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Om ledarskap i de Reggio Emilia 
inspirerade nätverken – en fallstudie 

Anna Lagerkvist 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk – en fallstudie 

var att ta reda på vilket ledarskap som leder till ett nätverk som främjar det Reggio 

Emilia inspirerade arbetet i förskolorna. Min frågeställning för arbetet var ”Vilken 

inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft på de enskilda pedagogernas 

förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och utforskande 

projekt”? För att få svar på frågeställningen så har jag studerat litteratur och deltagit vid 

18 av 20 nätverksträffar i en kommundel under perioden augusti till december 2006 i 

fem olika nätverk och gjort observationer samt delat ut en enkät till alla deltagare med 

öppna och slutna frågor.  

Jag kom fram till att ledarskapet och innehållet i de olika nätverken varierade och att det 

påverkades av ledarskapet. Pedagogerna reflekterade tillsammans på olika sätt. De som 

var ledare i nätverk hade valt det på grund av att de hade ett intresse av att leda nätverk. 

Dokumentationer genomfördes i några nätverk och utforskande projekt genomfördes 

inte i något nätverk.  

Jag kom även fram till att ledarskapet i de Reggio Emilia inspirerade nätverken bör 

innehålla det förhållningssätt och de värderingar som finns i den Reggio Emilia 

inspirerade verksamheten. Organisationen bör bygga på frivillighet och kooperation, 

den gynnas av en teamorganisation där flera ledare är samordnande. Minst en person 

bör delta vid alla nätverksträffar, diskutera idéer och utveckling med förskolecheferna 

och se till att idéer genererar verklig förändring och utveckling av det Reggio Emilia 

inspirerade arbetet.  

Nyckelord 

Nykelord i uppsatsen är ledarskap, nätverk, Reggio Emilia, arbetslag samt förskola.  
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Bakgrund  

Uppsatsen handlar om så kallade pedagogiska nätverk som syftar till att inspireras av det 

förhållningssätt som pedagogerna har i förskolorna i Reggio Emilia. I den kommundel som 

jag har studerat finns nätverk av pedagoger som träffas en gång i månaden under ett läsår. 

Syftet med nätverken att de ska främja Reggio Emilia inspirerat arbete i förskolorna samt 

motverka konkurrens mellan förskolorna. Det är förskolecheferna som anmäler pedagoger till 

de olika nätverken.  

 

Reggio Emilia är en stad i Italien. De kommunala förskolorna i Reggio Emilia har gett 

inspiration till förskoleverksamhet i Sverige vad det gäller pedagogiskt förhållningssätt, 

barnsyn och kunskapssyn. Det pedagogiska förhållningssättet i Reggio Emilia kännetecknas 

av en stor tilltro till barns förmåga. Pedagogerna arbetar utforskande med barnen i projekt. 

Ordet projekt kommer från det italienska ordet projettazione som betyder fritt översatt ”att 

arbeta utforskande”. Ett projekt är när barn och pedagoger fördjupar sig inom till exempel ett 

område och försöker att studera området utifrån olika perspektiv. Under projektarbetet 

dokumenterar pedagogen det som görs eller sägs samt reflekterar tillsammans över 

dokumentationerna hur fördjupning ska ske. Reflektion är en viktig del i processen. I de 

Reggio Emilia inspirerade nätverken reflekterar pedagoger tillsammans över projekt. Barn 

och vuxna konstruerar kunskap tillsammans, därför kallas pedagogerna för medforskande 

pedagoger. Pedagogerna har inte på förhand givna svar utan barn och vuxna konstruerar 

kunskap tillsammans. I projekten är pedagogerna intresserade av hur barn tänker eller lär sig. 

Att få tillgång till mycket olika material anses gynna kreativiteten och därför talar 

pedagogerna i den Reggio Emilia inspirerade verksamheten om miljön som en tredje pedagog. 

Pedagogerna inreder miljön i förskolorna så att barnen i möjligaste mån själva kan ta fram 

material och så att barnen själva kan välja när de vill använda olika material. 

 

1998 startades det första Reggio Emilia inspirerade nätverket i denna kommundel i samarbete 

med Reggio Emilia institutet. År 2006 finns det fem nätverk med cirka 20 deltagare i varje 

nätverk. Åtta förskoleenheter deltar i de olika nätverken och pedagoger från olika förskolor 

träffas i samma nätverk. En förskoleenhet består av tre till åtta olika förskolor. Nätverken 

bygger på inspiration från den barn- och kunskapssyn som Reggio Emilia filosofin ger uttryck 

för. Nätverken är till för att stärka pedagogernas eget lärande och för utvecklandet av 

yrkesrollen i det utforskande arbetssättet. Nätverken fungerar som reflektionsforum mellan 

förskolor. Pedagogiska frågor och koppling mellan teori och praktik diskuteras på nätverken. 

 

Nätverken har funnits i åtta år. De är en del av förskoleutvecklingen i denna kommundel och 

också en del av utvecklingen av pedagogernas professionalism. Nätverken är ett verktyg för 

att främja och utveckla det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet. Jag har själv deltagit i 

nätverken under flera år. När jag började skriva uppsatsen fanns det sporadisk dokumentation 

av nätverken. Jag hittade lite litteratur i ämnet trots att nätverk är ett pedagogiskt verktyg i den 

Reggio Emilia inspirerade verksamheten.  
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Det har inte funnits något samordnat dokument från nätverken men två pedagoger och en 

samordnare från barn- och ungdomsförvaltningen håller på att utarbeta ett dokument som 

beskriver historik och ansvarsområden som finns inom nätverken. Här ska jag nu beskriva de 

olika roller som förekommer i de Reggio Emilia inspirerade nätverken i den här 

kommundelen. Deltagarna i de Reggio Emilia inspirerade nätverken är pedagoger från olika 

förskolor i den här kommundelen som träffas en gång i månaden under ett läsår. 

Referenspersoner är deltagare i nätverken som valt att ta ett extra ansvar för ledarskap och 

organisation under ett läsår. Nätverksledare är i den här kommundelen fyra pedagoger som 

har handledarutbildning. Nätverkshandledare är i den här kommundelen samma fyra personer 

som är nätverksledare. En pedagogista är utbildad av Reggio Emilia institutet för att leda och 

vägleda i projekt och Reggio Emilia inspirerad verksamhet. 

Dokumentet som håller på att skrivas ska beskriva vilket ansvar nätverksdeltagarna har, vilket 

ansvar referenspersonerna har samt vilken uppgift nätverksledarna har. 

Dokumentet ska även beskriva syftet med inledningsnätverket. En pedagog arbetar även med 

en organisationsmodell för hur nätverken ska fungera. I organisationsmodellen tillkommer 

förutom de nämnda rollerna nätverkshandledare som ska handleda nätverksledare.  

Enligt dokumentet så ska nätverksdeltagare ansvara för att bidra med material i form av 

dokumentationer, observationer, frågor och tankar samt ta ansvar för att skriva protokoll efter 

varje nätverksträff. Deltagarna ska ha ett ansvar att delge sitt arbetslag det som framkommit 

under nätverksträffarna. Referenspersonernas ansvar ska vara att ha ett extra ansvar för 

ledarskapet i nätverken och se till att träffarna fungerar. De ska även ha ett extra ansvar att 

söka efter teorier, litteratur och forskningsrapporter om det som nätverket arbetar med. Vidare 

ska referenspersonerna ansvara för att stanna kvar efter nätverkstillfället och gå igenom 

”korgenlapparna” (se nedan), samt att delta i utvecklandet av struktur och organisation av 

nätverken. Nätverksledarnas ansvar ska vara att leda inledningsnätverket, och att fungera som 

samtalsledare, innovatörer och inspiratörer i nätverken vid behov. Nätverksledarnas ansvar 

ska enligt dokumentet vara att stötta och handleda referenspersonerna. 

Dokumentet förklara även vad ett inledningsnätverk ska vara. 

Inledningsnätverket ska vara ett nätverk för pedagoger som inte deltagit i nätverk förut. 

Inledningsnätverkets uppgift ska vara att ge deltagarna en insyn i att arbeta i nätverk och ge 

inblick i den barn- och kunskapssyn som den Reggio Emilia inspirerade filosofin ger uttryck 

för. Inledningsnätverkets deltagare ska ha ett ansvar att pröva och öva på att göra 

observationer. Vidare ska inledningsnätverket få en introduktion av olika arbetssätt som 

förekommer i den Reggio Emilia inspirerade verksamheten. Arbetssätten förklaras senare i 

texten under rubriken Centrala begrepp. Exempel på ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt är 

utforskande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, projektarbete och 

reflektion.(Nätverksledare i kommundelen, 2006) 

 

 

Nätverk för att utveckla det Reggio Emilia inspirerade arbetet i förskolan 

 

Varje nätverk träffas en gång per månad under ett läsår. Det ska finnas en referensgrupp 

kopplad till varje nätverk. En gång varje termin träffas alla referenspersoner, nätverksledare 

samt samordnare från barn- och ungdomsförvaltningen i kommundelen för att utveckla 

nätverken. En gång per termin ordnas en strategidag med Harold Göthson från Reggio Emilia 
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institutet. Då deltar referenspersoner, nätverksledare, nätverkssamordnare samt 

förskolechefer. På strategidagen diskuterar alla inblandade hur nätverken fungerar. 

Nätverkens organisation samordnas av en person på barn- och ungdomsförvaltningen. 

 

Förskolecheferna beslutar vilka pedagoger som ska anmälas till nätverken. Nätverken bygger 

samtidigt på frivillighet från deltagarna. Platserna för deltagandet i nätverken söks varje läsår. 

Pedagogerna anmäler sitt intresse till sin respektive chef och om chefen samtycker med 

pedagogen så söker chefen platsen åt pedagogen. Deltagandet i nätverken påverkar 

lönekriterierna vid lönesamtal under frågan hur utvecklingsbenägen pedagogen är i sitt arbete. 

Alla övergripande beslut om nätverken tas av förskolecheferna. 

 

I uppsatsen benämns de som deltar i nätverk för deltagare eller nätverksdeltagare. 

”Korgenlappar” är en blankett där deltagarna svarar på olika frågor. Blanketten lämnas till 

referenspersonerna efter varje tillfälle och fungerar som en utvärdering och som underlag för 

planering av kommande nätverk. ”Korgenlappar”, se bilaga 1. 

Helgrupp är ett begrepp jag använder när alla deltagare är samlade vid nätverksträffarna och 

begreppet smågrupper beskriver när några deltagare, 2-10 personer, sitter tillsammans och 

arbetar med någon uppgift.  

 
Reggio Emilia inspirerade nätverk finns i Sverige på många orter där man vill arbeta Reggio 

Emilia inspirerat i förskolorna. Barn- och ungdomsförvaltningen i denna kommundel 

samordnar nätverken. Förskolecheferna har beslutat att förskolorna i den här kommundelen 

ska ha en Reggio Emilia inspirerad profil. I Sverige ligger barnomsorgen under skolverket. 

Läroplanen för förskolan, (Lpfö-98) är ett styrdokument som alla förskolor i Sverige måste 

följa. Den här kommundelen har en förskoleplan som pedagoger i förskolan i kommundelen 

måste följa. Förskoleplanen för kommunen utarbetas av den politiska majoritet som sitter vid 

makten i kommunen.  

 

Jag vill som en del i förskoleutvecklingen i denna kommundel dokumentera vad pedagogerna 

gör och hur vi kan utveckla de pedagogiska nätverken utifrån den människo- och kunskapssyn 

som finns i den Reggio Emilia inspirerade filosofin.  

Syfte och problem  

Syftet med denna studie är att ta reda på vilket ledarskap som leder till ett nätverk som främjar 

det Reggio Emilia inspirerade arbetet i förskolorna. 

 

Min frågeställning för arbetet är: 

Vilken inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft på de enskilda pedagogernas 

förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och utforskande projekt? 

 

Jag har valt att studera litteratur om ledarskap, Reggio Emilias pedagogiska förhållningssätt 

samt om nätverk i den Reggio Emilia inspirerade verksamheten. Metoderna som jag har 

använt i mina undersökningar är deltagarobservationer och enkätfrågor med slutna respektive 

öppna frågor.  
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Teoretiskt perspektiv – tidigare 
forskning  

Teoretiska perspektiv har jag inhämtat i litteratur om lärande, kunskap, ledarskap och Reggio 

Emilia inspirerad verksamhet. 

Relevant litteratur om Reggio Emilia inspirerade nätverk har varit litteratur om 

Stockholmsprojektet där man startat upp nätverk utifrån att pedagoger i ett område i 

Stockholm ville arbeta Reggio Emilia inspirerat. Jag har läst artiklar där Harold Göthson som 

är en erfaren nätverksledare har beskrivit sin syn på Reggio Emilia inspirerade nätverk. 

Centrala begrepp 

Nykelord i uppsatsen är ledarskap, nätverk, Reggio Emilia, arbetslag samt förskola. 

Ledarskap är per definition en person som lämnat kollektivet för att leda det. De Reggio 

Emilia inspirerade nätverk som omnämns i uppsatsen är en kommunal organisation där 

pedagoger från olika förskolor i den här kommundelen kontinuerligt träffas en gång i 

månaden på arbetstid. Det ingår cirka 20 pedagoger i varje nätverk från olika förskolor. 

Reggio Emilia är en stad i Italien där det finns kommunala förskolor som har ett 

förhållningssätt och en barn- och kunskapssyn som har inspirerat många förskolor i Sverige. 

Pedagogerna som deltar i de Reggio Emilia inspirerade nätverken ingår i arbetslag. Med 

arbetslag menar jag de pedagoger som arbetar tillsammans på en avdelning på en förskola 

eller de pedagoger som arbetar tillsammans på en förskola. 

 

I den Reggio Emilia inspirerade verksamheten är det pedagogiska förhållningssättet och barn- 

och kunskapssyn centrala begrepp. Förhållningssättet är socialkonstruktionistiskt. Barnsynen 

förklaras utifrån begrepp såsom dialogism och demokrati. Begreppet kunskapssyn belyses 

utifrån begrepp om lärande såsom den proximala zonen, projekt, reflektion och nätverk. 

Begreppen förklaras i texten nedan. 

 

Syn på lärande 
 

Det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet bygger på att människor utifrån den kontext de 

befinner sig i konstruerar kunskap, det vill säga kunskap konstrueras av varje individ 

beroende av vilka hon/han möter samt vilken situation och vilken omgivning hon/han 

befinner sig i. (Dahlberg, 2001) Kunskap är således föränderlig och individen förändras 

ständigt beroende av det sammanhang hon/han befinner sig i. Detta får till följd att pedagogen 

inte innehar de rätta svaren utan skapar svar tillsammans med den grupp hon eller han 

befinner sig i. Den Reggio Emilia inspirerade verksamheten kan förstås utifrån ett 

postmodernt perspektiv där världen och kunskapen om den ses som socialt konstruerade. 

 

Ur ett postmodernt perspektiv finns det ingen absolut kunskap, ingen absolut verklighet som väntar 

”därute” på att bli upptäckt. Det finns ingen fast punkt för vishet, ingen universell förståelse som 

existerar utanför historien eller samhället, det finns inget, som kan ge oss en grund för sanning, 
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kunskap och etik. I stället ses världen som socialt konstruerande, och vi deltar alla som mänskliga 

varelser aktivt i denna konstruktionsprocess. (Dahlberg, 2001, s 35) 

 

Framtiden inträffar och pedagoger behöver förhålla sig till det. 

Framtiden är inte längre något som vi kan planera och styra med förnuftiga system; framtiden inträffar. 

Det nya postmoderna paradigmet innebär att kulturen alltmer refererar till kulturen. (Svedberg, s 326)  

Konstruktionisterna anser att subjekt och objekt är oskiljaktiga likaså jaget och världen. 

Vi är totalt beroende av världen och blir till i relation med världen och i relation med 

varandra. Den enda kunskap som existerar är den som vi konstruerar tillsammans. Kunskapen 

uppstår och definieras i samspel och finns mellan oss.(Lenz-Taguchi, 1997) Denna syn på 

kunskap återfinns hos Bahktin. Enligt Dysthe, (1996) beskriver Bahktin dialogism som 

innebär att kunskap är något som skapas genom interaktion mellan olika röster. Det förklarar 

varför pedagogen vill ge barnet möjlighet att möta många olikheter såväl hos människor som 

hos olika material. Lärandet sker i samspelet och på grund av samspelet och därför är det en 

viktig uppgift för läraren att skapa möjligheter för olika möten med olika material och olika 

människor och att ge individen möjlighet att interagera. (Dysthe, 1996) 

 

Samtal mellan barn och pedagoger samt mellan barn i liten grupp är ofta anledningen till att 

lärande sker.  Det finns flera sätt att se på gruppen som en tillgång för lärande. Enligt Dysthe 

(1996) ansåg Vygotskij att det sociala samspelet var utgångspunkten för att lärande och 

utveckling sker. (Dysthe, 1996) Samtidigt skriver Dysthe (1996) att Vygotskij menar att 

lärandet är individuellt eftersom kunskapen som individen skapar i det sociala samspelet vävs 

samman med den kunskap som individen har sedan tidigare och därmed blir kunskapen 

individuell. 

 

Syn på Reggio Emilia inspiration 
 

I Reggio Emilia har man en stark tilltro till barns förmåga. 

I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna citeras ofta Malaguzzis barnsyn: 

Istället är vår bild ett barn som har rik potential, som är starkt, fullt av kraft, kompetent och mest av allt 

nära förbundet med vuxna och andra barn. (Dahlberg, 2001, s 74)  

Utifrån det postmoderna perspektivet så betraktas barnet som något som existerar genom sina 

relationer till andra och alltid i en viss kontext. (a.a.) Barndomen förstås som en social 

konstruktion och därför beroende av den kultur och det samhälle som barnet existerar genom. 

Förståelsen för vad barndom är ter sig olika i olika kulturer och under olika tidsepoker. 

Barndom är en produkt av det samhälle som individen lever i.  

 

I Reggio Emilia ser pedagogerna barn som fullvärdiga samhällsmedborgare med rättigheter 

och skyldigheter likvärdiga med de vuxnas. Detta innebär att barn har samma makt som 

vuxna. Detta skiljer sig från andra kulturella uppfattningar om vad barndom är. I Sverige är 

det vanligt att det är den vuxna som bestämmer över barnen och makten är således centrerad 

till de vuxna. Detta är något som pedagogerna vill förändra i den Reggio Emilia inspirerade 

verksamheten, de vill sträva mot en likvärdig relation mellan vuxna och barn där makten finns 

hos både de vuxna och barn.(a.a) 
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I Reggio Emilia var utformandet av ett förskolesystem som bygger på barnens perspektiv ett 

politiskt ställningstagande. Bonacci, borgmästare i Reggio Emilia under 1960-talet beskriver 

vad fascismregimen i Italien lärt dem: 

Erfarenheter från fascismen har lärt dem att lydiga människor är farliga människor och att det i 

uppbyggandet av ett nytt samhälle var absolut nödvändigt att skydda och vidarebefordra denna 

lärdom, liksom att ge näring åt och upprätthålla en vision av barn som självständigt tänkande och 

handlande små människor. (Dahlberg, 2001, s 18) 

Det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet tar tillvara barns olikheter något som berikar 

verksamheten. Barn har lika värde men de tänker olika och det är tillåtet. Barns tankar 

respekteras. Barn får tillgång till att möta olika människor och olika material. Barn lär sig att 

dela med sig av både material och egna tankar. Dahlberg beskriver barnens delaktighet i 

demokrati i boken Från kvalitet till meningsskapande:  

Barn har en egen röst och borde lyssnas på och därigenom tas på allvar, de ska involveras i den 

demokratiska dialogen och beslutsfattandet och förståelsen av barndomen (Dahlberg, 2001, s 76)  

Att delta i en Reggio Emilia inspirerad förskola är ett barns demokratiska rättighet eftersom 

denna förståelse av barndom och demokrati finns på Reggio Emilia inspirerade förskolor. 

Pedagogernas demokratiska förhållningssätt är betydelsefullt för barnens förståelse av 

demokrati. Läroplanen för förskolan, Lpfö – 98 (2001) skriver om hur de vuxnas 

förhållningssätt påverkar barnens förståelse av demokrati: 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Läroplanen för förskolan, 

Lpfö-98, 2001, s 7)  

De vuxna i den Reggio Emilia inspirerade förskolorna skapar en kultur där barnen ses som 

medkonstruktörer av kulturen. 

 

Det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet bygger på att pedagogen med hjälp av 

dokumentationer observerar vad varje enskilt barn är intresserat av. Genom att sedan ge 

barnet utmaningar kan barnet vidareutveckla sina kunskaper. Det finns en kunskapsnivå som 

barnet befinner sig på samt en nivå som barnet kan befinna sig på om barnet kan få lämpliga 

utmaningar. Denna skillnad mellan nivåer, den nivå barnet befinner sig på samt den nivå som 

barnet kan befinna sig på om barnet får lämpliga utmaningar är den proximala zonen. 

Lämpliga utmaningar kan pedagogen ge men det kan likväl vara en liten grupp eller ett 

material som står för utmaningarna. Dysthe beskriver Vygotskijs begrepp den proximala 

zonen: 

 Han definierar således den närmaste utvecklingszonen som området mellan det som ett barn kan 

klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon annan, t.ex. en lärare eller en 

mer försigkommen kamrat.  I denna zon ligger funktioner som befinner sig i utveckling. Det som är den 

närmaste utvecklingszonen idag kan bli den verkliga utvecklingsnivån imorgon. (Dysthe, 1996, s 81) 

För att fördjupa barns lärande arbetar pedagogerna inom Reggio Emilia inspirerade förskolor 

med projekt. Enligt Per Bernemyr (föreläsning, 2006) kommer ordet projekt från det 

italienska ordet projettazione. Projettazione är ett verb och betyder att arbeta utforskande. Att 

arbeta utforskande är det pedagoger gör när de i Sverige arbetar med projekt. Att arbeta 

utforskande innebär att pedagogen inte har på förhand givna svar utan finner svar i 

interaktion. Ett projekt är en fördjupad läroprocess som barn och pedagoger ingår under en 

sammanhängande tid, till exempel ett läsår. Pedagogen dokumenterar barns läroprocesser 
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inom ett ämne. Dokumentationerna av barns läroprocesser syftar till att synliggöra praktiken. 

Dessa dokumentationer används som reflektionsmaterial, material att tänka kring, när 

pedagoger träffar andra pedagoger, barn eller föräldrar. Pedagogerna ger barnen utmaningar 

som fördjupar kunskaperna hos barnen genom att utifrån reflektionerna ge barnen nya 

utmaningar i den så kallade proximala zonen. Pedagogerna söker inte efter den rätta 

kunskapen utan de söker efter kunskap som uppstår på grund av vilka människor som är 

inblandade, var de befinner sig och vilka förutsättningar som finns just då. Pedagogerna är 

intresserad av att ta reda på hur barn lär och hur de resonerar. 

 

Lenz Taguchi (2000) beskriver i sin avhandling Emancipation och motstånd projekt som 

en ”spagettiröra”. Fokus i ett projekt är processen när lärande pågår. Syftet är att 

synliggöra och utveckla barns föreställningar om omvärlden och barns uttryckssätt. 

Syftet för de vuxna är att reflektera över sina förgivet tagna sätt att förstå sin omvärld. 

Målsättningen är att fördjupa och betona olikheter, det oväntade och det som utmanar det 

förgivet tagna. Barnens teorier jämställs med vetenskapliga teorier.(Lenz Taguchi, 2000) 

Istället för att se kunskapsutvecklingen som en progressiv trappa där barnet går från diffusa, eller 

primitiva föreställningar till mer komplexa och avancerade, ses kunskapsprocessen som en social och 

kooperativ konstruktionsprocess barn emellan, och mellan barn och vuxna på förskolan. I denna 

process av medkonstruerande ses kunskapsprocessen mer som ett trassligt garnnystan eller en 

spagettiröra. (Lenz Taguchi, 2000, s. 111) 

 

Utifrån det Reggio Emilia inspirerade förhållningssättet som beskrivits så är reflektion i 

arbetslaget en metod för att utveckla och konstruera kunskap. Reflektionen är avgörande för 

hur projektet utvecklas. Enligt Barsotti (1997) innebär ett reflekterande förhållningssätt att 

pedagogerna tar tillvara och bygger vidare på beprövad erfarenhet. Pedagogerna som är 

verksamma kan utveckla nya teorier om barn med dokumentationerna om barns läroprocesser 

som grund. Dokumentationerna om barns läroprocesser är ett verktyg för att diskutera, 

utveckla och förändra teorier om barn. Dokumentationen är ett verktyg som kan fungera som 

fortbildning, synliggöra läroprocesser och möjliggör att knyta samman teori och praktik. 

(Barsotti, 1997) Reflektion tillsammans med andra är en utgångspunkt för att arbeta Reggio 

Emilia inspirerat. Nätverk är ett forum för att reflektera tillsammans med olika pedagoger från 

olika arbetsplatser. 

 

De Reggio Emilia inspirerade nätverken  

 

Nätverk är en plats där pedagoger från olika arbetslag och förskolor kan mötas och reflektera 

över sin praktik och även koppla teorier till praktiken. Detta innebär att nätverk är en plats där 

deltagarna kan utveckla sin roll som pedagoger och sitt arbetssätt. Deltagarna utforskar sin 

praktik. I Barnomsorg och skolakommittén, BOSK, (1997) betonar man vikten och betydelsen 

av nätverk för pedagoger.  

De föreslår att pedagoger ska träffas i nätverk och genom pedagogisk handledning reflektera 

över dokumentationer. De anser att genom detta arbete kan erfarenhetsutbyte ske och 

utvecklandet av förskolan pedagogik kan främjas. (Barn och skolakommittén, 1997) 
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Nätverk är en plats där flera pedagoger får möjlighet att tillsammans reflektera över den 

pedagogiska praktiken. Lauvås, Handal, (1997) skriver att lärare behöver diskutera och 

analysera den personliga yrkeskunskapen gemensamt för att det är svårt att göra det enskilt. 

(Lauvås, Handal, 1997) 

 

Nätverken i den kommundel som undersökningen i uppsatsen Om Reggio Emilia inspirerade 

nätverk – en fallstudie beskriver har funnits i åtta år och nätverken är endast sporadiskt 

dokumenterade. I Barn och skolakommittén, 1997, beskrivs komplexiteten av att få 

fungerande nätverk. Den beskriver att det krävs en professionell inställning och en vilja att 

reflektera över den egna praktiken. De anser att man kan skapa teorier utifrån sin egen 

praktik. Detta reflekterande gynnas av att delta i dialog med andra.(Barn och skolakommittén, 

1997) 

 I Barn och skolakommittén, 1997, uttrycker man vikten av samverkan mellan professionella 

för att skapa dialog om den tysta yrkeskunskapen. Dialogen utvecklar den enskilde pedagogen 

men bidrar samtidigt till organisationens utveckling och utvecklandet av den kollektiva 

kompetensen.(Barn och skolakommittén, 1997) 

 

Nätverk har alltså en viktig funktion att fylla i förskoleutvecklingssynpunkt. Nätverken är ett 

forum där pedagoger utvecklar sin yrkeskompetens genom reflektion. Det är betydelsefullt att 

pedagogerna är intresserade av att delta i nätverk. Grut (1997) anser att för att en person ska 

vara intresserad krävs det att personen har ett ansvar att ställa frågor men också ett ansvar att 

svara. Det räcker heller inte med att personen deltar utan personen behöver vara involverad 

och dela med sig av sitt eget. Enligt Grut (1997) är definitionen av intresse inter-Esse – att 

vara indragen, delaktig och involverad. (Grut, 1997) Att pedagogerna delar med sig av sina 

egna erfarenheter och av sina egna dokumentationer av barns läroprocesser är betydelse fullt 

eftersom nätverk är ett erfarenhetsbaserat lärande. (Svedberg, 2003) Det erfarenhetsbaserade 

lärandet är inte något nytt utan kan härledas till Sofokles under antiken. Svedberg (2003) 

skriver: 

 Dessa principer är ingalunda nya, utan kan härledas till antiken och till Sofokles som betonar vikten 

av att lära genom handling.  

(Svedberg, 2003, s 370) 

 

De nätverk som beskrivs i uppsatsen Om Reggio Emilia inspirerade nätverk – en fallstudie, 

har en Reggio Emilia inspiration. Göthson (1994) beskriver sin syn på vad nätverk där 

deltagarna reflekterar över det Reggio Emilia inspirerade förhållningssättet bör innehålla. 

Göthson (1994) menar att dessa nätverk behöver ha ett barnperspektiv där pedagogerna 

utifrån barnens perspektiv försöker förstå föräldrar och organisation. Träffarna behöver 

innehålla pedagogisk dokumentation och sträva mot att väva samman teori och praktik. 

Deltagandet bör vara frivilligt och utifrån egen aktivitet. Göthson (1994) skriver att nätverk är 

en offentlig arena där pedagogerna kan utmanas i sina för givet tagna självklarheter. Dialogen 

mellan pedagogerna bör vara demokratisk och de bör lyssna på olikheter. Olikheter kan 

identifiera frågor att använda i det utforskande arbetssättet. (Göthson, 1994) 

 

Det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet bygger på att människor utifrån den kontext de 

befinner sig i konstruerar kunskap, det vill säga kunskap konstrueras av varje individ 
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beroende av vilka hon/han möter samt vilken situation och vilken omgivning hon/han 

befinner sig i. Kunskap är således föränderlig och individen förändras ständigt. Detta får 

följden att pedagogen inte innehar de rätta svaren utan skapar svar tillsammans med den 

grupp hon befinner sig i. 

 

Åberg (2005) beskriver i boken Lyssnandets pedagogik svårigheter som hon upplevt vid 

gemensam reflektion av pedagogiska dokumentationer av barns läroprocesser. Hon belyser 

svårigheter att ställa frågor som leder till reflektion. För att underlätta reflektion i grupp vid 

dokumentationer ger hon förslag på frågor som kan underlätta reflekterandet. Detta är Åbergs 

(2005) förslag till frågor för att gynna reflekterandet i grupp: 

Hur tänkte du när du gjorde så här? 

Vad fick dig att välja den uppgiften? 

Hur hade du planerat materialet? 

Vilka förväntningar hade du på ”arbetspasset” (Vad trodde du skulle hända? Vad hoppades du på? ) 

Hur presenterade du arbetspasset/leken/uppgiften för barnen? 

Hur reagerade barnen? 

Hur fungerade arbetspasset/leken/uppgiften? 

Hur förhöll sig barnen för utmaningar/frågor/uppmuntran/stöttning? (Hur använde sig barnen av 

dig/varandra?) 

(Åberg, 2005, s 25) 

 

Benjaminsson (2006, reflektionsmodell), specialpedagog och handledare på en förskoleenhet i 

kommundelen, har utarbetat en reflektionsmodell för att arbeta med reflektion av pedagogiska 

dokumentationer i grupp. Hon har utarbetat en struktur för samtalet. Tiden för reflektion är en 

timme och gruppen består av mellan fyra och sju personer. 

Så här framskrider samtalet: 

Utse en person som ser till att fokus på ämnet hålls i samtalet och utse en person som visar sitt 

projekt, en så kallad ”projektbärare”. 

Den pedagog som var ”projektbärare” berättar vad som hänt i projektet sedan förra gången. 

”Projektbäraren” formulerar vad hon/han vill reflektera kring utifrån sitt projekt. De andra pedagogerna 

antecknar frågor under tiden. 

Pedagogerna reflekterar i tur och ordning utifrån sina anteckningar.  

Dialog kring projektet då alla har möjlighet att komma till tals. 

Pedagogerna berättar i tur och ordning vad de har lärt sig vid tillfället. 

”Projektbäraren” avslutar och berättar vad hon/han har för nya reflektioner kring sitt projekt. 

Gruppen beslutar vem som ska ta med sig ett projekt nästa tillfälle. 

(Benjaminsson, reflektionsmodell, 2006) 
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Nätverksträffarna har en form som pendlar mellan att vara i helgrupp och att vara i mindre 

grupper. Svedberg (2003) skriver att det kan vara lättare att befinna sig i en liten grupp för att 

deltagarna har lättare att vara sig själva och det är lättare att ge feedback. 

Svedberg beskriver en modell som stöd för att alla ska komma till tals i en stor grupp. Varje 

enskild deltagare får först formulera sina egna tankar kring ett ämne. Därefter får varje 

deltagare tala utan att någon får avbryta. Därefter samtalar gruppen gemensamt om ämnet.  

Svedberg (2003) menar att denna metod värnar om grupprocessen och olikheterna i 

gruppen.(Svedberg, 2003) 

 

Ledarskapet i nätverken är tillsatt genom att deltagare frivilligt har tagit på sig ansvar för att 

vara referensperson eller nätverksledare. Det finns ingen formell utbildning för att leda 

nätverk. De som är nätverksledare är däremot ledare på grund av att de har gått en 

handledarutbildning. 

En ledare är per definition en person som i någon bemärkelse har lämnat kollektivet just för att leda 

det. (Svedberg, 2003, s 234) 

 

Intervju med Harold Göthson 

 

Jag har tillfrågat Harold Göthson om han vill diskutera ”Hur man kan leda nätverken utifrån 

en Reggio Emilia inspirerad människosyn, samt vilka gynnsamma faktorer som skulle kunna 

bidra till utvecklandet av nätverken”. Jag tillfrågade Göthson utifrån att han har en god inblick 

i det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet, han har en ledarroll i den Reggio Emilia 

inspirerade verksamheten och han har erfarenhet av nätverk. Min tanke var att han har idéer 

som kan berika uppsatsen på grund av att han har erfarenhet av att leda nätverk och därför en 

förståelse om ledarskapets komplexitet. Göthson anser att deltagandet i nätverk ska vara 

frivilligt. Nätverk kan fungera som en utbildning där deltagarna tränar på att ge feedback på 

andras arbete. Detta leds med fördel av en pedagogista i den egna organisationen. Nätverk bör 

bygga på kooperation och ledarskapet bör inkludera en referensgrupp som planerar och håller 

i gruppsamtal. Referensgruppen representerar hela gruppen och supportrar nätverksledaren. 

Strukturen bör anpassas efter gruppens behov. Det viktigaste är att nätverk baseras på en 

kooperation. När nätverken utvecklas bör man gå från erfarenhetsutbyte till samarbete mellan 

deltagarnas avdelningar, från feedback till att svara varandra. Ledarskapet är viktigt och 

behöver anpassas efter nätverkets utvecklingsnivå. Ledarskapet ska bygga på kooperation. 

Samarbete i den egna organisationen är inte nätverk för det kan aldrig råda frivillighet.  

(Göthson, intervju, 2006) 

 

Sammanfattning av det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet 

Det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet bygger på ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt. (Dahlberg, 2001) Kunskap är föränderlig och skapas i samspel och på grund 

av samspel med människor och omgivning. Kunskapen är föränderlig och uppstår mellan 

människor.(Lenz Taguchi, 1997) 

Barndomen förstås som en social konstruktion och därför beroende av den kultur och det 

samhälle som barnet existerar genom. Barn anses vara fullvärdiga samhällsmedborgare. 

Lärande sker ofta på grund av dialog. Barn involveras i den demokratiska dialogen. 

Fascismen hade varit styrande regim i Italien i slutet av andra världskriget. Förskolorna i 



12 

 

Reggio Emilia startades 1945 som en protest mot fascismen och bland annat för att skapa 

medborgare som blev självständigt tänkande och handlande små människor. (Dahlberg, 2001) 

Pedagogens uppgift i barns läroprocesser blev att skapa dialog såsom att skapa förutsättningar 

för lärande. Pedagogerna fördjupade läroprocesserna i projekt, vilket innebär att de arbetade 

utforskande. Ett projekt är en fördjupad läroprocess om ett ämne och kunskapsprocessen ses 

som en social och kooperativ konstruktionsprocess mellan människor. (Lenz Taguchi, 2000) 

Reflektionen är avgörande för hur projektet utvecklas. (Barsotti, 1997) Reflektion sker i 

nätverk där pedagoger bland annat träffas för att reflektera över projekt. De Reggio Emilia 

inspirerade nätverken bygger på de värden som förskolorna i Reggio Emilia står för.  Nätverk 

ska baseras på kooperation och frivillighet. Pedagogistor kan leda arbetet tillsammans med en 

referensgrupp.(Göthson, 2006) 

 

Syn på ledarskap och grupp 
 

Svedberg (2003) beskriver sin definition av vad en ledare är. 

En ledare är per definition en person som i någon bemärkelse har lämnat kollektivet just för att leda 

det.  (Svedberg, 2003, s 234) 

Ledaren påverkar gruppen med sin ledarstil. Med ledarstil menas ledarens sätt att leda och vad 

hon eller han anser vara viktigt i sitt ledarskap.  Ledaren behöver vara lyhörd och anpassa sin 

ledarstil efter gruppens behov. (Svedberg, 2003) I boken Gruppsykologi, om grupper, 

organisationer och ledarskap, diskuteras demokratiskt ledarskap och sambandet mellan 

ledarens handlingar och gruppklimatet. Demokratiskt ledarskap beskrivs som ett ledarskap 

som ger tid för kommunikation, delegerar auktoritet och makt och som är grupporienterad och 

där målen är klara och hävdas. Gruppklimatet vid demokratiskt ledarskap beskrivs utifrån en 

grupp som är trygg, tolerant, delaktig, initiativ - och ansvarstagande. Den beskrivs som en 

stark formell organisation. Svedberg (2003) menar att den demokratiske ledaren aktivt ska 

hävda grundläggande världen och gruppens mål. Han menar vidare att det krävs en viss 

inskolning av deltagarna men att de sedan kommer att agera moget både som individ och 

grupp.  (Svedberg, 2003) 

Utvecklingen i en grupp kan främjas eller hindras beroende av sättet att leda. Ledaren 

behöver ta hänsyn till vilken utvecklingsnivå gruppen befinner sig i och utifrån detta 

anpassa sitt ledarskap. Detta är mycket viktigt för att bli en god ledare. (Landin, 

Hellström, 2001) 

Tydligheten eller otydligheten av ramarna för arbetet påverkar gruppen. I en tydlig 

organisation finns en plan för arbetet som till exempel innehåller vad gruppen ska arbeta 

med och vilka frågor gruppen har rätt att besluta i. (Granström, 2006) 

I en tydlig organisk organisation hanterar gruppen de vardagliga problemen. Samarbetet 

är effektivt och målinriktat. Gruppen utvärderar sitt arbete på eget initiativ. Arbetet styrs 

av det gruppen anser viktigt att arbeta med. (Granström, 2006) 

Man kan säga att den här typen av grupper i hög grad själv identifierar de frågor som är vitala för 

verksamheten och att de inom ramen för tilldelade resurser och befogenheter, löser problemen. 

(Granström, 2006, s.33)  
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Ledaren i den tydliga organiska organisationens viktigaste uppgift är att vara 

processledare, det vill säga se till att allas åsikter och kunskaper beaktas och att arbetet 

sker som gruppen kommit överrens om. Ledaren är en samordnare och deltar aktivt i 

gruppen. (Granström, 2006) 

Kunskap och insikt om ledarskapets betydelse diskuteras i Lärande ledare ledarskap för 

dagens och framtidens skola.  

        Ledarskapet förutsätter förtroende och tillit, vilket kräver insikt om ledarskapets betydelse.  

(Utbildningsdepartementet, 2001, s.34) 

Svedberg (2003) har uttalat sig om betydelsen av ledarens insikter om ledarskapet. Ledaren 

behöver lära sig om ledarskap och utveckla sin personlighet. Detta är viktigt eftersom ledaren 

påverkar gruppen. (Svedberg, 2003) 

 

En organisationsform som vi återfinner i många organisationer är den hierarkiska. En 

hierarkisk organisation kännetecknas av att makten är centrerad till pyramidens topp. 

Den hierarkiska organisationen bygger på vertikal ordergivning, det vill säga den som 

leder arbetet talar om hur arbetet ska utföras, var och en har sin plats och sin uppgift. 

Ledarens främsta uppgift är att fatta beslut och se till att uppgifter utförs. Makten är 

centrerad till ledaren. (Granström, 2006) 

Teamorganisationen strävar ifrån hierarkiska organisationers mekaniska karaktär och 

bärs upp av tron på den goda arbetsgruppen. Kunnandet finns hos alla deltagare och är 

inte centrerat till pyramidens topp. (Svedberg, 2003) 

Ledaren i teamorganisationen har en samordnande funktion och alla i gruppen har ansvar. 

Deltagarna i gruppen har olika kompetenser och gruppen styrs utifrån de uppgifter som 

den ställs inför. Gruppen är självständig och olika grupper löser samma uppgift på olika 

sätt. Relationerna mellan gruppdeltagarna är stabila och pågår under längre tid. Alla i 

gruppen har kunskap om helheten. Brister i teamorganisationen är att eftersom teamet är 

självständigt så finns risk att teamet utvecklas i en annan riktning än 

”moderorganisationen”. En annan brist i teamorganisationen är att den kan sakna en viss 

kompetens. (Svedberg, 2003) 

Svedberg diskuterar även grupper som inte har någon ledare.  Han menar att det finns de 

som anser att ledare för grupper är onödigt i en jämlik organisation. Enligt Svedberg 

finns det inga grupper i mänsklighetens historia (hittills) som har bestått utan ledare. 

(Svedberg, 2003) 

 

En ledarstil som har utformats ifrån den hierarkiska organisationen är den behavioristiska 

ledarstilen. Typiskt för den behavioristiska ledarstilen är att ledaren anser att inlärning sker 

som följd av övning eller genom att observera och imitera. Lärandet kan utvecklas om ledaren 

ger positiv förstärkning i form av till exempel positivt beröm. Ledaren i den behavioristiska 

ledarstilen har ansvar för kontrollen av gruppen och innehar de ”rätta svaren” som lärs ut till 

gruppen. (Stensmo, 2000) 
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Sammanfattning ledarskap och grupp 

En ledare är per definition en person som lämnat kollektivet för att leda det. Ett ledarskap som 

är grupporienterad och skapar tid för kommunikation och delegerar makt och auktoritet är ett 

demokratiskt ledarskap. Ett demokratiskt ledarskap skapar en grupp som är trygg, tolerant, 

delaktig, initiativ - och ansvarstagande. Ledarskap kan främja eller hindra utveckling i en 

grupp. En ledare ska anpassa sin ledarstil efter gruppens behov. En tydlig organisk 

organisation främjar arbetet i gruppen. I en tydlig organisk organisation finns planer för hur 

arbetet ska utföras och samarbetet är effektivt och målinriktat. Ledarens roll i en tydlig 

organisk organisation är samordnare, ledaren ser till att hela gruppens kunskap och åsikter 

beaktas och att arbetet utförs som överenskommet. En ledare behöver ha insikt om ledarskap 

för att inge förtroende och tillit. Ledaren behöver reflektera över sin personlighet och lära sig 

om stilar och strategier för ledarskap. I en teamorganisation finns kunnandet hos alla i 

gruppen. I teamorganisationen finns tankerationalitet, gruppen är självständig och olika 

grupper löser samma uppgift på olika sätt. Teamorganisationens medlemmar har stabila 

relationer och gruppen består längre tid. Ledarens roll är samordnande. En brist i 

teamorganisationen är att den kan sakna en viss kompetens. I en hierarkisk organisation finns 

makten i pyramidens topp och ledarens uppgifter är att tala om hur arbetet ska utföras, se till 

att uppgifter genomförs och att ta beslut. 
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Metod 
 

Urval 

Uppsatsens namn är Om Reggio Emilia inspirerade nätverk – en fallstudie. Jag beskriver det 

som en fallstudie eftersom det inte är ett generellt undersökande av nätverk utan ett specifikt 

undersökande av de här nätverken, i den här kommundelen under en begränsad tid. Jag valde 

ut de här nätverken eftersom jag har deltagit i dem under flera år och funderat över olika 

utvecklingsmöjligheter. Jag har även studerat ledarskap på Lärarhögskolan i Stockholm och 

jag ville tillämpa mina ledarskapskunskaper i de Reggio Emilia inspirerade nätverken som jag 

även hade en förförståelse av. 

 

Val av metoder 

För att få svar på min forskningsfråga har jag valt att använda mig av både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. Jag har deltagit vid alla fem nätverk vid 18 av 20 nätverksträffar 

från augusti till december år 2006 för att bilda en egen uppfattning om ledarskapet i de olika 

nätverken. Observationerna har jag kompletterat med enkätfrågor med slutna frågor för att 

jämföra min uppfattning om ledarskapets påverkan med deltagarnas uppfattning av 

ledarskapet. Slutligen har deltagarna fått svara på enkätfrågor med öppna svarsalternativ. De 

öppna svarsalternativen syftar till att ge svar på deltagarnas kunskaper och 

utvecklingspotential, den kunskap som finns och som kan utvecklas om ledarskapet är 

gynnsamt. Genom att använda tre olika metoder; deltagarobservationer, enkät med slutna 

frågor och enkät med öppna frågor får jag tre olika perspektiv på min forskarfråga: 

Vilken inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft på de enskilda pedagogernas 

förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och utforskande projekt?  

 

Genomförande 
 

Observationer 

 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning av nätverksträffarna. Jag har deltagit vid 18 av 20 

nätverkstillfällen, där jag mestadels har lyssnat och antecknat men även deltagit i vissa 

diskussioner. Jag har tidigare själv deltagit i nätverk och hade därför en förförståelse av de här 

nätverken. Jag har funderat mycket över hur jag skulle förhålla mig som observatör och vilken 

påverkan jag har haft som observatör. Enligt Holme och Solvang (1991) blir observatören en 

del av det sociala sammanhanget och påverkar därför det fenomen som studeras. 

Observationerna beskriver alltså min subjektiva tolkning av vad som jag uppfattade skedde 

och sades vid nätverksträffarna. 

 

När deltagarna har suttit i helgrupp så har jag haft möjlighet att observera alla deltagare. När 

deltagarna har delat upp sig i mindre grupper så har jag deltagit och observerat en av 
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grupperna. Jag observerade med fokus på vilken inverkan ledarskapet hade på vad som 

skedde vid nätverksträffarna. Hur var makten fördelad mellan ledare och deltagare? Vilket 

ledarskap skulle visa sig gynnsamt för utvecklandet av det Reggio Emilia inspirerade arbetet? 

Inverkade organisation och struktur? Skulle jag kunna dra några paralleller mellan ledarskapet 

och pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt?  

 

Enkät med slutna frågor 

 

Jag har gjort en kvantitativ undersökning för att ta reda på pedagogernas uppfattning om 

ledarskapet i de olika nätverken. En enkät har delats ut till alla nätverksdeltagare som var 

närvarande vid tredje tillfället. 68 nätverksdeltagare av 102 har svarat på enkäten, det vill säga 

ett bortfall av 34 nätverksdeltagare.  

De slutna frågorna syftar till att få svar på nätverksdeltagarnas uppfattning om ledarskapet i 

det Reggio Emilia inspirerade nätverket. 

.  

Enkät med öppna frågor 

 

Två av fem nätverk har svarat på tre frågor med öppna svarsalternativ. De tre frågorna med 

öppna svarsalternativ behandlar frågor som mäter en eventuell yrkesutveckling på grund av 

nätverk. Jag vill ta reda på deltagarnas kunskaper och utvecklingspotential samt om svaren 

var olika beroende av vilket ledarskap som fanns i de respektive nätverken. De öppna 

frågornas svar är omformulerade för att anonymisera uppgiftslämnaren. 

Etiska aspekter  

 

Ett grundläggande krav för att bedriva forskning är att jag som är forskare följer de 

forskningsetiska principerna. 

Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form av samhällsforskning.  

(Holme & Solvang, 1991, s 32)  

Jag beskriver utifrån informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet hur jag har förhållit mig till de forskningsetiska principerna. 

 

Informationskravet 

Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 7) 

Jag började med att informera samordnare på barn- och ungdomsnämnden om mitt syfte med 

uppsatsen samt att jag ville göra deltagarobservationer vid nätverksträffar. Jag berättade även 

om min bakgrund som förskollärare på orten. Jag informerade nätverksledare och vid första 

observationstillfället i vartdera nätverket informerade jag om vem jag är, att jag vill göra 

observationer och även dela ut en enkät. Jag informerade om mitt syfte med uppsatsen. 

 

Samtyckekravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. (a.a., s 9) 
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Jag frågade samordnare, nätverksledare och nätverksdeltagare om det var okej att jag gjorde 

deltagarobservationer. De samtyckte. Dokumentationerna av nätverken har jag delat ut till 

respektive nätverksdeltagare och bett dem om att inom två veckor meddela mig om de hade 

några synpunkter på dokumentationerna samt att meddela mig inom två veckor om de inte 

samtyckte. Alla har samtyckt. Enkäterna har lämnat vid nätverkstillfälle tre i de fem nätverken 

och deltagandet har varit frivilligt. Jag har berättat vad jag ska använda enkäterna till. 

Alla som närvarade vid tillfälle tre har svarat.  

Alla som har beskrivits i uppsatsen har erbjudits en möjlighet att dementera och avstå att 

delta. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. (a.a., s 12) 

Jag har avidentifierat personerna i undersökningen och beskrivit dem som samordnare, 

nätverksledare och nätverksdeltagare. Jag har inte använt respektive nätverks namn och jag 

har inte använt ortens namn. Jag har följt rekommendationerna vid tystnadsplikten. Delar av 

uppsatsen som jag har varit tveksam till om de har varit kränkande eller utlämnande har jag i 

möjligaste mån anonymiserat och jag har även tillfrågat vederbörande om de samtycker till att 

jag lämnar ut dessa uppgifter. 

 

Materialet som har innehållit konfidentiella uppgifter har hållits inlåsta under 

uppsatsskrivandet och därefter förstörts. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. (a.a., s 14) 

Jag har inte använt forskningsmaterialet på något annat sätt än vad som beskrivs i uppsatsen. 
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Resultat 
 
Min frågeställning för arbetet är: Vilken inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft på 

de enskilda pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer 

och utforskande projekt? Och mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilket ledarskap som 

leder till ett nätverk som främjar det Reggio Emilia inspirerade arbetet i förskolorna. 

Resultatet av deltagande observationer vid nätverksträffar, enkätfrågor till nätverksdeltagare 

utifrån arbetets frågeställning redovisas under kapitlet resultat. 

 

Kategorisering av dokumentationerna från nätverksträffarna 

 

För att svara på min forskarfråga så har jag har observerat fem olika nätverk utifrån 

kategorierna: 

1.    Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

2      Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia    

        inspirerade arbetssättet? 

3.     Pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och  

        utforskande projekt. 

Resultatet redovisas utifrån dessa frågor i respektive nätverk. Nätverkens namn är fingerade.  

 

 

Nätverk Q 

 

Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

I det här nätverket är det två ledare som fördelar ordet och ställer frågor som pedagogerna får 

svara på. Ledarna har ansvar för organisation och struktur av träffarna. Ledarskapet är styrt av 

de två ledarna. Det finns en referensgrupp som endast är aktiva vid referensgruppmötet. 

Ledarna växlar mellan ett styrt ledarskap och ett handledande ledarskap. Ett exempel där en 

ledare förhåller sig handledande är när det uppstår diskussion om vad kritik är och hur man 

förhåller sig till olikheter. Ledaren låter diskussionen pågå en stund men avbryter efter ett tag 

med att säga ”Är det så att målsättningen är att ifrågasätta istället för att bekräfta”? Alla är 

överrens om att det var så de menade. 

 

Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet? 

Jag såg lärande som skedde i samspel och lärande som skedde i dialog. 

 

Pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt. 

I nätverk Q förekommer gemensamt reflekterande över dokumentationer vid ett tillfälle. Inga 

projekt förekommer. Pedagogerna reflekterar tillsammans när de blir uppmanade av ledarna 

att göra det.  
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Nätverk W 

 

Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

Träffarna leds av två ledare som har all makt över planering, genomförande och struktur. 

Ledarna förmedlar kunskap och pedagogerna lyssnar och ställer frågor.   

När hela gruppen är samlad är makten centrerad till ledarna. När gruppen delas upp i mindre 

grupper lämnar ledarna grupperna helt. Det finns ingen referensgrupp. 

 

Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet? 

Jag såg inte något konstruktionistiskt ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det 

Regio Emilia inspirerade arbetssättet. Jag såg däremot behavioristiskt förhållningssätt. Ett 

exempel som belyser ett behavioristiskt förhållningssätt är till exempel när pedagogerna får i 

uppgift av ledarna att diskutera syftet med nätverk. I slutet av träffen ger ledaren deltagarna 

en stencil över syftet med nätverket. Denna stencil har arbetats fram före nätverksträffen. 

Pedagogerna är inte med och planerar innehållet vid träffarna och diskussionerna är inte så 

livliga. Ett exempel är när pedagogerna ska diskutera vilka tankar som väcktes vid en 

föreläsning som de blivit inbjudna till. En person i den gruppen som jag satt i hade varit där. 

Delaktigheten hos pedagogerna är liten. Ett exempel som belyser bristen på möjlighet till 

deltagande av pedagogerna är när en ledare kopierat mallar som beskriver hur en uppgift ska 

lösas, delat in pedagogerna i grupper, skrivit upp gruppindelningen på tavlan som ledaren 

även har mailat till pedagogerna före träffen. 

 

Det förekommer ledarskap som gynnar lärande hos pedagogerna utifrån Vygotskijs proximala 

teori. Pedagogerna vill lära sig att genomföra dokumentationer. Ledarna tar först reda på vad 

pedagogerna kan utan ledarnas hjälp för att sedan ge pedagogerna lämpliga utmaningar för att 

utvecklas i den proximala zonen. Lärandet skedde inte utifrån dialogismen. 

 

Pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt. 

På uppmaning av ledarna reflekterar pedagogerna och genomför dokumentationer. Projekt 

förekommer inte. Pedagogerna sitter i liten grupp och reflekterar över dokumentationen som 

en pedagog har haft med sig. De samtalar kring svårigheterna att ställa frågor. 

 

Nätverk Z 

 

Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

I nätverk Z är det olika pedagoger som leder träffarna varje gång. Två ledare leder varje 

tillfälle. En fast referensgrupp leder referensgruppsmötet. Planering görs av en referensgrupp 

utan hänsyn till de förslag som uppkommit i ”korgenlapparna”. Ledarskapet är samordnande 

av samtal som förkommer och pedagogerna för en dialog både i helgrupp och i mindre 

grupper. Makten fördelas till deltagarna när de blir delaktiga i planeringen av träffarna. 

Exempel där deltagare är delaktiga i planering av träffar: 

Deltagarna uppmanas att diskutera i små grupper vad de vill arbeta vidare med under resten 

av terminen/läsåret. Ledaren skriver på tavlan. Hon sammanfattar. 
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- Jag ser en struktur, det verkar som om det är samma sak vi pratar om, varför barn går i 

förskolan, vad Reggio Emilia inspiration är i den här kommundelen. 

 Dialog utbryter och träffens ledare avslutar: 

- Då har vi beslutat det då. 

 

Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet? 

Ledaren var en i gruppen hade inte den makten att leda gruppen i till exempel den proximala 

zonen. Det förekom däremot många exempel där ett konstruktionistiskt förhållningssätt gent 

emot varandra förekom samt lärande i grupp. 

 

Pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt. 

Pedagogerna reflekterar gemensamt över olika utvecklingsområden, dels utifrån utveckling av 

sin egen yrkesprofessionalitet, dels över arbetslagens utveckling samt utifrån kommundelens 

utveckling. Det förekommer samtal om pedagogernas reflekterande över kunskap och om 

olika teoribildningar. Inga dokumentationer och inga projekt förekom under 

observationsperioden. Samtal om litteratur i helgrupp utifrån böcker eller artiklar är exempel 

där dialog har förts för att utveckla det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet. 

 

 

Nätverk Y 

 

Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

Träffarna samordnas av en referensgrupp med fem pedagoger. Pedagogerna beslutar själva 

vad de vill lära sig och träffarna planeras utifrån förslag som uppkommit i ”korgenlapparna". 

De uttrycker själva att det är ett demokratiskt ledarskap.  De säger bland annat: Det åligger 

alla i gruppen att ta ansvar och att väcka tankar hos varandra. Vi har inte mer kunskap utan 

olika kunskap. Det åligger alla i gruppen att hitta litteratur och artiklar. Det är allas ansvar att 

det blir en god stämning. Pedagogerna reflekterar över ledarskapet. De diskuterar klimatet i 

gruppen och säger att det har blivit en förändring i gruppen som de tror beror på att man nu 

har fått söka platserna, det vill säga, de som deltar i nätverket är där på frivillig basis. 

Nätverk Y diskuterar angående om det ska finnas handledare som handleder 

referenspersonerna. De säger att det då finns en risk att det blir för mycket bestämmande, det 

finns risk att det på grund av dessa handledare blir toppstyrt i nätverket. Pedagogerna säger 

även att förmågan att leda nätverk finns i gruppen och att det är deras rättighet att göra sina 

egna misstag. 

 

Jag observerar ett delegerat ansvar. Ett exempel som belyser det är: 

En pedagog frågar referensgruppen: 

- Vilka är med i de olika smågrupperna? 

Referensperson svarar: 

- Vet inte, jag har mailat dem till den gemensamma mailen. 

Pedagogerna hjälps åt att minnas. En pedagog frågar om man inte kan göra en lista. En 

referensperson svarar: 

- Jo, kan varje grupp göra en lista? 

Det kan de. Detta exempel visar på ett delegerat ansvar. 
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Vid ett tillfälle är det ingen som tar på sig ledarskapet. Det resulterar i att en pedagog börjar 

prata om en tidningsartikel vilket leder till värderings prat. 

 

Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet? 

Makten över pedagogernas lärande finns hos pedagogerna själva. 

Ett exempel över pedagogernas makt över sitt eget lärande är 

Mitt under ett samtal avbryter en deltagare och säger 

– Nu är det bara vi tre som pratar, ville du säga något?  

En annan deltagare inflikar vid ett tillfälle 

- I förra gruppen skulle alla tänka lika, jag blev attackerad när jag tänkte annorlunda. Så 

är det inte längre. 

 

Pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt. 

Det förekommer reflekterande över den egna yrkesutvecklingen och över utvecklandet av den 

Reggio Emilia inspirerade verksamheten i den här kommundelen. 

I det här nätverket där pedagogerna har makten över sitt eget lärande är aktiviteten hos 

pedagogerna hög. Ett exempel är i en liten grupp som jag observerade. Alla pedagoger var 

förberedda inför samtalet som var utifrån reflektionsmallar om pedagogisk utveckling 

 

Det förekommer inga dokumentationer över barns läroprocesser i det här nätverket 

Så här diskuterar pedagoger om dokumentationer: 

- Känns som om vår avdelning fortfarande håller på att startar igång  

      verksamheten. Enligt det pedagogiska året är vi i augusti. 

- Vi håller på med sommaruppgiften fram till jultraditionerna. 

- Måste man verkligen ha sommaruppgift? 

Referenspersonerna diskuterar svårigheten att så få tar med sig arbeten. De säger att det inte 

får bli ett generellt teoretiserande utan det behöver vara reflekterande av praktiken. 

Det förekommer inga projekt i det här nätverket. Det förekommer gemensamma reflektioner. 

Detta är fragment av en dialog i en av smågrupperna kring frågan ”Vad är Reggio Emilia 

inspiration i den här kommundelen”? 

- Reggio Emilia inspirationen bygger på vår egen tradition. 

- Det som är centralt är att vi är intresserade av hur barn lär i grupp. 

- Vi teoretiserar praktiken. 

- Vi måste se upp med vad vi dokumenterar och inte trampa på barns integritet. 

- Är ingen färdig form, är en flexibel filosofi, man blir i relation till andra. 

 

Nätverk V 

 

Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

I det här nätverket förekom det två olika typer av ledarskap. Vid första tillfället leder en ledare 

hela tillfället och makten är centrerad till en person. Hon styr över planering, genomförande 

och innehåll. Vid detta tillfälle frågar ledaren pedagogerna om vilka som vill ansvara för olika 

saker vid kommande träffar. Ingen anmäler sig frivilligt och ledaren beslutar. Den andra typen 

av ledarskap förekommer från tredje träffen. En referensgrupp bildas med fyra pedagoger som 

planerar träffarna utifrån önskemål på ”korgenlapparna”. De leder gemensamt tillfällena 

genom att ställa frågor till pedagogerna eller ge pedagogerna uppgifter. Referensgrupperna 
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diskuterar även gruppens atmosfär. Referensgruppen diskuterade gruppens klimat och 

uttryckte att det fanns svårigheter. De upplevde gruppen som introvert, tyst och oengagerad. 

De diskuterade hur de skulle göra för att göra klimatet i gruppen bättre. Det beslutades att 

gruppen skulle byta rum och sitta i en stor cirkel. Deltagarna skulle bli mottagna av lugn 

musik i bakgrunden, en overhead bild och dämpad belysning. Referenspersonerna pratade om 

att skapa något nytt, att skapa lust, lugn och trygghet i gruppen. 

 

Aktiviteten hos pedagogerna är liten. Exempel som visar det är då ledaren försöker få 

pedagog delaktig: Alla samlas i storgrupp och pedagogerna får själva gå fram och skriva på 

tavlan det som deras grupp kommit fram till. 

En pedagog motsätter sig att själva skriva på tavlan. 

En dispyt uppstår mellan pedagogen som inte vill skriva och en referensperson 

- Kan du inte skriva det då? 

- Nej, jag vill inte. x sa att man inte behövde om man inte vill. 

- Men det är inte vad vi tycker. Vi är intresserade av vad du tycker. 

Pedagogen skriver på tavlan… 

 

Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet? 

Här har jag tagit med en diskussion som belyser det upplevda ledarskapet hos 

förskolecheferna. Det förekommer diskussioner som belyser att pedagogerna inte upplever att 

de har makt. De upplever tvång och olust. Exempel som belyser det är en diskussion som 

förekom. 

- Det är oerhört trögt, vissa vill inte vara här, de är tvingade av sina chefer. 

- Man ska inte anmäla sig om man inte vill delta, det kostar pengar och man bör delta 

annars blir grupperna splittrade.  

- Jag tror att det finns mycket undringar och missnöje med nätverken. 

- Det kanske är kollegerna som tycker att det är mindre viktigt med nätverk. Ibland 

känns det som om vi gör inget annat än går på nätverk. Det är nästan alltid någon 

borta. Det kan bli tufft. 

- Jag tycker att nätverket har känts jätteviktigt, det är roligt och jag blir inspirerad. 

- Har du varit ledare? 

- Jag blev tvingad, alla slutade eller hoppade av, jag var ensam ledare vid två tillfällen, 

alla enheter måste ha referenspersoner, vi var några som kände oss tvingade. 

- Är det fortfarande så att vissa blir tvingade? 

- Nej man måste inte men då får man räkna med följderna under lönesamtalet med 

chefen. Nätverken räknas när chefen bedömer hur utvecklingsbenägen man är! 

- Vår chef säger att vi ska gå, det är ingen diskussion! 

 

Förekommer ledarskap som stödjer sig på teorier som gynnar det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet? 

Det förekommer inga projekt men det förekommer gemensamma reflektioner över 

dokumentationer av barns läroprocesser vid två tillfällen. Gemensamma reflektioner 

förekommer även över förskoleutveckling i den här kommundelen. Frågan är initierad av 

samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen. Det förekommer reflektioner över hur 

utvecklandet av den Reggio Emilia inspirerade verksamheten i den här kommundelen skulle 

kunna ske. Det här är exempel på reflektioner: 
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- Nätverket borde ha ett gemensamt projekt med en utställning. På det sättet öppnar man 

upp för medborgarna. 

- Utan oss stannar den här kommundelen. 

- Mångfalden blomstrar av olikheter. 

- Vi behöver bygga en bro mellan nätverk och förskolor. 

 

En deltagare uttalade sig om varför de inte hade med sig projekt: 

- Nätverk har funnits sedan slutet av 90-talet, i början var det en oerhörd konkurrens, 

man skulle visa sina bästa arbeten. 

 

 

Resultat av enkät med slutna frågor 

För att ta reda på pedagogernas syn på ledarskapet i de respektive nätverken så ställde jag 

frågorna: 

1. Leds nätverken utifrån en Reggio Emilia inspirerad människosyn?    

2. Hur skulle du vilja att ledarskapet var utformat i nätverken?  

3. Skulle du vilja leda nätverk? 

4. Vem har bestämt att du ska gå på nätverk? 

 

Sammanfattning av svaren på de slutna frågorna  

 

De flesta anser att nätverken leds utifrån en Reggio Emilia inspirerad människosyn. De flesta 

tycker att nätverken ska ledas av 2-5 personer. På frågan om de själva skulle vilja leda nätverk 

svara majoriteten i två nätverk nej, i två nätverk kan ungefär hälften tänka sig att leda nätverk 

och i ett nätverk vill de flesta leda nätverk. I fyra nätverk ansåg de flesta att det var de själva 

som hade bestämt att de skulle delta i nätverk. I ett nätverk upplevde majoriteten att chefen 

hade beslutat att de skulle delta i nätverk. Av 102 deltagare var 68 deltagare närvarande vid 

tillfälle 3 och 34 deltagare var frånvarande. 

 

Resultat av enkät med öppna frågor 

För att ta reda på pedagogernas kunskaper och behov av utveckling så ställde jag frågorna: 

 

5. Har nätverket bidragit till att utveckla det Reggio Emilia inspirerade arbetet på din    

  förskola? 

6. På vilket sätt har din syn på barn lärande och utforskande förändrats på grund av att du  

   deltagit i nätverk? 

7. Vad har du lärt dig om pedagogisk dokumentation på nätverksträffarna? 

  

Sammanfattning av svaren på de öppna frågorna 

 

Pedagoger svarar att yrkesrollen har utvecklats på grund av att pedagogerna fått idéer på 

nätverksträffarna. En del upplevde att yrkesrollen inte utvecklats. Konkreta exempel på 

förändring var till exempel att lära sig att vänta och lyssna. De flesta upplevde att deras syn på 

barns läroprocesser och utforskande inte hade förändrats. En del tyckte inte att de hade lärt sig 
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någonting om pedagogisk dokumentation på nätverken. Det som pedagogerna beskrev att de 

lärt sig om pedagogisk dokumentation var till exempel att lyssna, att ge tid, att fördjupa 

läroprocessen och komma vidare i projekt. Synen på barns lärande har förändrats. Reflektion 

gör att dokumentationen blir pedagogisk. Det är reflektionen som är viktig och den utvecklas 

på grund av nätverksträffarna eftersom det är ett större forum för reflektion. Pedagogerna 

svarade att de involverar arbetslagen genom att läxorna är utformade så att de involverar 

arbetslaget men även på grund av konkret material såsom dokumentationer. Konkreta 

exempel på vad de genomfört är att involvera föräldrar i projekt samt matematik för små barn 

och genusarbete. 
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Analys och slutsats 
 

Resultatet analyseras utifrån min forskarfråga 

Vilken inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft på de enskilda pedagogernas 

förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och utforskande projekt? Och 

mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilket ledarskap som leder till ett nätverk som 

främjar det Reggio Emilia inspirerade arbetet i förskolorna. 

 

Hur är makten fördelad mellan ledare och deltagare? 

Jag börjar med att analysera maktfördelningen. I Reggio Emilia menar man att fascismen fick 

dem att förstå att ”lydiga människor är farliga människor”. Det blev därför viktigt att fördela 

makten till alla medborgare, barn som vuxna. (Dahlberg, 2001). Utifrån detta perspektiv 

analyserar jag ledarskapet i de olika nätverken. Enligt resultatet fördelas ledarskapet och den 

makten det medför till alla pedagoger i två nätverk, nätverk Z och nätverk Y. Ledarskapet i 

dessa nätverk är i huvudsak demokratiskt. Demokratiskt ledarskap beskrivs som ett ledarskap 

som ger tid för kommunikation, delegerar auktoritet och makt och som är grupporienterad och 

där målen är klara och hävdas. (Svedberg, 2003) Innehållet i dessa nätverk bygger på 

gemensamt reflekterande. Min slutsats är att ett demokratiskt ledarskap stödjer Reggio Emilia 

inspirationen. 

 

I tre av fem nätverk förekommer ledarskap som bygger på behaviorism. Behaviorism bygger 

på en hierarkisk organisation som är toppstyrd. Ledarens främsta uppgift är att fatta beslut och 

se till att uppgifter utförs. (Granström, 2006)  

Min slutsats är att det är ett ogynnsamt ledarskap i nätverken utifrån att det motverkar 

tankarna om att fördela makten till alla vilket den Reggio Emilia inspirerade verksamheten 

hävdar. 

 

Makten kan även beskrivas utifrån den makt som förskolecheferna utövar. Det förekom flera 

deltagare som vid observationstillfällena kände sig tvingade att delta och som oroade sig över 

hur nätverksdeltagandet skulle kunna påverka deras lön. Göthson (2006) anser att deltagandet 

i nätverk ska vara frivilligt. Han reflekterar vidare kring nätverk i den egna organisationen 

som han menar inte kan kallas nätverk för att det aldrig kan råda frivillighet. De flesta 

pedagoger svarade i enkäten med öppna frågor att de fick inspiration och nya idéer på grund 

av nätverken. Min slutsats är att det tvång som pedagoger upplevde motverkar de enskilda 

pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt. Reggio Emilia inspirerade nätverk behöver bygga på frivillighet eftersom 

man i den Reggio Emilia inspirerade verksamheten utgår ifrån ett demokratiskt 

förhållningssätt där makten fördelas mellan alla medborgare.(Dahlberg, 2001) 

 

Det var ett intressant resultat utifrån de slutna frågorna som berörde pedagogernas uppfattning 

om ledarskapet. Nästan alla svar visar entydigt att pedagogerna vill ha det som det är. Svaren 

gjorde mig lite förbryllad. Varför var så gott som alla nöjda trots att ledarskapet skilde sig så 

markant? Min slutsats är att pedagogerna tycker att ledarskapet fungerar förhållandevis bra i 

deras eget nätverk men att de har liten erfarenhet om hur det fungerar i de andra nätverken. 
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Ledarskapet hos ledarna för nätverken utifrån teorier som stödjer ett Reggio 

Emilia inspirerat arbetssätt 

 

Projekt är delvis enligt min mening en tillämpning av Vygotskijs proximala teorier. Den 

proximala zonen beskriver Dysthe (1996) som en zon mellan det någon kan och det som 

någon skulle kunna med lämpliga utmaningar. Den Reggio Emilia inspirerade verksamheten 

bygger på ett socialkonstruktionistiskt arbetssätt där kunskap konstrueras i varje individ 

beroende av vilka hon möter samt vilken situation hon befinner sig i. (Dahlberg, 2001) Även 

Bahktins teori (Dysthe, 2003) beskriver teorier om lärande som stödjer det Reggio Emilia 

inspirerade arbetssättet. Enligt Bahktin är dialogism när kunskap skapas genom att röster 

interagerar. (Dysthe, 2003) I nätverk W förekommer det tillfällen då ledarna utmanar 

pedagogerna att utveckla och fördjupa sina pedagogiska dokumentationer. I de nätverk där 

ledarskapet är demokratiskt förekommer inte utmanande av någon ledare eller annan deltagare 

utifrån de proximala teorierna. Det verkar som om det toppstyrda ledarskapet gynnar 

deltagarnas utvecklande i den proximala zonen men det kan även bero på att skillnaden 

mellan kunskapsnivån av att arbeta utforskande skiljer sig mer mellan ledarna och 

pedagogerna i de toppstyrda nätverken men att skillnaden mellan ledarna och deltagarna i de 

andra nätverken inte är så stor vad det gäller kunskaper om utforskande arbetssätt. I de 

nätverk där ett konstruktionistiskt förhållningssätt förekom hos ledaren föreföll det sig som 

om ledarskapet inte innehöll en lärares roll. Min slutsats är att de ledare som främjar dialog 

och samtalande, reflektion och delaktighet, ett konstruktionistiskt förhållningssätt gynnar 

nätverken. 

 

Pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer 

och utforskande projekt. 

 

Svaren på enkäten med öppna svarsalternativ och observationerna stödjer att det förekommer 

gemensamt reflekterande över det Reggio Emilia inspirerade arbetet. Det framkommer att 

pedagogerna har stor kunskap inom området och mycket idéer för att utveckla 

förskoleverksamheten. Tyvärr har jag inte sett att dessa idéer blir verklighet. Min slutsats är 

att här behövs det en samordnare som samordnar och organiserar så att pedagogernas kunskap 

och idéer kan berika och utveckla förskoleverksamheten i den här kommundelen. 

 

Reflektioner över dokumentationer om barns läroprocesser förekommer i nätverk. Eftersom 

det är en byggsten i det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet är min slutsats att 

gemensamma reflektioner borde ingå vid varje nätverksträff. För att gynna det Reggio Emilia 

inspirerade arbetssättet borde reflektionerna ske i smågrupper utifrån till en bestämd 

reflektionsmodell. Benjaminssons (2006) reflektionsmodell kan vara en reflektionsmodell att 

använda och Åbergs (2004) frågeställningar kan vara ett stöd för reflekterande över 

dokumentationer som synliggör barns läroprocesser. 

 

Reflektion tillsammans med andra är en utgångspunkt för att arbeta Reggio Emilia inspirerat. 

Reflektion i arbetslaget är en metod för att utveckla och konstruera kunskap. Barsotti, (1997) 

beskriver betydelsen av dokumentation. Hon skriver att utifrån dokumentationer kan 

yrkesverksamma reflektera över praktiken och utveckla nya teorier om barn. Hon påpekar att 

dokumentationen är ett medel som kräver kommunikation för att fungera som en grund till 
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förändring. Barsotti (1997) anser att dokumentation kan fungera som fortbildning, utvärdering 

och läroprocesser. I Barn och skolakommittén (1997), beskriver man behovet av nätverk. De 

menar att förskolans pedagogik kan utvecklas om pedagoger från olika förskolor träffas och 

reflekterar över dokumentationer genom kollegial handledning.  

 

Makt kan även analyseras utifrån makten över konstruerandet av det sammanhang och den 

kultur man befinner sig i samt makten att konstruera kunskap. För att värna om att barnens 

makt och att de behandlas demokratiskt så arbetar man i den Reggio Emilia inspirerade 

verksamheten med projekt. Barnen och de vuxna får därmed makt över lärandet och 

kunskapen. Ett projekt är en fördjupad läroprocess om ett ämne och kunskapsprocessen ses 

som en social och kooperativ konstruktionsprocess mellan människor. (Lenz Taguchi, 2000) 

Genom projekt får barn makt över sitt sammanhang och sitt lärande. 

Min slutsats är att denna makt får inte barnen i den här kommundelen enligt mitt resultat som 

visar att det inte förekommer några projekt vid observationstillfällena. 

I enkätsvaren med öppna svarsalternativ framkommer det dock tydligt att många pedagoger 

har mycket kunskap om projekt. Det som pedagogerna beskrev att de lärt sig om pedagogisk 

dokumentation var till exempel att lyssna, att ge tid, att fördjupa läroprocessen och komma 

vidare i projekt. De beskrev även att de hade involverat föräldrar i projekt. Det visar att det 

förekommer projekt men projekten var inte ett innehåll vid nätverksträffarna. Många uttryckte 

dock en ovilja till att arbeta med projekt på nätverken. De sa till exempel att det uppstod 

konkurrens på grund av reflekterande av projekt. Att motverka konkurrens var ju ett av 

syftena med att starta nätverk tillsammans med utvecklandet av den Reggio Emilia 

inspirerade verksamheten i den här kommundelen. Motverkar syftena varandra? 

 

Min slutsats är att projekt förekommer i några arbetslag i den här kommundelen, kunskap och 

intresse för att arbeta med projekt varierar mellan pedagogerna och organisationen och 

strukturen i nätverken stöder inte reflekterande över projekt. Att arbeta och dokumentera 

projekt verkar vara ett utvecklingsområde för den här kommundelen. Flera pedagogistor 

skulle kunna fungera som ”katalysatorer” för att utveckla projekttankarna som finns hos 

pedagoger i nätverken. Det kan finnas många tänkbara orsaker till att det inte förekommer 

projekt i de här nätverken. Det kan bero på att pedagogerna inte arbetar med projekt över 

barns läroprocesser men det kan även bero på en rädsla att ta med sig projekt till nätverken. 

För att skapa en trygghet att ta med sig nätverk kan pedagogerna handleda varandra utifrån 

Benjaminssons (2006) reflektionsmall och arbeta för att en trygghet i gruppen uppstår.  
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilket ledarskap som leder till ett nätverk som 

främjar det Reggio Emilia inspirerade arbetet i förskolorna.  

Min frågeställning för arbetet var ”Vilken inverkan har ledarskapet vid nätverksträffarna haft 

på den enskilda pedagogens förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer 

och utforskande projekt”?  

Reggio Emilia inspirerade nätverk har funnits sedan 1998 i den här kommundelen och 

initierats av förskolecheferna för att gynna ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och 

motverka konkurrens mellan förskolorna. Det är ett dilemma att nätverken är initierade av 

cheferna. Frivilligheten och lusten hos deltagarna påverkas av att cheferna upprätthåller 

nätverken samtidigt som nätverken består på grund av cheferna och dess organisation kring 

nätverken. 

De Reggio Emilia inspirerade nätverken som jag har observerat är fem stycken med 

sammanlagt 102 deltagare. Jag har deltagit och observerat 18 tillfällen av 20 under perioden 

augusti till december 2006. Jag anser att nätverken bara ska vara till för dem som vill delta. 

Det förekommer flera deltagare som inte vill delta. De borde få låta bli att delta. Deltagandet i 

nätverken bör bygga på frivillighet. 

Ett ledarskap i ett Reggio Emilia inspirerat nätverk bör ledas utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt hos ledarna. Ledarskapet bör vara kooperativt och 

samordnande. 

Ledarskapet i de olika nätverken är utformade olika. Det gemensamma hos ledarna är att alla 

har varit deltagare i nätverk. Det saknas ledarskapsutbildning för att leda nätverk i den Reggio 

Emilia inspirerade verksamheten. Enligt min mening skulle nätverkens utveckling gynnas av 

att ledarna för nätverken gemensamt reflekterar över sitt ledarskap utifrån ett Reggio Emilia 

inspirerat förhållningssätt. Ledarna skulle till exempel kunna dokumentera sitt ledarskap för 

att reflektera över praktiken det vill säga använda den arbetsmetod som används när de 

reflekterar över barns läroprocesser. Kanske skulle det vara möjligt med ett samarbete mellan 

den här kommundelen och Reggio Emilia institutet för att skapa en ledarskapsutbildning för 

alla som leder nätverk där de kan reflektera över sitt ledarskap utifrån ett Regio Emilia 

inspirerat förhållningssätt.  

Mätbara företeelser som främjar det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet på grund av 

nätverk är om det förekommer reflektioner kring pedagogiska dokumentationer, utforskande 

projekt samt dialoger som främjar förskoleutvecklingen i den här kommundelen. 

Det förekommer intressanta, intelligenta diskussioner på nätverken. Det som har visat sig 

främja diskussioner som främjar förskoleutveckling är när inspirationen har kommit från 

utomstående eller där ledarskapet har varit demokratiskt och samordnande.  

Det ledarskap som har främjat reflektioner kring dokumentationer är det ledarskap som har 

varit tydligt och strukturerat. Ledarna har i dessa nätverk varit mycket övertygade om 

betydelsen av att deltagarna reflekterar över dokumentationer om barns läroprocesser.  
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Det kooperativa ledarskapet har gynnat delaktigheten hos deltagarna och genererat till 

reflektioner över dokumentationer av barns läroprocesser. En tendens att ju mer 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt som förekommer i nätverksgruppen, desto mer 

delaktighet hos deltagarna och desto mer reflekterande över barns läroprocesser har 

förekommit. 

Strukturen för organisationen gynnas av att vara tydlig, en beskrivning av befogenheter, 

arbetsform och syfte bör utformas. 

En samordnare, eller flera som samordnar och för dialog mellan deltagare och chefer bör 

upprättas. En samordnare som deltar aktivt och verkar för att förskoleutvecklingen som 

diskuteras i nätverken verkligen genererar i utveckling. Som det fungerar nu så finns många 

intressanta idéer men de konkretiseras inte. En samordnande ledare, eller flera bör tillsättas 

som deltar vid alla nätverksträffar och förskolechefsmöten och som verkar för att 

förskoleutveckling sker. 

En viktig iakttagelse som jag har gjort när jag har observerat nätverksträffarna är att det inte 

har förekommit några projekt. Projekt är den arbetsmetod som oftast används för att 

synliggöra och fördjupa barns läroprocesser och jag anser att det är grunden för att arbeta 

Reggio Emilia inspirerat. Jag är förvånad över att det inte har förekommit några projekt och 

jag anser att det behöver förändras om nätverken ska främja det Reggio Emilia inspirerade 

arbetssättet. Jag har funderat över vad det beror på att det inte har förekommit projekt. Jag 

anser att detta är ett utvecklingsområde för de Reggio Emilia inspirerade nätverken i den här 

kommundelen, att börja ta med sig projekt och reflektera över dem. Det finns flera tänkbara 

orsaker till att pedagogerna inte tar med sig projekt till nätverken. Det kan vara så att 

organisationen i den här kommundelen inte stödjer ett arbetssätt för att arbeta med 

utforskande projekt. Min slutsats är att för att ett projekt ska kunna fortgå krävs det att alla 

pedagoger i arbetslaget förhåller sig socialkonstruktionistiskt, alla pedagoger i arbetslaget har 

kunskap om det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet samt att alla i arbetslaget reflekterar 

över barns läroprocesser och deltar i dialoger. Alla pedagoger bör inte bara kunna fråga, de 

bör kunna svara på frågor också. 

Det skulle främja det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet om pedagogerna tog med sig 

projekt till nätverksträffarna och utifrån socialkonstruktionistiskt förhållningssätt reflekterade 

tillsammans med hjälp av en reflektionsmodell, till exempel Benjaminssons 

reflektionsmodell. För att främja ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt så skulle 

kommundelen kunna anställa flera pedagogistor som skulle kunna främja utveckling av 

arbetslagens projekt. De Reggio Emilia inspirerade nätverken skulle alltså främjas av ett 

ledarskap där utbildade pedagogistor arbetade med arbetslagens projekt. 

De Reggio Emilia inspirerade nätverken i den här kommundelen skulle gynnas av en tydligare 

struktur och en teamorganisation, en eller flera samordnare som såg till att utveckla idéer som 

framkommer vid nätverk, en länk mellan cheferna i den här kommundelen och deltagarna. 

Det är av yttersta vikt att organisationen inte är hierarkisk! Ett kooperativt ledarskap som 

bygger på ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt gynnar de Reggio Emilia inspirerade 

nätverken i den här kommundelen. Dessa nätverk skulle även gynnas av att deltagarna fick 

möjlighet att vara delaktiga och själva ta ansvar, ge frågor och svara varandra. Inspiration 

utifrån i samarbete med Reggio Emilia institutet skulle gynna utvecklingen av nätverken i den 
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här kommundelen. De Reggio Emilia inspirerade nätverken i den här kommundelen skulle 

gynnas av att arbeta med reflektion kring projekt.  

Det finns massor av kunskap, lust och idéer i de Reggio Emilia inspirerade nätverken i den 

här kommundelen och det skulle gynna alla om man tog tillvara på den kompetens som finns 

och utvecklade den!  

Betydelse 

Resultaten i den här uppsatsen kan främja förskoleutveckling i den här kommundelen och 

användas som ett underlag för utveckling av de Reggio Emilia inspirerade nätverken, dels i 

den här kommundelen men uppsatsen kan även användas som ett underlag för att starta upp 

nya Reggio Emilia inspirerade nätverk eller utveckla andra befintliga Reggio Emilia 

inspirerade nätverk.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Det har varit spännande och mycket intressant att genomföra arbetet med uppsatsen 

Ledarskap i de Reggio Emilia inspirerade nätverken.  

Uppsatsen är mest skriven utifrån deltagarnas perspektiv, hur de gör och hur de skulle vilja 

göra. Uppsatsens resultat hade troligtvis blivit annorlunda om jag hade skrivit utifrån ett annat 

perspektiv såsom förskolechefernas perspektiv eller politikers perspektiv.   

Uppsatsens resultat kan ha blivit annorlunda om jag hade observerat nätverksträffarna under 

en längre tidsperiod. Jag hade kunnat påverka resultatet genom att inta en ledarroll i nätverken 

eller genom att delge mina kunskaper om Reggio Emilia inspirerade nätverk vid träffarna.  

 Arbetet med uppsatsen har fördjupat mina kunskaper om nätverk och förändrat min syn på 

nätverk. Arbetet har fått mig att inse hur viktiga Reggio Emilia inspirerade nätverk är för det 

kollegiala reflekterandet, utvecklandet av den Reggio Emilia inspirerade verksamheten och 

utvecklandet av professionalismen inom yrket. Observationerna, enkäterna och intervjuerna 

har lärt mig att lyssna, det finns mycket kunskap att erhålla om jag bara lyssnar! 

Nya frågor/vidare forskning 

Nya frågor som uppsatsen leder till är Hur kan man skapa en förskoleorganisations som 

bygger på de värden som man eftersträvar i det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet? För att 

besvara denna frågeställning kan jag utöka observationsområdet att gälla alla arbetsgrupper 

som arbetar i förskolan samt observera alla verksamheter som förekommer i förskolan.  

Jag undrar vad det beror på att det inte förekommer projekt i de Reggio Emilia inspirerade 

nätverk som jag har observerat Finns det projekt och i så fall hur skapas en organisation där 

deltagarna tar med sig projekt? 

Nya frågeställningar: 

Vad beror det på att det inte förekommer projekt i de här nätverken? 

Hur kan man generellt tänka kring ledarskap i den Reggio Emilia inspirerade verksamheten? 

Skulle det gynna de Reggio Emilia inspirerade nätverken om ledarskapet förändrades? 

Vilken organisation stödjer det Reggio Emilia inspirerade förhållningssättet? 
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Jag har svarat på min frågeställning Vilken inverkan har ledarskapet haft på de enskilda 

pedagogernas förmåga att reflektera tillsammans, genomföra dokumentationer och 

utforskande projekt på ett tillfredsställande sätt. De teoretiska perspektiven har kopplats 

samman med praktiska erfarenheter av nätverksträffar samt reflektioner om nätverk hos 

deltagarna i enkäten och slutsatserna genererar förhoppningsvis till att främja 

förskoleutvecklingen i den här kommundelen.  
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Bilagor 
 

Det finns tre olika ”korgenlappar”:  

 
”Korgenlapp” 1 

Egen reflektion 

Har du fått några nya tankar idag? 

Hur har du bidragit idag? 

Hur kan du använda dig av de idéer eller det material som presenterats idag? 

 

Vad har jag blivit nyfiken på att arbeta vidare med i nätverket? 

Synpunkter och förslag till referensgruppen. 

 
”Korgenlapp” 2 

Hur har du bidragit idag? 

Vad skulle du vilja veta mer om på kommande nätverk? 

Hur kan du använda dig av de idéer och/eller det material som presenterades idag? 

Har du fått några nya tankar efter dagens nätverksträff? 

(Om ja, hur kan du använda dem?) 

 

”Korgenlapp” 3 

Vad tyckte du om dagens nätverk? 

Vad var bra? 

Vad skulle du velat ha annorlunda? 

Vad är du intresserad av att arbeta med i fortsättningen? 
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Enkätfrågor till deltagare i nätverken  
 

Jag skriver en uppsats i magisterprogrammet skolutveckling och undersöker ledarskapet i 

nätverken. För att få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt så skulle jag vara tacksam 

om du skulle vilja svara på 7 frågor. 

Deltagandet är anonymt men jag kommer att sammanställa resultaten och publicera dem i min 

rapport.   

 

Ringa in det svar som överrensstämmer med dina åsikter.  

 

1. Leds nätverken utifrån en Reggio  

    Emilia inspirerad människosyn?    

 

 

 

2. Hur skulle du vilja att ledarskapet 

    var utformat i nätverken?  

 

 

 

3. Skulle du vilja leda nätverk? 

 

4. Vem har bestämt att du ska gå på  

    nätverk? 

 

5. Har nätverket bidragit till att             

utveckla det Reggio Emilia inspirerade 

arbetet på din förskola? 

 

6. På vilket sätt har din syn på barn lärande      

och utforskande förändrats  på grund av att 

du deltagit i nätverk? 

 

7. Vad har du lärt dig om pedagogisk 

dokumentation på nätverksträffarna? 

Ja          Nej 

 

 

 

 

En ledare    2-5 ledare    Ingen ledare 

Annan utformning:……………….  

 

 

 

Ja          Nej 

 

Jag    Chefen    Annan 

 

 

Ja    Nej 

Om ja, hur? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


