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Studien är en kvalitativ, empirisk undersökning som baseras på intervjuer med sex 
pedagoger som arbetar på Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Reggio Emilia-filosofin 
växte fram i norra Italien efter andra världskriget och introducerades i Sverige under 
början av 1980-talet. Inom Reggio Emilia anser man att barn är rika och kompetenta 
och man arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla verksamheten genom att 
bland annat använda pedagogisk dokumentation som arbetsredskap. Syftet med studien 
är att undersöka om och i sådana fall på vilka sätt pedagoger på två Reggio Emilia-
inspirerade förskolor anser att deras förhållningssätt förändrats jämfört med deras 
tidigare yrkesutövning inom förskoleverksamhet. I litteraturgenomgången redogörs för 
ursprunget till Reggio Emilia-filosofin, hur framväxten av den svenska förskolan sett 
ut, när och hur Reggio Emilia introducerades i Sverige samt de grundtankar vi funnit 
centrala inom Reggio Emilias filosofi. Resultatet visar på att pedagogerna har förändrat 
sitt förhållningssätt inom fem områden. De menar att de har förändrat sin syn på barn 
och sitt sätt att arbeta med dokumentation. De strävar efter att göra både barn och 
föräldrar mer delaktiga i förskolans verksamhet samt att göra förskolan mer delaktig i 
samhället. De har även förändrat miljön på förskolan för att barnen ska kunna bli mer 
självständiga och de arbetar nu med åldersindelade barngrupper. I diskussionen 
reflekterar vi bland annat över vikten av att pedagogerna kan motivera inför föräldrar
vad de grundar sitt sätt att arbeta på samt förmedla vad ett Reggio Emilia-inspirerat 
förhållningssätt innebär för dem som pedagoger.
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This is a qualitative, empirical study based on interviews with six educationists working 
at Reggio Emilia inspired pre schools. The Reggio Emilia philosophy originates from 
northern Italy, where it developed after the Second World War. It was introduced in 
Sweden in the early 1980’s. The opinion within Reggio Emilia is that all children are 
rich and competent, and you constantly work on evaluation and development of the 
practice by help of pedagogical documentation, for example. The aim of the study is to 
examine if the educationists at two Reggio Emilia inspired pre schools are of the 
opinion that their approach has changed, compared to how they earlier exercised their 
profession in pre school. In the literary part of the study we describe the origin of the 
Reggio Emilia philosophy, the development of the Swedish pre school, and also when 
and how Reggio Emilia was introduced in Sweden. Furthermore we describe the 
fundamental ideas we have found to be the core of the Reggio Emilia philosophy. The 
result of the study shows that the educationists have changed their approach in five 
areas. They are of the opinion that they have changed their view of children and the 
way they work with documentation. They strive to involve children and parents more in 
the pre school activities, and also to make their pre school more involved in the 
community. The educationists have also changed the surroundings at the pre school to 
give the children the possibility to be more independent, and they are now working with 
age divided groups of children. In the discussion we reflect upon the importance for 
educationists being able to motivate to parents what their practice is based on, and also 
being able to explain the meaning of a Reggio Emilia inspired approach.
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1 Inledning

I inledningen redogörs för varför vi valt att ägna denna studie åt ämnet Reggio Emilia
samt varför det här området är intressant sett ur ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv. 
Avslutningsvis definierar vi några begrepp som är centrala i studien och presenterar 
några centralgestalter inom Reggio Emilias filosofi.

1.1 Bakgrund

Under vår lärarutbildning har vi stött på begreppet Reggio Emilia vid flera tillfällen och 
vårt intresse för att veta mer om detta förhållningssätt har växt då vi upplever att 
Reggio Emilias filosofi är populärt just nu. Vi känner till flera förskolor som gått över 
till denna inriktning liksom en ny förskola som är under uppbyggnad som även den är 
Reggio Emilia-inspirerad. Då vi funderade över vilket ämne denna studie skulle 
behandla så kände vi att det var ett bra tillfälle att skaffa oss fördjupad kunskap om 
tankarna bakom denna filosofi och detta pedagogiska förhållningssätt. Vi tycker att det 
är ett intressant fenomen att flera kommuner väljer att göra stora satsningar på att 
implementera Reggio Emilias filosofi i vissa av sina förskolor och utbilda pedagoger i 
detta förhållningssätt och vi frågar oss varför man väljer att satsa tid och resurser på just 
denna filosofi.

Ytterligare en anledning till vårt intresse är att vi tycker oss se spår av Reggio Emilias 
filosofi i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). För att visa vad vårt resonemang bygger på
ges nedan några exempel på de kopplingar som vi sett mellan Lpfö 98 och Reggio 
Emilias filosofi. Anna Barsotti, som var en av dem som introducerade Reggio Emilias 
filosofi i Sverige, skriver att man genom Reggio Emilias förhållningssätt vill ge barnen 
en tillit till sin egen förmåga och förmedla en känsla av självtillit till barnen. De ska få 
en känsla av att ”jag kan”, känna att de är delaktiga samt att de är en del i en helhet
(Barsotti, 1997). Här ser vi ett samband med följande citat ur Lpfö 98 där det bland 
annat lyfts fram att förskolan ska verka för att barnen ska få en tilltro till sin egen 
förmåga.

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan 
skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 
individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra 
sig och att lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska. (Lpfö 98)

Även Dahlberg och Åsén (2005) skriver om vad Reggio Emilias filosofi står för och 
enligt dem innebär Loris Malaguzzis devis ett barn har hundra språk att alla ”föds med 
en mängd möjligheter, uttryck och förmågor, som alla befruktar varandra och är 
beroende av varandra, men som vi ofta berövas under vår väg genom skolsystemet” (s. 
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198). Inom Reggio Emilia strävar man därför efter att använda många olika uttryckssätt 
som exempelvis bildspråk, drama, musikspråk, talspråk och skriftspråk. Genom detta 
menar man att barnet ges tillgång till hela sin person och på så sätt anses barnet 
utveckla tilltro till sin egen förmåga.  I det som Dahlberg och Åsén skriver om ovan kan 
vi se följande koppling till Lpfö:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan efter att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö 98)

Ytterligare ett exempel är att enligt Reggio Emilia Institutet (2007-09-09) så anser
Loris Malaguzzi att utforskande är ett av de ord som bäst sammanfattar Reggio Emilias 
verksamhet. Vi kopplar detta till följande citat: ”Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.” (Lpfö 98) Dahlberg och 
Åsén (2005) menar även att det statliga slutbetänkandet inför skapandet av förskolans 
läroplan liksom själva läroplanen utgår från en syn på barn och lärande som är starkt 
inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Genom att det går att se kopplingar 
mellan Reggio Emilia och förskolans läroplan samt att det satsas på Reggio Emilia-
inspirerade förskolor på olika platser i Sverige så anser vi att det kan vara intressant att 
undersöka vad som är utmärkande för ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. Vad 
är det som skiljer en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet från en så kallad 
”traditionell” förskola?

1.2 Definitioner av begrepp

Reggio Emilias filosofi – Grut (2005) skriver att detta är en pedagogisk filosofi som 
växte fram efter andra världskriget i staden Reggio i norra Italien. När fascismen föll 
1943 väcktes tankar om ett demokratiskt samhälle och detta syns i Reggio Emilias
förskolor där de har ett nära samarbete med föräldrar och har stöttats av en kommun 
med en stark demokratisk tradition. Brulin och Emriksson (2005) menar att denna 
filosofi präglas av en syn på barn som rika och kompetenta. Man anser att pedagogik 
inte är något statiskt utan den måste hela tiden omprövas utifrån den konkreta 
verksamheten och vara föränderlig. 

I studien används begreppet förhållningssätt istället för begreppet arbetssätt på grund 
av att Andersson (2001) menar att det saknas metodbeskrivningar inom Reggio Emilias 
filosofi. Loris Malaguzzi ville inte skriva ner sina tankar eftersom han ansåg att idéerna 
då stelnade och inte kunde vidareutvecklas. Enligt Wallin (2003) är Reggio Emilia inte 
någon metod utan det representerar ett synsätt eller ett förhållningssätt till barns 
förmågor och lärande.

I studien skriver vi ofta ”inom Reggio Emilia…” samt andra liknande formuleringar 
och vi syftar då inte på staden Reggio utan på verksamheten i de kommunala 
förskolorna där.
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1.3 Presentation av centralgestalter inom Reggio 
Emilia

Här nedan följer en kort presentation av tre personer som vi upplever som centrala i 
Reggio Emilias filosofi.

Loris Malaguzzi – Barsotti (1997) beskriver Loris Malaguzzi som idégivaren till 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi och han var den första barnomsorgschefen för de 
kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dahlberg och Åsén (2005) kallar Loris 
Malaguzzi för eldsjälen och den stora inspiratören till Reggio Emilias filosofi.

Carlina Rinaldi – Efterträdde till viss del Loris Malaguzzi som pedagogisk chef för de 
kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dessförinnan arbetade hon som pedagogisk 
handledare (Dahlberg & Åsén, 2005).

Vea Vecchi – Ateljerista, det vill säga en form av bildlärare, på daghemmet Diana i 
Reggio Emilia (Barsotti, 1997).
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall på vilka sätt pedagoger på två 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor anser att deras förhållningssätt förändrats jämfört 
med deras tidigare yrkesutövning inom förskoleverksamhet.
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3 Litteraturgenomgång

I detta kapitel redogörs först för när, var och hur Reggio Emilia-filosofin började växa 
fram samt hur utvecklingen av förskolan i Sverige sett ut. Dessa avsnitt avser att ge en 
bakgrund till under vilka omständigheter de olika traditionerna har växt fram. Vi 
redogör sedan för Reggio Emilias intåg i Sverige samt de grundtankar som genomsyrar 
Reggio Emilia-filosofin. Avslutningsvis tar vi upp att vi inte funnit någon tidigare 
forskning kring detta ämne.

3.1 Reggio Emilia-filosofins ursprung

Efter andra världskrigets slut 1945, då fascismen föll, började man i byn Cella strax 
utanför Reggio att bygga för en bättre värld. Det som man ansåg vara viktigast för 
framtiden och för demokratin var att bygga daghem åt barnen. Det som tyskarna 
lämnade kvar, till exempel stridsvagnar och järnskrot, då de lämnade Italien togs om 
hand av lokalbefolkningen. Detta såldes och inkomsten från försäljningen bildade en 
ekonomisk grundplåt för det fortsatta arbetet. Många frivilliga arbetade lördagar och 
söndagar med att putsa bort gammalt murbruk från tegelstenar från sönderbombade 
hus. Med dessa byggde man sedan upp ett daghem. Totalt tog arbetet åtta månader. En 
man vid namn Loris Malaguzzi arbetade i trakten som folkskollärare och han hörde 
ryktas om detta daghemsbygge. Loris fyllde 24 år 1945 och under kriget hade han 
studerat det av fascisterna förbjudna ämnet psykologi. Han blev nyfiken på det ovanliga 
bygget och cyklade ut till Cella. I efterhand har han sagt att när han kom dit och såg 
arbetet med daghemsbygget förstod han att ingenting är omöjligt här i världen. Han 
blev starkt imponerad av den initiativförmåga och det mod, hopp och hängivenhet som 
människorna i bygget uppvisade och han erbjöd sig därför att gratis bidra med sin 
kunskap. Daghemmet var beroende av stöttning från omgivningen, bland annat i form 
av mat till barnen. Man anordnade även danser och lotterier för att få in pengar. Under 
de närmaste två åren startades sex nya daghem av olika kooperativ som hade blivit 
inspirerade av detta första nyskapande daghem. Kommunen Reggio var villiga att ta 
över daghemmen, något som även daghemsgrundarna kämpade för, men detta 
motarbetades både på regeringsnivå och av katolska kyrkan som var huvudman för all 
barnomsorg i Italien. Det var inte förrän 1963 som kommunen tog över 
huvudmannaskapet för de daghem i Reggio som dittills hade drivits av privatpersoner. I 
samband med detta blir Loris Malaguzzi utnämnd till kommunal barnomsorgschef i 
Reggio (Wallin 1996). Loris Malaguzzi (ref i Grut, 2005) har uttryckt sin kunskapsteori 
och filosofi på följande vis:

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och 
fantasin görs till varandras motsatser.  (s. 13)
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Enligt Dahlberg och Moss (2006) växte Reggio Emilias filosofi fram i en socialistisk 
miljö och grundade sig bland annat i kvinnors kamp för att förbättra både sina egna och 
sina barns rättigheter. Man ville också motverka en återkomst av fascismen samt skapa 
ett alternativ till den katolska kyrkans undervisningsmonopol. Wallin (1996) skriver att 
då daghemmen i Reggio grundades så var det inte för att erbjuda barntillsyn då de 
vuxna arbetade. Detta behov fanns inte i och med att de flesta kvinnorna inte 
förvärvsarbetade utanför hemmet, utan daghemmen var helt och hållet till för barnens 
skull. 

Dahlberg och Åsén (2005) menar att de människor som var med och byggde upp de nya 
förskolorna i Reggio efter kriget utgick från att ”lydiga människor kan vara farliga 
människor” (s. 193). Med detta som grund ville de skapa en verksamhet som 
motverkade den auktoritära traditionen och som istället utgick från att barn kan tänka 
själva. Man ville med andra ord bygga ett demokratiskt samhälle. Wallin (1996) skriver 
att Reggio har kallats kooperativens huvudstad och de kollektiva tankarna infiltrerar 
samhällets alla nivåer. Det finns en stark demokratisk tradition och ett nyckelbegrepp är 
solidaritet. Människor här är vana vid att själva deltaga aktivt i utformandet av staden. 

3.2 Framväxten av den svenska förskolan

Richardson (2004) skriver att det var år 1854 som den första så kallade barnkrubban 
startade i Sverige. Syftet med barnkrubborna var att ta hand om de barn vars fattiga 
mödrar arbetade utanför hemmet. Den sociala aspekten stod med andra ord i fokus vid 
barnkrubbornas tillblivande. Enligt Simmons-Christenson (1977) så hade det cirka 20 
år tidigare, det vill säga på 1830-talet, även startats småbarnsskolor på flera håll i 
landet. Syftet med dessa var att ge barnen nyttiga kunskaper samt att fostra dem i goda 
vanor. Dagen på småbarnsskolan var därför hårt uppstyrd utifrån olika aktiviteter som 
det ansågs lämpligt att barnen ägnade sig åt. Friedrich Fröbels idéer om lek och frihet 
kom som en motverkan till dessa båda tidiga former av förskoleverksamhet och den så 
kallade Kindergartenrörelsen, som byggde på Fröbels tankar, växte fram sida vid sida 
med barnkrubborna och småbarnsskolorna. Enligt Richardson (2004) var grundtanken i 
denna rörelse att barnen skulle få utvecklas liksom ”plantorna i en trädgård växer upp, 
vårdade av erfarna och kunniga trädgårdsmästares händer i enlighet med naturens 
lagar” (s. 175). Simmons-Christenson (1977) menar att den första egentliga 
kindergarten som öppnade i Sverige startades 1896 i Stockholm (även om viss 
Fröbelinspirerad verksamhet hade förekommit tidigare). Verksamheten byggdes kring 
så kallade ”arbetsmedelpunkter” vilket innebar att barnens aktiviteter utgick från ett 
visst ämne som till exempel årstiden eller ortens förhållanden. Fröbel fick under 1930-
talet konkurrens av andra pedagoger i och med att intresset växte för nya kunskaper 
kring verksamheten runt de små barnen. Samtidigt reformerades arbetet i 
barnträdgårdarna och nya idéer infördes. De tidigare så kallade ”arbetsmedelpunkterna” 
hade stelnat i gamla former och var hårt styrda av barnträdgårdsledarinnorna. Det nya 
som introducerades var begreppet ”intressecentrum” där tanken var att läraren skulle ge 
barnet inspiration till att ägna sig åt ett visst område och läraren skulle sedan se till att 
barnet erbjöds möjligheter att utveckla det vidare. 
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Engagemanget kring förskoleverksamheten var enligt Simmons-Christenson (1977) låg 
i samhället fram till 1930-talet då diskussionerna kring småbarnsverksamheten blev 
mer allmänna. Debatten kring verksamheten för de yngre barnen förnyades genom Alva 
Myrdal.  Hon gav 1935 ut en bok i vilken hon bland annat propagerar för att 
barnkrubborna skulle tas bort på grund av stora brister både miljö- och personalmässigt 
och att alla kommuner borde inrätta så kallade storbarnkammare där barn från alla 
samhällsklasser skulle vara välkomna. Verksamheten skulle vara avgiftsfri och barnens 
vistelsetid på storbarnkammaren skulle variera beroende på barnens behov och 
föräldrarnas arbetstid. Richardson (2004) menar att en av orsakerna till det ökande 
intresset för småbarnomsorgen under 1930-talet är förändrade villkor i samhället som i 
sin tur påverkade familjernas situation, exempelvis att allt fler kvinnor 
förvärvsarbetade. Ytterligare en orsak anser han vara att det inom psykologin vid den 
här tiden fördes fram teorier om barndomens betydelse (till exempel av Freud) och 
dessa teorier spreds i populärvetenskaplig litteratur. 

Enligt Simmons-Christenson (1977) ansåg man i 1941 års befolkningsutredning att det 
var önskvärt att inrätta både daghem och lekskolor där de förra inriktade sig på 
heldagsvård och social omvårdnad, medan de senare skulle ha en pedagogisk 
målsättning. Under krigsåren behövdes den kvinnliga arbetskraften och i riksdagen 
framfördes detta som ett argument för att fler daghem borde öppnas. Under 1950-talet 
minskade behovet av daghemsplatser då efterfrågan på den kvinnliga arbetskraften 
sjönk efter andra världskrigets slut. Utbyggnaden av daghemmen avstannade därför 
medan lekskoleplatserna ökade då fler föräldrar ville att deras barn skulle gå i lekskolan 
eftersom den pedagogiska verksamheten ansågs vara nödvändig för barnens utveckling. 
Under 1960-talet ökade behovet av arbetskraft igen och i och med detta blev även 
efterfrågan på daghemsplatser större. I en statlig utredning från 1967 betonas det att det 
som främst skiljer daghem och lekskola åt är barnens vistelsetid, men att båda 
verksamheterna har samma målsättning. Johansson (1994) menar att från 1975 används 
begreppet förskola som ett samlingsbegrepp för daghem och deltidsgrupp (före detta 
lekskola). Enligt Johansson har deltidsförskolan sin bakgrund i Fröbels kindergarten 
och daghemmen härstammar i sin tur från barnkrubban. 

Simmons-Christenson (1977) skriver att socialstyrelsen utarbetade en arbetsplan för 
förskolan 1975. Detta var ett verk som utkom i flera volymer. 1987 kom det så kallade 
”pedagogiska programmet” som bland annat innehöll de pedagogiska mål som 
förskolan skulle sträva mot, principer för vilket innehåll verksamheten skulle ha och 
vilka arbetssätt som ansågs lämpliga. Richardson (2004) menar vidare att riksdagen 
fattade ett antal beslut 1998 som var viktiga för förskolan. Bland annat beslutades det 
då att förskolan skulle få en egen läroplan (Lpfö 98) i vilken förskolans värdegrund och 
uppdrag deklareras liksom de mål och riktlinjer som verksamheten ska utgå ifrån. Det 
togs även beslut om att tillsynen skulle flyttas från Socialstyrelsen till Skolverket och 
att den tidigare så kallade sexårsverksamheten som hört till förskolans område istället 
skulle benämnas förskoleklass och ingå i det offentliga skolväsendet.
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3.3 Reggio Emilias intåg i Sverige

Sverige var ett av de första länderna som lät sig inspireras av Reggio Emilias filosofi.
Detta skedde genom att Anna Barsotti och Karin Wallin reste till Reggio Emilia 1978
och besökte förskolorna där. Efter detta började förändringsarbetet i Sverige. När de 
kom hem efter denna resa kände de att de ville berätta för andra om sina upplevelser
från verksamheten di Italien. Därför kontaktade de Utbildningsradion och Moderna 
museet och detta resulterade i en utställning 1981, ”Ett barn har hundra språk”, och i en 
bok med samma namn. I samband med utställningen gjorde även Carlo Barsotti en film
om filosofin i Reggio Emilia.  Intresset för utställningen, boken och filmen blev stort 
och detta medförde en stor uppståndelse kring denna pedagogiska filosofi. År 1986 
kom ytterligare en utställning, ”Mer om de hundra språken”. Denna inriktade sig mer 
på processerna i konsten och på vad som händer i barnen istället för på konsten i sig. 
Det ansågs att det blivit för mycket fokus på detta i utställningen innan. I anknytning 
till denna utställning gav både Karin Wallin och Anna Barsotti ut varsin bok. I samband 
med utställningarna hade man lagt ut intresseanmälningar om man ville gå en kurs i 
Reggio Emilias synsätt. Intresset blev stort och 1987 startades två kurser i detta, många 
ville veta mera och ville själva åka ner till Italien. Anna Barsotti anordnade resor och 
åkte med som tolk och föreläsare. Dessutom organiserades resor med speciella syften 
och 1989 anordnades en resa med fokus på ledningsfrågor. Det var så Gunilla 
Dahlberg, som idag är professor vid lärarhögskolan i Stockholm och verksam i Reggio 
Emilia Institutet, och Harald Göthson, som för närvarande är nätverksledare och 
föreläsare på Reggio Emilia Institutet, kom i kontakt med Reggio Emilia och gjorde sitt 
första besök där. Efter deras besök startades ett projekt som handlade om det 
mångkulturella samhället och efter detta projekt bildades Reggio Emilia Institutet
(Jonstoij & Tolgraven, 2001).

Målet för Reggio Emilia Institutet var att öka kunskapen om filosofin på de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia och på så sätt sprida denna och inspirera oss i Sverige. De 
ville även undersöka hur vi skulle kunna arbeta med denna pedagogiska filosofi utifrån 
våra förutsättningar här. Under åren har Reggio Emilia Institutet drivit flera projekt och 
de bildade tidigt ett Sverigenätverk som ska fungera som en mötesplats för pedagogiska 
diskussioner. De anordnar även kurser och föreläsningar samt studieresor till Reggio
Emilia (Reggio Emilia Institutets hemsida 2007-09-09).

3.4 Grundtankarna inom Reggio Emilia

Detta avsnitt är indelat utifrån ett antal områden som vi ser som centrala inom Reggio 
Emilia-filosofin: kunskapssyn, barnsyn, pedagogens roll, lyssnandets pedagogik, 
dokumentation, demokrati samt utformningen av förskolans miljö. Indelningen bygger 
på vår tolkning utifrån den litteratur vi läst. 
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3.4.1 Kunskapssyn 
Inom Reggio Emilia anlägger man enligt Dahlberg och Moss (2006) ett sociokulturellt 
perspektiv på synen på kunskap och lärande. Med det menas att man anser att lärande 
sker i relationen mellan människor och att kunskapen är situerad i en kontext samt att 
läraren och barnet ses som medkonstruktörer av kunskap och kultur. Reggio Emilias 
filosofi är inspirerad av Lev Vygotskys tankar om sambandet mellan tanke och språk 
samt hans idéer om den proximala utvecklingszonen. Dahlberg och Moss menar att 
även John Deweys tankar om att lärande är en aktiv process och inte ett överförande av 
färdigförpackad kunskap har inspirerat Reggio Emilias filosofi. Dewey förespråkade att 
kunskap skapas genom barns aktiva deltagande i olika aktiviteter. Han menade även att 
teori och praktik, innehåll och metod, tanke och kropp inte ska ses som motsatspar utan 
att dessa måste ses som delar som ska samverka med varandra. Förutom Vygotsky och 
Dewey nämner Dahlberg och Moss även Maria Montessori och Jean Piaget som 
exempel på personer vars tankar inspirerat Reggio Emilia-filosofin. Något som är 
utmärkande för Reggio Emilia är att de inte har kopierat någon annans teori utan de har 
istället inspirerats av olika pedagogers tankar och utifrån dessa konstruerat en egen 
filosofi. Här ser vi en koppling till det synsätt som man enligt Wallin (1996) ger uttryck 
för i Reggio Emilias filosofi när man menar att det inte går att kopiera deras verksamhet 
och sätta in den i ett helt annat sammanhang.

Även Lenz Taguchi (1997) menar att man inom Reggio Emilia har inspirerats av 
Vygotskys syn på lärande och lek och att man menar att kunskap konstrueras i en 
process där öga, hand och hjärna möts. Man arbetar mycket med skapande och 
konstnärliga material, men Lenz Taguchi menar att syftet inte är att skapa konstnärliga 
produkter utan man vill genom den skapande verksamheten utveckla och fördjupa 
barnens läroprocesser. Hon menar att genom detta arbetssätt ges tanken mening genom 
handens erfarenhet. Phillips (2005) anser att satsningen på kreativitet inom förskolorna 
i Reggio Emilia till viss del syftar till att utveckla barnens konstnärliga färdighet, men 
att det även syftar till att träna barnen i att ställa frågor, göra iakttagelser samt fatta 
beslut i olika val. 

Enligt Brulin och Emriksson (2005) utgår förhållningssättet i Reggio Emilias filosofi 
från att pedagogerna ska ge barnet möjligheter att erövra sin egen kunskap och tänka 
självständigt. Man ser på barnet som aktivt och kompetent och att det har en kraft att ta 
reda på saker själv. Man lyssnar på dem och låter dem ta ansvar för sitt eget lärande. 
Både pedagoger och barn i Reggio Emilias filosofi förväntas att lära hela tiden. Det 
man lär sig handlar inte så mycket om faktakunskaper i traditionell mening, utan mer 
om att lära sig att lära. Inom Reggio Emilia vill man enligt Brulin och Emriksson få 
barnen delaktiga och lika viktigt som goda relationer mellan barnen och pedagogerna är 
relationerna till staden, regionen och samhället i stort. Barnen ska ses som fullvärdiga 
medborgare med både rättigheter och skyldigheter. Denna filosofi bygger som sagt 
bland annat på Deweys tankar som förespråkade en syn på lärande där forskaren eller 
som i detta fall pedagogen inte ska ge några givna svar och lösningar på problem och 
utmaningar. Kunskap blir då något vi konstruerar i samspel och dialog mellan både 
pedagog och barn och med den praktiska omgivningen. Reggio Emilias synsätt på 
pedagogiken utgår från att det inte finns några fasta regler som ska gälla en gång för 
alla utan pedagogiken måste hela tiden omprövas utifrån det konkreta och vara 
föränderlig.
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3.4.2 Att se det rika och kompetenta barnet
Dahlberg och Åsén (2005) skriver att Loris Malaguzzi ofta pratade om tre olika bilder 
av barn; 1) Det sovande och fattiga barnet, 2) Det vakna men fattiga barnet samt 3) Det 
rika barnet. Enligt Malaguzzi är det den barnsyn som pedagogen uppvisar som sätter 
ramarna för vilka förväntningar hon/han ställer på barnet. Om pedagogen ser på barnet 
som sovande och fattigt så ses det som ett oskrivet blad som ska fyllas på med 
kunskapsinnehåll av den vuxne. Pedagogen varken lyssnar på barnet eller för en dialog 
med det. Om barnet betraktas som vaket men fattigt blir det pedagogens uppgift att 
stimulera barnet så att det utvecklas och barnet saknar ansvar för sin egen kunskap. Det
rika barnet är däremot ett barn som anses ha hundra språk och som har inneboende 
krafter och resurser. Malaguzzi menar enligt Dahlberg och Åsén att även detta barn 
behöver en vuxen vid sin sida, men den vuxnes uppgift är att föra en dialog med barnet 
och att utmana dess tankar så att man tillsammans kan överskrida gränserna för vad 
man tidigare klarat av. Inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi strävar man efter att 
utgå från den sistnämnda barnsynen och alltså se på barnet som rikt och kompetent.
Wallin (1996) beskriver mer om vad man inom Reggio Emilia menar med det rika 
barnet och hon menar bland annat att det inte innebär att man anser att barn föds med
all kunskap i sig och att utvecklingen sker av sig självt utan de behöver vuxna i sin 
omgivning. Med hänsyn till detta så blir lärarens uppgift att ge barnen stöd utifrån det 
sätt som barnen uppfattar ett problem eller en situation på och ge dem möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper med utgångspunkt i den nivå som de befinner sig på för 
tillfället. Wallin menar att detta står i motsats till hur man arbetat inom den traditionella 
förskolan och skolan i Sverige där läraren var den kunniga som skulle överföra kunskap 
till de okunniga barnen.

I Reggio Emilia är man som beskrivits ovan emot förmedlingspedagogik. Barsotti 
(1997) menar att man inom Reggio Emilia istället anser att kunskap aldrig kan vara en 
passiv handling utan det innebär att skapa och detta skall vara en kreativ process. 
Malaguzzi talade om ”individernas förmåga att vilja agera” (Barsotti, 1997, s. 25). Med 
synen på lärande som en aktiv individuell process så är det barnen som ska agera på 
daghemmen och inte de vuxna. Gunilla Dahlberg (2002) skriver att i Reggio Emilia vill 
man tidigt att barnen ska få en tillit till sin egen förmåga att lära. Genom att byta ut vår 
bild av det fattiga barnet med brister och problem och som inte vet så mycket till ett 
barn som är rikt och som även har rika pedagoger och föräldrar så menar Dahlberg att
vi kan skapa ett pedagogiskt rum som rymmer så mycket mer.

Enligt Lenz Taguchi (1997) ser man i Sverige främst barnet som natur medan det i 
Reggio Emilia istället är barnet som kultur- och kunskapsskapare som fokuseras. För att 
börja med barnet som natur så menar Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) att det 
grundar sig i förskolans ambition att tillgodose och värna om hela barnet. Detta är en
idé som har sina rötter i Fröbels pedagogik och Dahlberg och Lenz Taguchi menar att 
det är en markering från förskolans sida gentemot den ämnesuppdelade och mer 
kognitivt inriktade verksamheten som bedrivs i skolan. Denna helhetssyn på barn yttrar 
sig så att man vill ge barn en helhetsförståelse av omvärlden. Fröbels så kallade 
arbetsmedelpunkt, senare kallad intressecentrum och temaarbete, är ett uttryck för 
denna helhetssyn. Tyngdpunkten har lagts vid den totala aktiviteten samt barnet som 
helhet vilket har lett till att den dagliga omvårdnaden, måltiderna med mera har ansetts 
lika värdefulla som all annan aktivitet som bedrivits inom förskolans ram. Alva Myrdal, 
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som aktivt deltagit i debatten kring den svenska förskolans framväxt (se kap 3.2), 
menade att förskolan skulle skapa en grundtrygghet motsvarande den som finns i 
hemmet. Detta innebar att förskolan skulle erbjuda omsorg i form av bra mat, värme 
och omtanke. Dahlberg och Lenz Taguchi (a.a.) menar även att barnet som natur
innebär att man anser att allt finns i barnet och förskolans uppgift är att ge barnet frihet 
att uttrycka sig, bearbeta sina upplevelser och därigenom utvecklas. Den fria leken och 
det fria skapandet värderas ofta högt och det ska vara roligt i stunden. Dahlberg och 
Lenz Taguchi menar att det finns en risk att lärande- och skapandeprocessen glöms bort 
i detta sammanhang. Ser man däremot barnet som kultur- och kunskapsskapande utgår 
man från att barnet är kompetent och nyfiket. Det är ”fyllt av lust att lära, att utforska 
och utvecklas som människa, i en aktiv relation till andra människor” (s. 151). Barnet 
självt är aktivt i den kunskapsskapande processen. Pedagogens uppgift i denna process 
är att växla mellan att vara medresenär, dragkraft och handledare. Pedagogen ska 
stimulera barnets intresse under processen och även vara öppen för de nya vägar som 
arbetet kan ta under resans gång. För att detta ska vara möjligt så menar författarna att 
pedagogerna tillsammans måste reflektera och diskutera över den pedagogiska 
verksamhetens förutsättningar.

Barsotti (2005) skriver att det som stod i centrum för Malaguzzis pedagogik var att 
samarbeta med barnen. ”Det är ett barn som man inte vet allt om - tvärtom vet man 
mycket lite - och som ständigt överraskar en som vuxen med sin kreativitet” (s. 56). 
Pedagogerna ska ge dem verktyg och ställa sin erfarenhet till förfogande för barnen och 
dessa verktyg är ständigt föränderliga. Malaguzzi ville även lösa upp den traditionella 
uppdelningen mellan teori och praktik. Han ville istället föra samman handens och 
huvudets lärande, alltså teori och praktik, till en helhet. Enligt Barsotti (1997) utgår 
man inom Reggio Emilia från barnens intresse och pedagogerna ska tillsammans med 
barnen tillämpa ett utforskande och problemlösande arbetssätt. Detta görs ofta i form av 
tema eller projektarbete som skiljer sig ifrån den svenska förskolans sätt att arbeta med 
tema. Projektarbeten i Reggio Emilia syftar inte till att man vill lära ut om ett specifikt 
ämne och att barnen skall lära in faktakunskaper runt det. Genom projektarbete vill man 
istället skapa helheter och sammanhang samt visa på företeelser som hänger ihop samt 
att barnen ska lära sig att urskilja likheter och skillnader. På så vis strävar man efter att 
barnen ska förvärva vissa grundläggande egenskaper om omvärlden och om sig själva
för att därigenom hjälpa barnen att förstå. I förlängningen vill man genom detta 
arbetssätt få barnen att lära känna sig själva och Barsotti menar att självkännedom är 
grunden till kännedom om andra och till empati. En annan viktig aspekt i detta 
arbetssätt som man vill visa på är att allting är föränderligt. Barnen förändras hela tiden 
och det gör även allt runt omkring dem. I och med att man i temaarbeten låter idéer och 
upptäckter som görs under arbetets gång vara med och styra så vet man inte var de ska 
sluta. Pedagogerna i Reggio Emilia  styrs inte heller av tiden utan låter barnen få tid på 
sig och göra saker i sin egen takt.    

Enligt Reggio Emilia Institutet (2007-09-09) utgår man inom Reggio Emilia från att 
alla barn har behov av att bli sedda och accepterade av alla. Varje barn är en utmaning 
och det kan växa upp på hundra olika sätt till vuxen människa. I Reggio Emilia talar 
man aldrig om ”barn med särskilda behov” utan man benämner det istället som barn 
med särskilda rättigheter. Således ser man olikheten som något spännande och som en
tillgång för hela barngruppen. Även Giudici m.fl. (2006) menar att man inom Reggio 
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Emilia strävar efter att skapa en förskola där individuella olikheter tas tillvara och ses 
som en tillgång och pedagogens uppgift är att ”lyssna” till dessa olikheter. Varje barn 
ska bemötas utifrån sin specifika bakgrund och sin personliga historia. 

3.4.3 Pedagogen som medkonstruktör
Enligt Vea Vecchi (ref i Lenz Taguchi, 1997) är den vuxnes roll i Reggio Emilia inte att 
vara den som kan och vet allt och som informerar barnen om olika saker utan istället 
skall den vuxne delta i undersökandet tillsammans med barnet. Det är viktigt att den 
vuxne ger barnet tid att undersöka samt att den vuxne försöker se vad det är barnet är 
ute efter att veta mera om. Barsotti (1997) menar att synen på barnet som 
medkonstruktör medför en liknande syn på pedagogen. Pedagogens arbete går till stor 
del ut på att kunna lyssna, se och inspireras av det barnen talar om och är intresserade 
av. Att hålla barnens frågor och hypoteser aktuella samt att sedan följa hur de söker 
svar och skapar mening med sin tillvaro. Giudici m.fl. (2006) skriver att ett vanligt 
arbetssätt i Reggio Emilia är att lärarna gör så kallade prognoser över nya och pågående 
projekt på förskolan. Prognoserna sträcker sig över en vecka eller en månad och består 
av ett antal hypoteser som sedan ligger till grund för lärarnas planering. Utifrån 
prognosen förbereder även barn och pedagoger tillsammans det material som kan 
tänkas komma till användning i nu pågående projekt. 

3.4.4 Lyssnandets pedagogik
Under ett studiebesök i Reggio Emilia åhörde Phillips (2005) ett anförande av Carlina 
Rinaldi där hon betonade vikten av ”lyssnandets pedagogik” inom Reggio Emilias 
filosofi. Inom denna ”pedagogik” används inte begreppet lyssna i den snäva 
bemärkelsen att personalen enbart lyssnar på vad barnen säger utan definitionen av 
begreppet lyssna innebär att personalen ska observera och lyssna till barnets alla hundra 
språk, det vill säga alla deras olika uttryckssätt. Phillips refererar till frontfiguren inom 
Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, när hon säger att Reggio Emilias filosofi strävar efter 
att ta till vara barnens hundra språk och synliggöra olikheterna istället för att 
undertrycka dem som ofta sker i både förskola och skola samt i samhället i stort. 
Rinaldi (2006) menar att dialogen är en grundläggande idé i Reggio Emilias filosofi och 
hon anser att en dialog inte enbart är ett utbyte av ord utan en förvandlingsprocess i 
vilken man förlorar möjligheten att kontrollera slutresultatet. Denna process kan leda 
till okända områden och genom detta ges man möjlighet att upptäcka nya saker och 
förstå saker på ett nytt sätt. Detta förutsätter dock att pedagogen aktivt lyssnar in 
barnen.

3.4.5 Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg
Lenz Taguchi (1997) skriver att man inom barnomsorgen i Reggio Emilia har använt 
pedagogisk dokumentation som ett verktyg i arbetet i 30 års tid. Där används det som 
”underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering” (s. 7). 
Genom den pedagogiska dokumentationen strävar man efter att synliggöra barnen som 
kompetenta och aktiva kunskapsskapare. Även Dahlberg och Moss (2006) betonar den 
pedagogiska dokumentationens betydelse. De menar att den bland annat synliggör 
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barnens lärandeprocess samt hur de konstruerar kunskap. Den gör det även möjligt att 
koppla ihop teori och praktik i vardagen och den används som ett verktyg för att 
utvärdera verksamheten samt utveckla läraren i sin yrkesprofession. Ytterligare en 
funktion som Dahlberg och Moss menar att den pedagogiska dokumentationen fyller är 
att den används som ett medel för att involvera både barn, föräldrar och politiker i 
verksamheten. Genom detta har man i Reggio lyckats med att göra förskolans röst hörd 
i olika demokratiska sammanhang. 

Enligt Rinaldi (2006) innebär pedagogisk dokumentation inte att man ska avbilda och 
synliggöra produkten utan istället så ska processen vara det som står i fokus. Hon 
menar också att just genom att processen blir synliggjord så går den att dela med andra. 
Den pedagogiska dokumentationen gör det även möjligt för läraren att reflektera över 
barnens läroprocesser och därigenom kunna utgå från vad det är barnen vill lära. 
Läraren och barnet arbetar sedan tillsammans för att finna det bästa sättet att arbeta 
vidare på. För att dokumentationen ska vara ett medel som ger både barnen och lärarna 
mening med det de gör samt vägledning i arbetet så betonar Rinaldi att den måste 
användas under hela processen och inte bara efteråt. I annat fall så menar hon att 
dokumentationen inte blir en del av lärandeprocessen utan istället visar upp den väg 
som läraren hade förutbestämt att arbetet skulle ta. Rinaldi menar även att 
dokumentationen visar för barnen att det de gör uppmärksammas och ses som 
meningsfullt. Barnen ser att lärarna lyssnar på vad de säger och gör och att deras åsikter 
anses som viktiga. Genom pedagogisk dokumentation kan det synliggöras hur både den 
enskilda individen samt gruppen i stort lär. Det blir synligt vilka strategier de olika 
individerna använder samt hur de olika läroprocesserna ser ut. Dokumentationen ger 
barnet förutsättningar att se på sig själv utifrån, både under och efter lärandeprocessen. 
I och med att den pedagogiska dokumentationen gör det möjligt att återvända till 
tidigare händelser så menar Rinaldi att den härigenom blir en väsentlig del i den 
kunskapsbyggande processen. 

Lenz Taguchi (1997) skriver att man inom Reggio Emilia anser att barnens teorier kring 
olika fenomen kan vara lika sanna som vetenskapliga teorier. Däremot är kanske de 
olika teorierna användbara i olika situationer. Genom att barnen får utgå från sina egna 
teorier och tankar i sitt arbete ges de möjlighet att skapa kunskap som är meningsfull 
för dem själva i stunden. En del i detta arbetssätt är just att pedagogen dokumenterar 
barnens arbete kontinuerligt för att dels ha som underlag för sina egna reflektioner inför 
det fortsatta arbetet och dels för att kunna ge tillbaka barnens tidigare tankar och 
funderingar till dem själva så att de kan bygga vidare på dessa. Pedagogisk 
dokumentation ska ses som ett arbetsverktyg som visar var vi på förskolan befinner oss 
just nu. Detta ligger sedan till grund för ett kontinuerligt förändringsarbete där både 
barn och pedagoger ses som delar i en läroprocess som saknar ett fastställt slutmål. 
Lenz Taguchi ser pedagogisk dokumentation som ett möjligt redskap för att inte fastna i 
invanda handlingsmönster och rutiner. Hon menar att arbeta med pedagogisk 
dokumentation inte innebär att man följer barnen och ligger steget efter utan istället 
kräver det mycket planering av pedagogen i och med att hon/han strävar efter att 
utveckla barnen och därför behöver ligga steget före. Pedagogen måste vara förberedd 
på de tänkbara vägar som barnens undersökande arbete kan ta. 
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3.4.6 Strävan efter att skapa en demokratisk verksamhet
Enligt Giudici m.fl. (2006) är delaktighet ett utmärkande drag inom Reggio Emilias 
verksamhet. Bland annat har man ett så kallat Barndoms-stadsråd som består av 
personalen på förskolorna, föräldrar och andra samhällsmedlemmar. Rådet medverkar 
exempelvis i organisationen av evenemang i förskolan eller staden och de arbetar för att 
skapa nära relationer mellan förskolan och lokala verksamheter och organisationer. 
Man tar även fram förslag till kommunens politik rörande barn i förskoleåldern. Inom 
Reggio Emilia eftersträvar man en dialog och ett samspel mellan de politiska, 
administrativa och pedagogiska instanserna. Detta för att man anser att frågor som rör 
barn och barndom inte kan hanteras skilt från frågor om exempelvis familjen och 
samhället. Dahlberg och Åsén (2005) skriver att man inom Reggio Emilia varnar för att 
förskolor och skolor ofta skapar sig en egen värld utan kontakt med omvärlden. Inom 
Reggio Emilia strävar man efter att motverka detta och man anser att förskolan skall 
vara en självklar del av samhället och vice versa. 

Phillips (2005) menar att två väsentliga grundtankar när det gäller delaktighet i Reggio 
Emilias filosofi är att man sätter värde på barns åsikter eftersom de är 
samhällsmedborgare samt att hela samhället ska involveras i förskoleverksamheten. 
Piazzorna som finns på Reggio Emilias förskolor ses som miniatyrparalleller till de 
riktiga piazzorna i städerna. Piazzan på förskolan består av en stor öppen yta där barnen 
får leka fritt och där de kan träffa barn från andra åldersgrupper på förskolan. Piazzan 
ses som en arena där barnen kan utveckla relationer och Phillips menar att denna 
sociala utveckling och gemenskapsbildande verksamhet kan ses som en grund för 
medborgarskap. 

Loris Malaguzzi arbetade enligt Dahlberg och Åsén (2005) för att barn har rätt att ses 
och behandlas som fullvärdiga medborgare. Om man har denna syn på barn menar 
författarna att det leder till att man inte ser förskolan som en serviceinrättning utan 
förskolan ses istället ”som skapare och bärare av grundläggande kulturella och 
symboliska värden, som en del av ett större och vidare demokratiprojekt” (s. 194). 
Enligt Giudici m.fl. (2006) kan relationen mellan individ och samhälle antingen präglas 
av aktiv delaktighet eller också delaktighet genom delegering. Hon menar att man inom 
Reggio Emilia strävar efter det förstnämnda i och med att man vill att förskolan skall 
vara en plats där demokrati omsätts i praktiken. Inom Reggio Emilia strävar man också 
efter att barn, lärare och föräldrar tillsammans ska utforma idéer och skapa ett 
gemensamt syfte med verksamheten. Man betonar att det inte bara handlar om att ”ta 
del” av verksamheten utan att alla ska ”vara en del av” denna.

3.4.7 Förskolans organisation och utformning
Inom Reggio Emilia benämner man ofta miljön som den tredje pedagogen och detta 
uttryck grundar sig enligt Lenz Taguchi (1997) på att man inom Reggio Emilia oftast 
har två pedagoger som arbetar på avdelningen och att miljön ska vara utformad så att 
den fungerar som en tredje pedagog. Barnen ska kunna utnyttja miljön och materialet 
på sina villkor vilket leder till att allt material är placerat i barnhöjd. Miljön på 
förskolorna inom Reggio Emilia ska vara ett komplement till hemmiljön och därför 
erbjuda andra saker. På förskolan ska barnen erbjudas material som antingen inte finns i 
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hemmen alternativt inte är tillåtna att leka med där. Förskolan ska ge barnen känslan av 
att de får tillträde till något speciellt som är skapat just för dem. Miljön måste också 
vara föränderlig och anpassas efter bland annat olika projektarbeten. Miljön i sig ska 
uppmuntra och stimulera barnen till olika aktiviteter inom det aktuella projektet. 
Dahlberg och Åsén (2005) skriver om att det på varje förskola finns en ateljé och att 
denna förestås av en så kallad ateljerista (bildlärare) som är anställd för just detta 
ändamål. Miljöerna i de ateljéer som finns på förskolorna ska vara utmanande och 
stimulera barnens intresse och kreativitet. 

Lenz Taguchi (1997) menar att man inom Reggio Emilia vill att barnen ska kunna ha 
överblick över vad som sker på förskolan och eftersträvar därför ”genomskinlighet” 
vilket innebär att man ska kunna se mellan de olika rummen och även ha insyn på de 
andra avdelningarna. Trots detta vill man även erbjuda barnen möjlighet till avskildhet. 
Rummen är därför indelade i flera olika verksamhetsdelar, till exempel vattenlek, 
konstruktionsmaterial och botanisk hörna. Vissa delar är bestående inslag i 
förskolemiljön, medan andra är mer tillfälliga utifrån något visst projekt eller tema. Hur 
dagen ska se ut bestäms i samråd mellan barn och personal. Författaren menar att en 
förenklad bild av förskolerummen i Reggio Emilia skulle kunna sägas vara ”ett torg för 
lek, lärande och skapande” (s. 24). Hon menar även att rummen på förskolan speglar 
den syn man har på barn och lärande liksom vilken roll man tillskriver förskolan i 
samhället. Dahlberg (ref i Lenz Taguchi, 1997) menar att till skillnad mot miljön på 
förskolorna i Reggio Emilia så påminner förskolerummen i Sverige om 
ställföreträdande hem. Detta grundar hon på hur rummen är planerade och möblerade 
samt placeringen av materialet. I den svenska förskolan utgör hallen en viktig plats där 
varje barn blir sett och har sin egen plats. Här sker också oftast hämtning och lämning. 
En annan lika viktig plats är matrummet. I Sverige anses matstunden fylla ett 
pedagogiskt syfte, vilket den inte anses göra i Reggio Emilia. Det finns ofta soffor på 
avdelningarna som förstärker hemlikheten. De bord som finns på avdelningarna är ofta 
höga och barnen får klättra på så kallade tripp-trapp-stolar. Materialet är dessutom 
oftast placerat högt upp så att barnen måste be om hjälp. Eventuella vattenleksrum och 
verkstäder har barnen vanligtvis inte fri tillgång till utan dessa används på vissa 
inplanerade tider. 

I Reggio Emilia anser man enligt Barsotti (1997) att åldersindelade avdelningar lämpar 
sig bäst och miljön på varje avdelning är anpassad efter barnens ålder. Även Wallin 
(1981) menar att man inom Reggio Emilia hävdar att det ska vara ålderanpassade 
avdelningar på grund av att man måste utmana och bemöta barnen på olika sätt
beroende på dess ålder och utveckling. Barnen och personalen byter avdelning varje år 
och på så sätt flyttar pedagogerna tillsammans med barnen. Enligt Giudici m.fl. (2006) 
är barnomsorgen i Reggio Emilia också uppdelad i dels så kallade småbarnsförskolor 
(för barn från 3 månader upp till 3 år) och dels 3-6-årsförskolor. 
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3.5 Tidigare forskning

Vi har inte funnit någon tidigare forskning som behandlar på vad sätt pedagoger i 
förskolan har förändrat sitt förhållningssätt då de gått över till att arbeta Reggio Emilia-
inspirerat.
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4 Metod

I det här kapitlet redogörs för studiens metodval, urvalet av intervjupersoner samt hur 
genomförandet av intervjuerna gick till väga. Här beskrivs även hur bearbetningen och 
analysen av materialet genomfördes samt vilka åtgärder som genomfördes för att uppnå
ett forskningsetiskt förhållningssätt och god tillförlitlighet i studien.

4.1 Metodval

I detta avsnitt behandlas kvalitativ metod, intervjuer som datainsamlingsmetod samt 
kvalitativ analys.

4.1.1 Kvalitativ metod
Studien bygger på en kvalitativ, empirisk undersökning där vi har utgått från 
förskollärares uppfattningar om hur de förändrat sitt förhållningssätt när de gått över till 
att arbeta Reggio Emilia-inspirerat jämfört med deras tidigare yrkesutövning inom 
förskoleverksamhet. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994), Patel och Davidson (2003) 
samt Widerberg (2002) kan kvalitativ forskning utföras på många olika sätt och det 
finns ingen fix och färdig beskrivning att följa. Det är upp till varje forskare som 
arbetar med en kvalitativ metod att själv utforma sitt tillvägagångssätt utifrån sin 
aktuella studie.

Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitet om karaktären hos någonting medan kvantitet 
handlar om en mängd av någonting. Hon relaterar det till kvalitativ kontra kvantitativ 
forskning där hon menar att den förra strävar efter att finna ett fenomens innebörder 
medan den senare främst försöker kartlägga förekomsten av fenomenet i fråga. 
Beroende på vilken metod man väljer så följer olika sätt att angripa det område som 
man avser att studera. Om man har en kvalitativ ansats är man intresserad av att söka 
svar på frågor som till exempel: Vad handlar fenomenet om? En kvantitativ ansats leder 
istället till frågor av typen: Hur vanligt är fenomenet och vilka samband finns det? Bell 
(2000) uttrycker det så att en kvalitativ metod innebär att man utgår från människors 
verklighetsuppfattningar för att komma fram till djupare tankar kring ett ämne istället 
för att generalisera utifrån jämförelser mellan många människors åsikter som 
sammanställs i statistik. Då vår ambition inte var att mäta uppfattningar kring ett 
Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt i större skala och kartlägga förekomsten av 
detsamma, utan att mer djupgående ta reda på de enskilda pedagogernas uppfattningar 
ansåg vi att en kvantitativ metod var utesluten.

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en klar skiljelinje mellan kvalitativa och 
kvantitativa studier är att en kvalitativ metod utgår från informanternas perspektiv 
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medan en kvantitativ metod istället utgår från de kategorier som forskaren anser ska stå 
i centrum. I och med att vi ville vara öppna för informanternas uppfattningar och inte 
låsa oss vid att undersöka några förutbestämda teman så anser vi utifrån Alvesson och 
Sköldbergs resonemang att en kvalitativ metod passade bäst i vår studie.

4.1.2 Intervju som datainsamlingsmetod 
Tasker (2000) redogör för olika former av intervjuer och hon menar att dessa kan ha 
olika grad av formalisering. Den mest formella intervjun är helt standardiserad och 
uppstyrd och Tasker liknar den vid en enkät eller en checklista. Hon menar att den här 
typen av intervjuer underlättar sammanställningen och analysen av intervjumaterialet, 
men det ställer extra stora krav på intervjuaren i och med att man måste kunna förutse 
alla de frågor som är viktiga att ställa. Motsatsen till den formella intervjun är en helt 
informell och ostrukturerad intervju som utgår från ett visst tema, men som sedan styrs 
av de svar och reaktioner som informanten ger uttryck för. Detta kräver en skicklig 
intervjuare så att man får fram relevant data och Tasker säger också att analysarbetet 
kan ta lång tid. I studien har vi valt att gå en medelväg mellan dessa båda ytterligheter 
och har utifrån syftet sammanställt ett antal intervjufrågor. Vi har utgått från vissa 
huvudfrågor och på så sätt ställt samma grundfrågor i samtliga intervjuer, även om 
följdfrågorna har varierat. Stukát (2005) kallar denna intervjuform för en 
halvstrukturerad intervju och han säger att man då ofta använder sig av en frågeguide 
med vissa huvudfrågor, men att dessa kan ställas i den ordning som passar bäst i den 
enskilda intervjun. Intervjuaren är även fri att ställa passande följdfrågor. Stukát menar 
att om man däremot använder sig av en helt strukturerad intervju så går man miste om 
möjligheten att fånga upp det oförutsedda i och med att man redan från början bestämt 
exakt vilka frågor man vill ha svar på. Widerberg (2002) menar till och med att en helt 
strukturerad intervju inte kan betecknas som en kvalitativ intervju och därför inte ingår 
i en kvalitativ metod. Studiens intervjufrågor är samlade under benämningen 
”Intervjuguide” (se bilaga 1). Då studiens syfte var att undersöka pedagogernas 
uppfattningar valde vi att inte strukturera upp intervjufrågorna för hårt och strävade 
efter att ställa så öppna frågor som möjligt för att därigenom undvika att styra in 
informanterna på vissa områden. 

En fördel med intervjuer jämfört med enkäter är att det vid en intervju går att vara 
väldigt flexibel och man kan följa upp informantens svar på ett sätt som man inte har 
möjlighet till i en enkätundersökning (Tasker, 2000). Detta stämmer överens med 
Ejvegårds (2003) resonemang då han menar att om man standardiserar intervjufrågor 
för mycket så har man förlorat vitsen med intervju som insamlingsmetod och man kan 
då lika gärna använda sig av enkäter istället. Ytterligare en fördel som både Tasker 
(a.a.) och Stukát (2005) framhåller är att man som intervjuare kan förklara hur man 
menar om man märker att informanten inte tolkar frågan på det sätt som man hade tänkt
sig och på så sätt kan man komma runt eventuella språkförbistringar. Detta visade sig 
behövas vid vissa av intervjuerna och det gällde då den sista intervjufrågan. 

Tasker (2000) anser att det i en intervju är av stor betydelse i vilken ordning man ställer 
olika frågor i och med att det kan påverka om man lyckas etablera en bra kontakt eller 
inte. Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från detta och började alla intervjuer 
med att ställa frågor som behandlade vilken utbildning personen hade och inom vilka 
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verksamheter hon hade arbetat. Genom detta upplevde vi att det blev en lättsam start på 
intervjun och det bildade en bra ingång att ställa de mer reflekterande frågorna kring 
studiens huvudsyfte. 

4.1.3 Kvalitativ analys
I studien syftar analysen till att klargöra vilka innebörder informanterna uttrycker att ett 
Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt har för dem. Starrin (1994) menar att fokus i 
den kvalitativa analysen ligger på att ”undersöka beskaffenheten hos ett fenomen” (s. 
21) medan den kvantitativa analysen istället fokuserar på mängden av ett visst fenomen. 
Starrin menar även att den kvalitativa analysen är inriktad på att urskilja variationen, 
strukturen och/eller processen hos den företeelse som analysen syftar till att studera. 
Han säger vidare att frågor av typen ”Vad kännetecknar denna händelse eller detta 
fenomen?” (s. 23) är utmärkande för denna form av analys. Enligt Starrin kan en 
kvalitativ analys leda till upptäckten av företeelser, egenskaper och innebörder. Starrin 
säger också att det genom en kvalitativ analys kan nås kunskap om vad som 
karaktäriserar en speciell egenskap. I studien strävades efter att synliggöra vad
pedagogerna menar att deras förändrade förhållningssätt innebär varför vi ansåg att en 
kvalitativ analys var mest lämpad i studien.

4.2 Urval

Studien bygger på intervjuer med sex pedagoger som i dagsläget arbetar på Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor, men som tidigare arbetat inom förskoleverksamhet som 
saknar denna inriktning. Vi tog kontakt med rektorer för två Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor för att undersöka om studien fick genomföras på dessa förskolor. Båda gav 
sitt tillstånd och därefter delades missiv (se bilaga 2) ut till de olika avdelningarna. 
Genom detta fick vi kontakt med sex pedagoger som ville medverka i studien. På den 
ena förskolan kontaktade pedagogerna oss för att föreslå lämpliga intervjutider och på 
den andra tog vi kontakt och frågade om några pedagoger ville medverka i studien för 
att sedan kunna avtala intervjutider. Av de sex informanterna är fyra förskollärare och 
två barnskötare. Alla har lång erfarenhet av att arbeta inom förskolan. Den som har 
arbetat kortast tid tog sin förskollärarexamen i mitten av 1990-talet. Alla sex kom i 
kontakt med Reggio Emilias filosofi runt år 2000 och därefter har alla, men vid olika 
tidpunkter, gått en 5-poängskurs vid namn ”Reggio Emilia – ett forskande 
förhållningssätt” vid Högskolan i Skövde. Fyra av pedagogerna går nu en 
påbyggnadsutbildning om pedagogisk dokumentation med IT-stöd som är på 7,5 
högskolepoäng. Alla sex redogör för att de under årens lopp varit på flera föreläsningar 
om Reggio Emilia samt gjort studiebesök på andra Reggio Emilia-inspirerade förskolor. 
Hälften av informanterna har aktivt sökt sig till den Reggio Emilia-inspirerade förskola 
som de arbetar på nu medan den andra hälften arbetade på en förskola som successivt 
började gå över till ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt i början av 2000-talet. I 
detta förändringsarbete blev de erbjudna att gå ovan nämnda Reggio-kurs och det var 
de alla intresserade av att göra. Med andra ord anser vi att hela undersökningsgruppen 
arbetar Reggio Emilia-inspirerat utifrån eget val. 
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Bell (2000) menar att i mindre undersökningar är det svårt att få ett representativt urval 
utan att det då ofta blir ett mer eller mindre tillfälligt urval. Hon menar att detta är 
acceptabelt om man tydligt redogör för hur urvalet gått till samt att man är medveten 
om vilka begränsningar det tillfälliga urvalet leder till. Hon anser även att man i mindre 
studier med tillfälliga urval ibland måste utgå från de personer som frivilligt ställer upp. 
I studien har urvalet inneburit att vi valt ut två förskolor som säger sig arbeta Reggio 
Emilia-inspirerat och på grund av studiens syfte så var endast de pedagoger som
tidigare arbetat inom förskoleverksamhet utan en uttalad Reggio Emilia-inriktning 
aktuella som informanter. 

4.3 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med en pedagog för att undersöka om intervjufrågorna 
svarade mot syftet. Genom att en pilotintervju gjordes så fanns möjlighet att justera 
frågornas utformning samt lägga till eller ta bort frågor. Vi kände dock att de 
intervjufrågor som hade konstruerats uppfyllde sitt syfte varför inga förändringar 
gjordes. På grund av detta lät vi pilotintervjun ingå i undersökningen och intervjusvaren 
analyserades tillsammans med den övriga insamlade datan. Genom pilotintervjun 
upptäcktes dock betydelsen av placeringen av bandspelaren. Under denna intervju låg 
bandspelaren lite för långt ifrån informanten vilket ledde till dålig ljudkvalitet. Vid 
kommande intervjuer placerades bandspelaren närmare informanten.

4.4 Genomförande av intervjuerna

Enligt Tasker (2000) är det två faktorer som är extra viktiga att tänka på vid 
genomförandet av intervjuer. Dels är det presentation av dem som skall genomföra 
intervjun och av studiens syfte och dels ska informanten meddelas om hur 
intervjusvaren kommer att användas. Direkt innan genomförandet av varje intervju 
informerades om att intervjumaterialet kommer att behandlas anonymt och att svaren på 
frågorna kommer att ligga till grund för ett examensarbete i lärarutbildningen vid 
Högskolan i Skövde samt att deltagaren har rätt att dra sig ur under eller efter intervjun 
och att den insamlade datan då inte kommer att användas. För att få tillgång till våra 
kontaktuppgifter så blev informanterna även erbjudna ett exemplar av det missiv som 
tidigare lämnats ut till avdelningarna. 

Stukát (2005) menar att så kallade uppsökande intervjuer är vanligast och att intervjun 
då sker i en miljö där informanten känner sig ”hemma”. Miljön bör vara ostörd i 
möjligaste mån och både intervjuare och informant ska känna sig trygga. I studien 
genomfördes intervjuerna på informanternas respektive arbetsplatser under deras 
arbetstid. De fick själva komma med förslag på intervjutider som passade dem. Detta 
för att de inte skulle känna sig stressade utan att det skulle passa in i den dagliga 
verksamheten på förskolan. Intervjuerna kunde utföras i lugn miljö utan störande 
avbrott och vi alternerade mellan samtalsrum, personalrum och arbetsrum beroende på 
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vilket rum som var ledigt vid respektive intervju. Varje intervju tog mellan 30 och 60 
minuter.

Tasker (2000) betonar att man måste se till att alla informantens svar blir 
dokumenterade och därför användes bandspelare vid intervjuerna. Informanterna blev 
tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in och det gjorde alla. Ejvegård 
(2003) påpekar dock att vissa personer kan uppleva det som hämmande att bli inspelade 
på band under intervjun och det påverkar då deras uttalanden. Vi upplevde dock inte att 
bandinspelningarna hämmade informanterna i deras uttalanden.

Enligt Ejvegård (2003) och Stukát (2005) är det vanligast att det är en intervjuare som 
intervjuar en informant åt gången, men författarna menar att det kan finnas orsaker till 
att det istället är två intervjuare närvarande. Stukát nämner bland annat att en anledning 
till att vara två intervjuare är att man vill komma fram till ett gemensamt sätt att 
genomföra intervjuerna på innan man delar på sig och genomför resterande intervjuer 
på egen hand. Han varnar dock för att då två personer intervjuar en person så finns det 
risk för att informanten känner sig i underläge och att detta påverkar svaren. I studien 
genomfördes pilotintervjun samt de två första intervjuerna av oss båda tillsammans just 
för att komma fram till ett gemensamt tillvägagångssätt som Stukát skriver om. De 
återstående tre intervjuerna genomfördes inte gemensamt utan en av oss genomförde en 
intervju medan den andre genomförde de resterande två. 

4.5 Bearbetning och analys av material

Då alla intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna. Detta material låg 
sedan till grund för den kvalitativa analysen. Utskrifterna lästes enskilt flera gånger och 
anteckningar angående de förändringar i förhållningssätt som vi tolkade att 
pedagogerna gav uttryck för i intervjuerna gjordes individuellt. Efter detta 
sammanställdes anteckningarna till en gemensam tankekarta. I tankekartan sorterades 
den insamlade och tolkade datan och genom detta skapades en överblick över 
materialet. Genom sorteringsarbetet synliggjordes fem faktorer som ansågs vara 
centrala i informanternas svar. Dessa fem centrala aspekter svarade mot studiens syfte 
och bildade därför våra kategorier. Genom tankekartan åskådliggjordes det att det även 
fanns olika aspekter av informanternas förändrade förhållningssätt knutna till respektive 
kategori och dessa aspekter bildade underkategorier. Studiens analys är inspirerad av 
Widerbergs (2002) resonemang då hon menar att då man ska analysera intervjuer så är 
det första man ska göra att läsa igenom utskrifterna flera gånger och föra anteckningar 
över allt som verkar intressant. Hon benämner dessa anteckningar för analystrådar. 
Widerberg redogör för olika sätt att välja ut analysteman, men hon menar att man vid 
kvalitativa undersökningar ofta rekommenderar att man använder sig av ett empirinära 
förhållningssätt. Det vill säga att man utgår från det empiriska materialet och hämtar 
sina teman där ifrån. Hon menar att de så kallade analystrådarna kan utgöra materialet 
utifrån vilket de olika temana framträder. Sorteringen av materialet kan gå till på olika 
sätt och Widerberg menar att man genom sorteringen får en överblick över materialet 
och därigenom kan utläsa centrala teman. 
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Widerberg (2002) menar att kvalitativ forskning alltid handlar om analyser och därmed 
även tolkningar. Både hon och Patel och Davidson (2003) menar att resultatet av en 
kvalitativ analys av intervjuer ofta består av författarens kommentarer och tolkningar
varvade med intervjucitat och det är så studiens resultatredovisning är utformad. I och 
med att intervjuerna spelades in har vi kunnat citera informanterna ordagrant i
resultatet. Bell (2000) menar att bandinspelningar är bra just därför att det genom dessa 
går att styrka eventuella citat.

4.6 Forskningsetiska hänsynstaganden i studien

För att få kontakt med pedagoger som ville medverka i studien så lämnades som 
tidigare nämnts ett missiv ut till de olika avdelningarna på två Reggio Emilia-
inspirerade förskolor där vi frågade om någon var intresserad av att ställa upp på en 
intervju. Innan missiven lämnades ut kontaktades rektorerna på de aktuella förskolorna 
för att få klartecken om att studien fick genomföras där. I de forskningsetiska principer 
som vetenskapsrådet (2007-09-09) har ställt upp ingår fyra huvudkrav vars syfte är att 
skydda individen. I studien anser vi att det så kallade informationskravet uppfylls i och 
med att informanterna upplystes i missivet om syftet med undersökningen och 
tillvägagångssättet för densamma. Där fick de även veta hur den insamlade datan skulle 
komma att användas (till exempel att den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i en 
databas på Internet), att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att dra sig ur när de 
vill under studiens gång. Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna kunde avbryta 
sin medverkan när du ville under arbetets gång och den insamlade datan skulle då inte 
ha använts i studien. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att informanterna är
anonyma i studien och det finns heller inga upplysningar om vilka förskolor vi utfört 
intervjuerna på. För att uppfylla nyttjandekravet så är det bara vi som har tagit del av 
den insamlade datan under arbetets gång och inspelningarna samt utskrifterna kommer 
att förstöras då arbetet med studien är klart. I och med detta kommer ingen utomstående 
att få ta del av de kompletta intervjuerna. 

Vetenskapsrådet (2007-09-09) har även ställt upp ett par rekommendationer kring 
forskarens förhållningssätt i forskningsprocessen. Den första behandlar frågan om att 
uppgiftslämnare bör få ta del av etiskt känsliga avsnitt och liknande i 
undersökningsrapporten innan den publiceras och den andra berör frågan om att 
forskaren bör erbjuda deltagarna i undersökningen att få ett exemplar av den färdiga 
rapporten. Den första rekommendationen är inte relevant i studien då den inte behandlat 
några etiskt känsliga frågor under intervjuerna, men den andra har följts i och med att 
det vid varje intervjutillfälle informerades om att informanten kommer att få ett 
exemplar av det färdiga arbetet.
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4.7 Studiens tillförlitlighet

Stukát (2005) ger flera exempel på vad som kan orsaka reliabilitetsbrist i en studie och 
han nämner bland annat feltolkning av frågor och svar samt felskrivning vid 
bearbetningen av svaren. Genom att intervjuer användes i studien gavs det större 
förutsättningar att uppfatta om någon informant missuppfattat någon fråga än om vi valt 
enkät som insamlingsmetod. Användning av enkät hade eventuellt också kunnat leda 
till en begränsning av studien i och med att våra förutfattade meningar om vad 
informanterna kunde tänkas svara då hade styrt frågorna och därmed även 
informanterna. Genom intervjuerna gavs de istället möjlighet att prata fritt om sina
uppfattningar. Alla intervjuer spelades in vilket förstärker studiens trovärdighet då vi 
haft tillgång till både våra och informanternas exakta formuleringar då materialet 
sammanställts och analyserats. Begreppet validitet står enligt Stukát för ”hur bra ett 
mätinstrument mäter det man avser att mäta” (s. 126). Översatt till den här studien så 
gäller validiteten om de intervjufrågor som ställs ger svar som går att härleda till syftet. 
I intervjuguiden är det framför allt en fråga som direkt svarar mot syftet och det är 
följande: Vad tycker du är utmärkande för ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt 
jämfört med hur du arbetade tidigare? Stukát varnar för att en faktor som kan påverka 
validiteten är att informanten inte svarar helt sanningsenligt utan istället svarar så som
hon/han tror att intervjuaren vill.

Tasker (2000) menar att det alltid finns en risk för att det uppstår viss skevhet (bias) i 
en studies resultat och att detta kan bero på olika saker. Hon nämner bland annat att 
informanten kan vilja vara intervjuaren till lags eller att intervjuaren försöker få 
informanten att svara på ett sådant sätt att det stöder den tes eller teori som intervjuaren 
har. Hon säger också att det inte går att helt undvika risken för skevhet i en studie, men 
att det är viktigt att man är uppmärksam på de fällor som finns. Enligt Tasker är risken 
att en eventuell skevhet i resultatet inte upptäcks om en och samma person genomför 
samtliga intervjuer i studien. Om däremot flera personer genomför olika intervjuer kan 
skevheten bli tydlig då datan ska sammanställas i resultatet.
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5 Resultat

Syftet med studien var att undersöka om och i sådana fall på vilka sätt pedagoger på två 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor anser att deras förhållningssätt förändrats jämfört 
med deras tidigare yrkesutövning inom förskoleverksamhet. Vi har funnit att 
pedagogerna har förändrat sitt förhållningssätt och nedan redovisar vi de fem kategorier 
som vi fått fram genom vår analys av det insamlade intervjumaterialet. Kapitlet avslutas 
med en kommentar till resultatet samt en resultatsammanfattning.

5.1 Pedagogernas förändrade syn på barn

Något som är genomgående i alla intervjuer är att informanterna menar att de har 
förändrat sin syn på barn och därigenom även synen på hur verksamheten ska 
organiseras. Det har också påverkat hur de bemöter barnen. Resultatet visar på tre olika 
sätt att beskriva detta: synen på det kompetenta barnet, att verksamheten ska utgå från 
barnens intressen samt att barnen ska ges valmöjligheter.

Det kompetenta barnet – Detta innebär att pedagogerna anser att barnet har en 
inneboende kraft och vilja att ta reda på saker själv.

Man ser barnet på ett annat sätt tycker jag nu. Det är klart att man såg barnet förut också, 
självklart. […] Man ser kompetensen hos barnen på ett annat sätt. 

Tidigare ansåg man istället att pedagogerna var de som satt inne med kunskaper som de 
sedan förmedlade till barnen.

Det är inte det här lärande som det var förut, att man lärde ut. 

Jag kan känna att inom mer traditionell förskola så är det kanske det att man, man kanske lite
mera ser barn som att de ska fyllas med en massa kunskap. Att de inte har nåt i sig själva, att man 
ska… vi ska lära dom en massa saker och lära dom en massa saker som de absolut inte har någon 
nytta med. 

Pedagogerna menar att de nu tar ett steg tillbaka och väntar in barnet för att se vad som 
händer. Man utgår från att barn har en avsikt med sina handlingar. Tidigare var man 
snabbare med att säga stopp. Nu strävar man istället efter att först ta reda på vad barnet 
har för intentioner innan man agerar. 

Det är den största skillnaden tycker jag, att jag har lärt mig att lyssna och vänta in och tro på, jag 
tror på deras förmåga. 

Denna förändring innebär att man nu ser ett barn som kan och förmår mycket mer 
jämfört med vad man ansåg tidigare.
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Verksamheten utgår från barnens intressen – Under intervjuerna uttryckte 
pedagogerna att de tidigare ofta planerade samlingar och teman utifrån ämnen som de 
bestämde, men nu är det barnens intressen som mer styr vad man arbetar med. 

Nu utgår man mycket från barnens val, man tittar på barnens liv, man tittar på barnen hur de
fungerar. Vad är de mest intresserade av? Vad gör de mest? Vad pratar de om hemma? Och 
sedan kan man skapa ett projekt/tema utifrån det.

Pedagogerna menar att de nu mer lyssnar in vad barnen är intresserade av och utifrån 
detta skapas projekt och teman. Temaarbetena är inte tidsbegränsade och har heller 
inget planerat slut utan det är barnens engagemang som avgör vilka vägar arbetet tar 
och hur länge det håller på. 

Nu frågar man barnen mer: Vad tycker du? Vad tror du? Och liksom man följer deras tankar. 
Förut satt man ju mer som en lärare och berättade precis vad som skulle hända. […] Vi 
pedagoger bestämmer kanske […]  vad vi ska ha för projekt och vad vi ska ha för teman och sånt, 
men ändå så låter vi barnen få prova på. Liksom ja, att man följer dom, deras idéer och så, 
fortsättningen sen då. […] Och så sätter man inte nu jobbar vi två veckor. Utan det får man se. 
Det kan hålla på i två-tre år, man vet inte, eller det blir bara en månad. 

Genom att man nu utgår mer från barnens intresse så menar pedagogerna att det innebär 
att de får släppa en del på kontrollen och inte styra upp verksamheten på samma sätt 
som man har gjort tidigare. De ger uttryck för att de som pedagoger istället ska vara
medforskare som ger barnen verktyg för att ta reda på saker. Pedagogen ska inte vara 
den som ställer alla frågor och ger alla svar utan istället ska lärande ske i en ömsesidig 
process där pedagogerna även lär av barnen. 

Att man ska vara medforskande, det är inte jag som ställer frågan och svaret utan man ska finnas 
med barnen liksom och kanske förutsäga att om vi börjar leka med vatten så imorgon kanske de är 
intresserade att ta stenar och se om de sjunker ner eller vad som händer om man lägger i kork, 
vad som händer om man lägger i fjädrar och då är man ju med och forskar med barnen, men sen 
kan det ju ta andra vägar. 

Tidigare planerade pedagogerna upp kommande aktiviteter medan man nu ser tillbaka 
på vad man har gjort. På den ena förskolan har man till exempel bytt ut begreppet 
”planeringstid” och istället benämnt det ”reflektionstid”. Genom att man nu utgår från 
barnens intressen så blir inte arbetet statiskt och man kan därför inte utgå från samma 
planering år efter år. Pedagogerna menar att arbetet istället sker i en föränderlig process 
som aldrig blir klar.

Inte att jag bestämmer vad vi ska göra utan man försöker vända på det varvet lite. Det tycker jag 
är en stor skillnad. För förut så styrde jag ju upp och försökte få barnen intresserade av det jag 
hade bestämt att vi skulle prata om och då var det ju bra om de tände på den idén och tyckte att 
det var intressant det jag hade bestämt. Nu får man ju försöka tänka tvärt om och sen får man ju 
vara med och känna efter och hela tiden ligga steget före: Om vi nu går in och gör det här, vad 
kan vi behöva nästa gång, för hjälpmedel eller någonting för att kunna driva det här vidare. Som 
pedagog får man ligga före hela tiden. […] Man kan aldrig veta riktigt utan man får försöka 
skapa sig situationer där man tror att… om vi pratar om det här nu så kanske vi kan behöva det 
här och så får man vara lite förberedd på det. 

Från att tidigare ha varit mer styrande och planerat upp aktiviteter från början till slut så 
är pedagogerna nu mer lyhörda för vad barnen visar intresse för och anpassar därför 
verksamheten kontinuerligt efter de vägar som arbetet visar sig ta.
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Barnen ges valmöjligheter – Pedagogerna betonar att barnen ska få möjlighet att få 
göra val och att dessa val i möjligaste mån ska få styra verksamheten. Pedagogerna 
bestämmer inte som tidigare att alla exempelvis ska ha samling eller arbeta med lera, 
utan istället erbjuds barnen att delta i olika aktiviteter eller arbeta med olika material 
och de barn som är intresserade arbetar med detta medan de övriga får välja något 
annat. 

En skillnad är väl också att alla inte behöver göra allt. 

Till exempel att man ska måla, det är också viktigt att inte alla måste måla om man inte vill utan 
man får göra någonting annat. 

Tidigare skulle alla göra samma eftersom pedagogerna ansåg detta som rättvist. Nu 
anser man istället att rättvisa är att man ser till varje enskilt barns behov och 
önskningar. Genom att var och en nu får ”ha sitt eget kunnande” och att alla får lära sig 
saker på sitt sätt så berikar det mer i gruppen än om alla ska göra på samma sätt.

Man ser varje barn och varje barn ska ses utifrån den de är.

Pedagogernas förhållningssätt är tillåtande på så sätt att barnen får göra val och att 
dessa val respekteras, men det betyder inte att barnen får göra precis som de vill.

Men som sagt var det betyder ju inte att barnen får bestämma allting i det här. 

Pedagogerna betonar vikten av att alla barn inte behöver göra allt. De respekterar nu om 
ett barn inte vill vara med på aktiviteten på ett annat sätt jämfört med hur de gjorde
tidigare. 

5.2 Olika sätt att arbeta med dokumentation

Att använda sig av dokumentation ses av pedagogerna som ett viktigt arbetsredskap 
inom Reggio Emilias filosofi och informanterna nämner två olika sätt att arbeta med 
detta: vanlig och pedagogisk dokumentation.

Vanlig dokumentation – Pedagogerna menar att detta är då man tar bilder för att till 
exempel visa upp vad man gjort på förskolan eller när man vill synliggöra exempelvis 
kamratskap mellan barnen. 

Jag gör fortfarande fotoalbum och alltså dokumenterar roliga saker för det händer ju grejer hela 
tiden som är häftiga. […] En del dokumentationer kan ju bara vara: Idag hände det här när vi var 
ute och se vad häftigt. 

Denna form av dokumentation arbetade de med även tidigare.

Pedagogisk dokumentation – Denna form av dokumentation syftar enligt pedagogerna 
till att synliggöra en process eller ett lärande. 
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Att synliggöra barnens läroprocesser som blir så tydligt i Reggio – inspirerat arbetssätt. Det gör 
vi genom den här dokumentationen som vi håller på med här och den blir så tydlig i våra 
portfoliopärmar.

Dokumentationen kan sedan användas på olika sätt. Dels kan den ges tillbaka till 
barnen så att de kan se när, var och hur de lärde sig något och man får då även 
möjlighet att diskutera detta med barnet i fråga. 

Man synliggör läroprocesser, inte bara för barnen utan även för föräldrar och andra som kommer 
utifrån. Men framförallt för barnen.

Pedagogerna menar att pedagogisk dokumentationen även kan användas som ett 
underlag för dem då de diskuterar kring hur de kan utveckla verksamheten.

Det optimala är om man kan synliggöra en process eller ett lärande eller på nåt sätt se att det, 
som man sen kan prata om med sina arbetskamrater. Om man kan ha pedagogisk dokumentation 
som vi pratar om: Hur kan vi gå vidare här? Titta här, nu har han upptäckt det här, hur går vi 
vidare? Hur kan vi skapa förutsättningar för att detta barn ska ta nästa steg i sin utveckling?

Pedagogerna betonar att skillnaden från tidigare är att dokumentationen nu är till både 
för barn, pedagoger och föräldrar och att barnen lär sig av dokumentationen. Förr satte 
man mest upp bilder på väggarna för att föräldrarna skulle se vad barnen gjort.  

5.3 Att skapa en känsla av delaktighet  

Pedagogerna talar om sin förändrade syn på delaktighet och här nämner pedagogerna 
tre aktörer: barnen, föräldrarna och samhället.

Delaktiga barn – Pedagogerna vill få barnen delaktiga i sin egen vardag.  De arbetar 
även med demokrati och kamratskap.

Att göra saker och ting tillgängliga, då kan man ju känna att man kan vara med och påverka och 
vara delaktig. 

Pedagogerna strävar efter att göra barnen delaktiga genom att göra saker och ting 
tillgängliga samt låta dem vara med och påverka verksamheten.

Delaktiga föräldrar – På de båda förskolorna vill man få föräldrarna att känna sig 
delaktiga. På den ena förskolan planerar man bland annat att erbjuda kaffe inne på 
avdelningarna dagligen och inte som förut bara vid speciella tillfällen på så kallade 
”drop in-fika”.  

Och sen kanske den här inställningen till föräldrar också att man…  jag tycker att det är viktigt att 
man ser dem som delaktiga i barnens vardag. Och sen på förskolan så vill man helst ha med 
föräldrarna, att de inte ser oss som några proffs utan att de är lika viktiga. […] Hallen ska vara 
välkomnande så att föräldrar känner… att de känner sig välkomna och att de blir synliggjorda på 
något vis med bilder till exempel, att de blir presenterade där i hallen. […] Egentligen ska 
föräldrar känna att de kan gå längre in. De ska inte behöva stanna ute i hallen. 
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Förskolorna har även föräldraforum som har möten med jämna mellanrum där 
föräldrar, pedagoger och rektor träffas för att diskutera gemensamma angelägenheter.

Delaktighet i samhället – Pedagogerna strävar efter att förskolans verksamhet ska bli 
mer integrerad i samhället.

Vi tar våra små stafflier och går ut och tittar på naturen och målar […] och så gör man lite
fotografier som får sitta kvar eller målningarna får sitta kvar och så kan folk se att: Jaha, så har 
barnen gjort på Ekorren. [Fingerat namn] 

När en av pedagogerna pratar om förskolans placering i samhället så säger hon 
följande:

Här är det många människor som går runt omkring, som går förbi, som stannar och pratar och 
det är ju så det ska vara egentligen och inte att förskolan eller skolan ska ligga som en liten oas 
för sig själv. 

Pedagogerna uttalar att de eftersträvar att synas mer i samhällsbilden.

5.4 En miljö som utvecklar självständighet

Pedagogerna menar att utformningen av miljön har genomgått stora förändringar då 
förskolorna gått över till ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. De anser att 
miljön numera är mer tillåtande och de benämner även miljön som den tredje 
pedagogen.

En tillåtande miljö – Enligt pedagogerna så är nu allt material på avdelningarna
placerat i barnhöjd. Detta leder till att barnen inte behöver be en vuxen om hjälp för att 
ta fram olika material eller i andra vardagliga situationer. 

Det är ju lätt att referera till hur man gjorde förut om det var något barn till exempel som var 
törstig så gick man och hämtade. Då tog man ner ett glas där högt uppifrån, fyllde på vatten och 
gav det till barnet. Istället för som nu till exempel: 
– Jag är törstig. 
– Ja gå och hämta dig ett glas vännen och ta fram en stol, om man inte har låga diskbänkar, och
ta dig lite vatten. 
Ännu bättre är ju om det finns på den nivån så att de inte behöver komma till mig och säga att jag 
är törstig utan är jag törstig så kan jag direkt själv se till så att jag får vatten.

Tidigare har mycket material funnits högt upp i skåp och på hyllor. Pedagogerna menar 
nu att barnens självständighet har ökat genom att materialet har flyttats ner. På så sätt 
kan barnen själva välja vad de vill göra och de ser även vilka valmöjligheter som finns. 
Detta kunde de inte förut när vissa material fanns inne i skåp.

Så tänkte man inte förut med de här hyllorna, man hade pussel ganska högt upp förr i tiden på 
avdelningarna, även i skåp och färger högt upp. Man tänkte inte på att barnen är ganska duktiga 
på att fixa det här själva. Under ledning och om man introducerar material rätt ifrån början. Det 
är mycket som har hänt.
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På avdelningarna hade man tidigare höga bord och så kallade tripp-trapp-stolar medan 
man nu har låga bord och stolar som är anpassade efter barnens längd. 

Miljön är ju väldigt förändrad mot vanligt, alltså det är låga bord och allt är på deras nivå och… 
ja, en tillåtande miljö. 

Nu är det lågt och trevligt och man kan sätta sig vart som helst och lägga pärlplattor och pussla. 
De fixar saker och ting själva. Även de små barnen på den minsta avdelningen kan sätta sig på sin 
stol själv. Det är inte så lätt att klättra upp på en tripp trapp stol med bygel.

Dessa förändringar i miljön har de utfört för att ge barnen förutsättningar för att klara 
sig mer själva och inte vara beroende av en vuxens hjälp.

Den tredje pedagogen – För att miljön skall kunna fungera som den så kallade ”tredje 
pedagogen” så menar pedagogerna att avdelningarna bland annat skall vara 
organiserade så att det skapas tydliga avgränsningar mellan de olika delarna och att 
man ska skapa ”rum i rummen”.  

Man måste göra rum i rummen, det är också en tydlig del i detta arbetssättet. Rum i rummen, 
tydliga tydliga miljöer. Liksom här visar man: Här har vi bygg. Så att inte materialet släpas runt 
överallt. 

På den ena förskolan hade man tidigare en traditionell lekhall som numer är indelad i 
olika avdelningar som fyller olika funktioner. Det finns bland annat en byggdel och en 
så kallad samlingstrappa. Genom denna omorganisation har verksamheten i den före 
detta lekhallen förändrats radikalt. För att uppdelningarna ska fungera så betonar 
pedagogerna att det krävs att de introducerar materialet för varje ny barngrupp. Det går 
till så att pedagogen visar vad som finns i de olika rummen och vad man gör där. 

Med miljön ska man göra tydliga mötesplatser, så var sak på en plats. Varje termin får vi börja 
med att tala om vad som finns på varje ställe och vad man leker där. Man släpar inte runt legot, 
runt hela avdelningen. Utan man får vara tydlig och ha lite mindre material i början och plocka 
fram mer efterhand.

Pedagogerna anser att materialet ska inbjuda till ett utforskande arbetssätt.

Materialet som man bjuder ut till barnen ska locka till forskande och det ska inte vara självklart 
att man bara ska kunna göra det här med det. Utan du ska kunna göra vad som helst som du 
känner för just då med det. Ett forskande material, inte så mycket färdiga leksaker.

Till skillnad från hur pedagogerna arbetade tidigare så ska barnen nu inte erbjudas så 
mycket leksaker utan de får istället tillgång till olika kreativa material som till exempel 
lera, färger, klossar och annat byggmaterial. 

Som i bygg och konstruktion, där kan man verkligen utmana dom och få dom att tänka själva. Det 
är inte färdigt byggmaterial: Så här kan man bara göra och inget mer. 

Båda förskolorna har inrett särskilda ateljéer där barnen får gå in och skapa när de vill. 
Det ska vara ett stort utbud av material och det ska vara placerat på deras nivå.

De kan nå saker själva och på femårsavdelningen får de ta färger själva och måla. Ingen fröken 
som ställer ner färgerna som det var förr och bestämmer att du ska måla. Tänk dig själv, 
inspiration kommer ju här och nu. Inte om en timme när fröken har tid.
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Miljön har med andra ord förändrats på flera sätt för att därmed kunna fungera som en 
så kallad tredje pedagog.

5.5 Från åldersblandade grupper till att arbeta 
åldersindelat

En annan skillnad som pedagogerna uttrycker är att de nu har åldersindelade 
avdelningar.  Detta innebär att barnen får olika utmaningar beroende på ålder och att 
personalen följer med barnen då de byter avdelning. 

Olika utmaningar – Tidigare var avdelningarna på förskolan organiserade så att det 
fanns en småbarnsavdelning och resten var utvidgade syskongrupper. 

Vi hade ju det här traditionella. […] Det kändes liksom inte okej att jobba så utan för att man ska 
anpassa sitt arbete och att det ska passa varje åldersgrupp, de har ju olika behov och att de inte 
ska störa varandra. 

Nu menar pedagogerna att miljön och materialet på avdelningen är anpassat till den 
aktuella åldersgruppen.

Åldersindelningar gör att man kan ha en annan miljö. Nu har vi inte ettåringar där vi har 
femåringar utan nu kan vi ha miljön för ettåringar där de är. Alla material i deras höjd och 
material bara för dem.

Pedagogerna anser att barnen behöver olika utmaningar beroende på ålder. Därför har 
man skapat åldershomogena avdelningar på förskolan.

Innan man gör i ordning någonting så sitter man och diskuterar: Varför gör vi det här nu då? Hur 
tänker vi med detta? […] Anpassa avdelningarna efter ålder, inte bara det vilka saker dom har, 
utan att det blir andra utmaningar för barnen. Det är ju också jätteviktigt. Man kanske får andra 
färger och jobba med andra sorters lera då man blir större. Det är jätteviktigt tycker jag. Om allt 
finns där på en gång då är det inget intressant längre. 

Pedagogerna menar att de tittar på barngruppens behov och på vad de klarar av och 
sedan anpassar materialet efter det.  

Personalen följer barnen – Varje höst sker en omflyttning av barnen på förskolan och
pedagogerna flyttar då med barnen. Det är en eller två ifrån varje avdelning som flyttar 
med barnen till nästa avdelning. De utgår från att man ska följa de barn man skolar in. 

Det är bra när man roterar så här i arbetslaget och att man byter avdelning för att man är mån 
om att det ska funka på alla avdelningar för att man kommer runt på alla. Så man är mån om att 
lösa alla problem. Det är en fördel, det är inte våran avdelning och här har vi jobbat i tio år och 
här gör vi som vi alltid har gjort. […] Här är det gemensamt och barnen vandrar runt och alla 
känner till barnen mer eller mindre. Så det är ett bra sätt att göra så här.
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De menar att detta medför en helhetssyn på verksamheten på hela förskolan. Risken att 
de ska anse att en avdelning blir deras blir mindre. Nu får de istället bilden av att alla 
avdelningar är allas på förskolan. 

5.6 Kommentar till resultatet

Under intervjuerna framkom det att pedagogerna anser att deras förskolor är relativt 
lika andra Reggio Emilia-inspirerade förskolor som de besökt. De menar att de i mångt 
och mycket har samma grundsyn och att vissa saker är återkommande, som till exempel 
ateljéer. De betonade dock att de tagit till sig Reggio Emilias filosofi, men sedan gjort 
den till sin utifrån de förutsättningar som deras förskola, omgivning, barn, pedagoger 
med mera erbjuder. På grund av detta, det vill säga att varje Reggio Emilia-förskolas 
verksamhet är anpassad efter de villkor som just den verkar under, så skiljer sig dessa
förskolor åt i och med att ingen förskola existerar under exakt samma förhållanden som 
någon annan. Trots dessa skillnader så anser alltså studiens informanter att det även 
finns stora likheter mellan deras förskola och andra Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor i Sverige i och med att de är inspirerade av samma pedagogiska filosofi. En 
pedagog uttrycker det som att ”man blir påverkad av det här sättet att tänka så det går 
inte att börja tänka på något annat sätt helt plötsligt”. 

5.7 Resultatsammanfattning

Pedagogerna uttrycker att de har förändrat sitt förhållningssätt på flera olika sätt. De 
nämner att de har förändrat sin barnsyn vilket innebär att de nu ser på barn som 
kompetenta och verksamhet utgår mer från barnens intressen jämfört med tidigare. Den 
förändrade barnsynen innebär även att barnen visas tillit genom att de ges 
valmöjligheter och att alla inte alltid behöver göra samma. Pedagogerna säger att de har 
utvecklat arbetet med dokumentation. Tidigare dokumenterade de mest vad barnen 
gjort på förskolan medan dokumentationen numer istället även syftar till att synliggöra 
barnens lärandeprocesser för både barnen själva och pedagogerna. Pedagogerna arbetar 
även med att få både barn och föräldrar att känna sig delaktiga i förskolans verksamhet 
och man vill även få förskolan att bli mer integrerad i samhället. Miljön har genomgått 
stora förändringar och pedagogerna anser att miljön ska vara tillåtande för att öka 
barnens självständighet. Miljön organiseras så att den fungerar som en så kallad tredje 
pedagog. På de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna arbetar de med åldersindelade 
avdelningar där varje avdelning ska erbjuda olika utmaningar avpassade efter barnens 
ålder. Då barnen byter avdelning så flyttar några pedagoger med barnen.
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6 Diskussion

Detta kapitel innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion samt avslutande 
reflektioner.

6.1 Metoddiskussion

Utifrån vår idé om att vi ville studera på vilka sätt som pedagoger menar att deras 
förändrade förhållningssätt yttrar sig så valde vi att göra en kvalitativ 
intervjuundersökning. Alvesson och Sköldberg (1994) säger att då man använder en 
kvalitativ metod så utgår man från informanternas perspektiv. Vi känner att detta var en 
relevant metod i denna studie i och med att vi inte ville riskera att låsa oss vid några av 
oss förutbestämda områden. Innan genomförandet av intervjuerna diskuterade vi om vi 
skulle intervjua tillsammans eller om vi skulle dela på oss och göra tre intervjuer var. 
Fördelen med att vara med båda två vid intervjuerna anser vi är att vi då båda två hade 
möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor om det var något som vi ville fördjupa 
oss mer i. Stukát (2005) påpekar att det finns risk för att informanten känner sig i 
underläge då två intervjuare närvarar. Vi valde trots detta att genomföra de tre första 
intervjuerna tillsammans för att därigenom komma fram till ett gemensamt 
tillvägagångssätt. Vi upplevde dock inte att informanterna kände sig obekväma då vi 
var två som intervjuade, men detta kan vi inte veta med säkerhet och det kan ha 
påverkat vårt resultat. Vi tror dock att det är större risk att informanten känner sig 
hämmad om studien handlar om något känsligare och mer personligt ämne. De tre sista 
intervjuerna delade vi på oss och genomförde var för sig. Då vi jämförde resultaten från 
de olika intervjuerna fann vi inga större skillnader mellan de tre första intervjuerna och 
de tre återstående.

Stukát (2005) och Tasker (2000) varnar för att en felkälla kan vara att informanten inte 
svarar helt sanningsenligt utan istället svarar så som hon/han tror att intervjuaren vill
och att detta leder till skevhet i studien. Vi anser att det aldrig går att gardera sig mot 
detta och att det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att kontrollera
sanningshalten i det människor säger att de upplever och tycker i och med att 
”sanningen” i det fallet är helt individuell. Visst kan det vara så att informanterna svarat 
utifrån vad de tror att vi vill höra, men vi ser det inte som sannolikt i och med att de 
hela tiden kopplat ihop sina uttalanden med konkreta exempel hur de arbetar i den 
dagliga verksamheten. Detta hade inte varit möjligt om de skulle ha försökt att avge 
någon slags ”idealbild” av ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. Det faktum att 
studiens huvudfråga var helt öppen leder även det till att vi inte gav några ”ledtrådar” 
om att vi förväntade oss några speciella svar. Vi anser därmed inte att vi styrde 
intervjuerna i en av oss förutbestämd riktning utan informanterna gavs möjlighet att 
prata mycket fritt.
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Under intervjuerna använde vi bandspelare vilket vi upplever har varit en styrka och 
tillgång i analysarbetet. Vi tror att risken är stor att om vi enbart hade fört anteckningar 
under intervjuerna så kunde vi ha missat mycket information vilket skulle lett till att 
resultatet hade uppvisat en felaktig bild av pedagogernas svar.

I denna studie kan vi inte se att det var någon nackdel att använda intervju som 
datainsamlingsmetod, men vi upplever oss själva som relativt oerfarna intervjuare och i 
efterhand så inser vi att vi missade en del tillfällen att ställa fördjupande följdfrågor. 
Om vi hade gjort det kunde vi antagligen fått än mer uttömmande och fylliga svar av 
informanterna vilket hade kunnat ge studien större djup.

Vi delade ut vårt missiv på ett antal förskoleavdelningar där vi frågade om några 
pedagoger var intresserade av att ställa upp på intervjuer vilket ledde till att de 
pedagoger som själva kände sig manade blev våra informanter. Vi har med andra ord 
använt oss av det som Bell (2000) benämner tillfälligt urval med frivilliga informanter 
då vi inte har valt ut några specifika personer att tillfråga om de vill vara med i studien. 
En fråga vi ställer oss är om resultatet hade sett annorlunda ut om vårt urval hade gått 
till på ett annat sätt, till exempel genom att vi hade börjat med att tillfråga alla 
pedagoger på de aktuella förskolorna om utbildning, ålder, tidigare arbete inom 
förskoleverksamhet med mera och sedan utifrån detta gjort vårt urval. Vi är medvetna 
om att vår urvalsmetod kan ha haft betydelse för vårt resultat, men när vi har jämfört 
informanternas svar så har det visat sig att de svarat relativt lika varandra oberoende av 
ålder, utbildning och vilka förskolor de arbetat och arbetar på. Vi upplever därför inte 
att det skulle ha utgjort någon större skillnad om vi gjort urvalet på det ovan beskrivna 
sättet och det har heller inte varit relevant att ställa de båda förskolorna mot varandra 
alternativt barnskötare mot förskollärare i resultatredovisningen i och med att svaren 
var tämligen väl överensstämmande med varandra. En fråga som dock kan vara 
intressant att ställa sig är vad det beror på att alla informanter svarat relativt lika 
varandra och vi tror att en anledning eventuellt kan vara att de alla verkar under 
liknande omständigheter. En pedagog menar också att ”man blir påverkad av det här 
sättet att tänka så det går inte att börja tänka på något annat sätt helt plötsligt” vilket kan 
ses som ytterligare en förklaring till deras liknande svar.

I den här studien deltar som sagt enbart pedagoger som själva visat intresse för att 
medverka och alla dessa informanter var entusiastiska över att arbeta utifrån ett Reggio 
Emilia-inspirerat förhållningssätt. Vi är medvetna om att detta till viss del kan ha 
påverkat resultatet så till vida att det är ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätts 
förtjänster som står i fokus i informanternas svar. Vår tanke är dock att i och med att 
pedagogerna menar att de tagit till sig Reggio Emilias filosofi och sedan gjort den till
sin så har de kunnat plocka de bitar som de tycker är bra. Om något inte känns passande 
för just deras förskola så behöver de inte använda detta och det blir då automatiskt så 
att det är de delar av filosofin som de uppskattar som lyfts fram. För att ge en mer 
nyanserad bild av vad ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt innebär så kunde det 
dock vara intressant att göra en studie där man intervjuar pedagoger som tidigare 
arbetat enligt Reggio Emilias filosofi, men som av någon anledning valt att inte 
fortsätta arbeta på detta sätt. Genom en sådan studie skulle det kunna komma fram 
eventuella negativa sidor med ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt och dessa 
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skulle då gå att ställa i relation till de positiva aspekter av denna filosofi som 
framkommer i denna studie.

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall på vilka sätt pedagoger på två 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor anser att deras förhållningssätt förändrats jämfört 
med deras tidigare yrkesutövning inom förskoleverksamhet. Pedagogerna uppger att de 
har förändrat sitt förhållningssätt då de gått över till Reggio Emilia-inspirerad 
verksamhet och nedan diskuterar vi kring de fem kategorier som vi redovisar i resultatet 
och sätter dessa i relation till litteraturen och våra egna reflektioner.

6.2.1 Barnsyn
Något som är återkommande i alla intervjuer är hur pedagogernas barnsyn har 
förändrats när de har gått över till ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. Tidigare 
ansåg man att det var pedagogens uppgift att lära barnen olika saker. Nu ser man istället 
barn som kompetenta och detta innebär att man utgår från att barnen har en inneboende 
kraft och vilja att ta reda på saker själv. Malaguzzi (ref i Dahlberg & Åsén, 2005) talade 
om att det finns olika sätt att se på barn. Om man ser på barnet som sovande och fattigt 
så ses barnet som ett oskrivet blad som ska fyllas med kunskapsinnehåll av den vuxne. 
Om man däremot ser barnet som rikt så anser man att barnet har inneboende krafter och 
resurser och inom Reggio Emilia är det detta sistnämnda synsätt man strävar efter att 
utgå från. Vi tycker att pedagogernas uttalanden om hur de såg på barn förut stämmer 
överens med Malaguzzis sovande, fattiga barn medan de nu istället ser barn som rika 
och de tror på deras förmåga. Vi kan dock se en risk med att om man som pedagog inte 
har full förståelse för vad begreppet det kompetenta barnet står för så kan det leda till 
att man anser att barn klarar sig själva och att man inte inser betydelsen av dialogen 
mellan vuxen och barn. Rinaldi (2006) menar just att dialogen är en grundläggande idé 
i Reggio Emilias filosofi och Malaguzzi (ref i Dahlberg & Åsén, 2005) ansåg att även 
ett rikt och kompetent barn behöver en vuxen vid sin sida där den vuxnes uppgift är att 
föra en dialog med barnet och utmana dess tankar så att det kan utvecklas.

Den förändrade barnsyn som pedagogerna ger uttryck för har lett till att de nu inte styr 
upp verksamheten som de har gjort tidigare utan de ser sig istället som medforskare. 
Pedagogen är inte den som ställer alla frågor och ger alla svar utan verksamheten ska 
istället utgå från barnens intressen. Pedagogerna menar att tidigare var det ofta så att de 
planerade samlingar och teman utifrån ämnen som de bestämde, men nu lyssnar 
pedagogerna istället in vad det är barnen är intresserade av och skapar sedan projekt 
och teman utifrån detta. Vi upplever att det finns en risk att detta misstolkas och att ett 
Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt ses som oseriöst då det kan verka som att 
pedagogerna är helt i händerna på barnen och att de skulle styra hela 
förskoleverksamheten. Vi vill betona att detta inte är något som vi upplevde under 
intervjuerna eller har sett i studiens resultat. Vi känner dock att det är viktigt att de 
pedagoger som arbetar Reggio Emilia-inspirerat är tydliga med vad de menar med att 
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”verksamheten utgår från barnens intressen” så att föräldrar och andra personer förstår 
vad som menas och inte tror att barnen får göra som de vill.

I pedagogernas förändrade barnsyn ingår även att de nu anser att barnen ska ges ökade 
valmöjligheter. Tidigare skulle alla göra samma sak eftersom man tyckte det var rättvist 
medan man nu istället menar att det är mer rättvist att se till varje enskilt barns behov 
och önskningar. Pedagogerna anser att barnen ska erbjudas att delta i olika aktiviteter 
eller arbeta med olika material men att ingen är tvungen att delta. Vi funderar på hur det 
blir om ett barn alltid väljer att inte vara med på grund av till exempel osäkerhet. 
Dahlberg och Åsén (2005) menar att man inom Reggio Emilia strävar efter att barnen 
ska få använda många olika uttryckssätt som till exempel skriftspråk, drama, 
musikspråk och bildspråk. Genom detta menar man att barnet får tillgång till hela sin 
person, det vill säga alla sina hundra språk och härigenom anses barnet utveckla tilltro 
till sin egen förmåga. Utifrån detta synsätt så tycker vi att det är viktigt att pedagogerna 
är uppmärksamma på vilka barn som inte vill delta i olika aktiviteter och vad det beror 
på. Vi tycker inte att man ska tvinga någon att vara med men pedagogens uppgift blir 
att göra olika aktiviteter så intressanta och attraktiva så barnen vill vara med. I och med 
att förskolan ska följa sin läroplan så kräver det också att pedagogerna strävar efter att 
verksamheten ska uppnå de mål som finns uppställda i den. Om pedagogerna lyckas 
med att planera verksamheten utifrån barnens intressen så tror vi att man har goda 
förutsättningar för att få barnen att vilja vara med. Även här anser vi att det är viktigt att 
pedagogerna är tydliga inför föräldrar varför de gör som de gör i och med att det kanske 
kan uppfattas som väldigt ostrukturerat och ”flummigt” om de får höra att barnen hela 
tiden får välja vad de vill göra.

6.2.2 Dokumentation
När vi läst i litteraturen om Reggio Emilia så har begreppet pedagogisk dokumentation 
dykt upp i flera sammanhang. Flera författare (Dahlberg & Moss, 2006; Lenz Taguchi, 
1997; Rinaldi, 2006) beskriver vikten av att använda pedagogisk dokumentation för att 
genom denna synliggöra barnens lärandeprocesser både för dem själva och för 
omgivningen. Rinaldi (2006) påpekar att pedagogisk dokumentation inte innebär att 
man ska avbilda och synliggöra produkten utan att det är processen som ska vara i 
fokus. Vi kopplar här till det pedagogerna i studien benämner vanlig dokumentation 
kontra pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen ställer processen 
i centrum medan det i den så kallade vanliga dokumentationen istället fokuseras mer på 
produkten. En av pedagogerna uttrycker det på följande sätt: ”En del dokumentationer
kan ju bara vara: Idag hände det här när vi var ute och se vad häftigt.” Genom den här 
typen av dokumentationer anser vi att man kan ge föräldrarna en bra inblick i barnens 
vardag på förskolan. Vi ser också att den kan skapa möjligheter för de små barnen som 
ännu saknar ett väl utvecklat talspråk att kunna kommunicera med andra barn, 
föräldrarna och pedagogerna. Genom att visa på bilderna så kan barnet ”berätta” vad 
det varit med om och personerna i omgivningen kan ha en dialog med barnet om 
händelsen i fråga.

Lenz Taguchi (1997) menar att den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsverktyg 
som visar upp nuläget på förskolan och att detta sedan ligger till grund för ett ständigt 
pågående förändringsarbete som saknar ett fastställt slutmål. Hon menar att genom att 
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använda sig av pedagogisk dokumentation på detta sätt så undviker man att fastna i 
gamla handlingsmönster och rutiner. För att dokumentationen ska ge vägledning i 
arbetet och bli en del av lärandeprocessen så betonar Rinaldi (2006) att den måste 
användas under hela processen och inte bara efteråt. Hon menar också att genom att den 
pedagogiska dokumentationen gör det möjligt att återvända till tidigare händelser så blir 
den en viktig del i den kunskapsbyggande processen. Pedagogerna i studien menar att 
de använder pedagogisk dokumentation i arbetet för att synliggöra barnens 
lärandeprocesser så att barnet kan gå tillbaka och se hur det gick till i en viss situation 
när de lärde sig något. Dokumentationerna förvaras i barnens portfoliopärmar. Genom 
att en viss situation finns dokumenterad så blir det lättare att diskutera kring händelsen 
med barnet och man kan även visa upp för föräldrar och andra. Pedagogerna menar 
även att den pedagogiska dokumentationen kan användas som ett underlag för deras 
diskussioner kring hur de ska arbeta vidare och utveckla något som barnen arbetar med.
Under lärarutbildningen så tycker vi att vi till viss del har mött dessa tankar kring hur 
arbetet med dokumentation kan användas för att synliggöra barnens lärandeprocesser 
både i förskolan och i skolan. Vi funderar på om detta bygger på tankar från Reggio 
Emilia eller om det har sitt ursprung någon annanstans. Oavsett vilket så tycker vi att 
det låter som ett väldigt bra arbetsredskap i och med att det involverar varje barn i sin 
egen lärandeprocess. Vi som pedagoger kan inte lära barnen någonting utan var och en 
kan bara lära sig själv. Som vi ser det så blir pedagogens uppgift istället att skapa 
förutsättningar för att det goda lärandet ska komma till stånd. Vi anser även att de två 
olika typerna av dokumentation fyller olika syften så det ena behöver inte utesluta det 
andra utan de kompletterar varandra.

6.2.3 Delaktighet
Giudici m.fl. (2006) menar att man inom Reggio Emilia strävar efter att barn, lärare och 
föräldrar tillsammans ska utforma idéer och skapa ett gemensamt syfte med 
verksamheten. Författarna betonar att det inte bara handlar om att ”ta del” av någonting 
utan att alla ska ”vara en del av”. I studien menar pedagogerna att de vill göra både 
barn och föräldrar delaktiga, men de uppger olika sätt att uppnå detta på. För barnen 
handlar det främst om att materialet ska vara tillgängligt och att de ska få vara med och 
påverka verksamheten. För att göra föräldrarna delaktiga så har man bland annat 
föräldraforum. Vi tror att det många gånger är lättare för föräldrar att just ta del av 
verksamheten i förskolan än att få dem att känna sig som en del av och vi ser det som 
en stor utmaning för oss i vår kommande yrkesroll att uppnå detta. Utifrån våra 
erfarenheter som föräldrar så känner vi dock att vi inte alltid har tid och ork att 
engagera oss fullt ut i våra barns förskolors och skolors verksamhet. Vi tror att många 
föräldrar kan befinna sig i en liknande situation. Pedagogerna i studien vill även att 
förskolan ska bli mer delaktig i samhället. En pedagog säger att hon inte vill att 
förskolan ”ska ligga som en oas för sig själv”. Dahlberg och Åsén (2005) skriver att 
man inom Reggio Emilia strävar efter att förskolan skall ha en naturlig kontakt med 
omvärlden och att förskolan ska vara en självklar del av samhället. Enligt våra 
erfarenheter från vfu och vikariat på olika förskolor så upplever vi att de flesta 
förskolor inte har speciellt stor kontakt med samhället runt omkring. Vi tror att 
skillnaden mellan Sverige och Italien kan bero på de skilda kulturer och förutsättningar 
under vilka förskolorna växt fram. 
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6.2.4 Miljö
Lenz Taguchi (1997) skriver att barnen inom Reggio Emilia ska kunna utnyttja miljön 
och materialet på sina villkor vilket leder till att allt material är placerat i barnhöjd. 
Pedagogerna i vår studie uttalade att det första som de började med att förändra var 
miljön på förskolorna. De skaffade låga bord och låga stolar, kapade hyllor och 
placerade allt i barnens höjd och på det viset menar de att miljön blivit mer tillåtande. 
Tidigare hade de material högt upp på hyllor och de menar att det är mycket bättre nu 
när materialet är i barnens höjd då barnen kan fixa mer själva och de blir på så sätt mer 
självständiga. Pedagogerna menar att det har hänt mycket inom detta område. Dessa 
tankar kring hur miljön ska organiseras tilltalar oss i och med att vi känner precis som 
pedagogerna att det utvecklar barnens självständighet. Vi tycker också att det är bra 
därför att barnen ges möjlighet att ta ansvar för materialet på ett annat sätt då det är 
placerat i barnhöjd. Vi upplever att pedagogen i annat fall lätt blir en ”serviceperson” 
som får ägna mycket tid åt att plocka fram och plocka bort material. Pedagogerna 
påpekar dock att för att det ska fungera att barnen får tillgång till allt materialet så krävs 
det att pedagogerna introducerar de olika materialen och miljöerna för varje ny 
barngrupp. Pedagogerna behöver tydliggöra vilka regler som gäller och vart materialet 
hör hemma.

I studien menar pedagogerna bland annat att materialet på förskolan ska locka till 
forskande och istället för bara färdiga leksaker så vill de ge barnen tillgång till olika 
kreativa material. Enligt Lenz Taguchi (1997) så ska barnen på förskolorna i Reggio 
Emilia erbjudas material som antingen inte finns i hemmen alternativt inte är tillåtna att 
leka med där. Förskolan ska ge barnen känslan av att de får tillträde till något speciellt 
som är skapat just för dem. Pedagogerna i studien anser att utbudet av material i 
ateljéerna ska vara stort. Barnen har fri tillgång till ateljéerna vilket leder till att de till 
exempel kan måla då de själva känner för det. Vi tror att det här tänkandet kring 
ateljéernas tillgänglighet har positiv inverkan på barnens kreativitet i och med att var 
och en kan skapa när och hur den själv vill. Vi tycker dock att det är viktigt att vi som 
pedagoger inte överlåter barnen helt till sig själva utan även att vi griper in och ger 
barnen lämpliga utmaningar. Phillips (2005) menar att satsningen på kreativitet inom 
förskolorna i Reggio Emilia förutom att syfta till att utveckla barnens konstnärliga 
färdighet även syftar till att träna barnen i att ställa frågor, göra iakttagelser samt fatta 
beslut i olika val. Här ser vi vikten av en medveten pedagog som ger barnet anpassade 
utmaningar som för barnets utveckling framåt.

6.2.5 Åldersindelning 
Pedagogerna anser att barnen behöver olika utmaningar beroende på ålder och miljön 
och materialet på de olika avdelningarna är därför anpassat efter den aktuella 
åldersgruppen. Då pedagogerna gick över till att arbeta utifrån ett Reggio Emilia-
inspirerat förhållningssätt så organiserade de om på förskolan och skapade 
åldershomogena avdelningar. I och med detta så sker en omflyttning av barnen på 
förskolan och några pedagoger flyttar då med barnen. Både Barsotti (1997) och Wallin 
(1981) menar att man inom Reggio Emilia anser att åldersindelade avdelningar är det 
som lämpar sig bäst. Vi känner att en förutsättning för att man ska kunna ha en 
tillåtande miljö med allt material i barnhöjd är att man arbetar med åldershomogena 
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avdelningar. Av förklarliga skäl så går det inte att ha pärlor och annat material 
innehållande smådelar stående framme på en avdelning där barn mellan ett och fem år 
går. Pedagogerna menar att den omorganisation som förskolan genomgått har lett till att 
de nu fått en helhetssyn på förskolan i och med att de flyttar med barnen och 
arbetslagen förändras varje höst. Vi tror att detta gynnar barnens utveckling i och med 
att organiseringen av miljön och materialet strävar efter att tillgodose varje ålders 
specifika behov och förutsättningar. I och med att arbetslagen på avdelningarna ändras 
en gång om året så skapas det inte någon konkurrens mellan de olika avdelningarna på 
förskolan. Vi har upplevt att detta ibland uppstår på förskolor där personalen inte 
cirkulerar. Genom att arbeta som pedagogerna i studien gör och byta avdelning ungefär 
vartannat år så tror vi att det lättare leder till att man ser alla sina kollegor på förskolan 
som resurser som man kan få idéer och lära sig nya saker av.

6.3 Avslutande reflektioner

Under arbetet med denna studie har vi växlat mellan att arbeta enskilt och gemensamt. 
Utarbetningen av syftet och arbetet med undersökningsplanen genomfördes 
gemensamt. Därefter delade vi upp litteraturen mellan oss och arbetet med att läsa och 
välja ut lämplig litteratur skedde enskilt. Vi har dock sammanställt dessa texter till en 
gemensam litteraturgenomgång. Hur arbetet runt intervjuerna genomfördes beskrivs i 
metodkapitlet varför vi inte går in på det här. Resultatdelen och diskussionen har vi 
utarbetat tillsammans. 

Litteraturgenomgången inleds med en redogörelse för dels Reggio Emilia-filosofins 
ursprung och dels framväxten av den svenska förskolan. Anledningen till att vi valde att 
ha med dessa båda historiska återblickar är att vi anser att de båda verksamheternas 
utformning i dagsläget måste ses och tolkas i ljuset av den respektive historia som de 
bygger på. Som vi ser det så har de radikalt olika sätten som de båda verksamheterna
uppstått på starkt format de olika inriktningarna. I och med att Sverige inte var 
inblandat i andra världskriget på samma sätt som Italien och heller inte stod under ett så 
starkt inflytande från kyrkan som de gjorde i Reggio Emilia så upplever vi att det behov 
av att skapa fria tänkande människor som de strävar efter där inte är lika tydligt i
Sverige. Här har istället daghemmen (och sedermera förskolorna) i mångt och mycket 
setts som ett ställe för ”barnpassning” utifrån föräldrarnas behov. Med andra ord så är 
det i Reggio Emilia människors önskan om ett demokratiskt samhälle som ligger till 
grund för framväxten av förskolan, medan det i Sverige är samhällets behov av 
arbetskraft som har drivit framväxten av förskolan.

Studiens resultat stämmer till stora delar överens med de grundtankar som vi redogör 
för i litteraturgenomgången, men Reggio Emilias verksamhet i Italien och förskolorna i 
vår studie skiljer sig ändå åt. Vi ser detta som naturligt i och med att arbetet i Reggio 
Emilia bygger på de förutsättningar som råder där. Wallin (1996) skriver att man inom 
Reggio Emilia betonar att arbetet där bygger på deras vardag och att det inte går att 
kopiera deras verksamhet och sätta in den i ett helt annat sammanhang. Förskolorna i 
vår studie verkar under andra villkor och pedagogerna framhåller att de tagit till sig 
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Reggio Emilias filosofi, men sedan gjort den till sin utifrån de förutsättningar som deras 
förskola, omgivning, barn, pedagoger med mera erbjuder. Därmed skiljer sig alla 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor åt även om de också uppvisar vissa likheter i och 
med att de i grunden är inspirerade av samma pedagogiska filosofi.

Under arbetets gång har vi funderat på hur ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt 
påverkar barnen i dessa förskolor jämfört med barn från så kallade ”traditionella” 
förskolor. Ett ämne som vi tycker skulle vara intressant att forska vidare om är hur 
dessa två grupper av barn upplever skolstarten. Har någon grupp lättare att 
acklimatisera sig till skolans värld och vilka hinder och möjligheter kan de olika 
förhållningssätten skapa för barnen?

I bakgrunden frågade vi oss varför en del kommuner väljer att satsa tid och resurser på 
att implementera Reggio Emilias filosofi i vissa av sina förskolor. I den här studien har 
vi inte sökt svar på den frågan, men vi känner att det skulle vara intressant att även 
undersöka detta. Vad är det inom Reggio Emilias filosofi som gör att det satsas på just 
denna? I den här studien har vi funnit fem faktorer som pedagogerna själva menar är 
utmärkande för ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt; barnsyn, dokumentation, 
delaktighet, miljö och åldersindelning. Under arbetet med studien har våra kunskaper 
om vad ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt fördjupats och vi känner att denna 
filosofi tilltalar oss. Vi känner att då man arbetar Reggio Emilia-inspirerat så utgår man 
alltid från barnen och det sker en kontinuerlig förändring och utveckling av 
verksamheten. Vi kommer att ha dessa tankar med oss i vår kommande yrkesroll även 
om vi kanske inte kommer att arbeta på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Vi ser 
det dock inte som någon nackdel att kunna använda oss av dessa tankar även på en så 
kallat ”traditionell” förskola i och med att det som vi visade på i bakgrunden finns flera 
kopplingar mellan förskolans läroplan och Reggio Emilias filosofi.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

 Utbildning, klar när?
 Utbildning inom Reggio?
 Arbetat inom vilka verksamheter, hur länge?
 Aktivt sökt dig till Reggio-verksamhet?
 Vad tycker du är utmärkande för ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt 

jämfört med hur du arbetat tidigare?
- Vilka skillnader ser du? Kan du beskriva på vilka sätt det skiljer sig åt?
- Spinna vidare på de skillnader som respondenten tar upp
- Kan du förklara hur du menar då?
- Hur arbetar ni med det jämfört med tidigare?

 Anser du att den här förskolan är en ”typisk” Reggio Emilia-inspirerad 
förskola? Likheter/skillnader med andra du besökt?



Bilaga 2 – Missiv
Hej!

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 
tidiga åldrar vid Högskolan i Skövde. Under höstterminen ska vi skriva ett 
examensarbete som vi har tänkt ägna åt Reggio Emilia. I det här arbetet vill vi 
undersöka på vilka sätt personalen på Reggio Emilia-inspirerade förskolor anser att 
deras förhållningssätt förändrats jämfört med deras tidigare yrkesutövning inom 
förskoleverksamhet som saknar denna specifika inriktning. 

Vi har tänkt intervjua sex barnskötare/förskollärare och svaren på dessa intervjuer 
kommer sedan att ligga till grund för vårt examensarbete. Vi vore väldigt tacksamma 
om du vill ställa upp på en intervju där vi får ta del av dina tankar kring hur du anser att 
Reggio Emilias filosofi påverkat dig i din yrkesutövning. Vi beräknar att varje intervju 
kommer att ta ca en timme.

Dina intervjusvar kommer att behandlas anonymt i examensarbetet och det kommer 
heller inte att framgå i vilken kommun eller vid vilken förskola som intervjupersonerna 
arbetar. Deltagandet är frivilligt och om du väljer att ställa upp så har du rätt att dra dig 
ur när du vill under arbetets gång. Om det är okej för dig så kommer intervjun att spelas 
in men vi vill påpeka att i annat fall så gör vi anteckningar under intervjuns gång.  För
att göra dina tankar och uttalanden rättvisa i vårt arbete så vill vi dock helst spela in 
intervjun. Om vi bara antecknar intervjusvaren hinner vi inte få med allt och det blir 
svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad både du och vi sa. Det inspelade materialet 
och utskrifterna från intervjun kommer att förstöras så fort arbetet med uppsatsen är 
avslutat. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras i en databas på Internet.

Om du har några frågor så är du välkommen att ringa till någon av oss. I annat fall 
kommer vi att kontakta dig under nästa vecka för att få besked om du vill hjälpa oss och 
ställa upp på en intervju.

                 Hälsningar 

Linda Sillanpää tfn XXX
Sofia Skogsberg tfn XXX


