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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad som är utmärkande för Reggio Emiliafilosofin 

samt hur några verksamma pedagoger inom den Reggio Emiliainspirerade förskolan i Sverige har 

tolkat denna, vilka idéer de har fört över till sin förskola samt hur de beskriver att de arbetar utifrån 

dessa idéer. Detta har vi gjort genom att genomföra kvalitativa intervjuer med ett antal verksamma 

pedagoger som arbetar i en Reggio Emiliainspirerad förskola.

Resultatet av våra intervjuer visar att pedagogerna har tagit till sig och överfört mycket av det som 

Reggio Emiliafilosofin förespråkar. De arbetar mycket med att sätta barnens intressen i fokus, bland 

annat genom projektarbeten och pedagogisk dokumentation. Miljön har en betydande funktion för 

verksamheten och kallas även för den ”tredje pedagogen”. Reggio Emiliafilosofin talar om barnsyn, 

sättet att se på barnet. Något som vi kom fram till under intervjuerna var att flera av pedagogerna 

valde att tala om ”människosyn” istället för barnsyn. Detta tycker vi vara en intressant tanke, då 

även vi anser att en människa ska bemötas och behandlas på lika sätt oavsett ålder.  
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1. INLEDNING

”Det är vårt mål att åstadkomma en vänlig förskola (hårt arbetande, uppfinningsrik, värd att leva i, 

dokumenterbar  och  kommunicerbar,  en  plats  för  forskning,  lärande,  insikt  och  reflektion)  där 

barnen, lärarna och familjerna är lyckliga” (Strozzi 2001, s 58) 

Förskolan är barnens arbetsplats och det borde vara en självklarhet att de pedagoger som arbetar i 

förskolan anpassar denna arbetsplats efter barnens behov. Inom Reggio Emiliafilosofin ses detta 

som en självklarhet, att barnen ska komma i första hand, att miljön ska vara anpassad efter barnens 

behov och att det är barnens intressen som ska styra verksamheten på förskolan. 

Under vår tid som studenter på lärarprogrammet vid Örebro universitet, har vi på olika sätt kommit 

i  kontakt  med Reggio Emilias  förskoleverksamhet.  När vi  sedan tillsammans skulle  skriva vårt 

examensarbete kom Reggio Emiliafilosofin och deras arbetssätt att bli ett bra ämne eftersom vi båda 

ämnar arbeta med de yngre barnen när vi kommer ut i arbetslivet som färdigutbildade lärare. Under 

vår tid som studenter har vi kommit i kontakt med olika inriktningar inom förskolan, men endast 

ytligt. När vårt examensarbete skulle skivas såg vi ett gott tillfälle att fördjupa oss inom en av de 

olika inriktningar som finns inom förskolan. 

Reggio Emiliafilosofin kommer från Italien och har under senare år spridit sig till Sverige. Deras 

arbetssätt  är  ingen  metod,  utan  ett  synsätt.  De  arbetar  med  barnen  som  utgångspunkt  och 

verksamheten styrs utifrån barnens intressen. Den Reggio Emilia inspirerande verksamheten bygger 

på en stark tro på människans möjligheter, man respekterar barnen och är övertygade om att alla 

barn föds rika och intelligenta.

I samband med att examensarbetet fortskridit har vi uppmärksammat att mängden forskning kring 

Reggio  Emiliafilosofin  varit  relativt  begränsad.  Därför  kontaktade  vi  Reggio  Emiliainstitutet  i 

Stockholm för tips och ytterligare vägledning, dessvärre kunde inte Reggio Emiliainstitutet hjälpa 

oss med någon aktuell forskning gjord inom Reggio Emiliafilosofin. Detta har bidragit till att den 

litteratur  vi  använt  oss  av  till  viss  del  är  författad  av  personer  som  förespråkar  Reggio 

Emiliafilosofin vilket gett oss en tämligen positiv bild utav Reggio Emilia och dess filosofi. 
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1.1 Syfte

Vi vill med detta examensarbete ge en bild av Reggio Emilia filosofin och vad som är speciellt med 

just  denna,  samt  hur  den  har  tolkas  av  verksamma  pedagoger  som  arbetar  vid  Reggio 

Emiliainspirerade förskolor i Sverige. 

 

1.2 Frågeställningar

För att besvara vårt syfte har vi i vår frågeställning valt att utgå från tre stycken frågor, dessa är:

•Hur  har  några  verksamma  pedagoger  vid  den  svenska  förskolan  tolkat  Reggio 

Emiliafilosofin?

•Vilka idéer från Reggio Emiliafilosofin har dessa pedagoger tagit med sig till sin förskola?

•Hur beskriver de intervjuade pedagogerna att de arbetar utifrån dessa idéer?

Genom dessa frågor är vår förhoppning att kunna förmedla hur verksamma pedagoger inom Reggio 

Emilia tolkat just denna filosofi, samt hur de beskriver att de arbetar med vissa delar som de anser 

vara utmärkande för Reggio Emiliafilosofin. Vår förhoppning med just dessa frågeställningar är att 

få en helhet över hur ett antal pedagoger tolkat Reggio Emiliafilosofin. Detta kommer vi att göra 

genom att intervjua ett antal pedagoger och sedan sammanställa detta i vår resultatdel. 
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2. REGGIO EMILIAS GRUNDLÄGGANDE IDÉER

Reggio Emiliafilosofin bygger på en stark tro på människans möjligheter, man respekterar barnen 

och är övertygade om att alla barn föds rika och intelligenta samt att de har en inneboende drivkraft 

att utforska världen (www.reggioemilia.se).

Reggio Emilias arbetssätt bygger inte på någon färdigarbetad metod eller modell utan gestaltar ett 

synsätt på barns lärande (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Tanken är att man som pedagog ska bli 

inspirerad av deras grundtankar och sedan utveckla och anpassa dessa efter de förutsättningar som 

finns på förskolan man befinner sig i (www.reggioemilia.se). En representant för Reggio Emilia sa 

under en konferens i Storbritannien

”Vårt arbete är bara ett av de sätt vi har funnit ut att göra 
saker på … det innebär inte att  vi tillämpar en modell, 
utan att vi arbetar tillsammans för att hitta vad som skulle 
kunna  vara  det  bästa  vi  kan  erbjuda  våra  barn”. 
(Dahlberg, Moss & Pence s 20).

2.1 Reggio Emilias födelse

Det hela började i byn Cella utanför staden Reggio Emilia i norra Italien. Andra världskriget var 

slut och ett återuppbyggnadsarbete började ta form i de krigsdrabbade områdena (Dahlberg & Åsén 

2005, Jonstoij & Tolgraven 2001, Wallin 1996). Staden Reggio Emilia med omnejd kännetecknades 

av en långvarig tradition av ett kooperativt arbete (Dahlberg & Åsén 2005). En grupp föräldrar ville 

satsa på barnen och framtiden och började därför arbetet med att bygga upp en förskola (Wallin 

1996). En 25 årig folkskollärare vid namn Loris Malaguzzi fick höra om det gedigna arbete som 

pågick och hans nyfikenhet drev honom dit  (Dahlberg & Åsén 2005). Loris Malaguzzi blev så 

tagen av föräldrarnas initiativ, tapperhet och hopp, att han ställde upp med sin kunskap till deras 

förfogande.

I dessa praktiska möten mellan människorna växte en syn på barn fram som byggde på ständiga 

dialoger mellan individer (Wallin 1996). Föräldrakooperativet och Loris Malaguzzi var eniga om 

att  skapa  en  ny  sorts  pedagogik  som byggde  på  synen  att  barn  kan  tänka  och  handla  själva 

(Dahlberg & Åsén 2005). Under 1960-talet övertog kommunen de föräldrakooperativa förskolorna 

som fanns i Reggio området. Loris Malaguzzi fick då uppdraget att vidareutveckla den kommunala 
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barnomsorgsverksamheten. Loris Malaguzzi arbetade hela sitt liv med att ständigt försvara barnens 

rättigheter som egna medborgare, han avled 1994 (Dahlberg & Åsén 2005).

2.2 Barnsyn

Varje människa har egna tankar om vad ett  barn är  (Jonstoij  & Tolgraven 2001). Inom Reggio 

Emilia talar man om det rika barnet med viljan att växa, lära och utforska omvärlden. Nedan citerar 

vi Jonstoij & Tolgravens (2001) uppfattning av hur man inom Reggio Emilia ser på barnet, som...

...  ett  rikt,  starkt,  förmöget  och  kompetent  barn  från 
födelsen, ett starkt subjekt, starkt i sin önskan att växa, 
lära  sig  och  utforska.  Barnet  är  en  forskare  I  dess 
djupaste mening, någon som hela tiden är på jakt efter 
mening: ´Varför, varför, varför?´ (Jonstoij & Tolgraven 
2001 s 25).

Även Rinaldi (2001) menar att  det  är  viktigt  att  se barnet som kompetent  samt att  erbjuda det 

tillfällen till att utvecklas som människa. Detta genom att erbjuda barnet möjligheter att uttrycka 

sig,  barnet  kan  då  stärkas  och  utvecklas  som  människa.  Wallin  (2003)  skriver  om  begreppet 

barnsyn,  där hon menar att inom Reggio Emilia vill man se barnen som viktiga medborgare och 

egna individer och inte som små och tomma objekt, som barn i många fall kan bli betraktade som. 

En förlegad syn är enligt Wallin (2003) att barnen är tomma objekt och att det är den vuxne som 

skall fylla barnet med kunskap och innehåll, hon vill istället påvisa att barn är kompetenta.

2.3 Pedagogens förhållningssätt

Den pedagogiska verksamheten i förskolan bygger på bilden av vad ett barn är, att det är rikt och 

kompetent och att det är pedagogens uppgift att utmana barnet att utvecklas (Åberg & Lenz Taguchi 

2005). Vidare menar Åberg & Lenz Taguchi (2005) att beroende på vad man har för barnsyn kan 

detta få konsekvenser för hur pedagogen förhåller sig till barnen i verksamheten. Ser pedagogen på 

ett barn med brister och i behov av stöd krävs ständigt en pedagog till hands, men väljer denne att se 

ett barn som kompetent, klokt och med lust att lära krävs en helt annan pedagog, en som lyssnar, ser 

och utmanar barnen (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Inom Reggio Emilia arbetar man efter  den 

filosofin att en vuxen har lika mycket att lära av ett barn tvärtom, det är inte bara den vuxne som 

besitter kunskap. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att kunskaper finns runtomkring oss och att 

barnet och pedagogen i dialog med varandra uppfattar kunskapen och tar den till sig.
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2.4 Samtal och samspel

Att samtala med andra är en av de grundläggande principerna i Reggio Emilias filosofi (Jonstoij & 

Tolgraven 2001). Alla som är verksamma i Reggio Emilias förskolor har ständigt pågående samtal 

som handlar om pedagogik, om barn och lärande. Jonstoij & Tolgraven (2001) menar att det är 

samtalet som är själva motorn för Reggio Emilias verksamhet och för att kunna reflektera över 

verksamhetens innehåll. Pedagogerna försöker genom olika slags samtal och kommunikation få syn 

på sina och barnens kunskapsprocesser (Jonstoij & Tolgraven 2001). Wallin (1996) menar att det är 

i möten och samtal med andra som kunskap föds.

Att  pedagogerna  samtalar  med  varandra  om  viktiga  ord  och  begrepp  och  samtidigt  hittar  ett 

gemensam tolkning av ordens betydelse är oerhört viktigt, detta kräver tid och att man lyssnar på 

varandra. Viktiga ord som rättighet, demokrati, kunskap om barn är avgörande begrepp i Reggio 

Emilias pedagogiska verksamhet (Jonstoij & Tolgraven 2001). 

Att lyssna på barnen och vad de har att säga samt att diskutera tillsammans med dem är en viktig 

process för att skapa en bra förskolemiljö för barnen. Det är viktigt att förstå betydelsen av att 

lyssna på hur barnen tänker innan förändringar sker i deras fysiska miljö (Åberg & Lenz Taguchi 

2005). Genom att lyssna på och observera barnen, kan man anpassa den fysiska miljön så att den 

blir meningsfull för dem (Åberg & Lenz Taguchi 2005).

Enligt Reggio Emilia är samspel mellan barn ett behov och en nödvändighet  (Dahlberg, Moss & 

Pence 1999/2001). När människor får samspela med andra kan de skapa lösningar på exempelvis 

problem (Vecchi 2001).

Inom Reggio Emilia förutsätter många av aktiviteterna en god samarbetsförmåga. Man kan tro att 

barnen inom Reggio Emilia har en medfödd förmåga att samarbeta, men så är inte fallet. Om det 

vore så skulle många av de aktiviteter som finns på förskolan verka onödiga, med andra ord är 

samarbete något man lär sig i samspel med andra, under rätta förutsättningar (Vecchi 2001). 
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2.5 Lyssnandets pedagogik

Själva begreppet lyssnandets pedagogik kommer från engelskans Pedagogy of Listening (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005). Författarna fördjupar innebörden av begreppet lyssna och menar att de har 

lyssnat på barnen men ställer sig frågan hur noggrant de lyssnat. Rinaldi (2001) menar att det är 

viktigt  att  kunna se  och  ”lyssna”  till  olikheter  hos  människor.  Detta  kan  man  göra  genom att 

varsamt närma sig en annan människa och ta del av dennes bakgrund och historia. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) menar  att  ett  verkligt  lyssnande innebär  att  förstå det  barnen säger,  detta  är  en 

nödvändighet för att kunna skapa ett intressant sammanhang som utmanar barnens tankar. Dahlberg, 

Moss  &  Pence  (1999/2001)  belyser  också  pedagogens  lyssnande  förmåga  och  menar  att  det 

pedagogiska arbetet till stor del består av att lyssna, se och inspireras av det barnen säger och gör. 

Genom lyssnandet  föds  möjligheten  om att  skapa  en  god  förskola  för  ett  gemensamt  lärande 

(Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001, Wallin 1996). 

2.6 Miljö

I Reggio Emilias förskolor är den fysiska miljön, det vill säga huset, dess omgivning, redskapen, 

arbetsmaterialen och inredningen ”den tredje pedagogen” (Lundahl 2008). Det är i dessa miljöer 

som förutsättningar  för  lärande  skapas  (Dahlberg  & Åsén  2005).  Jonstoij  &  Tolgraven  (2001) 

beskriver den fysiska miljön med följande ord ”... insyn, öppenhet, synliggörande, genomskinlighet 

och delaktighet” (s 58). 

Material  som barnen vill  använda när de utför sina undersökningar och när de skapar ska vara 

lättillgängligt.  Eftersom  pedagogerna  sätter  högt  värde  på  barnens  önskningar  och  att  deras 

skapande och utforskande ger tillfredsställelse måste pedagogerna vara noga med valet av material. 

Materialet  ska  erbjuda  olika  möjligheter  och  inte  tvinga  barnen in  i  en  viss  riktning,  utan  ska 

inbjuda barnen att vilja experimentera (Strozzi 2001).

Hur pedagogerna utformar miljön i förskolan säger en del om vad pedagogerna har för uppfattning 

om förskolans roll och barns lärande (Åberg & Lenz Taguchi 2005, Wallin 1996). Pedagogerna i 

förskolan  som  Åberg  &  Lenz  Taguchi  (2005)  samarbetade  med  i  framställandet  av  boken 

Lyssnandets pedagogik,  berättade att de inredde förskolemiljön på ett sätt som liknade hemmets 

miljö. Detta för att de trodde det var det bästa för barnen. Efter en tid började pedagogerna fundera 
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över  för  vem  de  ordnade  miljön.  Var  det  verkligen  för  barnen  de  inredde  som  de  gjorde? 

Pedagogerna  besökte  andra  förskolor  för  att  få  nya  idéer  och  inspiration.  De  upptäckte  då  en 

förskola som hade en miljö som liknade allt annat än ett vanligt hem. Miljön som fanns på denna 

förskola var inspirerad av Reggio Emilia. Denna miljö liknade mer en kreativ verkstad, fylld av 

möjligheter  för  barnen  och  pedagogerna.  Efter  detta  besök  förändrade  pedagogerna  sin 

förskolemiljö till en mer Reggio Emilia inspirerad sådan (Åberg & Lenz Taguchi 2005).

2.6.1 Rum att mötas i

I Reggio Emilia förskolorna i Italien finns det något som de kallar ”piazzan”, det kan liknas vid ett 

torg som möjliggör  möten.  Piazzan  är  ett  centralt  lekutrymme och har  som ändamål att  väcka 

barnens intresse och fånga upp och koncentrera deras lek. På denna plats finns många möjligheter 

till  olika slags lek. Det finns även små rum i anslutning till  piazzan, med möjligheter till  olika 

aktiviteter, såsom musiklek och utklädningslekar där möten med andra kan ske (Wallin 1996). När 

barnen får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom till exempelvis drama eller när de klär ut 

sig, blir kunskaperna de får djupare och mer befästa. Det är i dessa ”små rum” eller som Lundahl 

(2008) kallar dem, ateljéer, tanken är att barnen med sin nyfikenhet ska söka kunskap i samarbete 

med andra.

2.7 Pedagogisk dokumentation

Pedagogens uppgift är att se barnets utveckling i dennes skapande/utforskande, samt att visa på 

framgångar.  Det  är  i  dessa  sammanhang  som  pedagogerna  använder  sig  av  pedagogisk 

dokumentation,  för  att  synliggöra  barnens  olika  läroprocesser  i  förskolans  verksamhet  (Strozzi 

2001). Dokumentationen är en fortlöpande process som aldrig blir ”färdig” eftersom den ligger till 

grund  för  reflektion  och  tankar  kring  pedagogens  handlande  och  agerande.  Det  är  med 

dokumentationen som utgångspunkt det pedagogiska arbetet ständigt utvärderas, förs framåt och 

synliggörs (Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001,  Dahlberg & Åsén 2005, Åberg & Lenz Taguchi 

2005, Wallin 1996).  

En tanke bakom den pedagogiska dokumentationen, som man inom Reggio Emilia använder som 

ett  grundredskap,  är  att  den  ger  pedagogen  en  möjlighet  att  återkomma  till  en  viss  händelse 

(Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001).
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I  boken  Varför  pedagogisk  dokumentation  beskriver  Lenz  Taguchi  (1997)  pedagogisk 

dokumentation som ett  kollektivt  arbetsverktyg som bygger på ett  gemensamt reflektionsarbete. 

Förenklat handlar det om att se det positiva i barnet och stärka dess självkänsla. Man utgår från 

barnets kunskaper och intressen och låter barnet vara vägvisare. Pedagogisk dokumentation bygger 

på foton, film, anteckningar med mera (Dahlberg & Åsén 2005, Åberg & Lenz Taguchi 2005). Det 

kan dock vara värt att poängtera att dokumentationen inte blir pedagogisk förrän den används som 

reflektionsunderlag för att föra processen och utvecklingen framåt. Kommunikation beskrivs därför 

som  ett  nyckelbegrepp  eftersom  det  är  tillsammans  med  andra  vi  får  förståelse  och  nya 

infallsvinklar kring det som dokumenterats (Dahlberg & Åsén 2005, Wallin 1996, Åberg & Lenz 

Taguchi 2005). Därför är det av stor vikt att dokumentationen blir ett hjälpmedel i verksamheten 

och inte ytterligare ett “måste”, utan betydelse. Med hjälp av dokumentationen kan man synliggöra 

vardagen för  föräldrarna,  eftersom det  dokumenterade  ger  ett  gott  underlag  för  diskussion  och 

reflektion kring barnens vardag på förskolan.  Det blir  synligt  vad de gör men även  hur de gör 

(Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001, Dahlberg & Åsén 2005, Åberg & Lenz Taguchi 2005).

Det barnet skapat blir genom pedagogisk dokumentation ett minne och en berättelse som bekräftar 

värdet av förskolans verksamhet (Strozzi 2001). Samtidigt bör pedagogen ta i akt att bilder som 

placeras på förskolans väggar kan få konsekvenser för barnet. Därför är det av stor vikt att barnen 

får godkänna bilder på sig själv innan de sätts upp på väggarna (Claesdotter 2008). Utifrån detta 

menar Claesdotter (2008) att detta är ett gott tillfälle för barnen att sätta egna gränser för vad som 

känns rätt för just dem.

2.8 Projektarbete

Det är oftast här och nu som idén kring ett nytt projektarbete föds enligt  Jonstoij  & Tolgraven 

(2001). Författarna ger ett exempel på hur arbetssättet kan ta sig till uttryck genom en händelse när 

några barn på en förskola i Italien behövde ett nytt till bord. Bordet skulle likna ett av de bord som 

redan fanns på förskolan. När snickaren kom som skulle tillverka bordet frågade barnen om han 

kunde snickra ett exakt likadant bord som det som de redan fanns. Snickaren svarade att det skulle 

gå bra och att han då behövde de exakta måtten. Barnen fick då ett problem som de behövde lösa 

för att få det nya bordet exakt likadant som det gamla.  Alla barn var inte intresserade av detta 

projekt men de som ville hjälpa snickaren med måtten till  bordet hade nu ett problem att  lösa. 

Barnen börjar  fundera  på  hur  de ska  lösa  problemet  och pedagogerna  dokumenterar  processen 
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genom att fotografera och skriva ner vad barnen gör och samtalar om. De involverade pedagogerna 

diskuterar kontinuerligt barnens utveckling och kommer fram till att barnen provar en mängd olika 

sätt att mäta på för att kunna ge snickaren de mått han behövde ha. En pojke kommer på ett sätt att 

mäta och de andra barnen blir snabbt intresserade av hur han tänkte och börjar då mäta enligt hans 

sätt, de börjar mäta med en mätsticka.

Varje  individuell  lösning  tyder  på  hur  uppfinningsrikt  barnet  är  (Jonstoij  &  Tolgraven  2001). 

Pedagogerna är hela tiden intresserad av hur barnet tänker kring detta problem och följer det med 

stor nyfikenhet. Pedagogerna påminner om snickarens mått och föreslår att barnen försöker göra en 

ritning. Pedagogernas tanke var här att få barnen att skriva/rita ner de mått de kommit fram till för 

att få barnen att överföra det matematiska språket till ett grafiskt. Barnen kommer med många olika 

lösningar och pedagogerna diskuterar och dokumenterar. Tillslut har barnen skapat en ritning med 

olika mått  på bordet som de vill  att  snickaren skall  tillverka,  de skickar iväg denna ritning till 

snickaren  med  hälsningar  från  barnen  själva.  Detta  projekt  tog  sammanlagt  tolv  dagar  att 

genomföra, och är ett exempel på hur arbetssättet i ett projektarbete inom Reggio Emilia kan se ut 

Det är den ständiga kommunikationen mellan barnen och hur de förhandlar med varandra, när nya 

idéer  föds  och  de  gamla  förkastas,  som  leder  barnen  vidare  i  sin  utveckling.  Pedagogerna 

dokumenterar, analyserar, sammanfattar och ger barnen utmaningar under processens gång. Det är 

när  pedagogerna  diskuterar  och  resonerar  under  barnens  arbete  som de  reflekterar  och  denna 

reflektion  menar  Jonstoij  &  Tolgraven  (2001)  är  avgörande  för  det  pedagogiska  arbetet  inom 

Reggio Emilia. 

Vid projektarbetet kan pedagogens uppgift vara att försöka få flera barn involverade i det som sker, 

så att ett samarbete kan inledas mellan barnen. Att som pedagog uppmuntra vissa aktiviteter och 

visa på exempelvis  flera olika material  som kan användas vid projektet,  är positivt  för barnens 

kreativa tänkande och deras utveckling (Wallin 2003).  

2.9 Sammanfattning

I  samband  med  att  man  i  området  Reggio  Emilia  började  bygga  en  förskola  för  barnen,  var 

föräldrakooperativet och Loris Malaguzzi enande om att skapa en ny sorts pedagogik som byggde 

på synen att barn kan tänka och handla själva (Dahlberg & Åsén 2005). Den grundläggande idén i 
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Reggio Emiliafilosofin bygger på ett synsätt där människan respekterar barnets rättigheter och är 

övertygade om att barn föds rika och intelligenta (www.reggioemilia.se ), samt att se barnet som 

kompetent och att erbjuda barnet möjligheter att utvecklas (Rinaldi 2001). En förutsättning är att 

man lyssnar till barnens intressen och spinner vidare på deras tankegångar (Åberg & Lenz Taguchi 

2005). Reggio Emilias arbetssätt bygger inte på någon färdig metod utan gestaltar istället ett synsätt 

på barns lärande (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Inom Reggio Emilia betraktar man barnsyn som ett centralt begrepp. Deras uppfattning är att barn 

är kompetenta individer (Wallin 2003) och att den vuxne har lika mycket att lära av ett barn så som 

tvärtom (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Att samtala och reflektera med varandra är också en mycket 

viktig del inom Reggio Emiliafilosofin, genom detta kan verksamhetens innehåll utvecklas (Jonstoij 

& Tolgraven 2001).  Verksamheten grundas även på olika slags relationer i  samspel,  (Dahlberg, 

Moss & Pence 1999) eftersom det är i  möten med andra som kunskap föds (Wallin 1996). Att 

samarbeta är något man lär sig genom att just samspela med andra (Vecchi 2001). Inom Reggio 

Emilia benämner man miljön som ”den tredje pedagogen” (Lundahl 2008) eftersom det är i den 

fysiska miljön förutsättningar för lärande skapas (Dahlberg & Åsén 2005). 

Ett arbetssätt som man inom Reggio Emilia använder sig av är pedagogisk dokumentation, det är ett 

kollektivt  arbetsredskap,  som  bygger  på  gemensam  reflektion  (Dahlberg  &  Åsén  2005).  Den 

pedagogiska  dokumentationen  synliggör  även  det  pedagogiska  arbetet  och  på  så  vis  finns  en 

öppning för utveckling (Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001). Detta arbetssätt kan även få negativa 

konsekvenser  om  dokumentationen  till  exempel  blir  till  allmän  beskådan  (Claesdotter  2008). 

Projektarbete är ett annat arbetssätt som man använder sig av inom Reggio Emilia. En idé om vad 

ett  projektarbete  kan innehålla,  kan i  regel  födas  var  som helst  och när  som helst  (Jonstoij  & 

Tolgraven 2001). I projektarbetet blir kommunikationen mellan barnen en viktig del som kan leda 

till att barnens kreativa tänkande och att deras förmåga att samspela med andra utvecklas (Wallin 

2003).
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3. METOD

Utifrån syftet  med denna uppsats  har  vi  ansett  det  lämpligast  att  använda oss  av en kvalitativ 

intervju. Repstad (1987/2007) beskriver att det som kännetecknar en kvalitativ undersökning är att 

den går  på djupet  och inte  på bredden,  samt att  det  råder  ett  tätt  och nära förhållande mellan 

forskare  och  respondent.  Själva  begreppet  ”kvalitativ”  beskriver  Repstad  (1987/2007)  som 

kvaliteter i form av egenskaper hos ett fenomen eller en person, vilket vi tyckte stämde väl överens 

med vad vi ville uppnå med vår undersökning. En kvalitativ undersökning är även flexibel och kan 

väl anpassas efter den situation man befinner sig i (Eliasson 2006).

När man genomför en intervju kan den, beroende på syftet med intervjun, genomföras på ett mer 

eller  mindre  strukturerat  sätt.  Den  kan  vara  ostrukturerad,  halvstrukturerad eller  strukturerad 

(Eliasson 2006). Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal där respondenten 

berättar fritt kring ämnet som behandlas. Ofta finns det vid en ostrukturerad intervju endast en mer 

omfattande fråga att besvara eller ämne att behandla. Den strukturerade intervjun är motsatsen till 

den  ostrukturerade  intervjun.  I  den  strukturerade  intervjun  finns  en  genomarbetad 

intervjuhandledning som detaljerat  beskriver alla de frågor som ska behandlas. Det är  inte lika 

enkelt att ställa följdfrågor under en strukturerade intervju, eftersom dessa skulle bli svåra att sedan 

behandla vid jämförandet av olika intervjuer. En strukturerad intervju är ofta lätt att genomföra och 

dokumentera.  Vid  kvantitativa  intervjuer  används  ofta  en  strukturerad  intervjumetod.  En 

intervjumetod som ligger mitt emellan den ostrukturerade- och den strukturerade intervjun är den 

halvstrukturerade intervjun. Denna intervjumetod är mer styrd än den ostrukturerade, men lämnar 

plats åt följdfrågor och mer djupgående svar än den strukturerade intervjun.

Vi valde att använda oss av den halvstrukturerade intervjumetoden, då vi ville ha svar på ett flertal 

frågor  samt  att  dessa  skulle  besvaras  på  ett  djupgående  sätt.  Genom  att  tillämpa  den 

halvstrukturerade intervjumetoden ansåg vi oss få ett bra underlag till vårt examensarbete.

3.1 Urval

Vi sökte efter Reggio Emilia inspirerade förskolor till vår undersökning via VFU-torget på Internet, 

som är Örebro universitets samlingssida för VFU-studenter. Via förskolornas presentationer kunde 

vi  göra  en  gallring  av  vilka  som ämnade  sig  lämpliga  att  kontakta  för  vår  undersökning.  Vi 
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skickade därefter ut ett brev (bilaga 1) via e-post till VFU-ansvarig pedagog vid lämpliga förskolor 

med närmare beskrivning av oss, vårt arbete och varför vi kontaktat dem. Brevet innehöll även de 

frågor vi avsett att använda oss av under intervjun. Vår förhoppning var att kunna genomföra sex 

stycken intervjuer, på två till tre olika förskolor. På grund av tidsbrist och andra orsaker hos de 

kontaktade förskolorna, blev det endast möjligt för oss att göra fyra intervjuer och alla dessa på 

samma förskola. Eftersom denna förskola inrymde två olika avdelningar med sammanlagt 65 barn 

och 12 pedagoger ansåg vi ändå att vi kunde genomföra intervjuerna på denna förskola och få ett 

bra  underlag  till  vårt  examensarbete.  Denna  förskola  var  belägen  i  en  mindre  ort  i  mellersta 

Sverige, som arbetade enligt Reggio Emilia filosofin. Via telefon bokade vi in tider för intervjuerna 

med de berörda pedagogerna.  Tyvärr hade vi ingen möjlighet att  påverka vilka pedagoger som 

skulle deltaga vid vår intervju.  Eftersom vi endast  hade en intresserad förskola med totalt  tolv 

verksamma pedagoger, hade det optimala varit att få några pedagoger från den avdelningen med 

större barn, och några pedagoger från den avdelningen med mindre barn. Nu blev utfallet ändå så 

att  de medverkande var  två från respektive avdelning,  vilket  vi  anser gynnade bredden av vår 

undersökning. 

Brevet (bilaga 1) skickades ut sju dagar före intervjutillfället för att respondenterna skulle kunna 

förbereda sig. Detta kan vara positivt men även negativt. Den positiva delen är att respondenterna 

kunnat tänka igenom frågorna och förbereda sig, den negativa delen, som vi i efterhand ser det, är 

att  pedagogerna tillsammans kunnat diskutera frågorna sinsemellan och vid intervjutillfället  ge 

liknande svar.

3.2 Tillvägagångssätt och genomförande av intervjuerna

Vi valde att deltaga båda två vid samtliga intervjuer eftersom vi kände oss lite ovana och därför 

kunde stötta  varandra om så behövdes.  En fördel  med att  vara  två  som intervjuar  är  att  man 

tillsammans kan diskutera tolkningar av intervjun (Repstad 1987/2007).

Intervjuerna hölls i ett litet enskilt rum i en av förskolans egna lokaler, vilket var ”hemmiljö” för 

dessa pedagoger och möjligen ingav det en viss trygghet jämfört med en mer okänd plats. Repstad 

(1987/2007) påpekar miljöns betydelse och att den har inverkan för intervjuns utfall, det viktigaste 

är dock att man befinner sig på en ostörd plats. Detta anser vi att vi gjorde då vi satt i ett litet 

enskilt rum med en lapp på dörrens utsida ”Samtal pågår, var god stör ej”. Vid intervjutillfället 
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använde vi oss av en MP3-spelare för att registrera vad som sagts ordagrant. Respondenterna gav 

sitt samtycke till detta innan intervjun började. Att veta att man blir inspelad kan kännas ovant för 

respondenten, dock glöms ljudupptagningen ofta bort efter en stund. Detta var något som även vi 

upplevde  under  intervjuerna.  De  flesta  av  respondenterna  var  till  en  början  nervösa  för 

ljudupptagningen,  men efter  ett  tag verkade det  som att  den nervositeten försvann.  En positiv 

aspekt med att ha hela intervjun inspelad är att man som forskare kan koncentrera sig på samtalet 

under intervjun (Repstad 1987/2007). Hade vi istället antecknat hade vi inte fått med allt som sagts 

och  vi  hade  inte  heller  kunnat  vara  lika  aktiva  under  själva  samtalet.  Därför  var  vårt  val  av 

ljudupptagning MP3- spelare vid intervjusamtalet givet för oss. 

Vi valde att dela ut en intervjuhandledning (bilaga 2) med öppna frågor till varje respondent så att 

denne återigen kunde se vilka frågor vi ämnade diskutera kring. En intervjuhandledning är en slags 

intervjuguide,  ofta utformad som en kom-i-håg lista som innehåller  de frågor som ska beröras 

under intervjun (Repstad 1987/2007). Vi hade i denna intervjuhandledning lagt till ett par frågor, 

eftersom vi ansåg att  de tidigare frågorna vi delgivit  respondenterna i  vårt  brev inte skulle ge 

tillräckligt underlag för vårt examensarbete. Vi talade om att vi lagt till  ett par frågor innan vi 

började intervjun så att respondenterna fick tid att tänka på dessa under samtalets gång, för att 

sedan besvaras om de inte berört dessa tidigare. Intervjuhandledning fick respondenterna se och 

läsa igenom en liten stund innan intervjun startade. Allt eftersom samtalet fortskred berörde vi alla 

de frågor som vi hade med i intervjuhandledningen. Repstad (1987/2007) påpekar att följdfrågor är 

tillåtna  under  själva  intervjutillfället  vilket  kan  vara  bra  då  något  eventuellt  skulle  behöva 

förtydligas eller utvecklas. Innan intervjun redogjorde vi också noggrant för vilka forskningsetiska 

principer som föreligger vid en intervju (Vetenskapsrådet 2003). Vi redogjorde också för att den 

informationen som våra respondenter gav oss endast skulle användas till  detta  examensarbetes 

ändamål och att alla de medverkandes svar skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet 

(Repstad 1987/2007).

3.3 Bearbetning av insamlat material

Vi lyssnande av det inspelade materialet från intervjuerna och ordande sedan in texten efter olika 

kategorier utifrån vår intervjuhandledning (bilaga 2). Eftersom respondenterna inte alltid svarade 

på frågorna i nummerordning, fick vi när vi sedan lyssnande av intervjuerna, sortera upp materialet 

inom respektive kategori. En liknade idé kallar Repstad (1987/2007) för ”sax och kuvert metoden” 
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eftersom man ”klipper itu” materialet för att få ordning och struktur på det som sagts. Vi ansåg 

detta vara nödvändigt eftersom vi hade att göra med närmre fyra timmars samtal kring våra frågor 

(bilaga 2). I följande kapitel kommer vi att redogöra för vårt resultat kring intervjuerna och sedan 

jämföra dessa med den litteratur vi tagit del av.
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4. RESULTAT

Vårt syfte med detta  examensarbete är att ge en bild av Reggio Emiliafilosofin och vad som är 

specifikt med just denna, samt hur den har tolkats av verksamma pedagoger som arbetar vid Reggio 

Emiliainspirerade  förskolor  i  Sverige.  Våra  tre  frågeställningar  är;  hur  har  några  verksamma 

pedagoger  vid  den  svenska  förskolan  tolkat  Reggio  Emiliafilosofin;  Vilka  idéer  från  Reggio 

Emiliafilosofin har dessa pedagoger tagit med sig till sin förkola samt, Hur beskriver de intervjuade 

pedagogerna  att  de  arbetar  utifrån  dessa  idéer.  Som vi  nämnde  i  vår  frågeställning  är  det  en 

övergripande syn på hur våra intervjuade pedagoger tolkat och använt sig av Reggio Emiliafilosofin 

i sin förskola som vi vill påvisa. I denna del, vår resultatdel, har vi bearbetat intervjuerna och delat 

in dem i kategorier utifrån vår intervjuhandledning (bilaga 1), dessa är;  Hur pedagogerna tolkat  

Reggio  Emiliafilosofin,  pedagogisk  dokumentation,  projektarbete,  innebörden  av  begreppet  

barnsyn,  den  fysiska miljöns  betydelse samt  samtal  och  reflektion.  Under  kategorin  Hur 

pedagogerna tolkat Reggio Emiliafilosofin beskriver vi just detta, hur pedagogerna tolkat filosofin. 

I  de  övriga  kategorierna  knyter  vi  samman  våra  intervjusvar  med  våra  två  sista  frågor  i  vår 

frågeställning,  Vilka idéer från Reggio Emiliafilosofin har dessa pedagoger tagit med sig till sin  

förkola  samt,  Hur  beskriver  de  intervjuade  pedagogerna  att  de  arbetar  utifrån  dessa  idéer. 

Kategorierna kommer att presenteras i samma ordning som de redan namngivits. Alla pedagogerna 

har  i  intervjun  besvarat  samtliga  frågor,  men  olika  utförligt.  Avslutningsvis  kommer  en 

sammanfattning av intervjuresultaten. Efter detta följer vår jämförande diskussion av det insamlade 

materialet kopplat den litteratur vi tagit del av. 

4.1 Hur pedagogerna tolkat Reggio Emiliafilosofin

Samtliga pedagoger vi intervjuat på förskolan säger att Reggio Emilia filosofin kan tolkas på det 

viset  att den är till  för barnen. Tre av pedagogerna utvecklar detta och berättar att  de anser att 

barnets röst är viktig och att den på fullaste allvar bör lyssnas till. Två av pedagogerna berättar att 

de anser det viktigt att barnen skall få prova på saker och ting. En av dem utvecklar detta och säger 

att det inte är farligt att misslyckas och att det skapar erfarenhet. Det är barnens intressen och idéer 

som  skall  tas  på  fullaste  allvar  för  att  se  åt  vilket  håll  verksamheten  skall  styras.  Två  av 

pedagogerna har en liknande tanke kring barnens intressen och menar att det är i barnens intressen 

pedagogerna ska möta dem. En av dessa anser att verksamheten blir så mycket mer spännande om 

man som pedagog tar ett steg tillbaka och lyssnar till vad barnen har att säga för att sedan kunna 
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spinna vidare på deras idéer och tankar. En av pedagogernas svar skiljer sig ifrån de andra. Det hon 

säger sig ha tagit till sig från Reggio Emiliafilosofin är reflektion och diskussion. Hon menar att 

frågan  varför  hör  till  det  centrala  i  Reggio  Emiliafilosofins  tolkning.  När  pedagogerna  kom i 

kontakt med Reggio Emiliafilosofin första gången började de ifrågasätta sitt arbetssätt. Hon anser 

att detta har lett till mer reflektion kring pedagogernas handlande i verksamheten.  

Två av pedagogerna anser även att historien har en särskild betydelse i arbetet om och kring Reggio 

Emiliafilosofin. Båda kommer in på andra världskrigets slut varav den ena nämner Hitler och att det 

som hände under andra världskriget inte får hända igen. Detta menar hon leder fram till de barn som 

finns framför oss just nu. Vidare menar en av pedagogerna att man bara kan påverka sitt eget sätt att 

vara och genom att göra det kan man i sin tur påverka andra, hon säger att: ”om man lyssnar på 

barnen och visar att det de säger är viktigt så tänker jag att jag tränar dem i att bli demokratiska 

varelser!” En annan pedagog berättar om kvinnorna som tillsammans med Loris Malaguzzi, efter 

andra världskrigets slut, skapade ett tankesätt om hur de ville att deras barn skulle växa upp. Att de 

önskade  att  deras  barn  skulle  lära  sig  att  tänka  själva  och  att  de  själva  skulle  skapa  sig  en 

uppfattning om det som sägs är sant eller inte. Samt att man måste få prova på saker i livet och få 

göra misstag, ibland så lyckas man och ibland misslyckas man! Hon poängterar också att oavsett så 

blir man en erfarenhet rikare. 

När en av pedagogerna pratar om Reggio Emiliafilosofin och vad de valt att överföra till  deras 

förskola belyser hon problematiken kring vad de säger sig göra och vad de faktiskt gör. Hon menar 

att det kan vara enklare för en utomstående person att få syn på vad pedagogerna gör på förskolan 

och  att  denne  kan  hjälpa  dem att  synliggöra  deras  arbetssätt.  Denna  problematik  är  något  de 

reflekterar över tillsammans på förskolan. Hon anser att pedagogerna på den här förskolan bemöter 

barn som om de är kompetenta, betydelsefulla och att deras röst är viktig.

Två av pedagogerna pratar om vad det är för samhälle man vill ha, vidare så menar en av dessa att 

bara för att ett barn är 1 år så är han/hon inte mindre värd än jag som levt några år längre. Hon 

menar att barnet hamnar i fokus på den här förskolan på ett annat sätt eftersom barnets röst är viktig 

och att man får ha en egen åsikt och uttrycka den och att det är okej. Med fokus förtydligar hon att 

det är okej att tycka på ett sätt och att man inte behöver bli tillrättavisad av de vuxna bara för det. 
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4.2 Pedagogisk dokumentation

När de intervjuade pedagogerna fick svara på frågan om pedagogisk dokumentation var samtliga 

fyra pedagoger eniga om att reflektion har en stor och avgörande betydelse. En av dessa betonar 

dock  att  dokumentation  inte  blir  pedagogisk  förrän  man  reflekterat  kring  dem och  därför  har 

arbetslaget schemalagd reflektions tid en förmiddag i veckan. Samma pedagog belyser även att en 

dokumentation kan innehålla värderingar som kan tolkas på olika sätt, därför är reflektionen kring 

dokumentationerna av stor betydelse eftersom det genom reflektion dessa kan synliggöras. 

Två av pedagogerna berättar även att pedagogisk dokumentation kan ses som ett slags hjälpmedel. 

Detta utvecklar den första pedagogen som så att det kan hjälpa dem att få syn på sitt eget sätt att 

vara och menar att det krävs att man får ”rota” lite i sig själv för att få reda på hur man tänkte i en 

specifik situation. Den andra pedagogen som ansåg pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel, 

berättade att dokumentationen kan vara till stor hjälp när man ska kommunicera med en kollega 

kring en situation för att få dennes syn på en viss händelse.

Pedagogen som talade om att synliggöra sitt sätt att vara berättar om en specifik situation då hon 

fick syn på sig själv och sitt agerande. Detta handlar om två dokumentationer som hon gjort kring 

två barns första dag på förskolan. Hon berättar om när Alva kom till förskolan med sin mamma, och 

att den dokumentationen sedan färgmässigt gick i rosa. På bilden fanns dockan och dockvagnen och 

hennes  mamma.  På  Kalles  dokumentation  fanns  flygplan  och  klossar  när  han  satt  och  lekte  i 

byggrummet. Vidare menar pedagogen att det blev synligt för henne själv vilka typiska egenskaper 

hon ansåg en pojke respektive flicka ha. Hon påpekar att det i  läroplanen står att förskolan ska 

motverka  traditionella  könsmönster,  och  tillägger  att  det  inte  är  hennes  roll  som  pedagog  att 

förstärka dessa. 

En annan pedagog berättar att kameran som hon använder sig av vid dokumentation blir hennes 

”andra ögon” och att hon ser och tänker på ett annat sätt när hon bär med sig den. Ytterligare en 

pedagog berättar för oss att de ibland filmar vad som sker i verksamheten, detta för att de sedan 

tillsammans ska kunna sitta ner och reflektera kring vad de egentligen ser. Pedagogen ställer sig 

frågor som; ”leker hon bredvid, eller leker hon tillsammans med de andra barnen?” Vidare så menar 

samma pedagog att de även sätter upp mycket bilder på barnen på väggarna, som de kan titta på. 

Hon hoppas dessa bilder kan ha en positiv inverkan på barnen via den kommunikation som bilderna 
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sänder  ut  till  dess  omgivning.  Dessa  bilder  anser  hon har  ett  syfte  eftersom de  ”berättar”  och 

synliggör för barnen vad de gör på förskolan, till exempel hur de samarbetar med sina kamrater.

4.3 Projektarbete

Pedagogerna  på  avdelningarna,  både  på  avdelningen  för  1-3-åringar  och  avdelningen  där  3-5-

åringar går, fotograferar barnen väldigt mycket under tiden på förskolan. Dessa fotografier sätter 

pedagogerna sedan upp på en stor anslagstavla, som de har till bland annat gemensam reflektion, för 

att där lättare tillsammans kunna reflektera över vad det är barnen gör på förskolan. Det är när de 

tittar  på dessa bilder som ett  projektarbete kan uppstå.  Pedagogerna kanske ser att  många barn 

verkar vara intresserade av samma sak och kan då bygga vidare på detta genom att tillsammans med 

barnen utveckla dessa saker som barnen verkar intresserade av just för tillfället. En av pedagogerna 

menar dock att risken finns att hon som pedagog kan styra detta. Hon säger sig kunna välja vid 

vilka tillfällen hon fotograferar barnen samt att hon välja att  se vissa av de uppsatta fotografierna 

mer än andra och efter det planera projektarbeten efter egna intressen. Ett par av pedagogerna säger 

att projektarbeten även kan uppstår hos barnen själva. De menar också att det är deras uppgift att se 

behoven hos barnen och hjälpa dem vidare i deras projekt. En av dessa pedagoger berättar om ett 

barn  som kom till  förskolan  och  som kvällen  innan  hade  sett  ett  barnprogram på  TV där  de 

pysslade. Barnet ville då göra samma sak som de gjort i barnprogrammet. Pedagogen förstod inte 

riktigt  vad barnet  menade och tog då  Internet  till  hjälp.  Tillsammans med barnet  tittade  de på 

barnprogrammet på webben och efter det kunde pedagogen hjälpa barnet att komma igång med sitt 

lilla projekt. Flera av pedagogerna menar att även ett litet projekt kan ses som ett projektarbete, det 

är inte hur länge ett projekt håller på som avgör om det är ett projektarbete eller inte. En annan 

pedagog beskriver ett liknade arbete, som inte heller varade speciellt länge och avlutar sin berättelse 

om detta arbete med att säga: ”om man nu kan kalla det för ett projektarbete, men det tycket jag ”. 

En pedagog berättar om ett längre projektarbete som uppstod när en pojke spolade väldigt mycket i 

toaletten. Han funderade mycket över var kisset och bajset tog vägen när han spolade ner det och 

vad som hände sen. Pojkens farmor bodde i närheten av ett reningsverk och pojken fick då reda på 

att  det  var  där kisset  och bajset  hamnade.  Efter  informationen från sin  farmor kom pojken till 

förskolan med mängder av frågor till pedagogerna. Pedagogerna själva började också fundera på 

vad som egentligen händer när man spolar i toaletten och det ena ledde till det andra. Pedagogerna 

skaffade sig mera kunskap och de diskuterade tillsammans med barnen kring detta fenomen. De tog 
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promenader tillsammans med barnen och såg brunnslock som tyvärr var för tunga att lyfta upp, men 

barnen fick då reda på att det var där nere som det fanns rör som avloppsvattnet rann i. Efter ett par 

veckor var barnen tillsammans med ett några av pedagoger till reningsverket och fick där en guidad 

tur kring förloppet från toalettspolningen till rent vatten.

Det  är  under ett  sådant här projektarbete  som en av pedagogerna anser att  hon arbetar Reggio 

Emiliainspirerat. Hon menar att det är viktigt att ta vara på barnens intressen och idéer och lyssna på 

dem på allvar. Det finns så mycket hos barnen som man som pedagog kan bygga vidare på, det 

gäller bara att se, stanna upp och fånga deras intressen säger flera av de intervjuade pedagogerna.

4.4 Innebörder av begreppet barnsyn

Två av de pedagoger som vi intervjuat säger att de vill ändra begreppet barnsyn till människosyn, 

när vi frågar om dess innebörd. Vidare så utvecklas detta till att alla människor har lika värde och 

att du skall bemöta andra såsom du själv vill bli bemött. 

En annan pedagog anser att varje människa har en egen barnsyn, men tänker på begreppet barnsyn 

som ett  förhållningssätt  och  lyfter  att  man  bör  arbeta  fram ett  gemensamt  förhållningssätt  till 

barnen. För en annan pedagog innebär begreppet barnsyn sättet att se på barn, vidare så menar hon:

… ser jag den som en kompetent individ eller ser jag den som 

någon inte riktigt är färdig vuxen än, eller färdig utvecklad. [...] 

Nu ska jag förklara för dig, för jag vet hur det ligger till, du kan 

nog, fast du har inte lärt dig det än. Att man mer ser barnet som 

en individ som kan lära mig någonting, istället för att jag är där 

för att lära barnet

Med detta tolkar vi henne att en vuxen även kan lära mycket av ett barn. Vidare så menar samma 

pedagog att ”barnens röst” är viktig och att man skall kunna säga till en annan pedagog att du får 

vänta för jag pratar med det här barnet just nu eller, jag behöver inte ta min rast exakt nu, utan det 

kan faktiskt vänta tio minuter till. 
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4.5 Den fysiska miljöns betydelse

Den fysiska miljön har en stor betydelse i den Reggio Emiliainspirerande förskolan där vi gjorde 

våra intervjuer, detta ansåg alla fyra pedagogerna. De uttryckte sig med orden ”jättestor betydelse”, 

”superviktig” och ”väldigt stor betydelse”.  Att miljön var en stor och viktig del i verksamheten 

märktes tydligt. Pedagogerna kom ofta in på detta område under intervjuerna, även när de besvarade 

frågor som hade med andra saker att göra än den fysiska miljön. Den fysiska miljön ska vara tydlig 

och lättillgänglig för barnen, samt att den ska fungera som ett hjälpmedel, säger pedagogerna. Det 

gör  den enligt  pedagogerna,  då barnen kan få  inspiration till  att  skapa,  till  att  utforska och att 

tillsammans med andra barn utvecklas som människor genom samspel

Pedagogerna berättade om att de har många olika rum för barnen, där möjlighet till olika slags lek 

och skapande finns.  En av pedagogerna berättade om en upphöjd scen där  barnen tillsammans 

kunde musicera och leka artister. De berättade även om ateljén där det fanns målarstafflier i barnens 

höjd och andra olika material som barnen kunde skapa med.

En av pedagogerna berättade om första gången hon kom i kontakt med Reggio Emilias fysiska 

miljö.  Förskolan (som hon även nu arbetar på) var ännu inte en Reggio Emiliainspirerad förskola. 

Pedagogerna hade bjudit in en inspiratör från Reggio Emiliainstitutet i Stockholm för att få reda på 

mer om deras arbetssätt. Det första inspiratören gjorde var att låta pedagogerna på förskolan krypa 

på golvet. Han uppmanade dem att tänka sig in i hur en tvååring upplever miljön runt omkring sig, 

utifrån dennes perspektiv. Pedagogerna såg då höga stols- och bordsben, stängda gråa skåp och 

garderober. Efter detta besök av inspiratören insåg pedagogerna att de hade en ganska tråkig och 

ogästvänlig miljö för barnen och att de måste göra någonting åt detta. De målade om och miljön 

fick en mer färgglad ton. De tog fram olika material, hårda och mjuka, som barnen hade möjlighet 

att känna på för att få uppleva olikheten i dessa material. Pedagogerna sågade även av bordsben för 

att anpassa höjden till barnen, samt plockade bort skåpluckor för att barnen bättre skulle se vilka 

material som fanns att tillgå. Det var nu några av pedagogerna kände att de hade börjat tänkta på ett 

Reggio Emiliainspirerat sätt.

Barnen ska kunna känna att de klarar av saker själva och att de inte ska behöva be en vuxen om 

hjälp med att till exempelvis ta ner målarfärgen från en hylla för att barnet inte når dit själv. ”om jag 

nu vill att barnen ska ha tillgång till ett visst material, så måste det ju stå framme” säger en av 
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pedagogerna. Samtidigt påpekar denna pedagog att man som vuxen måste ta sitt ansvar. Hon tycker 

att även småbarn ska få skära med vassa knivar, men att det ska göras under uppsikt av en vuxen. 

”Om ett barn vill blanda kaviar och leverpastej på sin smörgås är det okej för mig, men kanske inte 

för någon annan. Men man får inte springa ut i trafiken och leka, det är farligt! Om man ska bli 

forskare måste man få börja någonstans... att prova…”menar en av de intervjuade. 

Under en reflektionsstund som pedagogerna hade tillsammans funderade de kring varför det var 

vissa av förskolans rum som inte nyttjades av barnen. Pedagogerna kom då fram till att även de 

själva inte vistades i dessa rum för att de tyckte att dessa var tråkiga att vara i. Slutsatsen de tog var 

att barnen nog också tyckte att de rummen var tråkiga att vara i och därför inte vistades i dessa. En 

av pedagogerna berättar att ”dockvrån” just nu är ett ”bed and breakfast”. Hon menar att det är 

viktigt att tänka på hur man benämner de olika rummen. Om pedagogerna talar om ”dockvrån”, ger 

det  en indirekt  uppmaning till  barnen vad det  är  för  slags  lekar  man leker  i  detta  rum. Denna 

pedagog anser att det ska vara helt okej att flytta runt saker mellan de olika rummen. Ett visst rum 

ska inte ”vara kodat” för en viss lek och säger, ”För tillfället leker barnen hotell i det rum som för 

ett  par  veckor  sedan  var  en  plats  för  dockor,  hem  och  kök.  Det  här  känns  som  ett  Reggio 

Emiliatänk”.

4.6 Samtal och reflektion

Reflektion kan vara att tänka högt tillsammans med barnen, kollegorna och föräldrarna, men det kan 

också vara att tänka själv säger alla de intervjuade pedagogerna.  En av pedagogerna menar att om 

utveckling ska ske hos människor behöver man tillsammans samtala och samspela. Hon säger också 

att samtalet är  ett sätt att kommunicera, men att det även kan ske utan ord. Flera av pedagogerna 

anser att samtalet är det främsta verktyget i sitt yrke och att det är viktigt att reflektera över, hur,  

varför och för vem.

De flesta av de intervjuade pedagogerna säger att de tycker att samspela, samtala och kommunicera 

hänger ihop med varandra och att det är svårt att särskilja de olika begreppen. Även att reflektera 

tycker flertalet  av de intervjuade pedagogerna är ett slags samtal tillsammans med andra.  Dock 

anser tre av pedagogerna att de även kan reflektera själva, något som en av dessa pedagoger kallar 

”självreflektion”.
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När  våra  respondenter  besvarade  frågorna  om  samtal  och  reflektion,  fick  vi  långa  svar  och 

pedagogerna  talade  om  olika  slags  samtals-  och  reflektionsformer.  De  olika  samtals-  och 

reflektionsformerna vi kunde urskilja var; samtal och reflektion mellan kollegorna på arbetsplatsen, 

mellan pedagoger och barnen samt mellan barnen själva. För att bättre få en uppfattning om hur 

dessa olika former av samtal och reflektion, har vi valt att dela upp rubriken Samtal och reflektion, i 

tre underrubriker.

4.6.1 Samtal och reflektion mellan pedagoger

De flesta pedagogerna säger att samtal och reflektion mellan kollegorna ofta handlar om att tänka 

högt.  De  anser  att  det  är  viktigt  att  reflektera  över  hur de  gör,  vad  de  säger  och  hur  de  är 

tillsammans med barnen. En av pedagogerna säger dock att hon väljer vad hon vill prata om och 

reflektera kring med sina kollegor. Ibland anser hon att hon själv behöver reflektera över en sak 

under en tid, innan hon tar upp det med sina kollegor. En av pedagogerna menar att samtalet mellan 

kollegorna ska kännas kravlös som hon uttrycker det, där hon säger att ingenting ska vara rätt eller 

fel.  Det  är  genom samtalet  som man kan hjälpa varandra och det  anser  hon är  en viktig  del  i 

verksamheten, att genom samtal och reflektion hjälpa varandra utvecklas vidare. 

En av pedagogerna säger att det är viktigt att reflektera tillsammans med sina kollegor om barnen. 

Det är inte säkert att alla pedagoger har samma upplevelse av en viss situation. Hon anser att det är 

bra att reflektera över dessa situationer för att tillsammans förstå vad och varför en viss situation 

blev som den blev. Ett exempel kan vara när det uppstår irritation mellan barnen, då är det viktigt att 

försöka få dit alla pusselbitar samt att föröka förstå alla de olika barnens upplevelse av just den 

situationen, för att få en rättvis bild av händelsen.

De flesta pedagoger säger att de samtalar och reflekterar med sina kollegor om hur de uppfattar hur 

olika barn kan samspela med varandra. Ibland gör de medvetna val genom att försöka få barn som 

vanligtvis inte leker med varandra att leka tillsammans. Två av pedagoger säger att det är lärande 

för  barnet  att  vara  tillsammans  med  människor  som  man  inte  själv  väljer  att  vara  med.  På 

arbetsplatser  för  vuxna och  i  andra  av  samhällets  miljöer,  har  man inte  alltid  en  möjlighet  att 

påverka vilka människor man måste samarbeta med.
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4.6.2 Samtal mellan pedagog och barn

Alla pedagoger säger att samtalet med barnet är oerhört viktigt. Som pedagog ska man lyssna in 

barnen  och  uppmärksamma  deras  intressen  och  arbeta  vidare  med  dessa.  I  början  när  en  av 

pedagogerna kom i kontakt med Reggio Emiliafilosofin hade hon svårt att inte styra barnen, hon 

ville gärna ge direkta svar på alla frågor som barnen ställde till henne. I början sa denne pedagog 

ingenting till  barnen när de frågade henne saker, men efter hand började hon istället att bemöta 

barnet med frågor som, ”så här tror jag det fungerar, vad tror du?” och ” vi kan väl gå iväg och 

undersöka saken tillsammans”.  Denne pedagog lärde sig att man som vuxen inte behöver ha alla 

svar inom sig. Det handlar istället om att samtala tillsammans med barnen. Man ska inte heller som 

vuxen ta förgivet att man alltid förstår vad barnet tänker, det gäller även här att samtala med barnet 

och fråga vad det är barnet tänker på, säger hon.  Denna pedagog menar också att ett samtal inte 

alltid  måste  vara problemformulerat  och man behöver  inte  alltid  hitta  en lösning på eventuella 

problem. I bland kanske det räcker att som pedagog förstå att ett barn är ledsen eller arg, genom att 

bara lyssna på vad barnet säger. Alla de intervjuade pedagogerna tycker det är oerhört viktigt att 

lyssna på vad barnen säger och ta det till sig. Detta är något som flera av pedagogerna kännetecknar 

en stor del av Reggio Emiliafilosofin, det vill säga att barnens ”röst” är oerhört viktig.

4.6.3 Samtal mellan barn

Under ett av projektarbetena berättar en pedagog att samtalat mellan flera av avdelningens barn 

blev extra tydligt. Det var Leif som under ett projekt som handlade om bokstäver, blev barnet som 

på ett positivt sätt hamnade i fokus. När gruppen var utomhus för att ”leta” efter bokstäver såg de 

en lastbil. Leif hade sett lastbilar förut och visste att det även fanns siffror på dem. Han visade de 

andra barnen siffrorna på lastbilen och fick med sig de andra barnen att titta på dessa siffror. Han 

kunde även namnge siffrorna för de andra barnen och hans kompisar började då fortsätta att fråga 

Leif om namnet på flera av siffrorna. Pedagogen säger att det är såhär hon vill att det ska gå till, att 

barnen inspirerar och hjälper varandra. 

4.7 Sammanfattning

En gemensam tolkning av Reggio Emilia filosofin är att den är till för barnen. Att ingen människa 

är mindre värd bara för att det är ett barn och att barnet måste få lära sig att tänka och handla själv. 
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Att  pedagogen lyssnar  på barnen för  att  det  som de säger  är  viktigt  och att  de är  kompetenta 

individer. Det är viktigt att barnens intressen får styra verksamheten, samt att man reflekterar över 

sitt handlande. Det är genom samtal och reflektion med andra som vi människor utvecklas, men 

behovet  av  självreflektion  finns  också  och  anses  viktigt.  Att  samtalet  är  ett  av  de  viktigaste 

verktygen i pedagogernas yrke tyckte vi märkas tydligt när vi gjorde vår intervju, eftersom alla 

pedagogerna belyste samtalet mellan olika människor, som en oerhört viktig del av verksamheten.

Två pedagoger anser att barnsyn begreppet bör bytas ut till människosyn eftersom det handlar om 

hur du bemöter andra, stora som små. Att du skall bemöta andra så som du själv vill bli bemött. 

Pedagogisk dokumentation kan handla om att synliggöra sitt sätt att vara. Samtliga är överens om 

att reflektion utgör grundbulten för den pedagogiska dokumentationen. Pedagogisk dokumentation 

kan även ses som ett  hjälpmedel då man kan delge en kollega en specifik  händelse genom att 

reflektera kring en dokumentation.

Genom  att  dokumentera  vad  barnen  gör  på  förskolan,  kan  pedagogerna  starta  upp  olika 

projektarbeten. Men det kan lika gärna vara ett barns intresse just nu, som är upphovet till att ett 

projektarbete startar.  Det gäller som de intervjuade pedagogerna säger, att ta tillvara på barnens 

intressen och spinna vidare på dessa. Den fysiska miljön talar pedagogerna om som ”den tredje 

pedagogen”. De anser att denna miljö är mycket viktig då denna blir ett hjälpmedel för att göra 

verksamheten till barnens verksamhet. Det är viktigt att sätta sig in i hur barnen uppfattar miljön på 

förskolan och arbeta efter att inreda den på ett sätt som gynnar barnens utveckling, intressen till att 

vilja lära sig mer och till att bidra till att barnen får lust att skapa och vara kreativa. 
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5. JÄMFÖRANDE DISKUSSION

För att svara på våra frågeställningar samt att uppnå vårt syfte har vi valt att i denna del av resultatet 

jämföra vår bakgrund mot vårt resultat. Vi kommer att utgå från våra två sammanfattningar. Den 

litteratur vi tagit del av är skriven dels av verksamma pedagoger inom Reggio Emilia förskolor, och 

dels  av  professorer  inom  pedagogik  och  barnomsorg  samt  ett  italienskt  och  ett  amerikanskt 

forskarteam. De texter som är skrivna av de verksamma pedagogerna inom Reggio Emilia i Sverige, 

är väldigt positivt fokuserade och någon negativ kritik eller eventuella svårigheter/nackdelar inom 

Reggio Emilias verksamhet har vi ej funnit i denna litteratur. Vi är införstådda med detta då det kan 

tänkas uppstå problematik i vår jämförande diskussion, då litteraturunderlaget delvis är skrivet av 

författare som argumenterar  för Reggio Emiliafilosofin. En önskan hade varit om det funnits mer 

forskning kring Reggio Emiliafilosofin och deras arbetssätt. 

En  gemensam tolkning  av  de  intervjuade  pedagogerna  är  att  Reggio  Emiliafilosofin  är  till  för 

barnen, att barnen är värdefulla och kompetenta individer och att det är deras intressen som skall 

ligga till grund för verksamheten. Flera av de författarna vars material vi tagit del av förespråkar 

även detta synsätt gentemot barn (Jonstoij & Tolgraven 2001, Rinaldi 2001, Wallin 2003 ). Detta 

tolkar  vi  som  kärnan  i  Reggio  Emiliafilosofin.  Utan  detta  grundläggande  synsätt,  att  barn  är 

kompetenta och att deras intressen skall styra verksamheten faller Reggio Emilias grundtanke och 

deras verksamhet anser vi. 

En av pedagogerna tar upp problematiken kring vad de säger sig göra och vad de faktiskt gör på 

förskolan. Vi tycker att det är insiktsfullt av henne att hon är medveten om denna problematik, som 

säkerligen uppstår på alla slags förskolor. 

5.1 Samtalet

Att samtal har en stor och viktig betydelse i förskolan där vi intervjuade, märktes upprepade gånger 

under intervjuerna med de berörda pedagogerna. De ansåg samtalet som ett viktigt verktyg och att 

samtalet utvecklar människan vilket kan leda till att nya kunskaper föds. Samtalet som redskap är en 

av  de  viktigaste  ingredienserna  i  Reggio  Emiliafilosofin.  Just  samtalets  funktion  verkar  våra 

intervjuade pedagoger tagit till sig från Reggio Emiliafilosofin och överfört till sin förskola. Wallin 

(1996) anser att det är i möten och samtal med andra som kunskap föds. Professorerna Dahlberg, 
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Moss & Pence (1999/2001) menar att det är en nödvändighet och ett behov för barn att få samspela 

tillsammans med andra barn. Utan samspel med andra kan det bli komplicerat att utvecklas som 

människa eftersom det är i samtal och samspel med andra som nya kunskaper föds.

5.2 Barnsyn

Begreppet barnsyn betraktas inom Reggio Emiliafilosofin som ett  utmärkande kännetecken som 

innebär att barn är kompetenta individer (Rinaldi 2001, Wallin 2003) och att barn har förmåga att 

lära  de  vuxna  något,  samtidigt  som  den  vuxne  kan  lära  barnet.  När  vi  ställde  frågan  till  de 

intervjuade pedagogerna om vad begreppet barnsyn betydde för dem, svarade två av pedagogerna 

att  de  hellre  ville  använda  ordet  ”människosyn”.  ”Människosynen”  var  något  som  dessa  två 

pedagoger tryckte extra mycket på, då de ansåg att det var ett sätt att se på människan som individ. 

Dessa två pedagoger valde därför att prata om ”människosyn” istället för barnsyn under intervjun. 

Dessa pedagoger menade att det är en syn man ska ha på alla människor och inte bara på barn. Vi 

tolkade det som att man ska bemöta andra som man själv vill bli bemött, oavsett om det handlar om 

barn eller vuxna. Att dessa pedagoger valde att kalla barnsynen för ”människosyn”, tolkar vi även 

som att dessa pedagoger inte vill särskilja barn från de vuxna, utan se på alla individer, oavsett 

ålder, som en homogen grupp, det vill säga människor. En av pedagogerna uttrycker sig tydligt om 

detta och berättar för oss att barnet bör ses som en individ som även är fullt kapabel att lära vuxna 

någonting. Detta är i enlighet med Åberg & Lenz Tanguchis (2005) syn på barn och vuxna, dessa 

författare menar i likhet med den intervjuade pedagogen att vuxna har lika mycket att lära av ett 

barn såsom tvärtom. 

5.3 Miljö

Något pedagogerna återkom till flera gånger under intervjun var miljöns betydelse, några av dem 

benämnde miljön som ”den tredje pedagogen” eftersom de ansåg att miljön är ett stort hjälpmedel i 

verksamheten.  I  den  fysiska  miljön  skapas  förutsättningar  för  lärande  enligt  Dahlberg  & Åsén 

(2005). Vår tolkning av pedagogerna när dem beskriver den fysiska miljöns betydelse, är att de 

utformat  förskolans  lokaler  på  ett  lättillgängligt  sätt  för  barnen  såsom  Reggio  Emiliafilosofin 

förespråkar. De berättade för oss att de plockat bort luckor på skåp och garderober samt kapat av 

benen på bord och stolar, för att anpassa miljön efter barnen vilket skapar förutsättningar för lärande 

och kreativitet. Vi får uppfattningen att förändringar i den fysiska miljön på ett tydligt och konkret 
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sätt visar på den fysiska miljöns viktiga betydelse och föränderlighet. Vi frågar oss om det finns en 

risk när man lägger ner så mycket tid på den fysiska miljön och dess förändringar att andra delar av 

verksamheten blir lidande? Den fysiska miljöns förändringar blir lätt tydliga, medan arbete som 

handlar om till exempel relationer och samtal inte är lika enkelt kan synliggöras och konkretiseras. 

Kan det vara så att förändringar i den fysiska miljön är den lättaste vägen att visa på förändring och 

framsteg?

Inom Reggio Emilia kallar man det stora lekutrymmet för piazzan, det är något som de intervjuade 

pedagogerna  inte  pratar  om.  Istället  kallar  pedagogerna,  det  vi  tolkar  som piazzan,  för  ”stora 

lekhallen”.  Detta  tror  vi  kan vara  ett  namn på det  stora  rummet som funnits  med redan innan 

förskolan blev Reggio Emiliainspirerad. Piazza betyder torg (Swedenborg 1988) på italienska och är 

den öppna och centrala platsen i Reggio Emilias förskolor. När pedagogerna pratade om utrymmena 

på förskolan berättade de om de olika ”små rummen”, där möjlighet till olika slags lek fanns. En av 

pedagogerna var medveten de olika rummens benämningar samt vad de kan tänkas ge för signaler 

till barnen. Ett rum som till exempel kallas dockvrå ger signaler kring vilkas slags lekar man leker i 

detta rum, detta ville en av pedagogerna arbeta bort. Hon berättade att möbler och liknande fick 

flyttas omkring mellan de olika rummen på förskolan och att  miljön är  föränderlig.  Pedagogen 

menade att barnens intressen ska stå i fokus och att ett visst rum inte ska vara kodat för en viss sorts 

lek.  

5.4 Pedagogisk dokumentation

Ett sätt att synliggöra barnet och pedagogens arbetssätt, är genom pedagogisk dokumentation. Den 

pedagogiska dokumentationen kan ses som ett hjälpmedel som kan leda till reflektion och samtal, 

både  mellan  barnen  och  mellan  pedagogerna,  samt  mellan  barn  och  pedagog.  Genom 

dokumentationen möjliggörs en öppning för utveckling av det pedagogiska arbetet eftersom arbetet 

blir synliggjort (Dahlberg, Moss & Pence 1999/2001, Dahlberg & Åsén 2005, Wallin 1996, Åberg 

& Lenz Taguchi 2005). 

En av de intervjuade pedagogerna är dock medveten om att det finns en viss problematik i valet av 

att  dokumentera  det  barnen gör  för  att  kunna synliggöra  barnens  intressen.   Med detta  menar 

pedagogen att  hon kan  göra  medvetna  val.  Hon kan välja  vad  hon dokumenterar.  Utifrån  den 

dokumentationen  kan barnens  verkliga  intressen  bli  synliggjorda  men  det  kan  även  vara 
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pedagogens val av vad hon väljer att dokumenterar som blir synliggjort. Denna dokumentation kan 

då  bli  en  tolkning  av  vad  pedagogen  tror  att  barnen  har  för  intressen.  Det  kan  också  vara 

pedagogens egna intressen som styr vad hon väljer  att  se och dokumentera.  En annan pedagog 

beskriver två dokumentationer hon gjort, en för en pojke och en för en flicka. När dessa var klara 

blev  hon  varse  att  hon gjort  flickans  dokumentation  i  rosa  och  att  pojkens  innehöll  bilder  på 

flygplan.  Hon är medveten om att  i  läroplanen står det  att  förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster. I detta fall med dokumentationen säger hon sig inte medvetet tänkt på vilka val kring 

material (rosa färg, flygplansbilder mm) hon använt vid framställandet av dokumentationen. Hon 

säger att det inte är hennes roll att förstärka dessa könsmönster, men att hon uppenbarligen gjort det 

i detta fall. Detta tyder på hennes reflektion kring sitt eget handlande anser vi.

Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs det pedagogiska arbetet. Dahlberg, Moss & 

Pence (1999/2001) skriver att genom synliggörande av det pedagogiska arbetet finns möjlighet till 

utveckling. Vi menar att om utveckling ska ske genom den pedagogiska dokumentationen, krävs en 

medvetenhet hos pedagogen av vad det är hon väljer att dokumentera. Dokumenterar pedagogen 

mycket efter egna intressen kan den pedagogiska dokumentationens mening gå förlorad, eftersom 

barnets vardag då återspeglas ur pedagogens synvinkel.

5.5 Projektarbete

Ett projektarbete kan starta upp på olika sätt. Det kan dels vara genom att pedagogerna tror sig veta 

vad barnen är intresserade av, utifrån till exempelvis den pedagogiska dokumentationen och utifrån 

detta startar upp ett projektarbete. Det kan också vara ett barn som kommer med en idé om något 

som denne är intresserad av och vill veta mer kring.

Pedagogerna vi intervjuade använde sig av pedagogisk dokumentation för att få syn på barnens 

intressen. Om det är barnens intressen som ska styra vad projektarbetena ska innehålla, kan det även 

bli  en  tolkningsfråga  om  vad  barnens  verkliga  intressen  egentligen  är.  En  av  de  intervjuade 

pedagogerna är medveten om den problematik som kan uppstå, då projektarbeten startas upp utifrån 

pedagogernas  reflektioner  kring  den  dokumentation  som  skett  kring  barnen.  Denna  form  av 

uppstartande av ett projektarbete kände vi inte igen från den litteratur som vi tagit del av. 

28



En av pedagogerna gav oss ett exempel på ett projektarbete utvunnet  ur ett barns intresse. Hon 

beskrev ett barns stora funderingar och frågor kring hur toaletten fungerade och hur detta sedan 

utvecklades tillsammans med andra barn och pedagoger till ett projektarbete. Det är enligt Wallin 

(1996)  som  kunskap  föds  i  samtal  och  samspel  med  andra.  Vi  kan  då  dra  slutsatsen  att  ett 

projektarbete där barn och pedagoger samtalar och samspelar med varandra är ett gott tillfälle då 

kunskap kan födas och förmedlas mellan olika aktörer. Att samtala med barnen om deras intressen 

är kanske ett bättre sätt att få reda på vad barnen verkligen är intresserade av. Den pedagogiska 

dokumentationens synliggörande av barnens intressen kan som tidigare nämnts bli missvisande. Om 

ett projektarbete startas upp med bakgrund från en pedagogisk dokumentation, som kan ha varit 

missvisande, är det inte längre barnets intresse som legat till grund för projektarbetets innehåll.

5.6 ”Barnets röst”

Flera  av  pedagogerna,  vid  ett  flertal  tillfällen  pratar  om  barnets  ”röst”  som  en  viktig  del  i 

verksamheten. Vår uppfattning av vad pedagogerna menar när de pratar om barnets ”röst”, är att 

barnen ska respekteras och tas på samma allvar, som om det vore en vuxen. En av pedagogerna 

säger att det är viktigt att barnen ska veta att det som de säger är betydelsefullt och att de ska känna 

att de har en yttrandefrihet som skall respekteras. Flera av pedagogerna ser barnets ”röst” som en 

central del i Reggio Emiliafilosofin. ”Barnets röst” är ett uttryck som vi inte stött på i den litteratur 

som vi läst om Reggio Emilia. Vi tror att uttrycket ”barnets röst”, som pedagogerna talat om, kan 

vara relaterat till demokrati samt vikten av att ”lyssna” på barnen, oavsett hur det uttrycks, verbalt 

eller genom andra uttrycksformer. Demokrati är ett begrepp som en av de intervjuade pedagogerna 

tar upp. Hon säger att hon lär barnen att vara demokratiska när hon visar att hon är intresserad av 

vad  barnen  har  att  säga.  Detta  menar  hon  är  en  viktig  del  av  hennes  läraruppdrag.  De  andra 

pedagogerna talar inte om demokrati som begrepp, men vi tolkar ändå att dessa pedagoger arbetar 

med ett demokratiskt förhållningssätt, eftersom de framhäver vikten av att det barnen säger är av 

stor betydelse, ”barnets röst”. 
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Syftet med detta arbete var att ge en bild av Reggio Emiliafilosofin, vad som utmärker denna samt 

hur verksamma pedagoger inom den Reggio Emiliainspirerade förskolan tolkar sin verksamhet. 

Under tiden vi arbetade med att ta del av litteratur och forskning kring Reggio Emiliafilosofin, blev 

vi  varse  att  forskningen  om och  kring  Reggio  Emilia  var  begränsad.  Det  hade  varit  mycket 

intressant om det funnits mer forskning kring Reggio Emilias filosofi. Detta hade kunnat medföra 

att  vår jämförande diskussion blivit  rikare.  Vi har  fått  en positiv bild av Reggio Emilia  vilket 

troligtvis beror på att delar av litteraturen vi tagit del av är skriven av författare som förespråkar 

Reggio Emilias filosofi och dess arbetssätt.

Pedagogerna vi intervjuade gav sin personliga tolkning och beskrivning av Reggio Emilia och hur 

de  arbetar  på  förskolan.  I  detta  finns  en  problematik  eftersom  det  är  deras  beskrivning  av 

verksamheten och inte hur den egentligen ser ut. För att få reda på hur pedagogerna arbetar hade vi 

kunna komplettera våra kvalitativa intervjuer med observationer för att få ett bredare underlag att 

arbeta med. Larsson (2008) beskriver en problematik med intervjuer eftersom det finns en skillnad 

på vad respondenterna  säger sig göra och vad  de faktiskt  gör.  Ett  sätt  att  få  bukt med denna 

problematik hade alltså kunnat vara att komplettera våra intervjuer med observationer. Vi hade då 

fått  en insyn i  verksamheten och sett  hur pedagogerna faktiskt  arbetat,  men,  vår närvaro hade 

kunnat påverka pedagogerna. Med detta vill vi påstå att det är svårt att finna en optimal intervju- 

eller observationsmetod för att verkligen få reda på hur arbetet bedrivs. Därför är det inget som 

säger  att  vi  fått  ett  annat  resultat  även  om  vi  gjort  observationer,  eftersom  vi  inte  vet  hur 

pedagogerna hade agerat om vi observerat dem i deras verksamhet.

Under  våra  intervjuer  problematiserade  några  av  pedagogerna  vissa  delar  av  Reggio  Emilias 

arbetssätt. Detta ansåg vi intressant, eftersom vi inte hittat någon problematik kring Reggio Emilias 

arbetssätt  i  litteraturen  vi  tagit  del  av  under  arbetets  gång.  Vi  ansåg  detta  som  positivt  då 

pedagogerna  även  visade  att  deras  arbetssätt  kunde  inneha  vissa  brister.  Vi  upplevde  att 

pedagogerna på förskolan omtolkat vissa delar av Reggio Emiliafilosofin och dess arbetssätt till att 

passa in på deras förskola.  Vi anser att  deras förskola  är  en Reggio Emiliainspirerad  förskola 

eftersom de valt att ta del av det mesta av Reggio Emiliafilosofin och dess arbetssätt, men gjort 

vissa förändringar. Bland annat använde pedagogerna inte det italienska ordet piazza för det stora 

lekutrymmet i  förskolan,  utan ordet stora lekhallen.  Deras arbete med projektarbete skiljde sig 
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också delvis från den beskrivning som vi läste om i litteraturen. 

6.1 Fortsatt forskning

Under tiden då detta examensarbete fortskridit har vi kommit till insikt med att mängden forskning 

varit relativt begränsad. Vi kontaktade därför Reggio Emiliainstitutet i Stockholm och frågade om 

de hade några rekommendationer på forskning gjord inom området. Tyvärr kände de inte till om 

det fanns någon forskning gjord inom Reggio Emiliafilosofin.

Det  hade  varit  av  intresse  att  ta  dela  av  forskning  kring  hur  barn  som  gått  i  en  Reggio 

Emiliainspirerad förskola till exempel agerar tillsammans med andra barn, jämfört med barn som 

gått i andra slags förskolor. Är det någon stor skillnad i deras agerande, eller är den marginell? Har 

deras år i en Reggio Emiliainspirerad förskola någon påverkan på hur hon människa agerar resten 

av livet och om hon har ett annat synsätt på människan som varelse. Detta hade varit intressant att 

studera men det lämnar vi dock åt andra vetgiriga studenter eller andra intresserade, att forska 

kring.
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Bilaga 1 2009-11-06

Hej! 

Vi är två tjejer som heter Ida och Lena och läser på lärarprogrammet vid Örebro universitet. Under denna 

termin,  hösten  2009  som är  vår  sjunde  och  sista  termin,  skriver  vi  vår  C-uppsats.  Vi  är  båda  mycket 

intresserade av arbetet i förskolan och den Reggio Emilia inspirerade filosofin. Syftet med denna C-uppsats 

är att ta reda på hur pedagoger tolkar Reggio Emilia filosofin, vad den pedagogiska miljön har för betydelse 

för en god förskola samt vilken barnsyn Reggio Emilia förespråkar.  Under vårt  arbete med C-uppsatsen 

kommer vi att intervjua sammanlagt 4-6 verksamma pedagoger inom ett antal förskolor, det är därför detta 

brev skickas ut till just Er förskola. Vår förhoppning är att Ni vill medverka i denna intervju, som kommer att 

ske inom en snar framtid. Frågorna som vi kommer att ställa under intervjun är:

Hur tolkar Du Reggio Emilia filosofin?

Vad anser Du är utmärkande för just denna filosofi?

Vad är tilltalande för Dig?

Vilka av dessa idéer har Ni valt att överföra till Er förskola?

Hur arbetar Ni med pedagogisk dokumentation?

Hur arbetar Ni med projektarbete?

Vad betyder begreppet barnsyn för Dig?

Vad har den pedagogiska miljön för betydelse i Er förskola?

Intervjuerna kommer att ske individuellt och beräknas ta ca 30-45 min. Under intervjun önskar vi att få spela 

in  samtalet  för  att  få  en korrekt  återgivning av det  som sagts.  Vi  hoppas  att  just  Ni  på  Er  förskola  är 

intresserade av att  medverka vid denna intervju.  Vi  återkommer till  Er under  vecka 46.  Vi  kommer att 

använda oss av de forskningsetiska principerna under vår studie som innebär att allt deltagande från den 

intervjuades sida sker helt frivilligt och när som helst kan avbrytas om så önskas. Alla namn på de personer 

som medverkar eller berörs inom denna studie kommer att få fingerade namn och kommer inte att kunna 

identifieras av utomstående personer. Materialet från intervjuerna kommer endast att användas i vår studie. 

När studien är färdigställd och godkänd kommer allt insamlat intervjumaterial att förstöras. Har ni frågor så 

hör gärna av Er till oss!

Vänliga hälsningar
Ida & Lena

Ida Andersson Lena Borg

mail.adress@hotmail.com mail.adress@hotmail.com

tfn:xxx-xx xx xxx tfn:xxx-xxx xx xx
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Bilaga 2

Intervjuhandledning 2009-11-13

Hur tolkar Du Reggio Emilia filosofin och vad anser Du utmärkande för denna?

Vad är tilltalande för Dig?

Vilka av dessa idéer har Ni valt att överföra till Er förskola?

Hur arbetar Ni med pedagogisk dokumentation?

Hur arbetar Ni med projektarbete?

Vad betyder begreppet barnsyn för Dig?

Vad har den pedagogiska miljön för betydelse i Er förskola?

Vad betyder begreppet reflektion för Dig?

Vad anser Du om samtalets betydelse? 

Dessa frågor  vill  vi  ha  som utgångspunkt  för  vår  intervju/samtal  med Er.  Följdfrågor  och/eller 

förtydliganden  kan  tänkas  förekomma.  Med  hopp  om ett  givande  samtal  kring  Reggio  Emilia 

filosofin!

Intervjuare: Ida Andersson & Lena Borg
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