ”kan du ge några exempel?” när jag ansåg att det fanns ett behov av att informanten 

fördjupade sina svar.  

 

I mitt första mail till informanterna hade jag bifogat dessa tre huvudsakliga frågor och 

informerat dem om att de gärna fick prata fritt kring dessa och att jag skulle inflika med 

ytterligare frågor om jag kände att det behövdes. Jag valde att inte skicka med 

uppföljningsfrågorna eftersom jag dels, som jag tidigare tagit upp, ville att informanterna skulle 

ta upp sådant som var intressant och viktigt för dem men också för att man riskerar att få 

konstlade svar av de intervjuade om man som forskare avslöjar för mycket detaljer.
84

 

 

Mina intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Detta föll sig naturligt och gav 

också mig en chans att få se hur det såg ut på de olika förskolorna, eftersom intervjun alltid 

avslutades med en kort rundvandring. Att få se hur det ser ut på förskolorna har underlättat min 

förståelse av det informanterna pratat om samt underlättat tolkningen, även om det inte gav 

större konsekvenser än så. 

 

Två av intervjuerna skedde på informanternas kontor, vilket gjorde att vi kunde tala helt ostört. 

De andra två intervjuerna skedde i förskolornas ”fikarum”, då detta var det enda någorlunda 

lediga utrymmet. Som följd av detta kom det vid ett eller ett par tillfällen in andra personer, 

något jag upplevde att jag blev mer störd av än informanten.  

 

Intervjuerna inleddes med att jag berättade lite kort om mig själv, vilken utbildning jag läste 

samt varför jag hade valt att undersöka just detta. Efter det informerade jag om de 

forskningsetiska principerna och vad jag skulle göra för att följa dem samt fick deras 

godkännande så att jag kunde spela in intervjun.  

 

Jag valde att använda mig av bandspelare, då detta enligt Repstad är vad de flesta erfarna 

forskare och metodförfattare rekommenderar vid förberedda kvalitativa intervjuer.
85

 På så sätt 

kunde jag till fullo engagera mig i intervjun och koncentrera mig på vad informanterna sa och 

kunde då fånga upp lösa trådar och ställa följdfrågor.  

 

                                                      

84 Repstad, Närhet och distans. 

85 a.a. 
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Efter att ha lyssnat på och transkriberat den första intervjun jag genomförde ändrade jag om en 

del av följdfrågorna samt mitt sätt att bekräfta respondenten och det hon sagt. Istället för att som 

i första intervjun bekräfta med ljud, framförallt ”hmm” och ”mmm” försökte jag vid de tre sista 

tänka på att bekräfta informanten med kroppssignaler oftare, till exempel att jag nickade. 

 

Den inspelade intervjutiden varierade mellan 35 och 45 minuter. Utöver det tillkom tid för 

småprat innan och efter intervjuerna samt rundvandring på förskolan. Totalt tillbringade jag 

mellan en 70 och 90 minuter tillsammans med varje informant. 

Bearbetning 

Transkribering 

Enligt Kvale och Brinkmann så finns det inga standardsvar på frågan hur en transkribering ska 

gå till, utan det beror helt på avsikten med utskriften.
86

 För att inte riskera några missförstånd 

och för att optimera chansen till korrekta tolkningar valde jag att skriva ut intervjuerna 

ordagrant.
87

 Eftersom jag visste med mig redan innan transkriberingen att jag i mitt resultat 

mestadels skulle referera till vad informanterna sagt ville jag inte göra en tolkning av svaren 

redan i utskriften. Dock översatte jag talspråket till skriftspråk, så att till exempel när 

informanten sa ”dom” i intervjun står det ”de” i transkriberingen. Jag valde att endast skriva ut 

de pauser som varade så pass länge att jag reagerade på dem och skrev då (paus) i 

transkriberingen. Om informanten betonade ett ord så har jag i transkriberingen skrivit det med 

versaler. Jag transkriberade intervjuerna själv genom att lyssna på det inspelade små stycken i 

taget och skriva ned det som sagts i ett worddokument. ”T” stod för det jag sa och ”I” för det 

informanten sa. Varje gång jag hade lyssnat klart på ett stycke spolade jag tillbaka cirka två 

sekunder för att säkerställa att jag fått med allt och med jämna mellanrum lyssnade jag om på de 

fem senaste minuterna samtidigt som jag följde med i transkriberingen. 

Analys 

Jag har gjort en så kallad öppen kodning av mitt material.
88

 Jag började med att noggrant läsa 

igenom mitt resultat genom att läsa igenom ett stycke i taget. Styckena delade jag upp efter 

redan befintliga rubriker och personer. Jag kodade de betydelsebärande enheter, ord i det här 

fallet, som jag fann i texten genom att ringa in dem med en penna. Sedan gav jag dem en 

benämning, bestående av ett ord, som summerade den identifierade enheten. Jag diskuterade 

olika benämningar fram och tillbaka för att försöka hitta en kod som sammanfattade materialet 

så korrekt som möjligt, ibland blev det informanternas egna uttryck och ibland blev det andra 

som jag tyckte passade bättre. 

 

Då resultatet inom vissa rubriker innefattar mycket text behövdes det på sina ställen en lång 

diskussion med mig själv innan jag hittade en kod som kändes rätt. På grund av det är jag 

                                                      
86 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2009. 

87 a.a. 

88 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, Liber, Stockholm, 2009. 
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medveten om att jag antagligen skulle ha kunnat sammanfatta materialet med andra koder än de 

jag nu använt mig av, och att analysen då kanske hade sett annorlunda ut  

 

Analysen är uppdelad i två delar. Den första visar en översikt av kodningen medan den andra tar 

upp en jämförelse mellan intervjuresultaten och filosofi/teori. Här kommer jag även sätta upp 

den aktuella koden i anslutning till det den beskriver. 

Gestaltning 

I mitt resultat har jag valt att göra en intervjutolkning, jag har alltså sammanfattat resultatet och 

tolkat dess innebörd. Jag valde att referera för att det i resultatet skulle bli en tydligare överblick 

av vad informanterna sagt. Eftersom mina informanter fick prata väldigt fritt så har de ibland 

svarat på en fråga vid två olika tillfällen under intervjun samt sagt saker som inte alls är relevant 

för studien. Genom att då referera har jag kunnat få ihop ett läsbart och förståeligt resultat. Men 

för att i referatet kunna återge informanternas svar så korrekt som möjligt har jag i största 

utsträckning försökt använda mig av de ord de har uttryckt sig med. I ett försök att få de 

intervjuades röster att lysa igenom har jag även ibland valt att ha med citat.  

 

I mitt resultat har jag valt att ställa upp svaren efter teman och jag har då valt ”visioner ”, 

”praktik” och ”effekter” från min rubrik som huvudteman. Dessa har jag sen brutit ned till 2-3 

underrubriker för att förtydliga vad det är informanterna svarar på just då. Dessa underrubriker 

är kopplade till mina frågeställningar för att det lättare ska synas, för mig själv samt läsaren, vad 

svaren på mina frågeställningar är.  

 

I resultatet har jag en underrubrik till ”visioner” som heter ”upprinnelsen till den Reggio Emilia 

inspirerade verksamheten”. Trots att jag inte har någon forskning eller teoretiska perspektiv som 

knyter an till det så valde jag att ha med det i analysen då jag tycker att det hör till mina 

frågeställningar. 

 

När jag presenterar resultatet kommer jag varva skildringen av informanternas svar med 

kommentarer i en tabell. Dessa ligger i slutet av varje avsnitt och ämnar visa på variation och 

skillnader. Jag har valt att göra på detta sätt då jag tror att det är lättare för läsaren att i 

anslutning till beskrivningen, medan frågan är aktuell, få syn på dessa variationer om jag 

kommenterar det. 

 

I resultatet går det att se att graden av utförlighet i informanternas svar växlar mycket. 

Konsekvensen har blivit att på de ställen med lite text har jag läst mellan raderna när jag har 

tolkat deras svar. Jag har då vävt in sådant som jag noterade under intervjun, som till exempel 

kroppsspråk och röstläge. Dessutom har jag i någon mån beaktat svar som nämns på andra 

ställen i resultatet. 

 

Eftersom mina fyra informanter har olika befattningar inom förskolan har jag valt att samla dem 

under det gemensamma namnet ”verksamhetsansvariga” då alla fyra är just det men i olika 

utsträckning. Gemensamt för dem alla är att de har huvudansvaret över den pedagogiska 

verksamheten, vilket var det viktigaste kriteriet för att bli utvald för intervjun. 
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De verksamhetsansvariga kallas för Anna, Bea, Cia och Daniel i resultatet, analysen och 

sammanfattningen. Begynnelsebokstaven i namnet visar på i vilken ordning jag intervjuade dem 

(först ut var Anna, sen Bea och så vidare) för att jag på ett enkelt sätt skulle kunna hålla reda på 

vem som var vem. 

Validitet & Reliabilitet 

Under alla intervjutillfällen användes samma sorts datainsamlingsmetoder. Men eftersom 

informanterna fick prata fritt kan det ha hänt att några pratade utförligare om vissa saker än 

andra, trots att jag kom med återkopplingsfrågor, eller att inte alla fick samma 

återkopplingsfrågor. 

 

Transkriptionerna har skrivits ned detaljerat för att ge en realistisk bild av vad som sagts under 

intervjuerna. 

Forskningsetiska principer 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer och lagar som finns. 

Nedan har jag förklarat dem samt beskrivit hur jag i min undersökning har tagit hänsyn till dem.  

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som kortfattat kan förklaras som följande: 

 Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna i undersökningen 

om forskningens syfte. 

Redan i första mailet jag skickade till förskolecheferna informerade jag kort om syftet med min 

undersökning. Vid nästa kontakt, som var ett telefonsamtal, förtydligade jag syftet samt 

informerade dem om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Eftersom undersökningsdeltagarnas medverkan var aktiv meddelade jag även dem 

detta precis innan intervjun startade samt om var och när undersökningen kommer att 

publiceras.
89

 

 Samtyckeskravet innebär att forskaren måste meddela deltagarna om att de själva styr 

över sin medverkan samt att forskaren skall få deltagarnas samtycke om att delta i 

studien. 

I min undersökning innebar detta att jag endast intervjuade de som ville bli intervjuade utan 

några som helst påtryckningar. Deltagarna hade när som helst rätt att avbryta sin medverkan 

utan att det skulle bli några negativa följder för dem. Dock får jag fortfarande använda mig av 

redan tidigare insamlat material.
90

  

 Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet.  

Detta innebär att ingen enskild individ i min undersökning kommer gå att identifiera av 

utomstående. För att säkerställa detta har jag använt mig av fingerade namn på de som deltar i 

undersökningen samt låtit bli att nämna vad förskolorna heter och i vilken kommun de ligger.
91

 

                                                      

89 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 7 110404 kl. 14.00. 

90 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 9-10 110404 kl. 14.00. 

91 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 12-13 110404 kl. 14.00. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Detta har lett till att jag har varit tvungen att utelämna viss information om förskolorna, som till 

exempel olika profileringar, som hade varit intressant att ha med i resultatet för att kunna 

beskriva deras arbetssätt ytterligare, då det hade kunnat avslöja dem.  

 Nyttjandekravet innebär att data om insamlade personer endast får användas till 

forskning. 

I min undersökning innebär det att den information och data jag har samlat in endast kommer 

användas i min undersökning. När min intervjustudie är betygsatt (med ett godkänt betyg) och 

publicerad kommer jag radera inspelade intervjuer, vilket jag även informerade informanterna 

om.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

92 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 14 110404 kl. 14.00. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Kapitel 4 Resultat 

Visioner 

Grundtankarna 

Anna: Det Anna uppfattar som grundtankarna inom Reggio Emilia är tanken om tron på 

människan. Att alla barn är födda intelligenta och att de har förutsättningar att utvecklas på sitt 

sätt. Inom Reggio Emilia har man respekt för att alla är olika och har individuella förmågor. 

Vissa är bra på en sak och andra på en annan. Man vill även ha ett demokratiskt samhälle, arbeta 

på en demokratisk arbetsplats och vara demokratiska inom familjen.  

 

Bea: Bea uppfattar Loris Malaguzzis förhållningssätt som grundtankarna. Att man ser 

människan, inte bara barnet som kompetent. Enligt Reggio Emilia har människan 100 språk, 

något Bea tycker är viktigt att man låter synas i hela verksamheten. Det är också viktigt att inom 

förskolan ha ett systematiskt kvalitetstänkande; vad innebär det när detta händer och vad gör jag 

för att vi ska kunna gå vidare? Man måste gå på djupet och analysera över varför man företar sig 

något och hur man gör det. 

 

Cia: Cia uppfattar att grundtankarna inom Reggio Emilia filosofin handlar om det kompetenta 

barnet. Hon förklarar att med det menas att barnet kan och att låta barnet vara delaktig i sitt eget 

arbete. Även att arbeta med projekt, reflektion, dokumentation och att ge barnet utmaningar 

tycker hon är grundtankarna inom Reggio Emilia. 

 

Daniel: Det Daniel uppfattar som grundtankarna inom Reggio Emilia är synen på det 

kompetenta barnet, något han beskriver att det är lätt att misstolka innebörden av. Att barn är 

kompetenta betyder inte, enligt honom, att barnen redan har en mängd utvecklade färdigheter 

utan att de har en inneboende förmåga och en potential som kan utvecklas, något som är värt att 

bry sig om. 

 

Anna Bea Cia Daniel 

Kompetens-

profiler 

Kunskaps-

potentialer 

Handlings-

kompetenser 

Kunskaps-

potentialer 

Översikten speglar skillnader mellan informanterna vad gäller deras uppfattningar om vad som är 

grundtankarna inom Reggio Emilia 

 

Förhållningssätt 

Anna: På Annas förskola försöker de se alla barn som enskilda individer och de kan därför inte 

förvänta sig samma sak av alla barn. Istället uppmuntrar de barnens olika förmågor och 

intressen och ser det som något positivt att de inom en grupp kan komplettera varandra. I alla 

situationer är det barnen som ska stå i fokus. 
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Bea: 

”När jag pratar om barn så tänker jag att man sår ett litet frö och det ska få växa hur den vill, 

vint eller snett eller om den är kort eller lång, men jag ska inte lägga mig i. Och det är det som 

jag tänker som är det vanliga; man vill gärna styra, man vill gärna ha dem i samma, samma, 

samma – och det vill inte jag. Barnen måste få blomma. Jag kan inte göra som alla andra bara 

för att. Då gör jag våld mot mig själv och så tänker jag med barnen.” 

 

Stort fokus läggs på att se barnen som enskilda individer, verksamheten ska ta till vara på 

mångfalden och olikheterna hos barnen, de ska inte alla stöpas i samma form. Alla förskolor 

inom enheten har därför namn som på olika sätt tyder på mångfald, storslagenhet och kraft. För 

Bea tror att om du har begränsade tankar, till och med begränsade namn på förskolorna, då 

begränsar du mångfalden. Verksamhetens värdegrund är självkänsla, vilja och gemenskap. 

 

Inom verksamheten har de en filosofi som går ut på att de ska fånga världen, det ska inte finnas 

några begränsningar för vad barnen kan göra eller bli. Verksamheten ska hela tiden utgå från 

tron på barnet.  

 

”Och jag tänker barnen när de kommer till oss och har det här, de är lite sådär försiktiga i 

början och sen hur de växer och växer och växer och vingarna blir större, större och större och 

då blir de flygfärdiga.” 

 

Cia: Cia pratar väldigt mycket om att det för dem är viktigt att barnet blir självständigt. Att allt 

de gör inom verksamheten syftar till att få barnet att växa och att tro på sig själv. Hon påpekar 

också att det är viktigt att hela tiden tänka på alla barn genom att lyfta fram de som behöver det 

mer.  

  

”Vissa barn tar ju för sig oerhört mycket och är synliga hela vägen. De får man stoppa lite så 

att de andra får möjligheten att visa att de kan och att man lägger lite mer fokus på det och det 

de känner.”  

 

Ibland behöver pedagogerna ge dessa barn lite extra tid för att uppmärksamma deras utveckling 

så att även de ska få chans att känna sig stolta över sig själva. 

 

Daniel: Inom Daniels verksamhet utgår de från att alla har en demokratisk rätt att få uttrycka 

sina tankar och idéer och att bli lyssnade på. Alla människors åsikter, känslor och hypoteser är 

värda att beakta oavsett om de kommer från barn, tonåringar eller äldre personer. Baserat på 

detta fungerar det inte att se barnen som ofärdiga vuxna och irrationella varelser som är styrda 

utav sina behov, vilket har varit vanligt historiskt sett. Intar man ställningstagandet att barn är 

värdefulla, så är det enligt Daniel viktigt att vi möjliggör för dem att få så många medel som 

möjligt att göra sin röst hörd och på så sätt uttrycka sig.  
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Anna Bea Cia Daniel 

Individuali- 

sering 

Icke-inter-

ventionism 

Utjämnings-

strävanden 

Människo- 

värde 

Översikten speglar skillnader mellan informanterna vad gäller deras förhållningssätt 

 

Upprinnelsen till den Reggio Emilia inspirerade verksamheten 

Anna: Förskolan har från starten för ett par år sedan varit Reggio Emilia inspirerad. Anna, som 

var den som startade upp förskolan, har tidigare arbetat som förskollärare men aldrig inom en 

Reggio Emilia inspirerad förskola. Dock var det något som intresserade henne och hon har läst 

mycket om Reggio Emilias filosofi och varit på föreläsningar.  

 

Bea: När Bea blev ombedd att ta över enhetens förskolor hade de dålig ekonomi, arga föräldrar 

och mycket sjukfrånvaro hos pedagogerna. Trots att läroplanen för förskolan hade funnits i ett 

par år så visste inte pedagogerna vad deras uppdrag var, något som Bea på en gång gick in för 

att försöka förändra. 

 

”Uppdraget är jätteviktigt och det ska synas i vår organisation. När jag kliver in så ska man 

veta att man jobbar på det här viset, det ska synas i den pedagogiska dokumentationen, det ska 

synas i vårt förhållningssätt, det ska synas i barnen. Det ska liksom bara synas!” 

 

När Bea tog över förskolorna hade hon redan på sin gamla arbetsplats arbetat efter Reggio 

Emilias filosofi, utan att riktigt veta att det var det hon gjorde. Hon reagerade därför så starkt 

när hon kom in i den nya verksamheten och fick se att allt var så högt. Höga möbler, höga bord 

och allt spännande material var inlåst i höga skåp. Hon satte genast igång att arbeta med 

pedagogerna och miljön och för varje år som har gått sen dess har de blivit mer och mer av en 

Reggio Emilia förskola. 

 

Cia: När Cia började arbeta på förskolan hon arbetar på idag arbetade det redan sen ett år en 

före detta kollega till henne där. På deras tidigare arbete hade de fått en stark utbildning inom 

Reggio Emilia genom Reggio Emilia institutet. Hennes kollega hade under sitt första år börjat 

införa lite tankar från Reggio Emilia filosofin och när Cia började arbeta där fortsatte de arbeta 

på samma sätt som de hade gjort på sin tidigare arbetsplats. Totalt har hon arbetat Reggio 

Emilia inspirerat i ungefär tio år. 

 

Daniel: När förskolan startades så var den inte Reggio Emilia inspirerad men rätt snart efter 

starten började de röra sig åt det hållet. Daniel berättar att det började som en tanke om att 

anpassa miljön och inte så mycket mer än så. Men efter ett tag började de även företa sig 

studiebesök till Italien och anställa personer till rent handledande tjänster, som en pedagogista 

och en ateljerista, och på så sätt har kunskapsnivån hela tiden höjts. Han beskriver företaget på 

så sätt att det idag på ett ledningsplan finns en väldigt hög medvetenhet om vad det innebär att 

vara Reggio Emilia inspirerad men att det bland medarbetarna inte finns samma grad av 

medvetenhet, något han tillskriver att det sker en större omsättning bland medarbetarna än 

ledningen. 
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Anna Bea Cia Daniel 

Budskaps- 

tro 

Förändrings- 

Behov 

Kompanjon- 

skap 

Händelse- 

logik
93

 

Översikten speglar skillnader mellan informanterna gällande hur deras Reggio Emilia inspirerade 

verksamhet kom till 

 

Praktik 

Vad de gör, hur de gör och varför de gör det 

Anna: Verksamheten utformas efter barnens intressen, tankar och idéer. Att ta tillvara på och 

uppmuntra barnens intressen tycker Anna är jätteviktigt eftersom hon tror att det ger barnen en 

chans att växa och utveckla sitt självförtroende. Vissa barn visar väldigt tydligt vad de är 

intresserade av medan pedagogen får uppmuntra andra att utforska och hjälpa dem att hitta det 

de tycker är roligt. 

 

”Om ett barn gör en sak då ska man inte förvänta sig att ett annat barn också gör likadant. Om 

ett annat barn vill sitta på en stol och läsa bok, då kan man inte tvinga det barnet att komma 

och följa med det andra som har visat andra intressen. När man ser sådana saker, det är 

småsaker men det ändå är stora för det handlar om personlig utvecklig redan när man är barn.” 

 

Pedagogens roll är jätteviktig eftersom hon ska finnas där som ett stöd och leda barnen vidare. 

Förskolan ska ge barnen alla möjligheter genom att visa dem allt och pedagogerna får inte låta 

bli detta bara för att det inte är något de tror på eller tycker är roligt. Barnen ska själva få välja 

vad de vill göra och tycker är roligt. De arbetar hela tiden med barnens styrkor och intressen och 

tvingar dem inte att delta i en aktivitet som de inte vill vara med i. Anna säger att erfarenheten 

har visat att om barnet får arbeta med det han intresserar sig för (och då oftast är bra på) så 

växer hans självkänsla. Och när barnet har fått bättre självkänsla vågar de ofta prova på sådant 

som de inte ville förut. 

 

Förskolan arbetar efter en veckoplanering. Där står det inskrivet tider för olika aktiviteter så 

som lunch, mellanmål, utelek eller skapande i någon av ateljéerna. Men även om ett barn är 

inplanerat för en viss aktivitet en eftermiddag får det gå över till en annan ateljé om det lockar 

mer. Anna berättar att många inom Reggio Emilia inte tycker att man ska ha planerade 

aktiviteter för barnen, utan att man hela tiden ska gå till barnens tankar och idéer. Men hon 

anser att det måste finnas någon sorts struktur för att vi vuxna behöver det. Eftersom Reggio 

Emilia inte är en pedagogik med en nedskriven metod är det upp till den som driver förskolan 

vilka synsätt de vill ta till sig. Anna tycker att aktiviteter är väldigt viktigt och har därför valt att 

ta in det i verksamheten. Hon motiverar det med ett kinesiskt ordspråk:  

 

 

                                                      

93 En kedja av händelser som beror både på yttre villkor och aktörens vilja och förmågor 
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 ”När du hör, du glömmer bort. 

 När du ser, du lär dig. 

 När du gör, du förstår, 

 Och då glömmer du aldrig bort det.” 

 

På förskolan arbetar de med dokumentation. Det är en personal anställd som enbart sysslar med 

dokumentation två dagar i veckan, om det inte saknas alltför mycket personal och hon behöver 

gå in i en barngrupp. Hennes uppgift är att skicka ut dokumentationer till föräldrar där hon 

berättar om vad de har arbetat med i veckan. Förskolan har ett dokumentforum för föräldrar där 

de lägger ut bilder och text så att föräldrarna ska få en inblick i hur de arbetar. 

 

De arbetar även med pedagogisk dokumentation men inte genom att intervjua barnen. Hon 

tycker att även barn har rätt till integritet och att göra på det viset skulle vara att kränka den. 

 

Bea: Inom verksamheten har de ingen planering där det är sagt att man ska arbeta med så 

måndagar och med si på tisdagar och så vidare. Arbetar man på det viset är det som upplagt för 

besvikelser tycker Bea, eftersom det inom förskolan ofta händer oförutsedda saker som ruckar 

på schemat, till exempel att pedagogerna blir sjuka. Finns det en planering sedan tidigare så 

utgår inte heller verksamheten från dagens behov, barnens vilja och intresse. Hur dagen ska se 

ut är alltså väldigt öppet, bortsett från om det till exempel är en utflykt planerad eller arbete med 

ett projekt.  

 

När barnen arbetar med ett projekt är det oftast varit de vuxna som bestämmer vad projektet ska 

handla om, till exempel matematik, ljus eller språk. Dessa projekt sträcker sig oftast över ett helt 

läsår. Men vart projektarbetet sen fortsätter, det vet aldrig Bea, eftersom det beror helt på barnen 

och deras hypoteser, tankar och funderingar. Vid varje projekttillfälle dokumenterar 

pedagogerna det eleverna gör genom att observera, fotografera eller filma. Dagen efter går de 

igenom den pedagogiska dokumentationen och reflekterar kring det de har gjort. Kommer du 

ihåg vad vi arbetade med? Hur ska vi gå vidare? Hur kan vi tänka? är olika reflektionsfrågor. 

 

Förut hade barnen pärmar där de samlade det de arbetat med. Pärmen var indelad i olika flikar, 

matematik för sig, språk för sig och så vidare. Bea tyckte inte alls att detta var någon bra idé då 

det blev att de arbetade med de olika ämnena var för sig istället för att i situationer plocka ut de 

olika bitarna. Därför gick de vidare till att använda sig av läropärmar, vars huvudsyfte var att 

barnen skulle kunna följa sin kunskapsutveckling och reflektera kring den. Idag arbetar de med 

en gemensam projektpärm, en pärm som alla barnen är involverade i. Fördelen med en 

gemensam projektpärm är att alla barnen är delaktiga och att barn lär när de arbetar tillsammans. 

 

Pedagogerna ska vara medforskande och alltid göra det bästa för barnen. Pedagogerna får aldrig 

lägga över problemen på barnen, som det var modernt att göra förr, säger Bea. Istället måste de 

hitta verktyg som hjälper barnen att komma vidare och de ska alltid utmana barnen. 

 

Cia: På förskolan arbetar de mycket med projektarbeten. Cia berättar att de på avdelningen för 

de äldsta barnen har 3-4 temaarbeten per år och att det har varit samma temaarbeten under de 

senaste åren. Ett projekt kallas för ”här bor jag” och är indelat i olika delmål. Projektet börjar 

med att de går runt i närliggande parker, för att se närområdet, och sen promenerar de hem till 
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vart och ett av barnen för att se var de bor. När de kommer tillbaka till förskolan får de bygga 

sitt hus i klossar eller det material som finns tillgängligt i byggrummet. Efter det gör barnen en 

ritning av sitt hus med en svart tuschpenna som de sen målar. Några månader efter avslutat 

projekt går barnen tillbaka till sin ritning och bygger sitt hus efter den. Detta för att de då ska få 

återvända till projektet och jämföra den första byggkonstruktionen med den andra och se en 

utveckling. 

 

”Barnen tycker att projekten är intressanta. Vi har märkt att barnen tycker att det är jätteroligt 

så att det blir som ett nytt annorlunda. Projekten är väl lite mer styrda ifrån oss då men det blir 

som fokus på barnen ändå. De tar med sina vinklar, hur de gör och hur de tänker och så 

reflekterar vi med dem. Vi har alltid reflektionsfrågor i samband med det här. Hur de känner, 

hur de tänkte och tyckte och hur det var; kan du berätta? Och sådana. Vi har olika 

reflektionsfrågor.” 

 

Enligt Cia reflekterar de oftast efter de olika momenten och oftast i smågrupper om tre barn och 

en pedagog. Fördelen med det är enligt henne att pedagogen hinner se alla barn och även arbeta 

med andra saker samtidigt, som till exempel penngrepp om barnet ritar.  

 

Medan barnen arbetar dokumenterar pedagogerna genom bilder och text, oftast sker 

textdokumentationen efter ett avslutat arbetspass. På grund av ekonomiska skäl har de inte 

möjlighet att skriva ut hur mycket färgbilder som helst, något som enligt Cia har lett till att 

deras skriftliga dokumentationer är mycket tydligare numera. Dessa sätts tillsammans med 

bilderna upp på väggen samt att det även finns en fotoram som hela tiden visar olika bilder. 

Utöver detta sätts dokumentationen in i barnens läropärmar tillsammans med projektarbetena. 

Sen flera år tillbaka är läropärmen indelad efter läroplanen för förskolan och vid varje flik står 

det en text från läroplanen. Meningen med det är enligt henne att även föräldrarna ska få se hur 

de tänker och arbetar och att detta är något som pedagogerna visar föräldrarna. På frågan om 

föräldrarna är intresserade av dessa pärmar svarar Cia: 

 

”Nja… Barnen tar ju fram dem… så att… Nu är det ju så att (avdelningens namn) är ju öppen 

en viss tid också, och föräldrarna är ju lite stressade vid de här tiderna. Även när de ska hämta. 

Då är vi ju alltid på väg till annan avdelning och sådant. Många har lagt sin tid från när 

avdelningen öppnar så då blir det väldigt späckat så att ta del utav våra pärmar gör de när de 

har tid och möjlighet. Men barnen sitter ofta och tittar och det är också dokumentation. Vad 

har vi gjort? Vad har vi liksom pysslat med? Och sen tar vi som sagt fram den vid 

utvecklingssamtal, men annars också.” 

 

Förmiddagarna brukar starta med en samling och efter det är barnen oftast ute. Efter lunch får 

barnen vara inne och leka i de olika arbetshörnorna. De sätter upp sitt namn själva på den 

hörnan de vill vara i men där de var igår får de inte vara idag. Man byter hörnor så att alla barn 

får möjlighet att vara inne i alla. Barnen får enligt Cia bestämma själva i vilken hörna de ska 

vara, men med viss styrning av pedagogerna. De för lista över vilka barn som är var varje dag 

och om de ser att ett barn har varit många gånger i en hörna så brukar de säga åt det barnet att 

välja någon annan hörna att vara i. På så sätt kan de även påverka kamratkonstellationer, vilket 

Cia tycker är bra. 
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Det har bland kollegorna förts en diskussion om alla barnen behöver vara med på alla aktiviteter 

och de tycker att det är bra om det fungerar så inom deras verksamhet. De vill att alla barnen ska 

försöka på sitt sätt även om det ibland innebär att de till viss del tvingar barnen att göra vissa 

saker, till exempel vara med om en matematikutmaning. Cia tror att det är viktigt för deras 

utveckling då hon ser att de blir väldigt stolta när de klarar något de inte ville vara med om från 

början. Detta påverkar barnens självförtroende positivt och därför tycker hon att det är viktigt att 

pedagogerna ser till så att alla barnen deltar. 

 

Cia säger att hon är medveten om att andra Reggio Emilia inspirerade förskolor kanske arbetar 

på ett annorlunda sett än vad de gör, men att de utgår från den grupp de har. 

 

Daniel: Alla avdelningar har sin egen planering men gemensamt för dem alla är att varje dag 

innehåller ett stort mått av struktur. Med detta menar han att dagen är uppdelad i olika delar; 

frukost, lunch, mellanmål och aktiviteter där emellan, både fria och planerade. Han tror på att 

det måste finnas ramar, för trygghet inom ramar gör att det finns ramar att vara fri inom. För att 

få en bra verksamhet, där barnen kan utforska och pedagogerna vara medforskande, behövs 

struktur så att alla vet vad de ska göra. Sen kan man vara fri inom dessa strukturdelar. 

 

De arbetar ofta i mindre grupper, för att pedagogerna ska kunna se och bekräfta alla barn. I 

dessa mindre grupper jobbar pedagogerna också ofta med pedagogisk dokumentation 

tillsammans med barnen. I ett projekt börjar de alltid varje nytt tillfälle med ett samtal om vad 

de gjorde förra gången för att se om alla är överens om vad som skedde då och vad de kom fram 

till. Efter det fortsätter de med det som är dagens funderingar och hypoteser.  

 

Daniel beskriver pedagogisk dokumentation som ett cirkelresonemang där de börjar med att titta 

på en situation eller ett alster eller en produkt. Detta lägger de sedan fram framför barnen i så 

många medier som möjligt: i ljud, i bild, i text, i form, i och med att alla uppfattar saker på olika 

sätt och alla ska få samma möjligheter att se det som läggs fram. Utifrån detta resonerar de 

muntligt och dokumenterar sina tankar genom att skriva ner dem, tala in dem, rita dem, så att 

andra barn, pedagoger och föräldrar ska kunna ta del av dem men även att barnen i den lilla 

gruppen ska kunna återvända till dokumentationen vid nästa tillfälle. På så sätt behåller de en 

röd tråd i sitt arbete, även om de fortsätter vidare in i något nytt. 

 

Den pedagogiska dokumentationen är också ett tillfälle för pedagogerna att återvända till de 

tillfällen då de varit pedagoger och pedagogiska tillsammans med barnen. Genom detta kan de 

fundera kring hur de kan utveckla sitt eget agerande men också försöka hitta så många tankar 

och uttryck som möjligt som kommer från barnen och försöka tolka dem. Detta är viktigt att 

göra vid flera tillfällen för att få upp ögonen för om det finns fler tolkningar. Daniel säger att om 

pedagogerna utgår från att barns tankar är viktiga så kan de inte påbörja saker/gå vidare i ett 

projekt utan att reflektera kring dem först och försöka hitta flera olika tolkningar. 

 

Inom förskolan arbetar de i temaarbeten som sträcker sig över ett helt år. Vilket temat är 

bestämmer Daniel tillsammans med ledningsgruppen och de utgår från vad som har varit 

intressant för barnen under året som gått. Temat hamnar inom breda områden där olika ämnen 

som matematik, naturvetenskap och språk får plats. Vart arbetet tar vägen sen beror på vad 

barnen intresserar sig för. 
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Daniel uppfattar det som att många har en idé om hur ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt ska 

se ut men att det är få som har en djup kunskap kring det, som kommer av att man har brottats 

med frågorna, diskuterat och reflekterat kring dem och lämnat metoderna för att börja reflektera 

kring tankarna. Andra, säger han, har fraserna som ”de hundra språken” och utforskandets 

pedagogik” men kan inte omsätta det till handling i sin kontakt med barnen. De saknar 

tillvägagångssättet. Han ser det som sitt jobb och sin utmaning att hela tiden arbeta med 

pedagogerna så att de kan erbjuda barnen en verksamhet som försöker följa den profilen. 

 

 

Anna Bea Cia Daniel 

Följsamhets- 

praktik 

Improvis- 

Tionspraktik 

Styrnings- 

praktik 

Kaos-kosmos- 

praktik
94

 

Översikten speglar skillnader mellan informanterna vad gäller vad de gör, hur de gör det och varför 

de gör det 

 

Inomhusmiljön  

Anna: Förskolan är inte uppdelad i avdelningar utan det är en stor lokal med öppna rum i 

rummet som ibland delas av genom halvväggar. Det finns inga dörrar på förskolan som 

begränsar och barnen får vistas i de olika ateljéerna som de själva vill. Väggarna är målade med 

olika motiv från barnens värld och förskolan har olika ateljéer som är fulla med material och 

inbjuder till skapande och utforskande, både med kropp och med huvud. Anna säger att miljön 

måste vara inspirerande och att det är viktigt att miljön bjuder in barnen och kan väcka olika 

intressen hos dem. Från början vet ju inte pedagogerna vad barnen har för intressen och 

eftersom de tror att barnen utvecklas och får bättre självkänsla om de vet om sina styrkor är det 

viktigt att det finns något som tilltalar alla. 

 

Bea: Miljön är viktig eftersom den måste signalera att pedagogerna tror på barnet, vilket det inte 

gör om alla möbler är höga och allt material inlåst. Om pedagogerna inte tror att barnen klarar 

av att ta hand om sin miljö och därför låser in allt kommer resultatet antagligen bli att sakerna 

förstörs när de kommer fram, säger Bea. Barnen får då inte chansen att lära sig ta ansvar för sin 

omgivning. Verksamhetens miljö är därför utformad så att barnen ska kunna få tillgång till den. 

Möblerna är låga, allt material är tillgängligt för barnen och miljön är inspirerande.  

 

”Det ska vara en miljö där jag upptäcker nya världar hela tiden.” 

 

Bea beskriver att en inspirerande miljö hela tiden förändras efter vad barnen arbetar med. Det 

viktigaste är att den ska väcka någonting inom barnet, en känsla av att vilja vara där och aldrig 

gå därifrån.  

 

Men egentligen, säger Bea, handlar det inte om hur miljön ser ut utan varför den ser ut som den 

gör. En förskola är inte Reggio Emilia inspirerad bara för att den har låga möbler och materialet 

                                                      

94 Kaos står för dynamik och kosmos för ordning 
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är tillgängligt. Det gäller att förstå uppdraget och ha rätt förhållningssätt. Miljön ska signalera 

att pedagogerna ser barnen och försöker utmana dem. Det är viktigt att miljön är utformad så att 

barnen kan tillgodogöra sig alla kunskaper och att den anpassas efter barnen som går där just nu. 

Det är att visa respekt gentemot barnen, enligt Bea. 

 

Cia: Enligt Cia ska en Reggio Emilia-inspirerad inomhusmiljö bestå av olika arbetshörnor, 

vilket de har tagit in i sin förskola. Hon säger att hon tror att det är viktigt att pedagogerna är 

öppna för om hörnorna behöver förändras, exempelvis behöver de olika hörnorna ibland byta 

plats med varandra. Tidigare år har de haft dockorna och dockhuset inne i bygghörnan, eftersom 

de ser sig själva som genusmedvetna och på så sätt ville motverka att det ena skulle klassas som 

”killigt” respektive ”tjejigt”. Men i år har de märkt att barnen har blivit störda av detta och 

flyttade därför ut dockorna och dockhuset ur bygghörnan och skapade en egen dockhörna, med 

lite utflyttat byggmaterial som flickorna ville ha. 

 

Daniel: Enligt Daniel så är det viktigt att tänka på tanken bakom varför man strukturerar miljön 

som man gör. Alla kan hänga flaskor med färgat vatten i fönsterna och såga av benen på borden, 

men det är inte att det ser ut så som är det viktiga utan anledningen till att det ser ut så. 

 

”Det är inte hur det ser ut som är viktigt, för hur det ser ut kommer förändras och det gör det 

hela tiden. Men anledningen till att det ser ut som det gör, det är det ni borde fråga oss om.” 

 

Förskolan har flera avdelningar och varje avdelning består av ett stort rum med två mindre rum 

knutna till sig. Hur det ser ut inne på avdelningarna i dessa rum varierar beroende på vad som 

intresserar barnen som går där just nu. Pedagogerna är lyhörda inför vad som är intressant för 

barnen och miljön är därför ständigt föränderlig. Avdelningarna är avskilda från varandra med 

dörrar men är inte stängda på så sätt att det bara är avdelningens barn som får vistas där, utan 

även barn från de andra avdelningarna är välkomna in. 

 

Materialet är lättåtkomligt, det vill säga att det finns på barnens nivå, och borden är låga. 

Tanken med detta, och att miljön är föränderlig, är att barnen ska känna att de är lyssnade på 

och att de ska känna att de har människor runtomkring sig som anstränger sig för att möta dem 

på ett jämställt demokratiskt sätt i så lång utsträckning som möjligt. Genom att barnen kan 

komma åt materialet när de vill kan de gå dit och skapa när de själva vill utifrån egna villkor, de 

behöver inte be om lov eller få materialet nerplockat till sig. 

 

Förskolan består av flera ateljéer som alla har en viss inriktning. Men vad man fyller ateljéerna 

med inom den inriktningen skiljer sig åt beroende på vilka barn och pedagoger som är i huset. 

 

Anna Bea Cia Daniel 

Inspiration Tillgänglighet Mångfald
95

 Föränderlighet 

Översikten speglar skillnader mellan informanterna vad gäller deras syn på inomhusmiljön 

                                                      

95 Bakom kodningen döljer sig beskrivningen av de olika hörnorna men jag har här tolkat vad som 

är den faktiska meningen med hörnorna än hur det faktiskt ser ut. 
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Effekter 

Vinster och nackdelar för barnen av att gå i en Reggio Emilia 

inspirerad förskola  

Anna: Enligt Anna blir vinsterna för barnen att de växer så mycket under sin tid på förskolan. 

Om de från början är tillbakadragna och blyga så har de efter ett par månader utvecklats till att 

våga pröva på saker och är med och leker. Barnen vågar ta för sig och blir självständiga. Alla 

barnen blir sedda och bekräftade för den person han eller hon är.  

 

En nackdel kan vara att det lättare kan bli konflikter i och med att de tar för sig mer.  

 

Bea: Bea tror att vinsterna för barnen blir att de får ta eget ansvar och utvecklar sin självkänsla. 

Självkänsla för Bea är att bli trygg i sig själv, inte att bli trygg tillsammans med en pedagog. 

Hon tror att självkänslan de får under förskoletiden kommer de ha med sig för resten av livet. I 

och med att de har ett utforskande och undersökande arbete blir barnen väldigt ifrågasättande. 

Då de arbetar mycket i grupp blir barnen väldigt måna om varandra och det är väldigt sällan 

konflikter uppstår. 

 

Ännu en vinst för barnen av att gå i en Reggio Emilia inspirerad förskola tycker Bea är att 

barnen blir mycket lugnare och mer självgående och företagsamma i en inspirerande miljö.  

 

Cia: Cia hoppas att barnen får med sig ett självförtroende från sin tid i deras Reggio Emilia-

inspirerade förskola. Att de även när de börjar skolan kommer känna att de kan och vågar. En 

annan fördel för barnen tror hon är att de lär sig att ta eget ansvar över sin omgivning. I och med 

att allt i miljön är tillgängligt för dem så vet de att de får gå in i till exempelvis ateljén och 

arbeta så länge de städar efter sig. 

 

Daniel: Enligt Daniel blir de största vinsterna för barnen att pedagogerna försöker undvika att 

generalisera. Alla barn är unika. I varje möte med barnet försöker pedagogerna förmedla att man 

ser barnet och vad det försöker uttrycka.  

 

”Alltså, jag tar dig på allvar. Jag bryr mig om det här mötet. Jag ser dig, jag hör dig och jag 

försöker tolka dig.” 

 

 

Anna Bea Cia Daniel 

Frimodighet Frimodighet Frimodighet Individrespekt 

Översikten speglar skillnader mellan informanterna gällande vilka vinster barnen får av att gå i en 

Reggio Emilia inspirerad förskola 
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Hur verksamheten påverkas av rubriceringen Reggio Emilia 

Bea: Om en förskola rubricerar sig som Reggio Emilia inspirerad och verkligen arbetar efter 

det, då tror Bea att det finns tydliga vinster för förskolan. Dels att det finns en tydlighet i 

arbetssätt och barnsyn och att de tydligt arbetar utifrån läroplanen. Detta attraherar många 

pedagoger och det blir därför lättare att rekrytera bra personal i och med att fler söker tjänsterna 

och urvalet blir större. Hon tror även att föräldrar gärna väljer att sätta sina barn i Reggio 

Emilia-inspirerade förskolor för att de tycker om arbetssättet, och att locka föräldrarna till sig är 

viktigt i en konkurrensutsatt marknad. I och med att föräldrarna är nöjda blir de mer benägna att 

vara delaktiga i verksamheten. Allt från att vara insatta i vad barnet lär sig, på vilket sätt och hur 

det syns till att hjälpa till med upprustning av miljön utomhus. 

 

Cia: Att de dokumenterar mer än vad pedagoger i en förskola med traditionell svensk 

förskolepedagogik gör, tycker Cia är en fördel med att rubricera sig som Reggio Emilia. Hon 

säger även att det här arbetssättet inspirerar henne mer vilket hon tror stämmer in på hennes 

övriga kollegor med. Hon tycker även att det blir mer struktur av verksamheten när de arbetar i 

projektarbeten. 

 

Daniel: Daniel tror att det finns fördelar med att profilera sig oavsett vilken inriktningen är. Att 

ha en inriktning, och en riktning mot var man vill, tycker han visar på att verksamheten är mer 

genomtänkt vilket i sig kan göra förskolan populär eftersom det signalerar att de tror på profilen 

de har. Problem kan dock uppstå tror han om målen som sätts upp för verksamheten inte 

uppnås. Det är också viktigt för att undvika problem att vara tydlig mot kunderna (föräldrarna) 

vad profilen innebär så att inga missförstånd uppstår i vad de väljer och vad de får.  

 

I och med att förskolan är Reggio Emilia-inspirerad så arbetar de aktivt med pedagogisk 

dokumentation vilket är synligt i hela verksamheten då den sitter uppe på golv, väggar och tak. 

Detta tror Daniel att föräldrarna uppskattar och att de genom det ser att de har en verksamhet 

där barnen och deras tankar får ta mycket plats, något han uppfattar som en av anledningarna till 

att föräldrar väljer just deras förskola. 

 

Anna Bea Cia Daniel 

- 96
 Tydlighet Struktur Trovärdighet 

Översikten speglar skillnader mellan informanter gällande vilka effekter rubriceringen Reggio Emilia 

har för verksamheten 

Analys 

Översikt av kodningen 

I resultatet framkom det skillnader och variation i informanternas svar. Det som menas med 

skillnader syns tydligt i tabellen nedan, då dessa redovisas i kodningen. Trots att det i kodningen 

                                                      

96 Inget svar finns redovisat från Anna då hon inte gav något. 
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kan se ut som att de uppfattar/arbetar på ett liknande sätt, så finns det variationer inom dessa, 

vilka jag kommer redovisa under ”jämförelser intervjuer och filosofi”. 

 

Beskrivande kondensat 

 

  Anna Bea Cia Daniel 

Visioner 
Grund-

tankarna 

Kompetens-

profiler 

Kunskaps-

potentialer 

Handlings-

kompetens 

Kunskaps-

potentialer 

Visioner 
Förhåll- 

ningssätt 

Individuali- 

sering 

Icke inter-

ventionism 

Utjämnings-

strävanden 

Människo- 

värde 

Visioner 
Upprinn- 

elsen 

Budskaps- 

tro 

Förändrings- 

behov 

Kompanjon- 

skap 

Händelse- 

logik 

Praktik 
Vad, hur 

& varför 

Följsamhets- 

praktik 

Improvisa- 

tionspraktik 

Styrnings- 

praktik 

Kaos-kosmos 

praktik 

Praktik 
Inomhus- 

miljö 
Inspiration Tillgänglighet Mångfald Föränderlighet 

Effekter 
Vinster 

Eleverna 
Frimodighet Frimodighet Frimodighet 

Individ- 

respekt 

Effekter 
Vinster 

verksamheten 
- Tydlighet Struktur Trovärdighet 

 

Jämförelse intervjuer och filosofi/teori 

Visioner 

I resultatet och analysöversikten framgår det att både Bea och Daniel har en syn på det 

kompetenta barnet som överensstämmer med det socialkonstruktionistiska perspektivet. De 

beskriver kompetenser som potentialer, något barnen har inom sig men ännu inte utvecklat 

(kunskapspotentialer). Cia däremot, använder en annan av Sommers definitioner på det 

kompetenta barnet då hon beskriver barnen som att de redan har en utvecklad förmåga som de 

är födda med (handlingskompetenser).
97

  

 

Anna följer även hon den socialkonstruktionistiska linjen då de inom hennes verksamhet 

uppmärksammar barns olikheter (individualisering). Precis som inom Reggio Emilia
98

 ser hon 

barns olikheter som ett värde och uppmuntrar därför deras olika individuella förmågor och 

intressen. Även Bea är inne på samma linje då hon motsätter sig det som hon tror är det vanliga 

inom svensk förskola, att försöka stöpa alla barn i e och samma form (icke-interventionism). 

 

Inom ett postmodernt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ser man barndomen som en 

fas i livet som är lika viktig som de faser som kommer senare samt att barn ses som en social 

                                                      

97 Sommer, Dion, Barndomspsykologi. 

98 Jonstoij & Tolgraven, Hundra sätt att tänka. 
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grupp vars tankar och idéer är värda att lyssna på.
99

 Inom Daniels verksamhet håller man med 

om detta och just därför försöker de i sin verksamhet möjliggöra för barnen att få så många 

medel som möjligt att göra sin röst hörd och på så sätt uttrycka sig (människovärde), något som 

Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att alla barn under sin tid i förskolan ska ges 

möjlighet till.
100

 En annan fördel med detta, eftersom barn lär på olika sätt, är att de får 

möjlighet att skapa kunskap på olika sätt i en varierad lärmiljö.
101

  

 

Praktik 

Anna, Bea, Cia och Daniel arbetar alla med temaarbeten men hur de väljs ut samt struktureras 

under arbetets gång ser olika ut för alla. Precis som inom Reggio Emilia väljer de alla 

temaarbete efter sådant de tror intresserar barnen
102

, men medan Anna, Bea och Daniel försöker 

se till varje ny barngrupp så har de inom Cias verksamhet samma tema varje år. Trots att dessa 

enligt Cia fungerar bra och intresserar barnen, så kan man tolka det som att hon är mer modern i 

sin syn på barn medan Anna, Bea och Daniel har ett mer postmodernt synsätt. 

 

Även under temaarbetets gång anpassar Anna, Bea och Daniel temaarbetet efter vart barnens 

tankar för dem. Det finns inget slut uppsatt före starten och med hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen leds arbetet vidare. Cia använder sig däremot av dokumentation på så sätt att 

hon ställer frågor till barnen som leder till reflektion kring hur de har gjort, hur de tänkte och 

hur det var. Efteråt sammanfattas detta i texter som hängs upp på väggen tillsammans med 

bilder från arbetet. Syftet med pedagogisk dokumentation är dels att barn och pedagoger ska få 

syn på barns läroprocesser samt att föra arbetet vidare utifrån det dokumentationen har visat.
103

 

Utifrån den definitionen arbetar Cia med pedagogisk dokumentation på ett annat sätt än vad de 

gör i Reggio Emilia.  

 

Hur de dokumenterar skiljer sig lite åt. Inom Beas verksamhet intervjuar de gärna barnen medan 

Anna tycker att detta är integritetstänkande. Detta kan man jämföra med Reggio Emilia där de 

säger att intervjuer kan kränka barnens integritet beroende på vad syftet med dem är.
104

 

 

Inom Annas och Daniels verksamhet finns det tydliga strukturer för hur en dag på förskolan ser 

ut medan det inom Beas inte alls finns någon planering. Trots att det i ramarna ser annorlunda ut 

så utgår de hos alla tre från vad som intresserar barnet just idag. Anna säger att det är viktigt 

med inplanerade aktiviteter då barn lär sig medan de gör. Jag tolkar det som att Bea har samma 

syn på saken men att de kommer dit på olika sätt. 

 

                                                      

99 Dahlberg, Moss, & Pence, Från kvalitet till meningsskapande. 

100 Pramling Samuelsson & Sheridan, Lärandets grogrund. Pramling Samuelsson & Sheridan, 

Lärandets grogrund. 

101 Liberg, Caroline, Språk och kommunikation, I: Ewald & Garme. 

102 Barsotti, Anna, D - som Robin Hoods pilbåge. 

103 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? 

104 Barsotti, Anna, D - som Robin Hoods pilbåge. 
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Precis som inom Reggio Emilia har de inom Annas verksamhet ateljéer som inbjuder till 

skapande och utforskande. Anna ser på miljön som man gör inom ett poststrukturellt perspektiv, 

då hon säger att miljön måste vara inspirerande och väcka olika intressen hos barn (inspiration). 

I ett poststrukturellt perspektiv tror man att barn handlar inom de möjligheter som finns i ett 

visst sammanhang eller miljö.
105

 

 

Bea och Daniel påpekar att det inte är hur miljön ser ut som är det viktiga utan varför den ser ut 

som den gör. De påpekar att miljön ska stimulera och skapa intresse, precis som man beskriver 

det inom Reggio Emilia
106

. Trots att inte alla verksamhetsansvariga uttrycker det så tolkar jag 

det som att de alla vill att miljön ska vara tillgänglig för barnet för att möta dem på ett jämställt 

och demokratiskt sätt. 

 

Effekter 

Eftersom man inte har en universell syn på barnet blir alla barn sedda och bekräftade för den de 

är inom Annas och Daniels verksamhet. Bea tror att barnen blir lugnare, mer självgående och 

mer företagsamma i en inspirerande miljö (frimodighet), vilket det poststrukturella perspektivet 

stöder i och med att barn då handlar inom de möjligheter de kan se i en miljö. Även Cias syn på 

effekterna av miljön stöder sig på det poststrukturella perspektivet som säger att barn formas i 

de olika miljöerna och sammanhangen.
 107

  Inom Cias verksamhet arbetar de för att barnen ska 

få med sig ett självförtroende (frimodighet), vilket hon också tror blir en av de största vinsterna 

efter barnens tid hos dem.  

 

Anna tycker att det lättare blir konflikter i gruppen i och med att barnen utvecklar sitt 

självförtroende och därför tar för sig mer. Bea däremot upplever det som att det mer sällan är 

konflikter, något hon tillskriver arbetet i grupp.  

 

Både Bea och Daniel tror att det finns tydliga fördelar med att profilera sig, Bea nämner Reggio 

Emilia specifikt och Daniel pratar om profilering i allmänhet. En av dessa är att de tycker att 

verksamheten framstår som genomtänkt och att det finns en tydlighet i arbetssättet, något de tror 

kan locka både föräldrar och pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

105 Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

106 Dahlberg & Åsén, Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia, I: Forssell. 

107 Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I kodningen går det att se att det finns en stor variation i hur informanterna uppfattar Reggio 

Emilia som filosofi, hur de själva arbetar med det samt vilka effekter detta ger för 

verksamheten. Tittar man på tabellerna horisontalt går det att se mer variation än konsensus. 

Dock gäller detta ej för rubriken ”effekter – vinster eleverna” där tre av informanterna kodas 

med samma nyckelord. 

 

Om man ställer upp Bea och Cias 

svar bredvid varandra kan vi se 

att de skiljer sig åt inom flera 

kategorier. Medan Bea uppfattar 

att man inom Reggio Emilia ser 

på kompetenser som potentialer, 

något som barnet har inom sig 

men ännu inte utvecklat 

(kunskapspotentialer) ser Cia det 

som en utvecklad förmåga barnet 

är född med 

(handlingskompetenser). Bea har 

förhållningssättet att barnen ska 

få växa hur de vill, pedagogerna 

ska inte styra dem mot något och 

inte heller försöka stöpa dem i 

samma form (icke-

interventionism). Cia däremot 

tror att man som pedagog ibland 

kan behöva lyfta fram de barn som inte gör så mycket väsen av sig och samtidigt hindra de barn 

som tar för sig (utjämningssträvande). Inom Beas verksamhet har man ingen planering på 

detaljnivå och den större delen av verksamheten planeras utifrån de intressen barnen visar just 

den dagen, på samma sätt arbetar de vid ett temaarbete (improvisationspraktik). I Cias 

verksamhet däremot finns det en tydlig planering för dagen, där pedagogerna går in och styr 

barnens aktiviteter under dagen men även i projektarbeten (styrningspraktik). 

 

Intressant utifrån detta är att de, trots att deras verksamheter skiljer sig så pass mycket åt, 

uppfattar det som att barnen får samma vinster (frimodighet) av att gå i en Reggio Emilia 

inspirerad förskola. Utifrån den utgångspunkten skulle det vara intressant att observera 

verksamheten för att se om det skulle ge några svar på hur detta kan komma sig. 

 

Ser man till person till person, genom att titta på tabellerna vertikalt, går det i vissa avseenden 

att skönja mönster som hänger ihop på ett begripligt och kanske logiskt sätt, dock är det inte 

fullständigt.  

 

  Bea Cia 

Vision 
Grund-

tankarna 

Kunskaps-

potentialer 

Handlings-

kompetens 

Vision 
Förhåll- 

ningssätt 

Icke inter-

ventionism 

Utjämnings-

strävanden 

Vision 
Upprinn- 

elsen 

Förändrings- 

behov 

Kompanjon- 

skap 

Praktik 
Vad, hur 

& varför 

Improvisa- 

tionspraktik 

Styrnings- 

praktik 

Praktik 
Inomhus- 

miljö 
Tillgänglighet Mångfald 

Effekter 
Vinster 

eleverna 
Frimodighet Frimodighet 

Effekter 
Vinster 

verksamheten 
Tydlighet Struktur 
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När jag granskar Annas kolumn ser jag till 

exempel att hon uppfattar grundtankarna inom 

Reggio Emilia vara att se barnens individuella 

förmågor (kompetensprofiler) och att de inom sin 

verksamhet försöker se alla barn som enskilda 

individer (individualisering). Detta gör att de i sin 

verksamhet låter barnen arbeta med det som 

intresserar dem mest (följsamhetspraktik) och att 

de inte tvingar någon att delta i en aktivitet han 

eller hon inte vill delta i. För att kunna möta alla 

dessa barns olika intressen har de skapat en 

inspirerande inomhusmiljö (inspiration) som ska 

ha något som tilltalar alla barn. Detta uppfattar 

hon skapar barn som tar för sig och blir 

självständiga (frimodighet). Här går det tydligt att 

se hur verksamheten följer en postmodernistisk 

tråd. 

  

 

Genom att granska Daniels kolumn går det 

tydligt att se att de inom hans verksamhet arbetar 

i linje med Reggio Emilia filosofin. Han delar 

synen på det kompetenta barnet där de ser 

kunskaper som potentialer (kunskapspotentialer). 

Precis som Reggio Emilia grundar sig hans 

verksamhet på demokrati, där alla har en rätt att 

uttrycka sig och göra sin röst hörd 

(människovärde). De arbetar mycket med 

pedagogisk dokumentation som syns överallt i 

rummen och innehållet i verksamheten samt 

inomhusmiljön utgår och förändras utifrån de 

barn som befinner sig i verksamheten just nu 

(kaos-kosmospraktik och föränderlighet).  Inom 

Reggio Emilia ser man på olikheter som en 

resurs
108

 och även inom Daniels verksamhet 

försöker de undvika att generalisera och ser varje 

barn som unikt (individrespekt). 

 

Hos de fyra informanterna syns Reggio Emilia inspirationen på olika sätt. Hos Anna, Bea och 

Daniel märks det mest i den fysiska miljön, bakomliggande tankegångar och det arbetssätt de 

beskriver att de har medan det hos Cia märks det mer i gängse formuleringar kring konceptet. 

Det tycks mig som att hon har fraserna men inte har kommit lika långt som de andra i hur man 

omsätter de i praktiken.  

                                                      

108 Jonstoij & Tolgraven, Hundra sätt att tänka. 

  Anna 

Vision 
Grund-

tankarna 

Kompetens-

profiler 

Vision 
Förhåll- 

ningssätt 

Individuali- 

sering 

Vision 
Upprinn- 

elsen 

Budskaps- 

tro 

Praktik 
Vad, hur 

& varför 

Följsamhets- 

praktik 

Praktik 
Inomhus- 

miljö 
Inspiration 

Effekter 
Vinster 

eleverna 
Frimodighet 

Effekter 
Vinster 

verksamheten 
- 

  Daniel 

Visioner 
Grund-

tankarna 

Kunskaps-

potentialer 

Visioner 
Förhåll- 

ningssätt 

Människo- 

värde 

Visioner 
Upprinn- 

elsen 

Händelse- 

logik 

Praktik 
Vad, hur 

& varför 

Kaos-kosmos 

praktik 

Praktik 
Inomhus- 

miljö 
Föränderlighet 

Effekter 
Vinster 

Eleverna 

Individ- 

respekt 

Effekter 
Vinster 

verksamheten 
Trovärdighet 
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Slutsats 

Mitt resultat och min analys visar att verksamheten inom olika förskolor som säger sig vara 

Reggio Emilia inspirerade kan se ut på olika sätt. Detta tror jag är en följd av att Reggio Emilia 

inte är en metodik utan mer av en filosofi och att man får plocka och tolka de delar som passar 

in i ens egen verksamhet. Dock tror jag inte att det behöver vara något negativt utan att det är 

som Malaguzzi säger; att man på så sätt hela tiden kan låta verksamheten förändras och att man 

hela tiden har en levande diskussion kring det arbete man utför.
109

 Dock kan detta bli 

problematiskt för föräldrar och arbetssökande pedagoger då man inte i förväg kan veta vad man 

får. Dels kan förskolorna ha plockat in olika delar av Reggio Emilia filosofin i sin verksamhet 

och dels kan de använda sig av fraserna för att det ger en positiv bild av verksamheten men inte 

nödvändigtvis ha plockat in dem i praktiken. För mitt arbetssökande innebär det helt enkelt att 

jag får ta med mig mina frågeställningar till arbetsintervjun för att försöka ta reda på hur just 

den förskolan arbetar.  

 

Reflektion över forskningsprocessen 

Från början hade jag tänkt göra en fenomenografisk studie men efter att ha transkriberat mina 

intervjuresultat och tittat på dem insåg jag att jag hade frågat/fått svar lika mycket om deras 

praktik som om deras uppfattningar. Vid en fenomenografisk studie är intervju en utmärkt 

datainsamlingsmetod, men hade jag från början bestämt mig för att göra enbart en kvalitativ 

studie hade jag antagligen lagt in även observation som en metod och kombinerat dessa två. 

Mina resultat skulle antagligen ha sett annorlunda ut i sådana fall även om jag fortfarande tror 

att det skulle ha visat på en variation mellan informanterna.  

 

Det är viktigt att förtydliga att de resultat jag har fått fram är resultat av en intervju med varje 

informant. Hade jag haft möjlighet att följa upp med ytterligare intervjuer hade kanske min 

tolkning av resultatet sett något annorlunda ut i och med att jag hade fått en chans att ställa 

följdfrågor uppkomna efter första intervjutillfället samt att informanten hade haft ytterligare en 

chans att förklara och fördjupa sig i sina svar. Dock visar resultatet, analysen och diskussionen 

att Reggio Emilia kan ha olika innebörder inom olika verksamheter, ett resultat som enligt min 

uppfattning skulle stå sig ändå. 

Vidare forskning 

Min undersökning visar att det bakom samma koncept döljer sig flera sätt att tolka och arbeta 

Reggio Emilia inspirerat. Jag har fått svar på mina frågeställningar men dessa svar har i sin tur 

genererat i nya frågor.  

 

Jag skulle vilja genomföra samma undersökning med hjälp av deltagande observation för att se 

hur de faktiskt arbetar i praktiken och inte bara hur de säger sig göra det för att sen göra en 

jämförelse dem emellan. Det skulle vara intressant att intervjua pedagogerna på förskolorna för 

att se om deras syn på verksamheten överensstämmer med de verksamhetsansvarigas. 

Ytterligare något som skulle vara intressant vore att låta dessa fyra verksamhetsansvariga sitta i 

ett verkligt samtal med varandra och diskutera sin syn på Reggio Emilia. 

                                                      

109 Gedin & Sjöblom, Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. 
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