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BAKGRUND:  Reggio Emilias filosofi växte fram för att motverka fascismen som rådde i 

landet efter andra världskriget. Sveriges barnomsorg fick även fart under 
andra världskriget men av en annan anledning. Kvinnorna behövdes i 
arbetslivet och behövde någonstans att förvara barnen. Från början såg 
verksamheterna helt olika ut men med tiden har de börjat flätas samman, 
genom att Sverige tar till sig Reggios olika synsätt. Den Svenska läroplanen 
för förskolan bygger på tankar från reggio 

SYFTE: Vad händer med Reggio Emilias filosofi när den lyfts in i ett annat 
 kulturellt sammanhang?   

METOD: Undersökningen innehåller kvalitativa intervjuer med fyra pedago-        
 ger som arbetar efter Reggio Emilias filosofi. Intervjusvaren har  
 behandlats kvalitativt.  
 
RESULTAT: I resultatet så går det utläsa att kulturen går som en röd tråd genom 

 det hela. Eftersom kultur finns i varje land så kan vi se att pedago-
 gerna upplever att kulturen har en stor påverkan i alla aspekter av 
 arbetet. Som pedagog kan man bli inspirerad av Reggio Emilias 
synsättet på barnet och hur man tar tillvara på sin närmiljö i arbetet 
med barnet. Den kultur man lever i formar hur arbetet ser ut och hur 
organisationen byggs upp. I detta kan vi finna att vi har olika syner på 
verksamheten och vad det är som har betydelse och prioriteras.  
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1. Inledning  

Intresset för Reggio Emilias filosofi har ökat inom den svenska barnomsorgen och allt fler 
förskolor hämtar sin inspiration från filosofins tro på det kompetenta barnet. Detta har 
inspirerat oss i vår forskning om hur Reggio Emilias filosofi omsätts i våra förskolor i 
Sverige. Reggio Emilias arbetssätt är något som är tilltalande för oss, dess syn där pedagogen 
ser på och tror på det kompetenta barnet, beskriver hur vi själva vill arbeta. För att förstå den 
filosofiska utgångspunkten är det grundläggande att veta vad man lägger in i de olika 
begreppen så som ”det kompetenta barnet”, demokrati, rättigheter och kunskap.  
 
Undersökningen handlar om möjligheterna att kunna omsätta Reggio Emilias filosofi i ett 
annat kulturellt sammanhang och hur den utformar sig i Sverige. Ni kommer även att få en 
inblick i vad som är grundläggande för filosofin och hur den utformar sig i Sverige respektive 
Italien. Med hjälp av intervjuerna kommer ni som läsare att kunna se hur Reggio Emilia 
inspirerade förskolor i Sverige tar sig an filosofin och anpassar den till den Svenska skolan 
och den svenska kulturen.  
 
Vi tror att varje barn föds som en ”liten Columbus” med viljan att utforska sin omvärld för att 
möta nya erfarenheter som tillsammans blir kunskap. Som pedagoger är vi nyfikna på barnet 
och deras känslor och upplevelser, men även vad vi som pedagoger kan lära oss tillsammans 
med barnen. Denna tro och inställning har fört oss fram till våra forskningsfrågor där vi vill se 
hur Reggio Emilia fungerar i en annan kultur.  
 

”Reggio Emilia- pedagogikens framgång står att finna i skaparens, Loris 
Malaguzzis, pedagogik. Hans pedagogik handlar om att göra barnen till 
aktörer och medskapare i en gemensam värld, det vill säga till fullvärdig 
medborgare med medborgerliga rättigheter.” (Katarina Grut, 2005, s. 13) 
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2. Syfte 

Hur ser Reggio Emilias filosofi ut när den lyfts in i ett annat kulturellt sammanhang? 

1.1 Frågeställningar 

Hur ser det ut för barnen i förskolan och samhället i Sverige respektive Italien? 
Hur ser föräldrasamarbetet ut i respektive förskoleverksamheter?  
Hur påverkar kulturella skillnader förskoleverksamheten? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en presentation av Reggio Emilia filosofin och den svenska förskolans 
utveckling genom tiderna. Detta följs av hur de båda organisationerna är uppbyggda utifrån 
hur situationen ser ut för barn, hur organisationen är uppbyggd och dokumentationens roll i 
verksamheterna. Kapitlet kommer även att beröra vilken betydelse föräldrarna har i de båda 
verksamheterna samt pedagogernas roll. Som avslutning finns en sammanfattning av det som 
tagits upp i kapitlet.  

3.1 En historisk framväxt 

Här kommer vi att kort presentera både Sveriges och Reggio Emilias förskolors utveckling 
genom tiderna. Hur de har formats och vuxit fram till de förskolor de är i dagens samhälle. 

3.1.1 Reggio Emilia 
 
Staden Reggio Emilia ligger i Emilia Romagna regionen i norra Italien. Den har blivit känd 
för sin filosofi om barnet; människan som utvecklades efter andra världskriget. Det finns cirka 
150 000 invånare och under senare år har befolkningen ökat tack vare invandring. (Grut, 
2005). Jonstoij och Tolgraven (2001) tar upp att detta område har präglats utav ett motstånd 
till fascismen, här finns också en lång historia av kooperativa arbetsformer. Det var föräldrar 
som några dagar efter det andra världskriget slut började bygga en förskola i byn Cella, som 
ligger lite utanför staden Reggio Emilia. Detta initiativ från föräldrarna handlade inte enbart 
om att bygga upp nytt igen efter det som raserats. De erfarenheter som kriget, fascismen och 
förtrycket gett gav dem en vilja att skapa en verksamhet som kunde utbilda barnen för ett nytt 
samhälle. Spaggiari berättar (i Wallin 2003) att hela samhället var med och byggde upp den 
nya förskolan och man bidrog med vad man kunde, det arbetades på helger med att bygga. 
Det snickrades möbler i barnens höjd och bönderna bidrog med mat till barnen. Det var 1995 
som Karin Wallin träffade Anna Spaggiari, den sista kvinnan som var i livet som var med vid 
förskolornas framväxt i Cella. Anna berättade också att ett nytänkande startade här bland 
befolkningen och för första gången sågs barnen som viktiga medborgare. 
 
Vid andra världskrigets slut fick den unga Loris Malaguzzi höra rykten om vad som var på 
gång i byn Cella. Loris Malaguzzi berättade själv att han mindes denna tid med glädje då de 
inte bara behövde bygga upp sina hem på nytt utan också sitt hopp och sin framtidstro. Han sa 
att det var i mötet med dessa människor som han lärde sig att ingenting är omöjligt skriver 
Wallin (2003). Malaguzzi kom att bli känd som en drivande själ och den ledande filosofen för 
dessa förskolor i Reggio Emilia. Han berättade att han i Cella mötte människor som förstod 
att om vi vill förändra samhället är det hos barnen vi måste börja. Om barnen har en 
medborgarrätt måste de också ges möjlighet att utveckla sin intelligens och inte bli lurade på 
sina möjligheter. Loris Malaguzzi kom till denna kommun och kunde tillföra sina moderna 
pedagogiska idéer skriver Jonstoij och Tolgraven (2001). De tar också upp att Malaguzzi 
tillsammans med kommunens medborgare utmanade den makt som kyrkan, genom sitt 
monopol, hade över skoltänkande. Enligt Wallin (2003) var det inte innan 1963 som 
förskolorna kom att bli i kommunal regi i Reggio Emilia. Tidigare hade de växt fram under ett 
kooperativt styre. Men 1963 blev det alltså möjligt för kommunen att bli huvudman för 
förskolorna. Det är vanligare att det är kyrkan och staten som styr barnomsorgen. Men efter 
att möjligheten öppnades för andra huvudmän för förskolan blev Loris Malaguzzi 
förskolechef i Reggio Emilia. Enligt Dahlbeck och Johansson (1986) har barnomsorgen i 
Reggio Emilia under årens lopp fått kritik från den katolska kyrkan i tidningar, radio och i tv. 
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Kyrkan är stark i Italien och de menade att den kommunala barnomsorgen hjärntvättade 
barnen till att bli kommunister. 
 
Vidare skriver Dahlbeck och Johansson (1986) att Reggio Emilias organisation valde att 
bemöta kritiken med öppenhet och man ägnade sin fortbildning åt att bemöta den. I denna tid 
bildades grupper av föräldrar och personal som ordnade regelbundna möten. Malaguzzi 
berättar att han tror att de vann över kyrkan för att de har sin styrka i familjerna och att de tror 
på att olika åsikter är en förutsättning för att förskolan ska fungera skriver Dahlbeck & 
Johansson. Wallin (1986) skriver att det i Reggios kommun inte endast finns Reggio Emilia 
förskolor utan också statliga, privata och andra kommunala förskolor.  

3.1.2 Den svenska förskolan 
  
Den svenska barnomsorgen började växa fram i mitten av 1800- talet då allt fler flyttade till 
städerna och båda föräldrarna arbetade inom industrin. Barnkrubban var en av de första 
verksamheter som utformades, den var i första hand till för de fattiga och dess uppgift var att 
se till att barnen fick mat och att de var rena. Samtidigt utvecklades barnträdgården som fick 
sin inspiration av den tyska pedagogen Friedrich Fröbel. Denna verksamhet var ett 
komplement till hemmets uppfostran, där leken och praktiken låg i fokus för barnens 
utveckling. De barn som vistades på barnträdgården var de med förmögna och bildade 
familjer. Det dröjde nästan femtio år innan den första folkbarnträdgården inrättades av 
systrarna Moberg. Syftet var att försöka hejda den växande klyftan mellan samhällsklasserna 
som hade växt fram under åren. När dessa två verksamheter efter många år till slut växte 
samman så bildades den svenska förskolan (Martin Korpi, 2006). 
 
Under andra världskriget behövdes kvinnorna ute i arbetslivet och riksdagen antog då ett 
förslag om bidrag till daghem och lekskolor. Detta ledde till den första statliga barnomsorgen 
1944. Efter krigets slut ansågs den statliga barnomsorgen onödig då kvinnorna åter igen 
kunde ta sin plats i hemmet som fostrare av barnen. Kvinnans roll i det svenska samhället hör 
i stor del ihop med framväxten av den svenska barnomsorgen. Detta på grund av att männen 
hade varit de som lett landet igenom åren. Deras syn på kvinnor har till mestadels varit att de 
hör hemma i hemmet där de kan uppfostra barnen. Under högkonjunkturen på 1960-talet 
skedde en stor förändring då kvinnan slog sig fri och krävde jämställdhet. Kvinnan behövdes 
då åter igen ute i arbetslivet, behovet av barnomsorg ökade kraftigt och Sverige började bygga 
ut på allvar. Vid denna tidpunkt hade man bytt namn till barnstugor och dess främsta uppgift 
var att inrikta sig på det pedagogiska innehållet. Verksamheten var uppbyggd av att de vuxna 
med ett auktoritärt ledarskap hade makt och styrde, de var högst upp i hierarkin och längst ner 
fanns barnen. Vid denna tid ansåg pedagogerna att barnens utveckling berodde på den inre 
mognaden (Martin Korpi, 2006). 
 
Efter barnstugan började förskolan att växa fram och arbetssättet med barnen började 
förändras från auktoritärt ledarskap till att barnen själva fick vara delaktiga i sin utveckling. 
Verksamheten skulle utgå från barnens intresse och miljön skulle locka till kreativitet och lek. 
Grundpelarna för verksamheten skulle vara demokrati, jämställdhet, solidaritet och en skola 
för alla. Samtidigt som detta kom den första förskolelagen som innebar att kommunen hade 
skyldighet att bygga ut barnomsorgen för sexåringar, 1995 ersattes denna lagen med en ny 
som medförde att alla som behövde fick en plats. Denna lag betydde även att all personal 
skulle vara utbildade eller ha erfarenhet, det skulle finns lämpliga lokaler och barngruppens 
storlekar skulle vara rimliga (Martin Korpi, 2006). 
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1998 infördes den första läroplanen för förskolan som innehåller riktlinjer för pedagogerna att 
följa för att gynna varje barns utveckling. Som inspiration för uppbyggnaden av läroplanen 
har utbildningsdepartementet använt sig av Reggio Emilias filosofi som är uppbyggd på 
pedagogen Loris Malaguzzis idéer. Likheter som förekommer är bland annat att se barnet som 
kompetent, en demokratisk syn på barnets kunskap och lärande samt att man ska arbeta med 
projekt och teman där barnet är en medforskare (Martin Korpi, 2006). 

3.2  Situationen för barn i Sverige respektive Italien 

I detta avsnitt kommer en beskrivning att ges i hur barnens plats i samhället ser ut i Sverige 
och Italien. Det kommer även att göras en sammanfattning av hur barnen i det båda länderna 
har det, hur deras olika förhållande ser ut. I detta avsnitt kommer en bakgrund att presenteras 
där statistik visar på hur familjemönstren har förändrats under det senaste decenniet och hur 
detta påverkar barnens situation samhället. 

3.2.1 Italien 
 
Antalet barn som föds i Italien har minskat under det senaste decenniet. Många väljer att endast 
skaffa ett barn. De väljer även att skaffa familj senare i livet vilket medför att mor och 
farföräldrarna oftast är bortgångna. Att vara enda barnet i en familj eller att inte få syskon 
innan högre ålder har stor inverkan på barn. Effekten av detta innebär att barnet inte får 
uppleva fördelarna med syskonrelationer. Det innebär även att barnet får möta en värld som är 
gjord för vuxna på egen hand. När barnen är små och ännu inte börjat på förskola så spenderar 
de ytterst lite tid tillsammans med andra jämnåriga, när de träffas så är det på lekplatserna 
(Musatti, 2006).  
 
Statistik visar att de barn som har en förälder och då i främsta fall mamman som är hemma 
med dem hela dagen spenderar mer tid framför tv:n än andra barn. Det visar även att de 
spenderar mindre tid tillsammans med andra barn på lekplatser (Musatti, 2006). 
 
Fler och fler kvinnor i Italien har börjat söka sig till arbetsmarknaden och detta gör barnens 
behov av barnomsorg större. Kvinnorna skaffar sig bättre utbildningar och söker sig sedan till 
arbetsmarknaden, vilket inte alltid är lika starkt stöttat av männen. I norra delen av landet är det 
fler kvinnor som är ute i arbetslivet än vad det är i södra regionerna. Men om man tittar på hela 
landet så vill majoriteten av kvinnor ut i arbetslivet. Den stora frågan är då vad barnen ska vara 
när föräldrarna jobbar? Det visar sig att den största delen av barnen spenderar den tiden i 
hemmet tillsammans med andra familjemedlemmar så som far- och morföräldrar eller andra 
släktingar. Den största faktorn till vilken barnomsorg som barnet får är hur mycket mamman 
tjänar och till viss del vad pappan tjänar. Att far- och morföräldrar hjälper till med barnen hör 
till Italiens kultur och relationen mellan mamma och farmor/mormor har alltid varit speciell. 
De har alltid sett på varandra med respekt och ödmjukhet. Farmor/mormor har alltid varit en 
del av barnens uppväxt och deras åsikt om barnbarnets utbildning och barnavård har haft stor 
betydelse vid besluttagande. Men på senare tid har detta förändrats, den gamla generationens 
åsikter har inte längre lika stor betydelse och relationen mellan mamman och farmor/mormor 
har förlorats. Samtidigt som farmor/mormor har förlorat sitt inflytande på barnets utbildning 
och barnomsorg så har även mamman förlorat ett betydelsefullt stöd och kunskap om 
barnuppfostran och de val som måste göras (Musatti, 2006). 
 
Under de senaste åren har föräldrar börjat kräva barnomsorg även för barn under tre år och då 
inte enbart för barnpassning utan för att barnets utveckling och kunskap. De barn som i första 
hand får barnomsorg är de med funktionshinder eller dem som de sociala myndigheterna har 
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placerat där. I Emilia Romagna regionen så är det flesta mammorna som använder sig av 
barnomsorgen välutbildade. De med lägre utbildning använder sig inte av barnomsorgen i samma 
utsträckning utan väljer att ha barnen hemma, även om de har möjlighet att få barnomsorg.  När 
barnomsorgen väljer ut vilka som ska få omsorg så har den sociala statusen ingen betydelse. I 
denna region använder man barnomsorgen i utbildningssyfte och används av alla (Musatti 
2006).  

3.2.2 Sverige   
 
Familjemönstren i Sverige har förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Under det 
sena 1990-talet ökade antalet invandrare och det föddes färre barn. Men från och med 2002 
har dock det blivit en liten ökning i barnafödandet skriver Hwang (2006). Enligt svensk 
statistik1 är familjer med många barn ovanliga. Vanligast förekommande är att familjerna har 
ett eller två barn. Fram till 1970-talet var det en person som försörjde familjen och det var 
oftast kvinnan som stannade hemma, i dagens samhälle är det vanligast att båda föräldrarna 
arbetar. Det är vanligast att fadern jobbar heltid och modern deltid. Män och kvinnor arbetar 
inom yrken som traditionsenligt ses som typiskt för könen. Kvinnan är oftast den förälder som 
tar ut föräldraledigheten och anpassar sitt arbete efter familjen. Männen har ofta de högre 
positionerna i arbetsmarknaden. (Hwang, 2006).  
 
Det finns många sätt som samhället kan bistå med skötsel av barnen. Föräldraledigheten är ett 
tydligt exempel på detta. De flesta länder i Europa har idag föräldraledighet på något sätt och i 
varierande längd, men Sverige har troligen det mest omfattande systemet. Majoriteten utav 
Sveriges föräldrar stannar idag hemma med sina barn under den period som de har rätt till 
föräldraledighet. Detta har resulterat i att efterfrågan på barnsomsorg för spädbarn har 
minskat. Sverige har haft bestämmelser om att mödrarna fick ta ledigt med betalning när de 
fött barn från och med 1931. Under 1970-talet förlängdes ledigheten och det blev även möjligt 
för båda föräldrarna att nyttja ledigheten. Föräldraledigheten idag är flexibel, den får nyttjas 
utav både mamman och pappan. Båda föräldrarna har rätt till att få betalt för att vårda sjuka 
barn hemma fram till skolåldern. Idag har andelen män som tar ut föräldraledighet ökat. 
(Hwang, 2006).  
 
I Sverige börjar de flesta barn i förskolan vid cirka arton månaders ålder. Innan ett års ålder är 
de allra flesta barnen i hemmet med någon av föräldrarna. Det finns olika typer av 
barnomsorg i Sverige. Den vanligaste formen idag är förskolor där barnen befinner sig under 
tiden då deras föräldrar arbetar. Alla fyra och femåringar har rätt till 525 timmar gratis tid i 
förskolan. Det finns också öppna förskolor där en förskollärare arbetar dit föräldrar som är 
hemma med sina barn kan gå. Ett ytterligare alternativ är dagbarnvårdare där en person 
arbetar i sitt hem med att ta hand om barnen medan föräldrarna jobbar. Det finns också en 
ökning av föräldrakooperativ som erbjuder barnomsorg. Öppna förskolor har minskat under 
de senaste åren. I Sverige har de allra flesta barnen tillgång till förskolan eftersom att det finns 
ett system som gör att de flesta föräldrarna har råd med det idag. (Hwang, 2006) 

3.3 Organisation 
 
Här nedanför följer en genomgång av hur organisationerna ser ut i de respektive 
verksamheterna. Organisationen är viktig för att skapa goda arenor där barn ges möjlighet att 
läras och utvecklas. Organisationen är grundläggande för att bygga upp verksamheten.  

                                                            
1 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____255884.asp  Hämtad 2009-01-13 Kl.18:48 
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3.3.1 Reggio Emilia  
 
För att Reggio Emilia förskolorna ska fungera bra så behövs en organisation som ständigt 
förändras och utvecklas. Den bygger på ett ständigt utbyte av erfarenheter och ett ständigt 
reflekterande. För att föra verksamheten framåt är alla delaktiga oavsett vilken position man 
har, allt ifrån politiker till föräldrar. Att alla ska vara delaktiga framhävs även då man anser att 
både förskola och skola ska ses i relation till hela samhället, förskolan ska vara en 
angelägenhet för alla. Organisationen ska vara en del av ett större system där allt hör samman. 
”Planering, organisationsstruktur, arkitektur, rumsutformning och material – allt ska samspela 
och stödja det arbetssätt man har.” För att beskriva organisationen används begreppet 
”relationssystem” och man menar med detta att gruppen består av individer som står i 
relationer till varandra (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
 
I Reggio Emilias förskolor har man valt att dela in barnen i olika grupper, barnen mellan tre 
månader och tre år går i en förskola och de mellan tre och sex går i en. Sedan delar de även in 
barnen i åldersgrupper i själva förskolan. Anledningen till att de väljer att dela in barnen efter 
åldrar beror på att filosofin anser att varje dag, vecka och månad spelar en stor roll i barnets 
utveckling. En annan anledning är att man anser att det är mest främjande för det pedagogiska 
arbetet och att barnens lärande utvecklas bäst genom den gruppindelningen (Jonstoij & 
Tolgraven, 2001).  
 
Oavsett vilka tider föräldrarna arbetar så är barnen på förskolan mellan nio och fyra, det är då 
den pedagogiska verksamheten pågår. De har valt att göra på detta viset för att alla barnen ska 
få samma möjligheter att ta del av den pedagogiska verksamheten. Om barnen behöver 
extratid så finns det en deltidsanställd tillgänglig. Att det ser ut såhär beror på att Reggio 
filosofin anser att var anställd i verksamheten har sin uppgift. Pedagogen har hand om den 
pedagogiska verksamheten, kocken har hand om maten, den deltidsanställda har hand om 
öppning och stängning och medhjälparen tar hand om vilan och städningen. Trots denna 
indelning så har alla lika stor delaktighet i den pedagogiska helheten, där man diskuterar och 
utformar organisationen. På varje Reggio Emilia förskola finns det även en ateljérista som tar 
hand om verksamheten i ateljén och även ute på avdelningen där barnen skapar. (Jonstoij & 
Tolgraven, 2001).  
 
Verksamheten ska vara levande där utgångspunkten ligger i de barn som finns i verksamheten 
just nu och som kommer framöver. Barnens behov ska forma verksamheten (Barsotti 1997). I 
verksamheten sätts olika fokus på vad som ska vara i centrum och arbetas utifrån. När det 
kommer till barnens utveckling och lärande sätts barnet i centrum. Men det är även viktigt att 
sätta andra i centrum för att hela verksamheten ska utvecklas till det bättre. Bland annat sätter 
man något av följande; lärarna, familjen, den fysiska miljön eller arbetsmiljön i centrum. 
(Jonstoij och Tolgraven, 2001)  

3.3.2 Sverige 
 
Sedan 1998 finns det en läroplan för förskolan som styrs utav Skolverket. Detta för att 
försäkra att barnen ges goda möjligheter för utveckling och lärande under sin förskoletid. 
Skolverket2 skriver att förskolan i Sverige finansieras av allmänna medel vilket gör det 
möjligt för alla barn oavsett vilken bakgrund de har ekonomiskt, socialt eller etniskt att delta i 
verksamheten. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett år och fram tills att de 
börjar i skolan. I förskolans uppdrag ingår det att lägga grunden för barns livslånga lärande. 
                                                            
2 http://www.skolverket.se/sb/d/2406 Hämtad 2008-12-11 Kl. 11:00 
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Den ska också verka som ett stöd för familjerna i ansvar, fostran och utveckling. Den ska 
även vara organiserad på ett sådant sätt att föräldrarna kan arbeta eller studera. Den är öppen 
året om och tiderna anpassas efter föräldrarnas arbetstider eller studietider samt barnens 
behov. Skollagen (2:a kapitlet) och läroplanen för förskolan (Lpfö 98) styr förskolan.  
 
År 2003 tillkom en lag i Sverige om att alla barn ska erbjudas en plats i barnomsorgen senast 
fyra månader efter att ansökan gjorts. Personal som arbetar i de svenska förskolorna måste i 
regel vara barnskötare eller förskollärare. Barngrupperna är oftast indelade i blandade 
åldersgrupper. Grupper med barn i åldrarna ett till tre år är oftast mindre i antalet än vad det är 
i syskongruppen. Barngrupperna har ökat från 13 stycken barn på 1990-talet till att det idag är 
mellan 14 till 16 stycken. I syskongrupper är antalet barn vanligtvis cirka 18 stycken. (År 
2004) Det går också fler barn per personal idag. Förskolorna har vanligtvis öppet måndag till 
fredag och barnen erbjuds tre mål mat per dag. Verksamheten ska erbjuda möjlighet till 
lärande, utveckling och omvårdnad. (Hwang, 2006) 
 
Enligt skolverket3 så är förskolan öppen för barn i åldrarna 1 år upp till fem år under tiden 
som deras föräldrar arbetar eller studerar. Från och med höstterminen då barnet fyller fyra år 
är tre timmar per dag avgiftsfria. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds 
15 timmar per vecka i förskolan.  

3.4 Dokumentation 
 
Här presenteras hur pedagogen arbetar med dokumentation i de båda verksamheterna. 
Dokumentationen är ett viktigt verktyg för att synliggöra processen i barns utveckling och 
lärande. Dokumentationen utgör en stor del av arbetet i Reggio Emilias filosofi.  

3.4.1 Reggio Emilia  
 
Dokumentationen har flera syften bland annat att påvisa vad som har hänt i verksamheten, det 
är också ett sätt att reflektera över det som hänt. Med dokumentation vill man synliggöra för 
barnet, föräldrarna och samhället vad det är barnet har lärt sig genom skapandet men även vad 
det är de gjort. Dokumentationen hjälper pedagogen i sin strävan efter att förstå barnet, genom 
att se hur de agerar och skaffar sig ny kunskap. Den ger pedagogen stöd i sin egen utveckling 
genom att den kan se hur deras eget agerande tillsammans med barnen påverkar dem. När det 
kommer till barnet så kan det ge en ökad förståelse av deras identitet. (Dahlberg & Lenz 
Taguchi (1994) i Barsotti 1997) Dokumentation ska ses som ett verktyg i den lärande 
processen, men om man inte för en öppen diskussion om innehållet så sker ingen utveckling. 
När man öppnar upp för en dialog om innehållet så ges förutsättningar för barnen att se 
sambandet mellan det praktiska och teorin. Dokumentationen hjälper även förskolorna att bli 
synliga och hörda i samhället genom att det visas på utställningar i samhället. (Barsotti, 1997)  
 
När man dokumenterar mycket måste man ha rätt syfte med dokumentationen för att det inte 
ska kränka barnen. Syftet ska inte vara upptäcka barnets innersta utan det ska vara att göra 
dem hörda. Det moderna barnet är en gåta för den vuxna och genom dokumentation 
tydliggörs barnets sätt att tänka och agera. (Vea Vecchi i Barsotti, 1997) 
 
 

                                                            
3 http://www.skolverket.se/sb/d/2406/a/3408 Hämtad 2009-01-13 Kl. 18:48 
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3.4.2 Sverige 
 
Dokumentation har alltid funnits i förskolan i något slag, förr var det genom att läraren gjorde 
små anteckningar. I dagens förskola finns det många olika sätt att välja mellan, som pedagog 
kan man välja att dokumentera genom bland annat observation och intervjuer med barnen 
men i de flesta fallen använder sig man av videofilmning. Genom att filma kan pedagogen se 
hur barnen agerar, löser problem och den kan reflektera över hur den handlade i olika 
situationer (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Den pedagogiska dokumentationen är 
viktig i förskolan för att kunna visa vad som görs. Den är också ett stöd vid diskussioner när 
verksamheten ska utvärderas och utvecklas till det bättre (Lpfö 98). Dokumentation är till för 
att pedagogen ska kunna öppna en diskussion med föräldrarna tillsammans med barnen. De 
två viktigaste orsakerna för dokumentation är det pedagogen gör och tänker samt hur barnet 
förstår sin omvärld (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Med hjälp av dokumentation 
blir fokus på barns lärande, utveckling och den ökade förståelsen för varje enskilt barns behov 
synliggjort.  
 
Många ute i verksamheten anser att dokumentationen är till för att visa att det hänt något i 
verksamheten ungefär som ett ”fotoalbum” men meningen är att pedagogen ska se det som ett 
verktyg för att utvecklas. Många kan uppleva att det är onödigt att dokumentera och att det 
inte finns tid för det då man inte har rätt kunskap inom området. I Läroplanen står det att 
arbetet inom förskolan ska dokumenteras det finns dock inga riktlinjer för hur det ska göras. 
För att utveckla pedagogerna inom dokumentation är det viktigt att man vidareutbildar dem 
och att det ges tid och möjligheter (Persson & Campner, 2000).  

3.5 Föräldrasamarbete  
 
Samarbetet med föräldrarna är grundläggande för att skapa goda grunder för verksamheterna 
att stå på. I detta avsnitt presenterar vi hur detta samarbete ser ut i de båda verksamheterna. 
Båda verksamheterna har som mål att samarbeta med föräldrarna för barnens intresse.    

3.5.1 Reggio Emilia 
 
Basen i Reggio Emilias verksamhet vilar på tre punkter, barnen, föräldrarna och lärarna. Det 
är otänkbart att driva en förskola utan föräldrarna. Det var föräldrarna själva som efter andra 
världskriget startade de första förskolorna. Meningen med förskolan var att föräldrarna ville 
lägga det gamla bakom sig och ge sina barn en chans att bli bättre individer. Förtryck och 
fascism skulle höra till det gamla, istället ville de ge barnen ett nytt samhälle där det fanns 
hopp, demokrati och plats för nya idéer. Föräldrarna ville lyfta fram barnens möjligheter att 
utvecklas och detta hjälpte Loris Malaguzzi dem med genom att tillföra nytänkande 
pedagogik. Föräldrarna tillsammans med ledning och barnomsorgspersonal har varit viktiga 
för att få daghemmen godkända och arbetssättet accepterat. Föräldrarna är också i dag viktiga 
för verksamheten där de är delaktiga när det gäller att fatta beslut som omfattar förskolan. 
Varje förskola har ett råd där föräldrar och personal samt andra intresserade i bostadsområdet 
sitter. Att som förälder vara delaktig ska vara frivilligt (Wallin 1986). 
 
Arbetet med föräldrarna ser väldigt annorlunda ut än i den svenska skolan, den är även mer 
intensiv. De regler som finns säger att avdelningarna ska ha avdelningsmöten fem gånger per 
år tillsammans med föräldrarna. Under dessa möten diskuterar man verksamheten och olika 
projekt som man skulle kunna beröra.  Föräldrarna är lika viktiga som pedagogerna och 
miljön som barnen vistas i (Jonstoij & Tolgraven 2001). 
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Föräldrarna och familjen synliggörs vardagligen i verksamheten då det finns bilder uppsatta, 
men också genom att man hälsar på släktingar och att samtalar om dem. Familjen är viktig när 
barnen byter avdelning för att pedagogerna ska få en så bra bild av barnens identitet.  Det är 
essentiellt för varje förskola att pedagogerna ser till att föräldrarna känner sig behövda i 
barnens och avdelningens utveckling. Därför är det viktigt att verksamheten och de som 
arbetar i den ser till att finna så många sätt som möjligt att göra föräldrarna delaktiga (Jonstoij 
& Tolgraven 2001). 

3.5.2 Sverige 
 
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen.” (Lpfö 98, s.11) 
 

Detta citat ur läroplanen beskriver hur samarbetet mellan förskola och hemmet ska fungera 
och varför det är viktigt med samarbete. I läroplanen för förskolan står det tydligt att de som 
arbetar i förskolan ska verka för att det ska bildas en relation som bygger på tillit mellan 
personalen och barnens familjer samt att de ska visa respekt. Tillsammans ska man i 
arbetslaget arbeta för att föräldrar och barn får en god start i förskolan. De ska också i samtal 
med föräldrarna se till barnets trivsel och dess utveckling både i förskolan och utanför 
verksamheten följs upp. Personalen ska också ge föräldrarna möjligheter att påverka hur 
målen tydliggörs i verksamheten. Man ska som personal i förskolan också ta till vara på de 
synpunkter som föräldrarna har angående verksamheten då det gäller planering och 
verksamhet. 
 
Enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) ska allt arbete med förskolebarn bygga på 
samarbete med föräldrarna eller förmyndare. Med en grund i samverkan med föräldrarna är 
barnens behov och deras förutsättningar det som man ska utgå ifrån. Barn växer upp under 
väldigt skilda förutsättningar, för dem som har problem i hemmet är ett gott yttre nätverk 
betydelsefullt. De skriver vidare att i svensk förskola ska en dialog mellan förskollärare och 
föräldrar finnas, förskolläraren ska fungera som ett stöd för föräldern. Förskolläraren ska 
också kunna ge råd om så önskas. Kommunikationen är viktig i alla former utav samarbete, 
därför är det viktigt att både personal och föräldrar är tydliga i sin kommunikation med 
varandra. Detta för att undvika missförstånd (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001). 

3.6 Pedagogens roll 
 
Nedan redogörs pedagogens roll i de båda verksamheterna. Pedagogens roll ska vara 
vägledande, hjälpande och medforskande i arbetet med barnen. Som pedagog måste man 
kunna inta flera roller för att kunna tillgodose alla barns behov. 

3.6.1 I Reggio Emilia 
 
Som pedagog i Reggio Emiliafilosofin är det viktigt att man ständigt kan förändras och ta till 
sig nya sätt att arbeta på. Mycket av arbetet går ut på att dokumentera, analysera, summera 
och utmana. För att kunna utmana barnen måste man som pedagog föra ett samtal med barnet 
där båda parterna har lika stor betydelse. Syftet med samtalet är att utmana och föra barnen 
vidare i sitt tänkande. Samspelet mellan pedagogen och barnet utgör en stor del av 
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verksamheten då kunskap skapas i samspel. Detta både genom samspel människor emellan 
men även mellan människan och dess omvärld (Jonstoij & Tolgraven, 2001).  
 
Inom Reggio Emilia filosofin talar man om lyssnandets pedagogik, grunden i detta är den tro 
på att barnen är kompetenta att tolka sin omvärld. Pedagogens främsta uppgift blir då att 
lyssna till barnens egna teorier. För att kunna göra det blir dokumentationen ett värdefullt 
instrument att använda sig utav. I dokumentationen utvärderar man och diskuterar under 
processens gång, inte bara i efterhand. På detta sätt kan man utvärdera och reflektera över de 
banor som man valt under själva processen. Genom att arbeta med dokumentationen på detta 
sätt blir den inte bara ett redskap för att stödja barnen i deras läroprocess utan också ett medel 
för pedagogen att lära sig att undervisa. I Reggio Emilia ser man det som viktigt att 
pedagogerna för en dialog och reflekterar gemensamt över processen. Eftersom olika personer 
ser olika saker och detta behöver vi mötas i. Dokumentationen fungerar också som ett stöd för 
minnet vilket är betydelsefullt för vårt lärande. Därför anser man också att det är viktigt att 
pedagogerna tillsammans med barnen stannar upp och tänker igenom den gemensamma 
processen (Reggio Emilia Institutet, nr7, 2003). 
 
Reggio Emilias kunskapssyn utgår från att man som pedagog ser barnen som aktiva individer 
som törstar efter kunskap och som ständigt försöker utvecklas och växa (Barsotti 1997). 
”Nyfikenheten är kunskapens Mecka”. S. 51 (Malaguzzi i Wallin 1986). Kommunikation är 
ett av de viktigaste momenten i barns lärande, därför är det betydelsefullt att pedagogen låter 
barnen uttrycka sig i så många former som det finns i verksamheten.  
Filosofin lägger även vikt vid att barnet ska få forska och upptäcka saker, detta både själv, 
tillsammans med kamrater och med pedagog. När det är något som barnen är speciellt 
intresserade av och vill forska mer runt startar man ett projekt 

3.6.2 I Sverige 
 
Pedagogens ansvar är att följa de mål och riktlinjer som finns i läroplanen, dessa innebär 
bland annat att pedagogen och dennes arbetskamrater ansvarar för att utveckla barnens 
kunskap inom olika områden. Pedagogen ska se till att barnen blir förbereda för det 
kommande vuxenlivet samtidigt som de bejakar vikten av barndomen (Lpfö 98). Som citatet 
nedanför säger så har pedagogen också som uppgift att göra barnen delaktiga i verksamheten.   
 

”Arbetslaget skall ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt 
arbetssätt där barnen aktivt deltar.” (Lpfö 98, S. 8) 

 
Som pedagog i dagens Sverige måste man veta var man står i sitt tänk kring uppfostran, 
undervisning och hur detta påverkar de barn som ännu inte tagit steget in i skolans värld. Att 
kunna se hur världen påverkar barnen och hur de formas av allt som finns runt dem är viktigt 
att kunna som pedagog. En stor del av rollen innebär att kunna planera och förutse vad som 
kommer att ske under aktiviteten så att man är beredd på förändringar. Det viktigaste i 
planeringen är sedan genomförandet, det som barnen gör. Ur genomförandet får man i sin tur 
ut barnens entusiasm att vilja vidareutveckla och komma med egna förslag. Som pedagog tar 
man då tillvara på barnens idéer och låter dem vara delaktiga i sin egen utveckling. Som en 
god pedagog är konsten att kunna se till allas behov livsnödvändig. Att både kunna tillgodose 
föräldrar och barn samtidigt som man tillfredsställer samhällets krav på att man ska ha en 
positiv inverkan på de kommande generationerna (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001).  
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”Förskolepedagogen behöver både gedigen teoretisk kunskap för planering, 
genomförande och utvärdering av sitt arbete och en professionell kompetens 
för att leda en praktisk pedagogisk verksamhet.” (Fagerli, Lillemyr & 
Søbstad 2001, S.15) 
 

Pedagogens roll innebär att den måste vara väl insatt i de verktyg som utformar verksamheten. 
Den måste även kunna omsätta det teoretiska i praktiken, detta är en styrka i pedagogens 
yrkesroll. Detta medför att pedagogen uppfattas som professionell och det blir då lättare att 
utöva sin roll (Kihlström 1998). 

3.7 Sammanfattning  
 
Reggio Emilias filosofi växte fram för att motverka fascismen som rådde i landet efter andra 
världskriget. Sveriges barnomsorg fick fart under andra världskriget men av en annan 
anledning. Kvinnorna behövdes i arbetslivet och behövde någonstans att förvara barnen. Från 
början såg verksamheterna helt olika ut men med tiden har de börjat flätas samman, genom att 
Sverige tar till sig Reggios olika synsätt. Den Svenska läroplanen för förskolan bygger på 
tankar från Reggio. 
 
Båda verksamheterna använder sig av dokumentation fast på olika nivåer. I Sverige finns det 
inte mycket tid för att dokumentera och man lägger fokus på att samla in fotografier och 
dokumentationen blir ungefär som ett fotoalbum. I Reggio lägger mycket tid på att 
dokumentera och det är en del i verksamheten. Med dokumentation vill man synliggöra för 
barnet, föräldrarna och samhället vad det är barnet har lärt sig genom skapandet men även vad 
det är de gjort. 
 
I Reggio Emilia anser man att det är otänkbart att driva verksamheten utan föräldrarna, de är 
delaktiga i alla aspekter av verksamheten. Föräldrarna var också med och startade de första 
förskolorna i Reggio. I Sverige är det staten och skolverket som styr de riktlinjer som 
verksamheten ska utformas efter. Samarbetet med föräldrarna är för att gemensamt verka för 
barnets intresse, Föräldrarna är inte med och utformar verksamheten.  
 
Pedagogen har en viktig roll i de båda verksamheterna, den ska vara en medforskare till 
barnet. I Sverige har pedagogen mål i lpfö 98 som de ska se till att barnet uppnår, medan i 
Reggio så ska pedagogen vara medforskande och lyssnade. Pedagogen ser vad som händer 
under tidens gång, de fångar upp och arbetar vidare med det som barnen är intresserade av.  

4. Teoretiskt förhållningssätt 

4.1 Utvecklingsekologi  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori om barnets utveckling handlar om hur miljön 
som finns runt barnet påverkar dess utveckling. Han menar att samspelet mellan miljön och 
barnet är viktig då det är där utvecklingen sker. Alla barn påverkas olika av miljön beroende 
på deras tidigare erfarenheter. Olika faktorer i miljön har inverkan på barnens utveckling men 
även barnet själv har effekt på miljön (Bronfenbrenner 1977 se Svensson 1998, s121). 

Ett barn påverkas av olika faktorer i olika nivåer och närmast ligger närmiljön så som hemmet 
eller klassrummet för ett barn, alltså det som barnet känner till. På nästa nivå ligger relationen 
mellan, i detta fall mellan hemmet och skolan. Bronfenbrenner menar att denna relation kan 
vara avgörande för hur ett barn utvecklas och lär sig. Han menar att hur väl ett barn lär sig 
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läsa beror inte bara på sättet den lär sig på utan även på relationen mellan hem och skola. På 
tredje nivån finner man bland annat föräldrarnas arbetssituation som en ytterligare påverkan 
på barnets utveckling. I den allra yttersta nivån så ligger traditioner, subkultur och lagar, även 
de påverkar barnens utveckling men inte genom direkt kontakt med barnet. (Bronfenbrenner, 
1979)                                                                                                                                                                     

Mikrosystem är de miljöer som 
barnet befinner sig i. Det kan till 
exempel vara mamma, pappa och 
syskon som tillsammans med barnet 
bildar ett mikrosystem. I detta system 
finns bland annat givna roller och 
sociala relationer. Ju äldre barnet blir 
desto fler mikrosystem ingår den i. 
(Andersson, 1992) 

Messosystemet består av relationer 
mellan personer bland två eller flera 
miljöer där det utvecklande barnet 
aktivt deltar. Systemet består alltså av 
flera olika mikrosystem. För barnet 
gäller det relationen runt hem, skola 
och vänkretsen i grannskapet.  
(Bronfenbrenner, 1979) 

Exosystemet syftar på en eller flera miljöer som inte involverar det utvecklande barnet som en 
aktiv deltagare, men där händelser i miljön påverkar eller påverkas av det utvecklande barnet. 
(Bronfenbrenners, 1979)  

Makrosystemet hänvisar till den påverkan som traditioner, subkultur, lagar, sociala klasser 
och samhället har på barnets levnadsvillkor. (Bronfenbrenner 1977 se Svensson 1998, s121). 
 
Bronfenbrenner menar att enligt studier så påverkas vi av varandra så mycket att om någon i 
närmiljön av barnet, så som mamma, syskon eller lärare genomgår en förändring eller en 
utveckling så gör även barnet det. Han menar även att den ekologiska miljön som påverkar 
barnets utveckling sträcker sig långt bortom de närmaste personerna till barnet.  Detta kan 
man bland annat se då man under livets gång genomgår olika ekologiska övergångar så som 
att börja förskolan, förskoleklass eller skolan. Den information eller förförståelse som barnet 
får innan det går in i en sådan händelse påverkar hur det utvecklas av händelsen. Det som är 
viktigast med denna utvecklings övergång är att den oftast innebär ett byte av roll. Genom att 
barnet byter roll i sin sociala miljö ändras sättet som den bemöts på. Den utvecklas och 
behandlas på ett annat sätt, agerar och gör andra saker, genom denna förändring ändras även 
sättet barnet tänker och känner. Utvecklingen sker inte endast för barnet utan även för de runt 
omkring. Det som med allra största sannolikhet inverkar på att föra barnet vidare i sin 
utveckling är aktiviteter som finns i dess närmiljö. Exempelvis en treåring lär sig i sannolikhet 
lättare att prata om den omges av personer, både vuxna och barn, som pratar och då speciellt 
om de pratar med barnet. (Bronfenbrenner, 1979)  

4.1.1 Rollens betydelse för utvecklingen 
Enligt Bronfenbrenner så finns det två olika slags roller, de roller som barnet själv befinner sig 
i men också de som barnen möter och kan se hos andra. Han menar att barnets utveckling 
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gynnas av ett samspel mellan människor som har olika roller. Under barnets uppväxt kommer 
den att få inta flera olika roller beroende på vilka den integrerar med. Varje roll innebär en 
förväntan på hur barnet ska agera, vad den ska göra och inte, hur den ska vara och inte. Varje 
roll som barnet blir tilldelad påverkar barnets utveckling, även hur dessa roller utformas har 
inverkan på barnets utveckling (Andersson, 1992). Genom att bli given olika roller i verkliga 
situationer så påverkas barnets utveckling, vilken aktivitet och relation som medparterna intar 
avgör vilken utkomst av utveckling som sker. Bronfenbrenner menar att beroende på vilken 
roll man har i situationen så utvecklas man på olika sätt (Bronfenbrenner, 1979). Ett exempel 
på hur rollerna kan påverka utvecklingen är om barnet har en stark roll i familjen där den får ta 
ansvar och vara självständig. Börjar den sedan skolan där den inte behöver ta ansvar och vara 
självständig så är det motsatsen till vad barnet är van vid och detta kan innebära problem med 
anpassningen (Andersson, 1992).  

4.1.2 Förskolans betydelse för utvecklingen 
Förskolan utgör stor betydelse för barnets utveckling bland annat när det kommer till att 
utveckla olika beteenden tillsammans med andra. Även de relationer som barnen utvecklar ser 
annorlunda ut från dem som finns i hemmet och blir därför viktiga. Bronfenbrenner menar att 
barnen lär sig att utveckla nya relationer och att lära sig från andra personer. De lär sig även 
hur man ska handla i situationer då man möter andra vuxna och barn. Genom att vistas i 
gruppmiljöer som finns på förskolan så utvecklas även barns intellektuell och deras förmåga att 
lära sig. Hur väl barnen utvecklar detta beror på pedagogerna och hur väl de stimulerar barnen 
med aktiviteter som stärker intellektet och inlärningen. Ett bra sätt att göra detta är genom att 
ställa frågor, ge instruktioner och besvara barnen. (Bronfenbrenner, 1979) 

Man kan se att de barn som spenderar mer tid i förskolan utvecklar fler och mer komplexa 
beteenden än de som vistas mer i hemmet. Även de relationer mellan barnet och andra 
människor blir bättre och fler för de som är oftare i gruppmiljöer så som förskolan. Denna 
utveckling beror på om barnen blir rätt stimulerade av pedagogerna i verksamheten. Som 
pedagog måste man då ge barnen möjlighet att förnya sig själv genom att inta olika roller. 
(Bronfenbrenner, 1979) 

4.2 Barnet och samhället 

4.2.1 Barndomsforskning 
 
Jens Qvortrup är en dansk forskare som sedan slutet utav 1980-talet varit med i ett projekt 
som det nordiska ministerrådet har gett sitt stöd åt. Tillsammans med andra forskare har han 
studerat samspelet mellan barnen och samhället. Barn påverkar direkt eller indirekt flera 
områden i vårt samhälle men de tas inte på allvar som aktörer (Qvortrup, 1994). Halldén 
(Qvortrup 1985 se Halldén 2007) menar att Qvortrup talar om att det är viktigt att vi inte ser 
barndomen som en övergång till att bli vuxen. Vi bör se dem som den grupp de är. Enligt 
Qvortrup (1994) ska barnen ses som beings och inte som becomings. De ska inte bara 
betraktas som becomings, att de är på väg att bli någonting utan de är redan något, och detta 
har ett värde i sig att studeras. Barnet själv ses som en social aktör. Halldén (Qvortrup 2003 se 
Halldén 2007) skriver att i sin forskning menar Qvortrup att det är viktigt att forska mer om 
barndomen för att förstå barnen. Han menar även att det är viktigt att ge dem mer makt att 
kunna forma sina liv, mer inflytande i sitt eget lärande. Han menar även att vi behöver se 
barnen som en egen grupp i relation till andra grupper, de har tidigare varit i skymundan och 
placerats in i familjen, föräldrarna etc.  
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4.2.2 Barndomen förr och idag 
 
Numera finns en gräns mellan barn och vuxna. Innan industrialiseringens tid var barnen 
integrerade i samhället, de var med vid alla händelser och så snart som de ansågs 
arbetsdugliga fick de börja jobba. Då tänkte man inte heller på att barnen kunde ta skada av 
att se olyckor, våld, sexualitet och dylikt. De var självklara deltagare i samhället, en historiker 
har till och med sagt att barndomen inte existerade förr. Den är en uppfinning i vår kultur 
(Ariés, 1962 i Qvortrup, 1994). Det han då menade var att barndomen fanns tillika med att 
barnen existerade men att begreppet barndom inte var något som någon reflekterade över. 
Barnen skildes inte ut till någon speciell grupp och man tänkte då inte heller på att barndomen 
kunde vara ett problem. Barnen bara fanns där, det tål att tänkas på att begrepp så som 
barndom, familj och ungdom är ganska nya. Idag ser det ut på lite annat sätt. Ur våra nordiska 
dagstidningar kan vi skapa oss en uppfattning om att barn är en börda och ett problem. De 
fordrar både tid och pengar, något som vi upplever vara en bristvara i vårt samhälle. Men 
skulle vi läsa i någon utav de specialtidningar som finns för föräldrar, skulle de ge en bild av 
barnet som något som fyller en viktigt känslomässig funktion hos de vuxna. De är lätta att 
älska, det ses nästan som dåligt om en människa i dagens samhälle inte tycker om barn. 
(Qvortrup, 1994).  

4.2.3 Det moderna barnet och barn som minoritetsgrupp 
 
Den moderna familjen är i behov av självständiga barn. Demokratin har också fått en större 
plats i familjelivet idag då föräldrarna lyssnar till barnens åsiskt. Detta bidrar också till att 
forma dem till mer självständiga individer. Förr var lekplatsen en naturlig mötesplats för 
barnen, alla som växte upp i området levde under ganska lika villkor. Idag ser samhället 
annorlunda ut, barn i samma bostadsområde kan ha väldigt olika levnadsvillkor som är 
beroende av egna intressen samt familjens sociala och ekonomiska förhållanden. Qvortrup 
(1994) hävdar att barn kan ses som en minoritetsgrupp. De är omyndiga, denna jurisdiska 
status delar de med vuxna som har förklarats omyndiga på olika grunder som exempelvis 
utvecklingsstörning etc. för att vuxna ska bli omyndigförklarade krävs en speciell orsak men 
barn blir automatiskt placerade i denna grupp därför att de är unga. Barnen utgör en särskild 
grupp som kan kalla för en minoritetsgrupp. Med minoritetsgrupp menar man inte att det är en 
liten grupp till antalet utan att de som ingår i den inte kan delta i samhällslivet fullt ut. Det 
finns andra grupper utöver dessa i samhället som får makt och kontroll tack var högre status 
och privilegier (Wirth, 1945 i Qvortrup 1994). Detta beskrivande stämmer väl in på barnens 
situation i samhället. De är underordnade en annan makt, de vuxna. Barnen har mindre 
privilegier och status och kan inte delta fullt ut i samhället.  

5. Metod 

5.1 Kvalitativ undersökning 
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. När vi använder 
denna metod syftar vi på att få en djupare förståelse för ämnet och den intervjuades tankar 
kring detta. Enligt Kihlström4 så studerar man i den kvalitativa undersökningen verklighetens 
subjektiv, man är ute efter individuella upplevelser. Alltså hur individen tolkar och formar sin 
verklighet. En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal. Dovermark5menar att 
kvalitativ metod utgår från den hermeneutikens teori som är en tolkningslära där forskaren 
                                                            
4 Sonja Kihlström. 2008-02-18. Vetenskapsteori. Högskolan i Borås 
5 Marianne Dovermark. 2008-02-27. Vetenskapsteorier. Högskolan i Borås  
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tolkar texter och sätter sig in i någons tankar. Den går alltså inte att mäta med hjälp av siffror 
och diagram utan är en muntlig formulering.. Den riktar sig även mycket på den egna 
tolkningen. Enligt Patel och Davidson (2003) så innebär hermeneutik att forskaren försöker 
förstå människlighetens existens genom att tolka och förstå språket. Thurén (2007) menar att 
de forskare som använder sig av hermeneutik tolkar med hjälp av sina erfarenheter, 
upplevelser och sina egna känslor. Patel och Davidson (2003) skriver att på senare tid har 
forskarna även kommit fram till att man kan tolka handlingar och livsyttringar. Metoden 
används främst vid tolkning av human-, kultur- och samhällsvetenskap. De menar även att när 
man använder sig av hermeneutik så utgår man från sina tidigare erfarenheter och sin 
förförståelse när man tolkar. Thurén (2007) tar också upp förförståelse och säger att det är ett 
är ett viktigt begrepp inom hermeneutik. Som forskare är det viktigt att ha en förförståelse av 
det man ska forska om. Men det är även viktigt att man inte använder den förståelsen för 
trångsynt så att man tolkar fel. Det gäller att vara öppensinnad och inte bli inriktad enbart på 
sin förförståelse. 
 

”Förförståelsen påverkas ofta i hög grad av våra värderingar. Förförståelse 
bygger med andra ord ofta på önsketänkande” (Sid 56, Thurén 2004) 

 
Enligt Turén (2007) så finns det kritik som riktar sig mot metoden och den är bland annat hur 
forskaren vet att hon/han tolkar rätt och att de inte bara tolkar vad de själva anser. De 
ifrågasätter även hur de kan kontrollera om deras tolkning är sanningsenlig eller inte.   
Den kritik som ges mot metoden stärks ytterligare då det är svårt att kontrollera om forskaren 
har tolkat informanten sanningsenligt. Turén menar att det kan vara svårt att veta om 
forskaren tolkat utifrån sig själv eller från informantens synvinkel. 

5.1.1 Fenomenografi 
 
Vi kommer att använda delar av fenomenografi som metod i vår undersökning då vi är 
intresserade av att få reda på pedagogers uppfattning om kulturella påverkningar i ett sätt att 
arbeta och tänka på. I fenomenografin har man som avsikt att ta reda på hur människor 
uppfattar sin omvärld, den är en kvalitativ forskningsansats. Alla människor har olika 
uppfattningar och det handlar inte här om att ta reda på hur något är utan att se hur något 
verkar vara för någon skriver Sonja Kihlström (2006). Enligt Kihlström innebär 
fenomenografi att forskaren syftar på att finna variation och att kategorisera människors 
upplevelser av olika skeenden i världen. Det handlar alltså om vad människor tänker på och 
vad de varit med om. Dessa erfarenheter kan komma från både praktiskt handlande och 
teoretisk kunskap. Kihlström (2006) skriver att Marton (1992b) menar att ett problem alltid är 
situationsbundet och beroende utav de människor som är berörda. Med detta menas att något 
alltid upplevs av någon på ett visst sätt. Kihlström talar om att alla människor har olika 
erfarenheter och att dessa påverkar hur vi ser på och upplever vissa fenomen. Vi inser att vi 
med denna metod inte kan avgöra om något är sant eller falskt, vi kan få reda på hur våra 
deltagande uppfattar vårt valda fenomen. 

5.1.2 Intervjuteknik 
 
Vi har valt att använda intervju som redskap för att få kunskap om hur våra fyra deltagande 
pedagoger upplever vårt valda fenomen. I den kvalitativa intervjun är informantens sätt att 
uppfatta sin omvärld och dennes föreställningar utav den som är av intresse och därför får vi 
försöka att skjuta våra egna förförståelser åt sidan skriver Kihlström (2006). Hon liknar den 
kvalitativa intervjun vid ett samtal men att skillnaden mellan dessa två är att intervjun styrs av 
ett bestämt fokus. Vid denna typ av intervju bör den som intervjuar inte ställa ledande frågor. 
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Alla människor bär på skilda erfarenheter och dessa vill intervjuaren hitta. Genom öppna 
frågor tillåts informanten att berätta utifrån sina egna erfarenheter och de följdfrågor som 
ställs kommer inte i en förutbestämd ordning (Kihlström 2006).   
 
Vidare skriver Kihlström (2006) att inför en kommande intervju ska ett syfte med vad som 
ska undersökas utformas. Det är också viktigt att skriva ner sin egen förförståelse för det 
valda femomenet. Hon tar också upp att om inte en förförståelse skrivs ner kan detta leda till 
att delar i utsagan missas eller feltolkas. Enligt Kihlström är bandspelare en fördel under 
intervjuer då allt som sägs under den kan höras i efterhand. Enligt henne är valet utav plats 
viktigt att tänka på, välj en lugn plats utan störande moment. Placeringen av den som 
intervjuar och respondenten under intervjun är också av stor vikt att tänka på. Ögonkontakt 
ska kunna fås men den bör inte kännas onaturlig. Det är bra att ha gott om tid för intervjun så 
att den inte behöver stressas fram eller avbrytas menar Kihlström.  
 
Enligt Kihlström (2006) är det viktigt att veta syftet med intervjun, att det finns en 
medvetenhet kring vad jag vill veta. Då vi skrev våra intervjufrågor försökte vi att hitta frågor 
som fångade in syftet med vår forskning. Vi skrev ner sju frågor som vi fann viktiga för att få 
svar på vårt syfte. I våra intervjuer ställde vi frågor som syftade till att ta reda på 
informanternas upplevelser kring vårt valda fenomen. Hon skriver också som vi nämnt i 
tidigare stycke att placering är viktigt för en bra intervju. Det är bra om intervjun kan 
genomföras på en lugn plats och att alla parter ser varandra utan att det känns jobbigt och 
onaturligt. Val av plats hade informanterna valt ut och det var en lämplig plats där 
intervjuerna kunde ske utan störande moment. Vi satt placerade runt ett ovalt bord vilket gav 
en bekväm placering för alla parter. Vi upplevde att alla parter kände sig bekväma i 
situationen. 

5.2 Genomförande   

5.2.1 Urval 
 
Vi har intervjuat fyra lärare som tillämpar Reggio Emilia i sitt sätt att arbeta med barn eller 
när de utbildar blivande pedagoger. Dessa pedagoger har studerat Reggio Emilias filosofi eller 
är verksamma inom detta område. Vi har genomfört en testintervju för att få en uppfattning 
om frågorna var bra formulerade och om det behövdes göra fler respektive färre. Det är även 
viktigt att göra det för att se om frågorna är relevanta och inspirerar läraren till att utveckla 
sina tankar kring ämnet. Dessa testintervjuer har genomförts med två medstudenter till oss här 
på högskolan. Vi utförde intervjuerna på informanternas arbetsplatser och de varierade i tid 
från ca 15 minuter upp till en timme. Vi gjorde vårt urval genom att läsa på Internet på en 
kommuns hemsida i Västsverige. Där fann vi en förskola som var intressant för oss då de 
visade tydligt att de arbetar med Reggio Emilia. Personalen där får utbildning i filosofin och 
en del av personalen har varit på studiebesök i Italien i Reggios kommun. Därefter kontaktade 
vi förskolans rektor som tilldelade oss 3 pedagoger på denna förskola att intervjua. Den fjärde 
pedagogen arbetar som lärarutbildare på en Högskola i Sverige. Denna pedagog har ett 
brinnande intresse för filosofin och har varit på studiebesök i Reggio.  

5.2.2 Forskningsetik 
 
Etik finns som en grund i alla typer utav aktiviteter bland människor. Dessa etiska 
överväganden styr medvetet eller omedvetet vår vardag. Forskningsetiken är en del och har 
sin bas i den etik som finns i samhället och den umgängeskultur som forskarna är en del utav. 
Dessa forskningsregler är viktiga för att ordna förhållandet mellan forskaren och 
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forskningsobjekten. De forskningsetiska råden som vetenskapsrådet har gett ut innehåller fyra 
huvudkrav som finns till för att värna om individen (Björkdahl Ordell, 2007). 
 
Dessa fyra huvudkrav måste forskaren ta hänsyn till då denne ska genomföra en 
undersökning. Informationskravet gäller att den som forskar ska informera de individer som 
berörs av undersökningen om vad forskningen har för syfte. Som deltagare i en undersökning 
är det individens rätt att själv bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in om de individer som deltar ska 
förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan komma över dessa. Nyttjandekravet gäller att de 
uppgifter om enskilda personer som samlas in under undersökningens gång endast får 
användas i forskningssyfte (Björkdahl Ordell, 2007). 
 
Vi har med dessa fyra huvudkrav i åtanke skickat ut ett missivbrev till de pedagoger som 
tackat ja till att medverka i vår undersökning. I detta fanns information om studiens syfte samt 
att det var frivilligt att medverka. Vi meddelade också i detta brev att de uppgifter som samlas 
in endast kommer att användas till vårt examensarbete och kommer därefter raderas, de 
underrättades även om att intervjuerna skulle spelas in på band. Vi meddelade också 
pedagogerna genom missivbrevet att inga namn eller platser kommer att kunna bli igenkända i 
vår uppsats. 

5.2.3 Analys 
 
Vi började med att lyssna av och renskriva intervjuerna, efter det så lyssnade vi igenom och 
läste dem samtidigt så att vi inte missat något eller skrivit fel. Vårt nästa steg var att analysera 
texten och finna den röda tråden i det insamlade materialet. Vi har sorterat svaren i olika 
frågeområden. Därefter sammanställde vi svaren till det nuvarande resultatet. Utifrån detta 
diskuterade vi vårt resultat med utgångspunkt i vårt teoretiska förhållningssätt.  

5.2.4 Tillförlitlighet/Giltighet  
 
Vid varje intervjutillfälle var vi båda två närvarande för att tillförlitligheten ska bli god. Varje 
tillfälle spelades in på diktafon, detta gjorde att vi efteråt kunde undvika att våra egna 
tolkningar och värderingar präglar resultatet. Vi genomförde en pilotintervju för att se om 
våra frågor är tydliga och tar upp vårt syfte. Detta gjordes på två av våra medstudenter här på 
högskolan. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för de individer som deltar i intervjun. I 
samråd med deltagarna fann vi en lämplig plats där intervjuerna kunde genomföras (Lantz, A. 
2006).  

6. Resultat 
 
Utav de pedagoger som vi har intervjuat är en barnskötare, två förskollärare och en arbetar 
som lärarutbildare. Tre av de fyra pedagogerna har varit på studiebesök ner i Reggio Emilia 
och sett deras verksamheter. Förskollärarna har även läst en Reggio Emilia kurs på högskola. 
Gemensamt för alla fyra pedagoger är intresset för filosofin samt att de alla utövar den i sitt 
arbete 

6.1 Dokumentation 
 
Från våra intervjusvar kan vi nu utläsa att samtliga pedagoger ser dokumentationen som en 
utav de största skillnaderna mellan verksamheterna. Två av pedagogerna som varit i Reggio 
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Emilia på studiebesök upplevde att i Reggios förskolor hade pedagogerna mer tid till att ägna 
sig åt att dokumentera.  
 

”Det jag ser som den största skillnaden är dokumentationen. Nästan allt ska 
dokumenteras för att åskådliggöras, det ska göras på ett medvetet plan. Jag 
som pedagog ska också genom dokumentationen tydliggöra vad jag menar, 
hur tänkte jag här och hur ska vi fortsätta den här processen? Det är 
skillnaden så som jag ser det.” (Pedagog 1) 
 
”Sedan sover alla barnen två timmar så det blir lättare för pedagogerna att 
hinna med att dokumentera och reflektioner. De har ju då lite lättare med 
tider.” (Pedagog 3) 

 
Nästan alla pedagoger var imponerade av Reggio Emilias sätt att dokumentera och hur viktigt 
det var att synliggöra det som barnen gör i verksamheten. En av pedagogerna poängterade att 
de som jobbar i Reggio kommer närmare barnens tankar och funderingar. Detta genom att de 
använder sig utav olika verktyg vid dokumentation för att fånga utvecklingen.  
 

”De får ju höra de stora sanningarna av vad barn säger.” (Pedagog 4) 
 
Genom att Reggio Emilia använder sig av många olika verktyg vid dokumentation så får de 
chans att se och höra vad det verkligen är barnen säger.   

6.2 Uppfostran  

Pedagogerna upplever att synen på barnen påverkar hur de blir uppfostrade. De uppfattar det 
även som att det finns skillnader i hur barnen blir fostrade, vissa drar paralleller mot Sverige 
och Italien allmänt då det gäller uppfostran och andra ser på de två förskoleverksamheterna.  
 

”När det gäller uppfostran skiljer det sig. Enligt läroplanens styrdokument 
står det att vi ska komplettera hemmet, att vi har våran uppfostran, våran 
pedagogik att utöva, det har Reggio också, att barnet ska vara i centrum, 
barn har hundra språk och det utnyttjar man. Enligt den katolska kyrkan så 
var uppfostran väldigt sträng i Italien. Det skiljer sig mycket, de har lydnads 
pedagogik plus Reggio pedagogik.” (Pedagog 2)  

 
En av pedagogerna som var nere i Italien på studiebesök hade skapat sig en uppfattning om att 
barnen nere i reggio verksamheter fick ta mycket eget ansvar vid val av aktivitet. Men vid mat 
situationerna såg det annorlunda ut, då blev de serverade mat och frukt. De fick tillexempel 
inte välja frukt, även maten blev upplagd åt dem. Pedagogen menade att i deras verksamhet är 
barnen involverade i de besluten och de ser det som en lärande situation.  
 
En av informanterna tror att det är vanligt i den svenska förskolan att barnen erbjuds lite 
material vid skapande aktiviteter. Den tror även att detta kan leda till att barnen tappar intresse 
och lusten att lära sig.  
 

”Om man pratar om demokrati också i det här sammanhanget som vi var 
inne på så är det kopplat till, tycker jag i Reggio att varje barn har sitt eget 
språk. Och ju mer material som vi kan bjuda på så tror jag också att varje 
barn på sikt hittar sitt sätt att uttrycka sig.” (Pedagog 4) 
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Två av pedagogerna talar om att processen är viktig i Reggio Emilias tankesätt, det är den som 
är i fokus och inte resultatet. Det är där som pedagogen ser vad barnen lär sig.  

6.3 Kultur   

Alla respondenter anser att vi i Sverige har ett tänk som antingen är svart eller vitt, vi vill gärna 
ha en mall på vad som är rätt och fel. En av respondenterna tar även upp att i Sverige så ska 
man gärna göra samma sak med varje barngrupp år efter år. En av dem anser att det kan vara 
svårt att förklara Reggio Emilia filosofin på grund av att vi är vana vid att alltid bli matade med 
rätt svar.  
 

”Konflikter finns det ju alltid, men tänket är ju inte nytt, men vissa delar att 
släppa det friare och just det där med bokade samlingen och den 
veckoplaneringen som är gjord på måndag morgon och som ska följas, 
höstpärmen som plockas fram varje höst. Det är ju svenska kultur direkt.” 
(Pedagog 3) 

 
”Om man ska förklara filosofin för någon som inte är insatt kan det vara 
ganska svårt. För att de tittar på det med stora ögon och så säger de, men 
herre gud något måste ni ju säga är fel? Eller ni måste väl ändå ge dem rätt 
svar? Lite så där blir det.” (Pedagog 3) 

 
Två av pedagogerna tror att det finns skillnader på de båda kulturerna och med tänkandet i 
filosofin utgår man ifrån det läge eller plats man befinner sig i. Kulturerna har alltid sin 
påverkan i hur arbetet utformas, då man arbetar utifrån sin närmiljö. På grund av detta går det 
inte exakt att kopiera reggio filosofin. Filosofin kan man ta till sig men inte deras kultur helt 
och hållet.  
 

”Men absolut, man ser Italien i Reggioförskolan, vilket också innebär att vi 
inte kan bli det på samma sätt. Vi kan bli Sverige i en Reggioinspirerad 
förskola, men vi måste ju också bottna i vår egen kultur och vår historia.” 
(Pedagog 4) 

 
Två av informanterna tar även upp den Italienska matkulturen och hur den är väldigt 
annorlunda från den svenska. De tar bland annat upp hur pedagogerna får vin till maten, olika 
ostar och hur både barn och pedagoger fick massor av olika rätter serverade. 

6.4 Föräldrar 

En av pedagogerna menar att deras förskola arbetar för att få in föräldrarna i verksamheten, 
det grundar sig på ett frivilligt deltagande. I verksamheten kan man både möta föräldrar som 
anser att man ska hålla sig på varsin kant men även de som är öppna för samarbete. 
Pedagogen anser att det är viktigt med en öppen dialog mellan föräldrar och personal för att 
kunna skapa goda förutsättningar för barnen. 
 

”Vi försöker att börja bjuda in till drop in kvällar och vi börjar se en öppning 
men det är fortfarande väldigt stängt för föräldrarna vill ha det lite så att ni 
är lärare och vi är föräldrar. Men det är också många föräldrar som 
välkomnar denna öppenhet och vill vara delaktiga.” (Pedagog 1) 
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En annan pedagog utrycker starkt sina åsikter om föräldrarnas delaktighet i verksamheten. Den 
anser att det är upp till pedagogerna som jobbar i den svenska förskolan att ställ höga krav på 
föräldrarna om de vill ha sina barn i en Reggio Emilia verksamhet.  

 
”Alltså det handlar inte bara om att lämna och att hämta, man måste själv ta 
del av. Jag tror också att om man ska jobba Reggio inspirerat i svensk 
förskola så måste man också börja ställa krav på föräldrarna, att de är 
delaktiga. Och jag tror också att man som förälder ska fundera på vad det är 
för konsekvens man hamnar i om man väljer en Reggio förskola. För då kan 
man inte bara lämna klockan sju på morgonen och hämta klockan halv fem 
på eftermiddagen. Och vill man inte vara delaktig då ska man inte ha sitt 
barn där.” (Pedagog 4) 

 
En av pedagogerna anser att de nu när de är Reggio inspirerade har ett mer samarbete med 
föräldrarna än de hade när de var en traditionell svensk förskola. De har nu projekt där 
föräldrarna involveras, exempel där de hjälper till med gården men även kvällar där föräldrarna 
tar med sig mat och bjuder på.  

6.5 Pedagogens roll 

Pedagog två och tre som har gått en kurs på högskolan om Reggio Emilia filosofin menar att 
sätta barnet i centrum är en väldigt viktig uppgift för pedagogen. Det är också betydelsefullt 
att erbjuda barnen många olika möjligheter att uttrycka sig själva på. En annan pedagog 
upplever att det är viktigt att inte känna sig tidspressad för det är då lätt att man missar det 
lärande som pågår både hos sig själv och hos barnen.  
 

”Att inte tidsbegränsa utan att se att man lär sig ständigt, det tar bara nya 
vägar. Det är ett evigt pågående lärande som vi måste lära oss att se”. 
(Pedagog 4) 

 
Det kan vara svårt att hejda sig ibland då barnen kommer och ber om hjälp eller när man 
märker att de fastnat. I dessa situationer tycker pedagogen att det är pedagogens roll att inte ge 
dem de ”rätta” svaren utan att ställa öppna frågor för att utmana deras tänkande.  

 
”Det är skaparglädjen. Just det här att sätta sig på händerna, gå inte fram och 
hjälp till, sitt på händerna och se vad de kan, vad de klarar. Utmana dem att 
tänka och ge dem inte färdiga lösningar. Det var väldigt lätt att göra det 
innan, om någon skulle dela på ett papper, - ja men hämta en sax. Istället för 
- hur ska du göra då?” (Pedagog 3) 

 
Det tas även upp under intervjuerna att det kan vara svårt som pedagog att inta rollen som 
reggiopedagog där öppna frågor är en av grunderna för deras arbetssätt.  

6.6 Organisation 

Två utav pedagogerna som varit på studiebesök i Reggio upplever att verksamhetens 
organisation där ger förskollärarna mer tid till att strukturera upp verksamheten. Något som 
imponerade en av pedagogerna var att de i Reggio inte var låsta vid tiden. En av pedagogerna 
menar också att lokalerna har stor betydelse för hur man kan organisera en verksamhet som är 
Reggio inspirerad. 
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”Att tiden är oviktig, det vill säga att man inte kan planera i detalj i för långa 
tider framåt, för då har man också sagt att man inte lyssnar på vad ungarna 
är på väg åt för håll. Och det är viktiga delar som jag tror skiljer dem åt.” 
(Pedagog 4) 

 
”Lokalerna ska vara uppbyggda efter reggio, men de här lokalerna har 
funnits i femtio år och man kan då inte planera reggio.” (Pedagog 2) 

 
Verksamheterna där i Reggio Emilia har sitt stöd i samhället med att strukturera upp sin 
verksamhet, medan vi här i Sverige låter den stå på egna ben. Mentaliteten är att alla ska vara 
delaktiga och ställa upp, allt från att bidra med material till att sitta med i råd om pedagogiska 
frågor.  
 

”För det första så vet jag att nere i Reggio är hela samhället involverat i 
förskolan. Här blir det lätt tycker jag att förskolan får stå på egen hand och 
driva både verksamhet och innehåll. ” (Pedagog 4) 

 
Två av pedagogerna tog att i Reggio hade även politikerna nära personlig kontakt med 
verksamheten. När de var på studiebesök så mötte de flera gånger högt uppsatta politiker som 
visade stolthet över sina förskolor. De menar att det inte förekommer ofta i Sverige att 
politiker engagerar sig personligt i förskolorna.  
 

”Deras arbetsledare och politiker var väldig involverade i verksamheten. Det 
kändes som de va en av pedagogerna. De va inte själva utan de hade en hel 
organisation med sig.” (Pedagog 2) 

6.7 Sammanfattning 

Pedagogerna talar gemensamt om att dokumentationen är den största skillnaden mellan de 
olika verksamheterna. De upplever också att det finns mer tid i Reggios organisation till att 
dokumentera. De tyckte sig också se skillnader i hur uppfostran sker i de båda länderna samt 
de olika verksamheterna. Något som också lyfts i resultatet är att pedagogerna upplever att vi 
i Sverige är vana vid ett lite mer rätt och fel tänk. Därför kan det ibland kännas svårt att 
förklara för andra som inte är insatta tycker de.  
 
 Informanterna tycker det är självklart att kulturella skillnader påverkar filosofin men de 
påpekar också vikten av att man måste ta tillvara på sin egen närmiljö och kultur, för vi kan 
inte kopiera rätt av.  De tar också upp att sätta barnet i centrum är en viktig uppgift för 
pedagogen. Pedagogerna berättar också att de blev imponerade av hur engagerade samhället 
var i förskolan i Reggio om man jämför det med hur det ser ut Sverige. 

7. Diskussion   

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete har varit att ta reda på vad som händer med Reggio Emilias filosofi när 
den kommer in i en annan kultur, i Sverige. Vi har också varit intresserade av hur barnen har 
det, hur deras situation ser ut. Vårt intresse har också varit att se hur föräldrasamarbetet ser ut. 
Vi har genom våra respondenters upplevda erfarenheter skapat oss en uppfattning om detta. I 
följande text diskuterar vi vårt resultat i förhållande till litteratur som vi har tagit till oss. 
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7.1.1 Kulturella skillnader 
 
Om vi ska titta på helheten av resultatet så går det utläsa att kulturen går som en röd tråd 
genom det hela. Eftersom det finns kulturella skillnader mellan Sverige och så kan vi se att 
pedagogerna upplever att kulturen har en stor påverkan i alla aspekter av arbetet. Som 
pedagog kan man bli inspirerad av synsättet på barnet och hur man tar tillvara på sin närmiljö. 
Den kultur man lever i formar hur arbetet ser ut och hur organisationen byggs upp. I detta kan 
vi finna att vi har olika syner på verksamheten och vad det är som har betydelse och 
prioriteras. Vidare menar vi att också förskolornas uppbyggnader grundar sig på olika 
historier. Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att Reggios förskolor restes upp utav föräldrar 
och engagerade hela samhället vid andra världskrigets slut. Från våra resultat kan vi utläsa att 
respondenterna fått den uppfattningen att samhället är oerhört engagerat i verksamheterna. 
Detta tror vi är något som avspeglas ur deras historia. Vår svenska förskola vilar på en annan 
kulturell grund och andra tankar vilket också skapar en annan mentalitet kring verksamheten i 
vår svenska förskola. Då menar en av respondenterna att eftersom Reggio har en annan kultur 
än vad vi i Sverige har så kan vi inte kopiera deras verksamhet rätt av utan vi måste utgå från 
vår egen kultur och historia. Vi tror att det är viktigt att inse att vi i Sverige inte kan bli en 
exakt kopia av Reggio Emilia utan vi måste ta till oss deras synsätt. Då speciellt synsättet om 
barn och kunskap samt att ta tillvara på miljön som omger oss. Det är där vi tror att det måste 
börja.  

7.1.2 Föräldrasamverkan   
 
I resultat så tar en av pedagogerna upp att den anser att man i Reggio Emilia inspirerade 
förskolor här i Sverige bör ställa krav på föräldrarna som vill ha sina barn i en sådan 
verksamhet. Wallin (1986) skriver att som förälder ska delaktigheten i verksamheten ska vara 
frivillig. Vi anser att det är fel att tvinga fram en delaktighet då det kan leda till en dålig 
relation till föräldrarna. Att kunna samarbeta och framförallt att det är ett bra samarbete 
mellan pedagoger och föräldrar är avgörande för barnens lärande och utveckling. Detta tar 
även Bronfenbrenner (1979) upp i sin teori och han menar att detta samarbete påverkar 
barnets utveckling. Detta på grund av att både föräldrarna och pedagogen finns i barnets 
närmiljö och har stor påverkan på barnets utveckling.  
 
I resultatet kan vi utläsa att pedagogerna ser skillnader på hur de som Svensk Reggio Emilia 
inspirerad förskola involverar föräldrarna mer än den traditionella svenska. De ser också 
ytterligare skillnader mellan deras svenska reggioverksamhet och den Italienska 
reggioverksamheten. Enligt Wallin (1986) så är det otänkbart att driva en reggioverksamhet 
utan föräldrarna. Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att föräldrarna har lika stor betydelse 
som pedagogerna och den miljö som barnen vistas i. Även i läroplanen för förskolan (Lpfö 
98) framtonas vikten av föräldrarnas betydelse. Däremot står det inte att föräldrarna ska vara 
delaktiga i att planera verksamheten. Enligt oss så kan den svenska reggioverksamheten inte 
förvänta sig att föräldrarna är lika delaktiga som i Italiens Reggio Emilia. Detta på grund av 
att förskolan i Sverige inte är uppbyggd av föräldrarna utan av staten, samt att den inte är 
uppbyggd för barnen utan för föräldrarnas behov av barnomsorg. Detta tar Martin Korpi 
(2006) upp och menar att staten byggde upp verksamheten när kvinnorna behövdes i 
arbetslivet. I Reggio i Italien är det mer självklart hos föräldrarna att de ska vara delaktiga i 
verksamheten, den mentaliteten tycker vi oss inte se i Sverige. Jonstoij & Tolgraven (2001) 
tar upp att Reggio har en lång historia av kooperativa arbetsformer det var just då det var 
föräldrarna och samhället som grundade de första förskolorna i området.  
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7.1.3 Barnens situation  
 
Qvortrup (1994, 1985) skriver att det är viktigt att se barnen som hela personer inte som om 
de var på väg att bli en person. Barndomen ska inte heller ses som en övergång till vuxenlivet 
utan att de är en grupp att räkna med redan. Pedagogerna i våra intervjuer tar upp hur viktigt 
det är att de som jobbar i Reggio förskolor låter barnen komma fram till sina svar själva och 
att pedagogen ska vara en medupptäckare. Det som Qvortrup skriver tolkar vi som att han 
menar att man ska se barnet som en egen individ som man har tilltro till. Detta ser vi också i 
Reggios filosofi att de har en tilltro till barnet och att de ser barnet som kompetent. Vidare 
säger även pedagogerna att en av deras viktigaste uppgifter är att sätta barnet i centrum. Det är 
också viktigt att se vad som ligger i barnets intresse och se vad som påverkar barnet. Vi tycker 
oss även se detta i den svenska traditionella förskolan och det tror vi beror på att vår läroplan 
har hämtat inspiration från Reggio Emilias filosofi. Martin Korpi (2006) skriver att läroplanen 
är inspirerad av Reggios tankar om barnet och dess utveckling. Bronfenbrenner (1979) menar 
att man ska sätta barnet i centrum för att främja dess utveckling. Han skriver även att allt runt 
omkring barnet påverkar den. Även sådant som inte är i direkt kontakt med barnet. Vi tycker 
att Bronfenbrenner styrker Reggios filosofi och det sätt som de arbetar på. Det är därför 
grundläggande att pedagogen tar hänsyn till hur miljön påverkar barnet. Detta för att kunna 
förstå barnets handlingar och skapa en så bra lärande miljö som möjligt.  
 
I resultatet tar en av pedagogerna upp att de upplevde att situationerna vid maten var väldigt 
olika i de båda verksamheterna. I den svenska förskolan tar man tillvara på tillfället och ser 
det som en lärande situation. Pedagogen poängterar att barnen i Reggio är involverade i alla 
val som görs i verksamheten, men när det kommer till maten så blir de tilldelade maten. Hon 
tar som exempel att i deras egen verksamhet så låter de barnen välja vilken frukt de vill ha. 
Enligt Wallin (1986) så är demokrati en av de grunderna som Reggio Emilia verksamheten 
bygger på. Trots att barnen har stora möjligheter att på verka sin dag i verksamheten genom 
att göra egna aktiva val så finns det undantag. Just vid maten kan vi se att här frångås de 
demokratiska tankarna genom att inte låta barnen vara delaktiga i deras matval. Vi anser att 
det är synd att de inte tar vara på den situationen och använder den i lärande syfte. Att barnen 
är delaktiga i verksamheten anser vi är viktigt för att barnen ska lära sig att ta ansvar för sina 
handlingar och för att vara delaktiga i sin utveckling. Qvortrup (2003) menar att det är viktigt 
att ge barnen mer makt att kunna forma sina liv, mer inflytande i sitt eget lärande. Vilket vi 
upplever att Reggio Emilia tar stor hänsyn till i sin verksamhet. Detta är något som den 
svenska läroplanen också tar upp att pedagogerna ska arbeta för. Genom att låta barnen vara 
delaktiga så påverkar det deras situation i samhället.  

7.1.4 Tiden som bristvara eller tillgång 
 
Från pedagogernas svar kan vi se att de upplever att tiden är en bristvara här i Sverige och att 
det finns gott om den i Reggios verksamhet. Vi anser att eftersom Reggio Emilia filosofin inte 
utgår från någon läroplan har de inga krav på vad det är för mål som ska uppnås innan barnen 
börjar skolan. Därför behöver inte deras arbete bli tidsbundet. I Sverige måste vi följa 
läroplanens riktlinjer och mål, detta gör att vi är tidsbundna och inte har samma möjlighet att 
använda tiden fritt. Genom egna erfarenheter så har vi fått känslan av att pedagogen hela tiden 
känner press på sig att hinna med allt som ska uppnås innan barnen lämnar verksamheten. Vi 
tror att detta grundar sig i hur organisationerna är uppbyggda i de båda verksamheterna. I 
Reggio Emilia ses organisationen som en viktig del för att verksamheterna ska fungera. I 
deras organisation ses allas åsikter som viktiga, förskolan är en angelägenhet för alla skriver 
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Jonstoij och Tolgraven (2001). I Sverige är det skolverket som lagt upp riktlinjer för hur 
verksamheten ska utformas enligt Hwang (2006). 

7.1.5 Slutsats  
 
För att sammanfatta det hela så kan man se tydliga paralleller mellan Kultur och all de 
områden som vi undersökt. Den kultur som finns i landet har en stor betydelse för hur 
verksamheterna utformas. Det påverkar även det sätt som vi arbetar på och hur vi behandlar 
barnen i olika situationer. Precis som en av pedagogerna säger i sin intervju så ser man 
Italiens kultur i Reggio Emilia och då vi har en annan kultur kan vi inte bli det samma utan vi 
får vara en reggio Emilia med svensk kultur.  

7.2 Didaktiska konsekvenser inför kommande yrkesroll 

Genom denna undersökning har vi fått en vidare förståelse för Reggio Emilia filosofin, både 
hur den är uppbyggd och hur den fungerar i Italien och Sverige. Det som vi kommit fram till 
är viktigast för att lyckas med en Reggio Emilia inspirerad förskola i Sverige, är att inse att 
man aldrig blir fullärd och att organisationen hela tiden måste utvecklas genom reflektioner 
och ständigt utbyte av erfarenheter. Eftersom verksamheten enligt filosofin ska utformas efter 
de barn som befinner sig i den så kan man aldrig stå kvar på samma ställe. Reflektion måste 
ske i både ensamhet och i grupp för att verksamheten ska kunna utvecklas och anpassas. Detta 
är även viktigt för att pedagogen ska kunna utvecklas och komma vidare i sitt tänkande.  
 
Ytterligare en viktig aspekt för att lyckas med filosofin är att få en förståelse för att 
verksamheten aldrig går att kopiera rätt av. Eftersom de i Reggio formar sitt arbete utifrån sin 
närmiljö, sin kultur samt sin historia. För att kunna utforma en Reggioinspirerad verksamhet 
så måste vi i Sverige finna vår kultur, historia och se vad som finns i vår närmiljö. Det vi kan 
göra däremot är att ta till oss de aspekter av verksamheten som går att använda i den svenska 
barnomsorgen. Det som man måste ta till sig direkt ifrån Reggio är att arbetslaget har en 
öppen dialog där grunderna för Reggio Emilia tas upp och diskuteras. Det är viktigt att alla 
som arbetar har en gemensam syn. Det gäller då synen på barn, demokrati, kunskap och 
rättigheter.  

7.3 Metoddiskussion 
 
Vi har valt att använda oss utav fenomenografi som inspiration vid vår undersökning för att 
det passade in väl för vårt syfte. Vi har hela tiden varit inne på att intervju var den metod som 
var mest lämplig för vår undersökning. Eftersom att den fenomenografiska intervjun oftast har 
formen av ett samtal har vi insett att vår intervju blev mer lik en halvstrukturerad form med 
fenomenografiska inslag. Båda två närvarade vid varje intervju för att få ut så mycket som 
möjligt vid varje tillfälle men också för att öka tillförlitligheten. Detta visade sig fungera bra. 
Dock har vi i efterhand insett att det hade varit bra med fler intervjuer med fler pedagoger för 
att få mer styrka i resultatet. 
 
Vi borde ha genofört våra provintervjuer på verksamma pedagoger för att bättre ha kunnat se 
hur våra frågor fungerade. Efter de två första intervjuerna märkte vi att vi blivit varma i 
kläderna och att det gick bättre och bättre. Det visade sig också vara bra att vi spelade in 
intervjuerna på diktafon, då vi hade möjlighet att gå tillbaka och lyssna om sekvenserna för att 
se att vi hört rätt. Det minskade också risken för att vi lade in våra egna tolkningar och 
värderingar i resultatet. 
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7.4 Fortsatt forskning 

Under vår forskning så märkte vi att det hade varit intressant att fördjupa sig inom de 
områden som vi har berört. Något som vi tycker skulle vara intressant att forska vidare om är 
föräldrarnas inflytande och delaktighet i verksamheten och hur vi i Sverige skull kunna få 
våra föräldrar mer intresserade och delaktiga i verksamhetens utformning 
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Bilaga 1 

 

Missiv brev 

Hej! Vi är två studenter som heter Ellinor Södergren och Petra Wiking, vi läser vår sista 
termin på Högskolan i Borås, detta innebär att vi nu ska skriva vårt examensarbete som 
kommer att handla om Reggio Emilia. Vårt syfte är att undersöka vad som händer med 
Reggio Emilias filosofi när den lyfts in i ett annat kulturellt sammanhang. Vi kommer att 
använda oss utav intervju som kommer att spelas in på kassettband. Det finns fyra huvudkrav 
då en undersökning ska göras som forskaren ska ta hänsyn till. Informationskravet gäller att 
den som forskar ska informera de individer som berörs av undersökningen om vad 
forskningen har för syfte. Som deltagare i en undersökning är det individens rätt att själv 
bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att de 
uppgifter som samlas in om de individer som deltar ska förvaras på ett sätt så att inte 
obehöriga kan komma över dessa. Nyttjandekravet gäller att de uppgifter om enskilda 
personer som samlas in under undersökningens gång endast får användas i forskningssyfte. 
Utifrån dessa aspekter kommer att ta hänsyn till de pedagoger som kommer att deltaga i vår 
undersökning genom att informera dem om deras rättigheter. (Dimenäs, J (red) 2007) 
 

Tack på förhand! 

Ellinor Södergren Tel: XXX-XXXXXX 

Petra Wiking Tel: XXX-XXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Skillnader/likheter Sverige Reggio  

1. Hur tror du det skiljer sig mellan våra Svenska respektive Italienska (Reggio Emilia) 
förskolor? 

2. Er förskola som nu är Reggio Emilia inspirerad, vilka likheter och skillnader ser ni 
gentemot den svenska traditionella förskolan?  

 
Kulturen  
3. Ser ni spår utav den italienska kulturen i Reggio Emilia? Kan ni ge några exempel? 
4. Hur påverkar den svenska kulturen er Reggio Emilia inspiration, finns det några 

konflikter? Ge praktiska/konkreta exempel.  
 
Barnens situation 
5. Hur vill du beskriva situationen för era barn i förskolan?  

- Vilken plats har de i förskolan och samhället? 
 

Föräldrasamarbete 
6. Hur ser samarbetet med föräldrarna ut?  
7. Ser du skillnader mellan er förskola och den traditionella? Ge exempel. 

 

Berätta om dina upplevelser från ditt studiebesök i Italien och förskolorna i Reggio 
Emilia.  

Exempel: 
- Vad var det som gjorde störst intryck på dig? 
- Vad tog du med dig till ditt arbete här i Sverige? 
- Hur upplevde du kulturen? 
- Vad såg du för skillnader respektive likheter?  
- Annat som du vill dela med dig av.  

 


