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Sammanfattning 
 
 
I denna uppsats undersöker jag om Reggio Emilia filosofin utgör en inspirationskälla bland 
pedagoger på svenska traditionella förskolor. I en jämförande textanalys mellan förskolans 
läroplan och Reggio Emilias filosofi framkom att förskolans läroplan är inspirerad av denna 
filosofi, bland annat genom införandet av pedagogisk dokumentation. Jag har intervjuat fyra 
pedagoger från fyra olika förskolor där inspirationen av denna filosofi har varit av olika grad. 
Intervjuerna är gjorda i två mellanstora städer, de tre första i Norrland och den fjärde i östra 
Mellansverige. Samtliga förskolor står i kontakt med ett utvecklingscenter för förskola som i 
sig inspireras av filosofin från Reggio Emilia. Dessa center erbjuder bland annat 
fortbildningskurser till kommunens pedagoger. I intervjuerna berättar pedagogerna om sitt 
förhållningssätt och sin syn på förskolans läroplan utifrån verksamheten och/eller Reggio 
Emilias filosofi. Min slutsatts är att oavsett hur uttalad inspirationen av filosofin var, hade 
förskollärarna i stort samma förhållningssätt och barnsyn. Samtliga hade sett över förskolans 
miljö och anpassat den efter barnens förmågor samt såg pedagogisk dokumentation som ett 
viktigt verktyg i arbetet med barnens läroprocess och för verksamhetens utveckling. 
Läroplanens inspiration av filosofin kan vara en av anledningarna till att pedagogernas 
förhållnings- och arbetssätt är likartade oavsett hur mycket de ansåg sig inspireras av filosofin 
och vilken kommun verksamheten låg i. 
 
 
Nyckelord: Reggio Emilia, pedagogisk filosofi, pedagogiskt förhållningssätt, förskolans 
läroplan.
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1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag började min lärarutbildning som bildlärare mot gymnasiet, men då jag stod inför valet av 
ett andra ämne valde jag istället att ändra hela min inriktning från gymnasiet till förskola. 
Under min första VFU-period på förskola insåg jag att detta innebar en hel del förutfattade 
meningar och antaganden om mig som blivande pedagog och som bildlärare. Bland annat att 
jag som bildlärare självfallet måste vara inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Jag hade hört 
talas om denna pedagogiska filosofi, men då den riktar sig i första hand till förskola och de 
tidigare skolåren var jag långt ifrån insatt och kunde definitivt inte säga att jag var inspirerad. 
Pedagogerna vid förskolan berättade stolt om att de tidigare hade haft en ateljérista anställd på 
avdelningen men att hon tyvärr fått en tjänst på en annan förskola, en förskola som var 
profilerad som Reggio Emilia inspirerad.  
 
Tillbaka på universitetet återkom filosofin i flera av de kurser jag läste bland annat Läs, skriv, 
tal och Matematik och Att arbeta i förskola. Det var inte bara jag som bildlärare som skulle 
inspireras av den här filosofin, också många av mina kurskamrater, många av de blivande 
förskolelärarna. Det var lärarutbildningens lärare som gav oss inspirationen. Jag upplevde att 
Reggio Emilia filosofin är på modet bland pedagoger i förskolan och jag ställde mig frågan 
varför just den här filosofin influerar oss? Jag började intressera mig för vad som egentligen 
menas med att vara inspirerad av denna filosofi och hur denna inspiration tar sig i uttryck. 
Varför en del förskolor profilerar sig medan andra pedagoger nöjer sig med vetskapen om att 
de personligen arbetar på detta sätt. Då jag inför examensarbetet läst en del uppsatser kring 
ämnet har jag på flera ställen sett att förskolans läroplan, i sig skulle vara inspirerad av 
förhållningssättet från Reggio Emilia, detta skulle i sin tur innebära att alla svenska förskolor 
indirekt arbetar efter den här filosofin. Vilket fick mig att fundera på varför vissa skolor då 
behöver profilera sig överhuvudtaget?  
 
Jag bestämde mig för att i mitt examensarbete undersöka detta närmare. Jag ville fördjupa mig 
i den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia, i det förhållningssätt som jag som bildlärare 
så självklart borde vara inspirerad av. Jag ville undersöka hur den här filosofin tar sig uttryck 
på traditionella kommunala förskolor och hur pedagogerna på dessa förskolor ser sin 
verksamhet utifrån förskolans läroplan och utifrån Reggio Emilias filosofi.  
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2. Syfte 
 
 
Syftet är att undersöka Regio Emilias filosofi för att öka förståelsen för varför så många 
pedagoger inspireras av den. Ett andra syfte är att jämföra Reggio Emilias filosofin med 
förskolans läroplan, för att framhålla eventuella likheter och skillnader. Syftet är också att 
synliggöra några pedagogers tolkning av filosofin i den svenska traditionella 
förskoleverksamheten.  
 
 
2.1 Frågeställningar 
 
Vad är det inom Regio Emilias filosofi som inspirerar så många svenska pedagoger?  
 
Vad finns det för likheter mellan Reggio Emilias filosofi och Förskolans Läroplan? 
 
Hur kan bildämnet i förskolan kopplas till Reggio Emilia filosofin? 
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3. Metod 
 
 
3.1 Textanalys och kvalitativa intervjuer 
 
I det här arbetet har jag använt mig av en kvalitativ metodansats, jag har använt mig av flera 
angreppssätt för att belysa min forskningsfråga från olika håll. Få en djupare förståelse kring 
ämnet och för att öka resultatets relevans. Detta kallas triangulering. Stensmo(2002) menar att 
man med fördel kan använda sig utav triangulering i just utbildningsvetenskapliga studier för 
att öka arbetets validitet. Mina angreppssätt har i huvudsak varit textanalys och kvalitativa 
intervjuer.  
 
 
3.2 Urval och procedur 
 
Först har jag fördjupat mig i Reggio Emilias pedagogiska filosofi genom en litteraturstudie, 
för att sedan redogöra för dess grundprinciper och på så sätt själv få en djupare förståelse 
kring ämnet. Då det finns väldigt mycket skrivet om förskolorna i Reggio Emilia och dess 
filosofi, gjorde jag ett urval. Valde ut de författare och den litteratur som för mig i mitt 
ändamål upplevdes som mest relevant. Detsamma gjorde jag med litteratur angående den 
svenska förskolans historia. Jag jämförde sedan litteraturen med förskolans läroplan, för att 
systematiskt få fram likheter och skillnader mellan Reggio Emilias pedagogiska filosofi och 
läroplanen för förskola. 
 
För att ta reda på tidigare examensarbeten kring det här ämnet gjorde jag en enkel sökning på 
bland annat www.Uppsatser.se. Reggio Emilias filosofi är ett ämne som intresserar väldigt 
många, och fler undersöker förmodligen ämnet just nu. Många examensarbeten inom 
förskolans lärarutbildning handlar om den här filosofin på ett eller annan sätt, vilket tyder på 
att blivande pedagoger blir inspirerade av filosofin redan innan de kommer ut i arbetslivet. 
Det vill säga lärarutbildningen är en källa till inspirationens spridning. Jag fann tre arbeten 
som liknade mina funderingar och som kunde komma att berika mitt arbete. Ellinor Södergren 
och Petra Wiking(2008) tar reda på hur Reggio Emilias filosofi ser ut när den lyfts in i ett 
annat kulturellt sammanhang. Ida Rydebjörk(2009) skriver i sitt arbete om hur Reggio Emilias 
filosofi ser ut på en förskola i förhållande till förskolans läroplan. Samt Patricia Edlund och 
Camilla Holmlund(2009), vilkas syfte var att ta reda på varför fler och fler förskolor väljer att 
profilera sig till speciella pedagogiska inriktningar och då i första hand Reggio Emilias 
filosofi. Dessa tre arbeten har alla gjort sina undersökningar på profilerade Reggio Emilia 
förskolor, Patricia Edlund och Camilla Holmlund(2009) intervjuade sex pedagoger var av fyra 
arbetade på profilerade förskolor och två på svensk traditionella förskolor, men de var ändå 
djupt inspirerade av Reggio Emilia. I mitt arbete hoppas jag kunna synliggöra i vad mån 
denna inspiration faktiskt är, denna filosofi är utspridd bland de vanliga svenska traditionella 
förskolorna. 
 
Jag använde mig av kvalitativa intervjuer för att få personliga och djupgående svar (Johansson 
och Svedner 2006). Intervjuerna gjordes med pedagoger som på olika sätt och i olika grad 
inspireras av Reggio Emilias filosofi. Intervju 1 gjordes med en pedagog som arbetar vid en 
profilerad Reggio Emiliainspirerad förskola. Intervju 2 gjordes med en pedagog från en 
förskola som inte är profilerad men som ändå medvetet och tydligt arbetar utifrån Reggio 
Emilia filosofins förhållningssätt. Intervju 3 gjordes med en pedagog på en traditionell svensk 

http://www.uppsatser.se/
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förskola. De första 3 intervjuerna är gjorda i en mellanstor stad i norrland, efter intervjuerna 
upplevde jag att alla förskolor påverkades av det utvecklingscenter för förskola och skola som 
finns i den här staden, ett utvecklingscenter som i sig var uttalat Reggio Emilia inspirerat. 
Därför valde jag att göra en kompletterande intervju i en annan kommun. Intervju 4 gjorde jag 
med en pedagog på en traditionell svensk förskola i en mellanstor stad i östra Mellansverige. 
Detta för att tydligare se om inspirationens utbredning och påverkan är speciell för just den 
norrländska staden på grund av utvecklingscentret, eller om liknande inspirationskällor kan 
hittas även på andra ställen i Sverige. Intervjuerna handlade om hur och varför de känner sig 
inspirerade, hur de ser på förskolans läroplan ur ett Reggio Emilia perspektiv samt hur de 
verkställer sin inspiration i verksamheten. Sedan jämfördes pedagogernas syn på sitt 
förhållningssätt, sin verksamhet och deras tolkning av läroplanen för att hitta likheter och 
skillnader. På så sätt kunde jag fördjupa min förståelse om hur och varför Reggio Emilia är en 
sådan stor inspirationskälla och hur utbredd och synlig den är bland förskolor som inte 
profilerat sig med denna filosofi. Samtliga intervjuer spelades in och finns hänvisade till i 
litteraturlistan. 
 
 
3.2.1 Vardagligt samtal 
Jag upplevde att pedagogerna ofta uttryckte sig intressant och kompletterande efter det att 
ljudinspelningen stängts av, därför förde jag även korta minnesanteckningar kring de samtal 
som skedde efter intervjun och under observationen då dessa samtal också var relevanta för 
mitt arbete.  
 
 
3.2.2 Observationer 
I samband med varje intervju gjorde jag en observation av pedagogens arbete, samt 
verksamheten i sig. En bra metod för att skaffa underlag för sin intervju är att inleda med att 
observera det man undersöker och sedan göra intervjun utifrån vad observationen visat 
(Johansson & Svedner, 2006, s 47). Undersökningen handlar om pedagogernas egen syn på 
hur de arbetar, alternativt inte arbetar Reggio Emiliainspirerat och då det är intervjun som är 
tyngden för den här undersökningen gjorde jag istället en observation av pedagogen och 
verksamheten efter intervjun. I observationerna utgick jag från det som pedagogen berättat 
och på så sätt kunde jag se verksamheten mer utifrån pedagogens ögon och få en bättre 
förståelse för både verksamheten i stort samt pedagogens eget arbete. I och med dessa 
observationer blev sammanställningen av de kvalitativa intervjuernas resultat tydligare och 
enklare för mig och på så sätt gjorde de analysen och diskussionen också mer givande. 
 
 
3.3 Forskningsetiska principer 
 
De forskningsetiska principerna innebär att man tar hänsyn till och visar respekt för de 
deltagande människorna i arbetet (Johansson & Svedner, 2006). Jag har i samband med varje 
intervju informerat personen om arbetets syfte, och intervjuns betydelse. Jag har även 
informerat dem om deras anonymitet och möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande.  
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4. Teoretisk Bakgrund 
 

4.1 Tidigare forskning och politiska utredningar 

Det pågår samtida forskning kring pedagogik i förskola hela tiden. Filosofin från Reggio 
Emilia uttrycker att den är ett resultat av detta. I Sverige gör forskare, politiker och 
lärarutbildare studieresor till Italien och till Reggio Emilia för att studera denna filosofi i 
praktiken. Detta framkommer i litteraturen och på de hemsidor jag har besökt. Barbara Martin 
Korpi, som arbetar som ämnesråd på Utbildningsdepartementet, skriver bland annat om de 
studieresor som skett dit i sin skrift Förskolan i politiken - om intentioner och beslut bakom 
den svenska förskolans framväxt(2006). 1996 tillsatte dåvarande statsråd Ylva Johansson en 
kommitté med uppdrag att lämna förslag till ett nytt måldokument för den pedagogiska 
verksamheten för barn och ungdom (SOU 1997:157, s.1). Denna kommitté kom att kallas 
Barnomsorg- och skolakommittén, det blev senare den gruppen som kom med betänkanden 
och förslag kring förskolans läroplan. Martin Korpi(2006) skriver att flera av medlemmarna 
från denna kommitté gjorde studiebesök, i samband med detta, till förskolorna i Reggio 
Emilia, Bland annat Ylva Johansson men också Gunilla Dahlberg, professor vid Stockholms 
lärarhögskola. 

4.1.1 Rapport från AREA-gruppen 
Area-gruppens rapport; ledning med barnet i centrum (1993). Arbetsgruppen för studier av 
Reggio Emilia, även kallad Area-gruppen, sattes samman i slutet av 1980-talet, gruppen 
bestod av barnomsorgsassistenter, barnomsorgschef, planeringssekreterare, statlig 
projektledare, metodiklärare, utvecklare av föräldrakooperativ och forskare. Alla med intresse 
för den svenska barnomsorgen och speciellt för att försöka förstå den starka tilltro till 
förskolans ledning, som under 1980-talet utvecklats till en resurssnålare, offentlig verksamhet. 
Rapporten bygger på frågorna: Hur ser en ledning ut som sätter barnen i centrum, samt Vad 
kan vi lära oss av Reggio Emilia (AREA-grupen 1993, s.5).  
 
 
4.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
 
4.2.1 Historik 
Reggio Emilia är ett område i norra Italien och för att förstå denna filosofis uppkomst måste 
man först förstå hur samhället i Reggio Emilia såg ut. Det var efter andra världskriget, efter en 
lång tid av fascistiskt styre som en motståndsrörelse bredde ut sig i området. En kooperativ 
vänsterrörelse växte sig stor. Området var i stort behov av arbetskraft, kvinnor behövdes i 
arbetslivet och därmed behövdes också en barnomsorg för att detta skulle kunna ske. 
Småföretagares verksamheter värdesattes. Det bildades en motståndsrörelse mot kriget och 
fascismen, en rörelse som ville förändra samhället. Man ville undvika att historien upprepade 
sig. De ville skapa ett mer demokratiskt samhälle och menade att en av förutsättningarna för 
att detta skulle kunna ske var genom att starta demokratiska förskolor (Grut 2005). Invånarna 
i Cella, staden i Reggio Emilia där den första skolan startade, byggde upp förskolorna med 
tegelstenar från nerbombade hus. Man tog vad man hade, alla hjälpte till med vad de kunde 
för att förskolan skulle ha möjlighet till att ta hand om stadens barn (Barsotti, C, 1994). 
 
Det här var inte bara en tanke som pågick i Italien. Även om vi här i Sverige inte hade haft 
något fascistiskt styre, försökte man ändå förhindra historiens upprepning efter andra 
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världskriget. Till exempel ville skolkommissionen 1946 att demokrati och vetenskap skulle 
genomsyra den svenska skolan och det demokratiska uppdraget infördes. Detta var en tid då 
läroplansfrågor diskuterades av expertgrupper. Dock fick inte barnomsorgen samma stöd och 
uppmärksamhet som skolan, det kom långt senare (SOU 1997:157). 
 
I Italien där fascismen varit rotad i många år var önskan om en förändring mycket starkare än 
den här i Sverige, och grundade sig därför i en tydlig ideologisk kamp. Förskolor startades 
som föräldrakooperativ. Tidigare var det den katolska kyrkan som stod för den italienska 
barnomsorgen. Det var egentligen först på 1960-talet som det kom en lag vilken gjorde det 
möjligt för icke-kyrkliga organisationer att driva barnomsorgsverksamheter.  
 
Psykologen och pedagogen, Loris Malaguzzi(1922 - 1994) var en av grundarna och 
inspiratören till denna pedagogiska filosofi som nu började ta form i Reggio Emilia. 
Tillsammans med en kvinnorörelse och inspirerad av bland annat organisationen Movimento 
di Eduzione Cooperativa (den kooperativa utbildningsrörelsen) och dess ledare Bruno Ciari, 
som var övertygad om att det skulle vara möjligt att bygga ett rättvisare samhälle genom rätt 
typ av småbarnsuppfostran (Barsotti. A 1997, s.22), tog han över ett kommunalt 3-6 års 
daghem i området, några år senare var han chef över fyra stycken föräldrakooperativ till i 
staden. Till slut låg hela kommunens barnomsorg under samma filosofiska värderingar. 
 
4.2.2 Pedagogisk filosofi 
Det är en pedagogisk filosofi, enligt svenska akademins ordbok betyder pedagogik; 
vetenskapen om uppfostring och undervisning. Filosofi; vetenskapen om grunden för vetande 
och tänkande. En pedagogisk filosofi är alltså grunderna för vetande och tänkande angående 
vetenskapen om uppfostran och undervisning. 
 
Reggio Emilias filosofi är i grunden inspirerad av den samtida forskningen kring pedagogik 
och barns lärande. Bland annat av en praktisk förbättringsfilosofi, pragmatismens teorier, det 
praktiska lärandet. Pedagogen ska inte komma med givna svar utan med problem som måste 
undersökas. Man lär i handlingen, learning by doing är det uttryck som man mest förknippar 
den här teorin med och med John Dewey, en av pragmatismens grundare. Pragmatisterna 
menar också att det är då individen utbyter erfarenhet med andra som mening skapas, som 
man lär sig (Dysthe 2003). Men Malaguzzi menade också att filosofin inte bygger på färdiga 
recept, utan hela tiden måste omprövas, det vill säga hela tiden ta del av ny forskning, syftet 
med filosofin är den föränderliga processen. 
 
Ett barn har hundra språk men berövas nittionio är en dikt som är skriven av Malaguzzi och 
ofta citeras då man talar om den här filosofin. Dikten (bilaga 1) beskriver dels hans barnsyn 
och hur han ansåg att samhället och den traditionella undervisningen ser på barnet. Han 
menade att den traditionella skolan glömmer att språk är så mycket mer än det talade och att 
på det sättet som skolan nu är uppbyggd är det som att dela huvudet från kroppen (Forsell, 
2005). 
 
Reggio Emiliafilosofin uttrycker tydligt barnens rättigheter som fullvärdiga medborgare. 
 

Vi lever i en gemensam värld som även barnen är med att skapa och alla barn har 
rätt att få utlopp för sin egen nyfikenhet, rätt att lära och skapa efter egen förmåga; 
rätt att bli respekterad för den man är, inte för det man gör (AREA-gruppen 1993, 
s.10).  
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I Area-rapporten står det även att filosofin syftar till att barnet har en annan syn på kunskap än 
vi vuxna, de har en förmåga att se detaljer och helheter utan att kategorisera och disciplinera 
så som vi vuxna har en tendens att göra. Reggio Emilia filosofin ser på barnet som ett rikt 
kunskapande barn där vi vuxna har mycket att lära. Man ska se på barn med förundran. 
 
Filosofin erbjuder inga metoder, inga handböcker eller speciellt utformat material för hur man 
ska realisera tankarna. Det är en pedagogisk filosofi, ett förhållningssätt, ett synsätt som hela 
tiden ska utvecklas och förändras i dialog med olika skolbildningar men i första hand utifrån 
egen erfarenhet, utifrån reflektion och dokumentation tillsammans med barnen och 
tillsammans med andra pedagoger. Den menar att man i förskolan ska blanda avancerade 
teorier med barnens fantasi, låta barnen utforska samhället utifrån deras perspektiv med 
kreativiteten och skapandeförmågan som viktigt verktyg (Grut 2005). De använder sig av en 
polariserande metodik vilket innebär vi ska studera och undersöka tingens och begreppens 
motsättningar, experimentera och ifrågasätta och på så sätt nå kunskap om världen 
(Nordström 1975). Detta arbetssätt, helhetssynen på kunskap och på barnet innebär att de vill 
se hela barnet med alla dess förutsättningar och förmågor. Våra förmågor har inte olika 
värden, de hör ihop och hjälper varandra. Vissa ämnen är inte viktigare att kunna än andra, ett 
språk är inte viktigare än ett annat. Det handlar inte om att lära barnen ett ämne, det handlar 
om att förmedla ett sätt att lära att lära, detta försöker man förmedla genom att låta barnen 
uppleva lärandet som en personlig tillfredställelse – ett äventyr (Area-gruppen 1993, s.21). 
 
Det är en filosofi som anser att varje barn föds rikt och intelligent med en stark drivkraft och 
lust till att vilja lära sig, att vilja utvecklas. Som pedagog har man rollen som vägledare, som 
medforskare. Pedagogen har som uppdrag att hjälpa barnen utveckla ett kritiskt tänkande, ge 
dem de rätta verktygen och de rätta utmaningarna. Tanken i Reggio Emilia är inte att alla 
förskolor ska arbeta på precis samma sätt utan att de ska ha samma grundsyn, förhållningssätt 
samt samma vilja att arbeta utifrån barnets förmåga (Barsotti, A, 1997). Filosofin ger 
pedagogerna en ödmjukhet gentemot andra verksamheter. Lär av varandra, dela med sig, 
inspireras av och på så sätt utvecklas. De tror inte att de har den perfekta lösningen på hur 
barn lär på bästa sätt, men de är medforskande vuxna som hela tiden vill utvecklas till det 
bättre för barnens skull, för samhällets och för framtidens skull. Det är en föränderlig 
pedagogik. Att inspireras av Reggio Emilia innebär att man tar till sig deras filosofi och 
arbetssätt och gör om den så att den på bästa sätt passar den kultur, det samhälle och den 
verksamhet man arbetar i. Att realisera den här pedagogiska filosofin är inget en ensam 
pedagog kan göra, hon behöver kollegor, familjer, andra vuxna som står barnet nära. Ett nära 
samarbete med familjerna är viktigt. Föräldrarnas inverkan ses som en pedagogisk resurs, hela 
tiden försöker de tillsammans hitta sätt som gör att de blir delaktiga i verksamheten. De anser 
det viktigt att föräldrarna känner att de behövs. Att realisera det här starka teoretiska barnet 
kräver samarbete, diskussion och reflektion (Grut, 2005).  
 
 
4.3 Begrepp 
 
4.3.1 Ateljérista 
I Italien är en ateljérista, det vill säga en bildpedagog eller en bildlärare anställd vid varje 3-6 
års daghem för att öka möjligheten att arbeta utifrån en helhetssyn, på barnet och på kunskap. 
Ateljéristan finns inte där för att bara föra in bildämnet i verksamheten, utan för att öka 
spänningen och koppling mellan de olika motsatserna. I Exemplet Reggio Emilia beskriver de 
ateljéristan som förskolans salt eller om pedagogerna står för det vardagliga är ateljéristan den 
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galna farbrodern i släkten, som kommer in och vänder upp och ner på verkligheten, pressar 
gränserna och skapar nya perspektiv (Grut, 2005). 
 
4.3.2 Pedagogista  
En pedagogista är en universitetsutbildad pedagogisk handledare, ofta en vidareutbildad 
förskolelärare som ska finnas till som stöd åt förskolans pedagoger i deras arbete. Den 
Italienska förskolelärarutbildningen är fortfarande på gymnasial nivå och det här är ett sätt att 
få in en högre kompetens i verksamheten (Barisotti, A 1997). Den pedagogiska handledaren 
har samma roll här i Sverige. En pedagogista här är en person som är utbildad pedagogisk 
handledare, en pedagogisk expert som föreläser och går in i arbetslag som stöd och utveckling 
i det pedagogiska arbetet i verksamheten (Reggio Emilia institutet; 
http://www.reggioemilia.se, tillgänglig: 2010-02-09). 
 
4.3.3 Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation är ett av de viktigaste verktygen i Reggio Emilias förskolor, det är 
också det verktyg som har fått mest uppmärksamhet i studier kring den här filosofin. 
Pedagogisk dokumentation är ett sätt att synliggöra barnens läroprocess. Som medforskande 
observerar, dokumenterar och noterar man barnen, ser på barnen med mjuka ögon (Lenz 
Tauguchi 2000). Det vill säga tillsammans med barnet är man uppmärksam, uppskattande och 
deltagande. Dokumentationsbilderna kan sedan användas för att för barnet synliggöra hennes 
läroprocess. I samtal och genom reflektion kan pedagogen tillsammans med barnen minnas 
och synliggöra en process som i sin tur föder nya tankar, nya reflektioner och nya processer. 
Dokumentationen i Reggio Emilia handlar även om att synliggöra verksamheten för 
föräldrarna och samhället, samt ett verktyg för att hela tiden utveckla det pedagogiska arbetet. 
Dokumentationerna fungerar som underlag i diskussioner och reflektioner även för 
pedagogen. Att ta ett steg tillbaka är ett sätt för att kunna utvecklas framåt (Lenz Tauguchi 
2000). 
 
4.3.4 Miljön som tredje pedagog 
Ett annat begrepp som ofta förekommer då man talar om den här filosofin är miljön som den 
tredje pedagogen. På förskolorna i Reggio Emilia är det ofta två utbildade pedagoger 
anställda, men att miljön ska utnyttjas som vore det en tredje. Den ska erbjuda sådant som 
barnen inte kan få hemifrån. Den ska inspirera och utveckla. Materialen måste finnas 
tillgängliga för barnen. Det ska vara anpassat för barnen och det projekt de just då är inne i. 
Alltså ska miljön dessutom vara föränderlig, barnen ska kunna uppmuntras och stimuleras till 
de aktiviteter som temat just nu syftar till (Lenz Taguchi, 2000). För att på bästa sätt kunna 
anpassa miljön för barnen är det åldershomogena grupper i Reggio Emilias förskolor.  
 
 
4.4 Förskolans läroplan ur ett Reggio Emilia filosofiskt perspektiv 
 
Jag ville undersöka vad det finns för likheter mellan den pedagogiska filosofin från Reggio 
Emilia och läroplanen för förskola här i Sverige. Jag började med att läsa SOU 1997:157, att 
erövra omvärlden för att få en djupare förståelse i vad förskolans läroplan egentligen säger. 
Att erövra omvärlden är ett av de betänkanden som regeringens barnomsorg- och 
skolakommitté kom fram till och som låg till grund för den läroplan för förskola som senare 
infördes 1998. Jag läste även Förskolan i Politiken – om intentioner och beslut bakom den 
svenska förskolans framväxt (Martin Korpi 2006). 
 

http://www.reggioemilia.se/
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Jag har valt att här ta upp några av de delar ur litteraturen och förskolans läroplan som jag 
tycker stämmer överens med Reggio Emilias filosofi. 
 
I barnomsorg- och skolakommitténs betänkande, att erövra omvärlden nämns Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi vid ett flertal tillfällen. Bland annat skriver de att denna filosofi spred sig 
över Europa och USA på 1980-talet och började även då inspirera många här i Sverige. Under 
den här tiden, eller rättare sagt 1986 började ett pedagogiskt program utarbetas för förskola. 
Detta program utformades av socialstyrelsen och vände sig i första hand till ledningsansvariga 
i kommunerna men även andra inblandade i förskoleverksamheten, till exempel förskolans 
personal, men också föräldrar och utbildare av personal. Tanken var att det skulle fungera 
som ett stöd i planering och utveckling av kommunala riktlinjer för förskoleverksamheten. 
Målen i det här programmet baserades på socialtjänstlagens grundvärderingar och uttrycktes 
så här:  
 

Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrar ge varje barn bästa möjliga 
betingelser att rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar. 
 
Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, 
hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra i stånd 
att komma fram med egna omdömen och problemlösningar. 
 
Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap 
för att förbättra såväl egna som andras levnadsvillkor (SOU 1997:157, s.32). 

 
Natur, Kultur och Samhälle var vad programmets innehåll organiserade sig runt och dessa tre 
områden skulle integreras med varandra i den praktiska verksamheten. Temaarbetet blev 
också en viktig del i förskolan. Detta var inget nytt men det poängterades här att detta 
arbetssätt var väl beprövat och att det vuxit fram utifrån kunskapen om och erfarenheten av 
hur man bäst gynnar barns inlärning (SOU 1997:157, s.32). Valet av tema skulle dessutom 
utgå från och ta hänsyn till barnets intressen och tidigare erfarenhet. I förskolans läroplan 
formuleras detta så här:  
 

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 
drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande (Lpfö 98, s.6).  

 
1993 utreddes programmet som av de flesta inblandade visade sig ha haft en stor betydelse i 
arbetet med utveckling och planering av förskolans verksamhet. Inte minst underlättade det 
personalens arbete i förskolan. Det var detta pedagogiska program som låg till grunden för 
och sedan utvecklades till att bli en läroplan för förskola (SOU 1997:157). Ungefär samtidigt 
startas ett omfattande Reggio Emiliainspirerat förskoleprojekt, initierat av Bengt Westerberg, 
dåvarande socialminister. Detta projekt innebar bland annat att ett stort antal pedagoger och 
politiker gjorde studiebesök i Reggio Emilias förskolor i Italien (Martin Korpi 2006). I 
dokumentärfilmen Mannen från Reggio Emilia (Barsotti, C 1994) visas delar utav samarbetet 
mellan Reggio Emilia och Sverige. Bland annat får man se Bengt Westerberg uttala sig om 
spänningen kring vad som nu kommer att hända då den här filosofin ska prövas i svensk 
kultur. 
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Barnomsorg- och Skolakommittén tar även upp punkter som de anser är betydelse fulla 
områden inom förskolans pedagogiska verksamhet och som sedan kom att hamna i förskolans 
läroplan, dessa områden är;  
 

Föräldrasamarbete och föräldrainflytande, jämställdhet mellan könen, miljöarbete 
med barn i förskoleåldern, det mångkulturella samhällets möjligheter, barns rätt till 
kultur, barn med behov av särskilt stöd, multimedia och informationsteknikens 
betydelse, och utvärdering och kvalitetsutveckling (SOU 1997:157, s.61). 

  
Jag har valt att ta ut några, för mitt ändamål relevanta, delar inom dessa områden och 
förtydliga vad de menar och eller hänvisa till vad som faktiskt senare skrevs i förskolans 
läroplan . 
 
Vad det gäller föräldrasamarbete och föräldrainflytande menade kommittén att förskolan ska 
fungera som ett komplement till hemmet. Man måste ta hänsyn till barnens verklighet utanför 
förskolan, till att varje barn lever i olika livsmiljöer. Detta ansåg de krävde ett nära samarbete 
med föräldrarna. Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnens fostran, men rollen som 
vägledare in i vuxenvärlden delas med t.ex. förskolepersonal (SOU 1997:157). I Förskolans 
läroplan formuleras detta bland annat så här:  
 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att 
inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö 98, s.11). 

 
Kommittén förklarar också den stora vidden på tolkningen av begreppet kultur, då de menar 
att det är ett mycket viktigt inslag i förskolan. De nämner att det dels kan betyda det kulturella 
arvet människor i ett samhälle har gemensamt. Men de talar också om att kultur för många är 
förknippat med olika former av skapande. De menar att det är ett mycket omdiskuterat 
begrepp och att någon slutgiltig definition inte finns, en beskrivning kan vara; kultur är en 
form av process där idéer, uttryck, upplevelser, värderingar, attityder och samhällspolitiska 
mål blandas och olika i grad samverkar (SOU 1997:157, s.84). Att man ska främja barnens 
rätt till att delta i det kulturella och konstnärliga livet är också något som FN:s barnkonvention 
tar upp. Detta är ett viktigt område för förskolan då många barn enbart kommer i kontakt med 
detta härigenom. Kommittén enades om att;  
 

Barns skapande också i viss mening är deras lärande, då det är samma tankeprocess 
som aktiveras när barn uttrycker sig exempelvis i bild eller drama, som när barn 
försöker skapa förståelse och lösa matematiska problem. Att lära sig förstå något 
krävs ett skapande i barns tankevärld. Barns möjligheter till skapande är således 
också i viss mån deras möjligheter till lärande (SOU 1997:157, s.86).  

 
I förskolans läroplan står det; 
 

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 att främja barns utveckling och lärande. 
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Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Lpfö98, 
s.6-8). 

 
Då de pratar om barn som är i behov av särskilt stöd lägger de vikten vid att det ska vara 
jämlika förutsättningar för alla barn, de skriver att det handlar om att se barnet och dess 
resurser istället för att fixera sig vid vad det inte kan (SOU 1997:157, s.88). Detta 
förhållningssätt står skrivet i förskolans läroplan bland annat under rubriken förskolans 
värdegrund, där står det om den demokratiska grund förskolan vilar på. Under mål och 
riktlinjer står det: Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde (Lpfö 98, s.8).  
 
I Att erövra omvärlden under avsnittet om utvärdering och kvalitetsutveckling skriver de att 
dokumentation och utvärdering av verksamheten är viktig, allra helst på lokalnivå.  
Idén om att dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet fanns levande bland 
företrädare för den pedagogiska progressivismen.  
 

Såväl John Dewey som Elsa Köhler förespråkade en reflekterande och 
problematiserande hållning till den pedagogiska verksamheten och med 
sammanhängande frågeställningar. Båda hävdade också ett synsätt på 
barnet/eleven som utforskare av omvärlden och läraren som medforskare (SOU 
1997:157, s.100). 

 
Här nämner de åter igen Reggio Emilias pedagogiska filosofi, den här gången som ett 
intressant exempel av en reflekterande pedagogik. De beskriver filosofin och dess förhållande 
till dokumentation ganska ingående. De nämner också hur denna filosofi har haft stor 
betydelse för Norden och Sverige vad det gäller inspirationskälla och viktig förebild inom 
detta område. Vilket bland annat lett till att pedagoger från olika förskolor bildat nätverk där 
de träffats för erfarenhetsutbyte och kollegial pedagogisk handledning. De skriver också om 
dokumentationens vikt vad det gäller att synliggöra verksamheten utåt, så att andra grupper 
kan involveras. Pedagogisk handledning nämns även tidigare i texten, att det på senare år 
blivit en viktig del i förskolans och arbetslagets utveckling. 
 
Det finns en tydlig likhet mellan förskolans läroplan och filosofin från Reggio Emilia. Även 
om läroplanen för förskola bygger på den svenska förskolepedagogiken som funnits långt 
innan läroplanen och Reggio Emilia filosofins inflytande i Norden. Detta svenska 
förhållningssätt är precis som filosofin inspirerad av till exempel Dewey och pragmatismen. 
 
Patricia Edlund och Camilla Holmlund(2009) skriver i sitt examensarbete hur de inspirerats 
av filosofin i olika kurser vid lärarprogrammet. Detta är något som även jag upplevt, jag har 
också fått inspirationen från min utbildning. Martin Korpi(2006) uttrycker att Reggio Emilia 
har fungerat som en vallfärdsort för förskollärare, kommittéer, utskott och ministrar. Även 
annan litteratur tar upp de många studiebesök som svenskar har gjort till förskolorna i Reggio 
Emilia. I filmen Mannen från Reggio Emilia (Barsotti, C, 1994) visas en liten del av de 
föreläsningar och studiebesök som hålls för svenska politiker och för svenska pedagoger från 
både förskolor, skolor och universitet. 
 
Reggio Emilia Institutet i Stockholm bildades 1992. Målet var att bidra till skapandet av en 
pedagogisk diskussion, genom filosofins fördjupning. Det första projektet gjordes i samarbete 
med Stockholms Lärarhögskola. Institutet bildade ett pedagogiskt nätverk, ett sverigenätverk, 
det skulle vara en mötesplats för diskussioner kring Reggio Emilias filosofi och dess 
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inspiration. Detta nätverk har lett till att många fler, lokala nätverk vuxit fram i Sverige 
(http://www.reggioemilia.se/, tillgänglig: 2010-02-09), bland annat de utvecklingscenter i de 
städer där denna undersökning är gjord. 
 
 
4.4.2 Sammanfattande slutsats 
I barnomsorg- och skolakommitténs betänkande nämns spridningen av Reggio Emilias 
filosofi och att den under 1980-talet började inspirera många här i Sverige, samtidigt började 
ett pedagogiskt program att utarbetas, ett program som sedan skulle komma att ligga som 
grund för den svenska förskolans läroplan. Redan i socialtjänstlagens grundvärderingar står 
det om förskolans vikt av ett nära samarbete med barnens föräldrar, och att förskolan ska 
lägga grunden till att barnen skapar en förmåga till egna omdömen och problemlösningar samt 
lägga grunden för viljan att söka och använda kunskap för förbättring av både egna och andras 
levnadsvillkor (SOU 1997:157). Alltså redan i socialtjänstlagens grundvärderingar kan man se 
likheter med den här filosofins tankar. 
 
Mycket av det som förskolans läroplan grundar sig på kommer ur en svenska traditionell 
förskolepedagogik. Väl beprövade metoder som bygger på hur man bäst gynnar barns 
inlärning, så som temaarbeten. Här poängteras också att temat ska utgå från barnets intresse 
och tidigare erfarenheter. Både i att erövra omvärlden och i Förskolan i politiken, kan man 
läsa att Reggio Emilias filosofi har samma grundläggande drag som vuxit fram ur 
förskolepedagogikens historia. De har båda fått inspiration från den samtida pedagogiska 
forskningen. Martin Korpi(2006) menar att barnomsorg- och skolakommitténs betänkande 
bygger på den svenska traditionella förskolepedagogiken, men det som tillkommit, det nya, 
har inspirerats av den här filosofin (Martin Korpi 2006). 
 
Några delar ur förskolans läroplan som liknar Reggio Emilias filosofi är det nära samarbetet 
med föräldrarna, det vill säga förskolans uppgift att komplettera hemmen för att varje barn ska 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Barnens rätt att delta i det kulturella och konstnärliga 
livet, det vill säga barnen ska få använda så många uttrycksformer som möjligt för att främja 
deras utveckling och lärande. Varje barns rätt till respekt. Vikten av pedagogisk 
dokumentation och reflektion för barnens lärande, arbetslaget och verksamhetens utveckling. 
Då de i att erövra omvärlden(1997) pratar om den pedagogiska dokumentationens vikt 
använder de förskolorna i Reggio Emilia som en god förebild av reflekterande pedagogik, de 
nämner också Reggio Emilia filosofins positiva inflytande på de nordiska förskolorna. Detta 
har också resulterat i att utbildningen använder sig av denna filosofi som exempel då 
läroplanen förankras hos blivande förskollärare.  
 
Likheterna mellan förskolans läroplan och Reggio Emilias filosofi är många, det finns 
egentligen inga motsägelser. Martin Korpi(2006) menar att detta kan bero på att i Reggio 
Emilias filosofi har den svenska förskolan hittat sig själv, fast djärvare och mer utmejslad 
(Martin Korpi 2006, s.70.) En grundskillnad finns dock. Den svenska förskolans historia och 
läroplan kommer ursprungligen från den statligt betänkanden och lagar, medan förskolorna i 
Reggio Emilia byggdes upp av folket, av föräldrar ur ett kooperativt system. 
 
 
 

http://www.reggioemilia.se/
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5. Resultat av intervjuer 
 
 
Intervju 1, 2 och 3 är gjorda med pedagoger på förskolor från en mellanstor stad i Norrland, i 
den här staden har kommunen satt upp prioriteringsområden för förskolan. Det vill säga de 
senaste tre åren har det varit obligatoriskt att fokusera på språk och kommunikation, för att 
utveckla sin förmåga att skapa läroprocesser utifrån det. Nu har de just bytt prioritetsområde 
och de kommande tre åren kommer det istället att vara matematik som är det huvudsakliga 
syftet. Pedagogerna kallar detta för språk-prio respektive matte-prio. I den här staden finns 
även ett utvecklingscenter för förskola och skola som inspirerats av Reggio Emilias Filosofi. 
De erbjuder kompetensutveckling och fortbildning på olika sätt. Bland annat genom 
seminarier och pedagogisk handledning, både med pedagogisk inriktning och utav en 
ateljérista. De erbjuder även kurser, teoretiska och praktiska med syfte att höja förmågan att 
inspirera barnen i deras läroprocesser. Samt aktiviteter för kommunens barn, så som en 
ljusfestival och en skrotdag. Ett pedagogiskt nätverk är även knutet till det här centret. De 
arbetar aktivt med att informera om sina aktiviteter, kurser och seminarier, dels genom sin 
hemsida, men också genom utskick till samtliga av kommunens förskolor och skolor en gång 
per termin.  
 
Den fjärde kompletterande intervjun, intervju 4, är gjord med en pedagog på en traditionell 
förskola i en mellanstor stad i östra Mellansverige. Stadens förskolor är indelade i fem olika 
större områden och den här förskolan tillhör det södra området. I det här området finns ett 
Reggio Emiliainspirerat utvecklingscenter som är knutet till en Reggio Emiliaprofilerad 
förskola. En ateljérista som, nu även är mitt i sin pedagogistautbildning, är den drivande 
personen bakom detta center. De erbjuder inspiration, kurser och pedagogiska nätverk till 
områdets alla förskolor.    
 
 
5.1 Intervju 1 
 
Första intervjun är med en kvinnlig pedagog i 50-årsåldern. Hon arbetar som förskollärare på 
en förskola som profilerat sig som Reggio Emiliainspirerad. Förskolan har funnits sedan 
1970-talet och pedagogen har arbetat där nästan lika länge. Förskolan började inspireras av 
filosofin i mitten av 1990-talet, men profilerade sig inte förrän 2004. De har åldershomogena 
barngrupper. 
 
Väggarna är belamrade med dokumentationer av alla dess slag, olika skapandeprojekt och 
lärande processer, både pågående och avklarade. Ateljé, skrivarhörna, bygghörna etc. 
Verksamheten inbjuder till kreativt skapande. Jag kan se att kommunens matte-prio även rör 
den här förskolan. På en av väggarna finns fyra garderober, på dessa finns det röda tejpbitar i 
varierande längder, från golvet och upp, ser ut som något slags stapeldiagram. Högst upp på 
varje stapel sitter korta små tejpbitar i andra färger. Pedagogen förklarar att det är en 
dokumentation över barnens längder. När barnen börjar på avdelningen får de mäta hur långa 
de är och sedan mäter de vid varje terminsslut och start och klistrar upp längdförändringen. 
 
5.1.1 Pedagogens förhållande till Reggio Emilia filosofin 

Reggio är en filosofi, inte en pedagogik, det är ett annat sett att se lärande, att se 
barnet, det är rikt och har alla möjliga förmågor för att kunna ta emot och bygga på 
det som redan han har av kunskap och lärande. Det är en barnsyn, hur ser man 
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barnen? Hur ser man på lärandet? Det bygger mycket på grunden av demokrati. 
Barns, eller människans rättigheter som hon har, värdegrunden (intervju 1).  

 
Vidare berättar pedagogen att hon först stötte på Reggio Emilias filosofi i mitten av 1990-
talet, på nätverksträffar. Hon och hennes dåvarande arbetskamrat var bland de första som 
deltog i det här nätverket som just bildats i staden. De blev inspirerade och tog med sig 
kunskapen tillbaka till förskolan och började med att förändra miljön för barnen. De ändrade 
åldersintegrerade barngrupper till ålderhomogena, för att lättare kunna göra rummen 
tillgängliga och anpassade för barnen. Sedan har det bara byggts på mer och mer allt eftersom 
de lärt sig och utvecklats. Bland annat har hon och en kollega, tillsammans med rektorn varit 
på studiebesök i Italien, i Reggio Emilia. De har nära kontakt med utvecklingscentret för 
förskola och skola, och de har hållit kontakten med dem hela tiden. Kanske mindre nu än för 
några år sedan, det går i vågor, berättar hon. De har haft pedagogisk handledning, en 
ateljérista som handledning samt aktivt deltagit i nätverket.  
 

Det är något som uppdateras hos oss hela tiden, eh, vi, det är något som man måste 
utveckla hela tiden, man kan inte säga att man; vi har gått kurser och vi vet hur 
Reggio Emilia fungerar och vi är nöjda och nu ska vi bara jobba efter det. Det måste 
uppdateras hela tiden. Fräschas upp å, det är något som är levande (intervju 1). 

 
Samtliga pedagoger på förskolan är fortbildade kring filosofin, alla har gått kurser om 
dokumentation, med undantag av de just nyanställda. De kommer också att få ta del av 
fortbildningen, men hon tror och hoppas att de har fått mer av det här i sin utbildning på 
universitetet.  
 
5.1.2 Pedagogens förhållningssätt och förskolans läroplan 
Ungefär samtidigt som läroplanen infördes, 1998, började de arbeta på allvar med filosofin 
men de profilerade sig inte förrän i början av 2000-talet.   
 

…mm, eh, för att vi jobbade ganska länge med Reggio Emilias arbetssätt, jag tror att 
vi kanske skrev i hemsidan kanske någon gång 2004 eller 2005 jag är inte säker, då 
började vi innan tänka varför ska vi inte informera om att vi jobbar, vilket arbetssätt 
vi har (intervju 1)? 

 
Det vart mycket det här med att vi fick läroplanen också. Vi var eh, o läste läroplanen 
nästan samtidigt, vi var parallellt med Reggio Emilia kurser o föreläsningar o så, det 
stämde, det stämde, o vi ville jobba med det som stämde med läroplanen också. O vi 
tyckte det var ett väldigt klokt sätt att se på barns lärande och barnsyn, och 
förhållningssätt. Vi köpte det inte på en gång, vi arbetade och diskuterade varför vi 
jobbade så som vi gör (intervju 1). 

 
För pedagogen är läroplanen för förskolan och Reggio Emilias filosofi i stort sätt samma, de 
läste fortbildningskurser och var på föreläsning om både filosofin och läroplanen parallellt 
med varandra vilket gjorde att hon såg filosofin som ett sunt sätt att tolka läroplanen på. 
  

Vi ser barnen väldigt självständiga, vi tänker… det är ganska mycket 
förhållningssätt. När barnet frågar, frågar någonting eller uppmärksammar 
någonting... eh, vi hjälper att barnet själv ska upptäcka att varför om jag trycker på 
knappen släcks lampan till exempel, eller varför något flyter och något sjunker, vi ger 
inte färdiga svar på deras frågor, vi… gör möjligheter att genom att experiment och 
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genom att göra själv komma på lösningen. Hitta själva, tänka själva för att komma på 
lösningar eller, förstå och fatta att; så här fungerar det (intervju 1)!  

 
Hon berättar också att hon nu möter barnen på ett annat sätt än innan hon fick lära sig om 
Reggio Emilia, hon respekterar barnen på ett annat sätt, respekterar dem på samma sätt som 
hon respekterar en vuxen.   
 
Då jag frågar om hon vet om läroplanen har Reggio Emilia filosofin som inspirationskälla 
svarar hon: Ja, absolut, det känns. Mycket av Reggio Emilia inspirerar läroplanen, det känns 
så, mycket är samma, det måste den vara (intervju 1). 
 
5.1.3 Sammanfattning av intervju 1 
Förskolan är en Reggio Emilia inspirerad förskola, samtliga pedagoger följer den filosofin. 
Den intervjuade pedagogen kom först i kontakt med filosofin i mitten av 1990-talet, ungefär 
samtidigt som läroplanen för förskolan introducerades. Vilket ledde till att hon ser dem som 
samma. Hon ser filosofin som ett sunt sätt att tolka läroplanen. Hon anser att det bygger på 
demokrati, människans rättigheter och skolans värdegrund. Hennes förhållningssätt handlar 
om att se självständiga, kunnande barn och utmana och uppmuntra dem att hitta och 
experimentera fram lösningar själva. De använder sig utav pedagogisk dokumentation som ett 
viktigt verktyg och har anpassat förskolans miljö utifrån barnens intressen och förmågor. Hon 
menar att Reggio Emiliafilosofin inte är något man kan bli klar med. Utan hela tiden finns det 
något som måste uppdateras och utvecklas i verksamheten. 
 
 
5.2 Intervju 2 
 
Andra intervjun gjorde jag med en manlig pedagog i 35-årsåldern. Han arbetar på en förskola 
som inte är profilerad Reggio Emilia men där många av pedagogerna ändå är inspirerade och 
tydligt arbetar utifrån detta förhållningssätt. Förskolan har funnits i fem år och pedagogen har 
arbetat där sen den startade. Han har varit verksam förskollärare i kommunen sedan i slutet av 
90-talet. Förskolan har åldershomogena grupper och tillgång till en ateljé. 
 
Det finns små hörnor för olika aktiviteter överallt, myshörna, bygghörna, ett litet rum med 
spegelvägg och en bandspelare. På väggarna sitter dokumentationer över vad barnen gjort 
under terminens gång, teckningar och skapandeprojekt.  
 
5.2.1 Pedagogens förhållande till Reggio Emilia filosofin 
Pedagogen kom först i kontakt med den här filosofin genom ett utvecklingscenter för förskola 
och skola. En man därifrån kom och föreläste om Reggio Emilias tankar och förhållningssätt. 
Efter det började pedagogen gå på nätverksträffar som anordnats genom detta 
utvecklingscenter, ett nättverk där pedagoger från hela kommunen får möjlighet att träffas och 
diskutera, reflektera och utveckla sin verksamhet.  
 
Samtidigt som det här nätverket luren kom upp för mina ögon, Reggio Emilia träffar och 
då lär man ju när man ser hur de andra gör. Och då vart jag väldigt inspirerad av det 
och jag började väl som fundera över det och Vygotskij, ah! Det verkar ju vara en skitbra 
idé och ett jättebra förhållningssätt (intervju 2). 
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Förhållningssättet anser han handla om det kompetenta barnet och att man som pedagog ska 
vara en medforskande vuxen, inte komma med de rätta svaren, utan uppmuntra barnen att 
undersöka sina egna teorier. 
 
Han plockar fram en dokumentation på ett ljusprojekt och berättar att de hade haft som syfte 
att barnen skulle få experimentera med ljus och få ta reda på hur man kan få färgade skuggor. 
På bilden är det några barn framför en overhead-apparat. Pedagogen berättar att han redan 
innan projektet hade haft en tanke om hur de, barnen, skulle gå till väga för att ta reda på 
detta, men då han ställde frågan: Hur gör man för att få färgade skuggor? Var det ett av 
barnen som sa att han visste det. Man skulle måla en färg på sin hand och sedan trycka den 
på ett OH-blad. Sedan skulle skuggan bli den färgen som man målat på handen (intervju 2). 
Pedagogen berättar hur han då var tvungen att omkullkasta det han hade planerat och istället 
undersöka barnens teori. Det vill säga följa det forskande barnet. Det uppstod liknande 
situationer senare under samma projekt, barnen formulerade själva en frågeställning som de 
fick besvara, motbevisa och ta reda på. Han berättar också att han anser det viktigt att använda 
sig av så många uttryckssätt som möjligt. Han citerar Malaguzzis dikt ett barn har hundra 
språk men berövas nittionio, och fortsätter med att förklara att det är viktigt att använda 
många uttryckssätt, estetiska uttryckssätt för att berika barnens alla språk. 
 
5.2.2 Pedagogens förhållningssätt och förskolans läroplan 

Då måste man ju bryta ner den (Lpfö 98) och diskutera den, jamen det står ju 
någonting där om det kompetenta barnet och jamen vad innebär det för oss här? I 
miljön? Hur ska vi vara? Vilket förhållningssätt ska vi ha? Vad ska vi ha för miljö? 
Om vi har miljön som tredje pedagog? Man måste ju bryta ner varje liten del i den 
egentligen och kanske bryta ner en del i taget. Man kan inte ha tusen mål, man 
kanske får fokusera på två mål…//…Jamen nu hade vi, sist hade vi, då kom det ju mål 
uppifrån, språk och  kommunikation, hur gör man då  för att fånga barns språk och 
kommunikation i en läroprocess. Och då får vi diskutera det. Och Ja, nu är det matte-
prio och då; hur gör vi för att få upp barns ögon för matte. Hur får vi upp våra egna 
ögon till att börja med? Vad är matte för en treåring (intervju 2)?  

 
Han berättar att de i arbetslaget har diskuterat mycket hur miljön ska se ut för att inspirera 
barnen, och att målen uppifrån får dem att koncentrera sig på vissa delar i barnens 
läroprocess. Projekten de har, utgår från barnens intressen och teorier men med dessa 
prioriteringar från kommunen som observationsmål för pedagogerna. De diskuterar mycket i 
arbetslaget hur de ser på olika delar i förskolans läroplan och deras förhållningssätt samt hur 
de ska bryta ner de prioriteringsmål som de får av kommunen. 
 
Då jag frågade om det bara var pedagogen och hans arbetslag som var inspirerade av filosofin 
eller om det var hela förskolan. Svarade han:  
 
Det är nog individuellt här, men jag tror nog att man kan hitta det hos alla. Haha, ja, men jag 
tror ju många vill utgå från barnet, inte köra över barnet utan utmana barnen i deras eget 
lärande, hitta läroprocessen de tror jag. Det är ju vårat uppdrag (intervju 2)!  
 
Han tycker att det känns onödigt att behöva profilera förskolan till Reggio Emilia, han menar 
att det är ett bra förhållningssätt men att det räcker med det, det räcker med att arbeta utifrån 
det sättet. 
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5.2.3 Sammanfattning av intervju 2 
Pedagogen är inspirerad av filosofin från Reggio Emilia. Hans inspiration kommer från ett 
utvecklingscenter för förskola och skola som finns i staden. Verksamheten han jobbar i tar 
aktivt del utav utvecklingscentrets erbjudanden, genom till exempel; seminarier och 
delaktighet i det pedagogiska nätverket. Han ser sin pedagogiska roll som en medforskande 
vuxen som inspirerar och uppmuntrar barnen att utforska sina egna teorier och 
frågeställningar. Barnen anser han är kompetenta och att verksamheten ska utgå från deras 
intressen, med hjälp av många estetiska uttryckssätt för att bevara barnens hundra språk. 
Detta är något som arbetslaget diskuterar, dokumenterar och reflekterar mycket över. 
Arbetslaget använder sig utav pedagogisk dokumentation och har funderat mycket på miljön 
som tredje pedagog. Han ser inget intresse till att förskolan skulle behöva profilera sig utan 
anser att förhållningssättet räcker nog, han menar att följer man läroplanen, vilket är 
pedagogens uppdrag, så har man det förhållningssättet.  
 
 
5.3 Intervju 3 
 
Den tredje intervjun är gjord med en kvinnlig pedagog i 50-årsåldern. Hon arbetar som 
förskollärare på en traditionell förskola som har funnits sedan 1970-talet men är nu alldeles 
nyrenoverad. Pedagogen har varit verksam sedan slutet på 1970-talet.  
 
Ljuddämpande golv och möbler anpassade för barnen. På väggarna kan man se lite av vad 
barnen gjort, och vid varje hörna finns det bilder på barnen när de leker på respektive plats. 
Men det är ganska sparsamt med bilder och aktiviteter på väggarna vilket pedagogen förklarar 
med att de fortfarande håller på att fundera hur de ska möblera för barnens bästa och att de 
knappt vågar sätta upp något på väggarna för att allt känns så nytt och fräscht. Förskolans 
barngrupper är åldersintegrerade. 
 
5.3.1 Pedagogens förhållande till Reggio Emilia filosofin 
Ja, jag är väl inte sådär jätte insatt, det är väl genom Idéan förståss, o visst inspireras vi av 
den pedagogiken lite grand, vi lär oss om den just nu faktiskt (intervju 3). Idéan är det 
utvecklingscenter för förskola och skola i staden, som i sig är inspirerat av filosofin från 
Reggio Emilia. Pedagogen berättar att de varje terminsstart får en broschyr med olika 
aktiviteter för barnen, information om seminarier och fortbildningskurser som finns för 
pedagogerna. De brukar välja en kurs varje termin som någon av pedagogerna får gå på och 
sen delge de övriga i arbetslaget. Varje termin är det en ny pedagog som får fortbilda sig. 
…//den här terminen är det jag som fått gå på den här mattekursen. Sen låter vi ju förståss 
barnen vara med på ljusfestivalen och den här skrotdagen i maj som de brukar ha(intervju 3). 
Ljusfestivalen och skrotdagen är några av de aktiviteter som utvecklingscentret för förskola 
och skola erbjuder kommunens barn att delta i. Även på den här förskolan syns kommunens 
matematiska prioriteringsområde. 
 
Vidare berättar hon att de just nu har haft handledning av en ateljérista som kommer någon 
gång då och då och utmanar dem i verksamheten, ger dem praktiska tips och idéer hur de kan 
utvecklas i förmågan att inspirera barnen. Hela arbetslaget har tyckt det varit väldigt intressant 
och givande, det är också hon som har hjälpt dem utforma verksamhetens miljö utefter 
barnens intressen och förmågor. Även om de har ålderblandade grupper har det delat upp 
rummen så att vissa av rummen är mer anpassade för de allra minsta och vissa för de lite 
större barnen. De har tillgång till en liten ateljé. 
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5.3.2 Pedagogens förhållningssätt och förskolans läroplan 
Hon berättar att de ser det kompetenta barnet, att barn kan så mycket mer än vad man förut 
trodde och att de i alla fall försöker utgå från barnens intressen, försöker fånga nuet lite mer. 
Att den språk-prion som varit och matte-prio som är nu har fått henne att se på kunskap på ett 
annat sätt, att matematik till exempel är så mycket mer än siffror, att allting kan vara 
matematik bara man har på sig matematik glasögonen. Det samma gäller språk. De försöker 
använda sig av pedagogisk dokumentation, lite sätter de upp på väggarna, men i första hand är 
det till för barnens pärmar. Varje barn har en egen pärm som följer barnets tid på förskolan, 
med dokumentationer på läroprocesser, barnets egna teckningar samt minnen.  
 

Det är jätteintressant o se när barnen tar fram sin pärm, för de gör de ibland, ganska 
ofta faktiskt. Hur kul de tycker att det är att se sig själva när de var små, från 
inskolningen, hur mycket de vuxit, ”åh… titta, kommer du ihåg när vi gjorde det 
där… kan vi inte göra det igen…” de ser att de utvecklats att de lärt sig, ett bra sätt 
att kunna minnas med barnen (intervju 3).  

 
Pedagogen ser den här pärmen som ett bra verktyg till reflektion med barnen, annars uttrycker 
hon en önskan om att bli bättre på att dokumentera och reflektera över läroprocesser både med 
barnen och i arbetslaget, det är något de jobbar med att utveckla och förbättra.  
 
5.3.3 Sammanfattning av intervju 3 
Pedagogen håller just nu på att lära sig mer om filosofin från Reggio Emilia och det 
förhållningssättet, förskolan är nyrenoverad och med hjälp av en ateljérista håller de på att 
utveckla miljön till att vara mer anpassad för barnen. Ateljéristan hjälper också till med 
praktiska utmaningar i den skapande verksamheten på förskolan. Pedagogens förhållningssätt 
är att se det kompetenta barnet och försöka utgå från dess intresse. Kommunens 
prioriteringsområden har förändrat deras syn på kunskapers innehåll. De använder sig av 
pedagogisk dokumentation i liten utsträckning, men försöker bli bättre på det. De anser att det 
är ett viktigt verktyg att utveckla verksamheten och barnens läroprocesser med.  
 
 
5.4 Intervju 4  
 
Den fjärde intervjun är gjord med en Kvinnlig förskollärare i 50-årsåldern. Hon jobbar på en 
traditionell förskola i östra Mellansverige. Förskolan har funnits sedan 1970-talet, men 
stängdes ner i flera år på grund av barnbrist. För ett par år sedan behövdes flera 
förskoleplatser och då renoverades lokalerna och öppnades igen. Förskolan har existerat i sin 
nuvarande form i ungefär ett år. Avdelningarna består av åldersintegrerade barngrupper. 
Pedagogen har varit verksam förskollärare sedan 1980-talet, arbetat på olika förskolor men 
hela tiden inom kommunens södra enhetsområde. Arbetar nu som förskollärare men även som 
pedagogisk mentor. Ett uppdrag hon har fått av kommunen i samarbete med stadens 
lärarutbildning. 
 
Förskolan är alltså nyrenoverad sedan ett år tillbaka, det finns lite dokumentationer på barnens 
aktiviteter och några bilder från olika skapande aktiviteter barnen gjort. Pedagogen berättar att 
de fortfarande har lite svårt att sätta upp saker på väggarna efter nyrenoveringen, men att de 
arbetar på att komma över det och med att hitta olika visningsmöjligheter för barnens 
läroprocesser. De använder sig utav portfolioliknande pärmar för att visa varje barns 
utvecklings process. Det är väldigt ljusa lokaler, gardiner är inte tillåtet att sätta upp, då de vill 
utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt. Varje avdelning har en liten målarhörna och mitt i 
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huset ligger en stor samlingslokal, röda rummet, som även är till för alla eventuella estetiska 
aktiviteter. 
 
5.4.1 Pedagogens förhållande till Reggio Emilia filosofin 
Pedagogen kom i kontakt med Reggio Emilias filosofi egentligen redan under sin utbildning. 
Hon menar att det var ett väldigt aktuellt ämne då hon kom ut och började arbeta. Det fanns 
en grupp i det södra området som var väldigt intresserade och inspirerade av den här filosofin. 
Även om inte pedagogen deltog i den här gruppen, var hon mycket i kontakt med dem ändå. 
Den gruppen gjorde även studiebesök till Italien och Reggio Emilia. Hon berättar att 
inspirationen sedan låg i träda ett tag för att blomma upp igen i början av 00-talet. Då satte 
den här gruppen igång på riktigt med ett Reggio Emilia inspirerat projekt, studiebesök till en 
Reggio Inspirerad förskola i Stockholm gjordes, vilket även pedagogen följde med på.  
 

Jag blev väldigt imponerad av deras arbete, speciellt deras dokumentationsarbete. 
Och efter det skulle ju alla här ute läsa den här Ann Åbergs bok, lyssnandets 
pedagogik. Alla fick varsin bok, och alla skulle läsa (intervju 4).  

 
Kommunen ordnade även med föreläsningar, med bland annat Ann Åberg, för hela stadens 
förskoleverksamhets personal. Samtliga pedagoger i södra området skulle även gå en kurs i 
pedagogisk dokumentation och ett nätverk startades för att hålla det här vid liv. 
 
Även om pedagogen är till viss del både inspirerad och imponerad utav Reggio Emilia 
filosofin, vill hon inte köpa det fullt ut. 
 

Jag tycker inte att man liksom bara kan; ja då lägger vi bort det här och så tar vi det 
här konceptet istället, så där, och så dessutom så är jag hela tiden… när man 
fokuserar väldigt mycket på en sak så tror jag att man kan tappa mycket annat, som 
man glömmer bort (intervju 4). 

 
Men hon är imponerad av de Reggio Emiliainspirerade förskolornas sätt att gå in på djupet i 
projekt med barnen. Hon berättar att detta fördjupningsarbete i kombination med pedagogisk 
dokumentation gör att man verkligen kan se att barnen lärt sig något om ämnet. Samtidigt kan 
hon tycka att i och med Ateljéristan och den stora fokusen på bildämnet glöms de andra 
estetiska uttrycksmedlen bort, som teater och musik.  
 

Inte bara att man behöver uttrycka sig på hundra språk utan också för att kunna få en 
självkänsla, så behöver jag först hitta ett en plattform där jag känner mig bra, att jag 
kan uttrycka mig, att jag är bra på att bygga och konstruera och utifrån det sen, då 
kan jag lära mig massor med saker. Men jag måste först hitta mitt språk, min 
plattform o där kan jag tycka att vi är mer allsidiga då än Reggio (Intervju 4). 

 
Hon tycker också att Reggio Emilias sätt att lämna planeringen öppen, använda sig av långa 
projekt, inte planera in för mycket visst kan vara bra, men hon har även goda erfarenheter av 
mer inplanerade aktiviteter. Att man kan jobba med teman eller projekt ändå, att barn i alla 
fall får jättemycket tid att arbeta utifrån sina intressen och lära sig mycket, trots att dagarna är 
lite mer uppstyckade.  
 
Pedagogisk mentor som hon även arbetar som nu, är egentligen en kommunal variant av 
Reggio Emilias pedagogista. Det är i stort sätt samma arbete som det som pedagogistan gör. I 
samarbete med kommunen och stadens lärarutbildning går hon runt på avdelningarna och 
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hjälper förskollärarna att utvecklas och utmanas i verksamheten. Då hon inte riktigt vill köpa 
hela Reggio Emilia konceptet, är hon inte heller säker på om hon vill gå 
pedagogistautbildningen då den är vid Reggio Emilia institutet och därför också helt 
förknippad med den filosofin. 
 
5.4.2 Pedagogens förhållningssätt och förskolans läroplan 

Ja, alltså det, med att lyssna och försöka se vad barnen är intresserade av och 
försöka spinna vidare på det, det tycker jag egentligen att vi länge har jobbat med, 
utan att vara Reggio Emilia inspirerade och det här med ett demokratiskt 
förhållningssätt är väldigt viktigt, ehm… att ta barnen på allvar, utgå från deras 
intressen, det tycker jag, egentligen, det är ju något som vi är skyldiga att göra ändå, 
i och med läroplanen. Alltså det ingår ju i vårat uppdrag (Intervju 4). 
 

Pedagogen är medveten om läroplanens inspiration av Reggio Emilia, att till exempel 
pedagogisk dokumentation är hämtat direkt därifrån. Pedagogisk dokumentation ser hon som 
ett mycket bra verktyg, och flera av pedagogerna på förskolan går en kurs genom Reggio 
Emilia institutet just nu för att fördjupa sina kunskaper i just det ämnet. Hon anser också att 
tillexempel miljön som tredje pedagog är en bra influens som den svenska förskolan fått 
därifrån. Att fokusera på förskolans miljö utifrån barnens behov har utvecklat verksamheten 
mycket. Däremot vill hon inte enbart låsa sig vid den här filosofin, hon menar att läroplanen 
är inspirerad av så mycket mer. Antonofsky och Vygotskij är tillexempel två teoretiker som 
hon tror starkt på.  
 

Man står ju på flera ben, det är ju inte bara Reggio, det är ju flera saker som jag 
tycker ska inspirera…//… Alltså, man hämtar ju saker, det är ju läroplanen man har 
som grund och sen hämtar man ju inspiration från det som man tycker att man kan 
göra ett bra arbete med (Intervju 4).  

 
Hon menar att den traditionella förskolan i Sverige har en lång historia och många års 
erfarenheter som vi här har arbetat fram och tror på, det är denna tradition hon vill utveckla, 
inte byta ut till något annat. 
 
5.4.3 Sammanfattning av intervju 4 
Pedagogen är till viss del inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, tillexempel 
tycker hon att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg och synen på miljön som tredje 
pedagog har utvecklat förskolans verksamhet mycket positivt. Hon är också imponerad av de 
profilerade förskolornas förmåga att gå in på djupet i projekt med barnen och synliggöra deras 
lärande. Att arbeta utifrån från barnens intresse, ta dem på allvar, att använda sig utav många 
uttrycksmedel samt det demokratiska uppdraget menar hon är pedagogens skyldighet i och 
med läroplanen. Hon är medveten om läroplanens inspiration av Reggio Emilias filosofi, men 
tycker också att den är så mycket mer. Hon tycker att man ska stå på flera ben, hämta 
inspiration från det man tycker man kan göra ett bra arbete med. 
 
Hon arbetar även deltid som pedagogisk mentor, men då hon inte köper filosofin fullt ut är 
hon inte intresserad av att gå pedagogistautbildningen. 
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5.5 Analys av intervjuerna 
 
De tre första intervjuerna där pedagogerna arbetar på förskolor i en mellanstor stad i Norrland 
har samtliga pedagoger och deras förskolor kontakt med ett utvecklingscenter som i sin tur är 
inspirerat av Reggio Emilias filosofi. Den fjärde intervjun som gjordes på en förskola i östra 
Mellansverige har även den kontakt med ett utvecklingscenter som är Reggio Emilia 
inspirerat, även om detta utvecklingscenter inte är lika förankrat i hela kommunen som det i 
Norrland. Samtliga förskolor har alltså möjlighet att delta i ett pedagogiskt nätverk samt 
erbjuds fortbildningskurser i bland annat pedagogisk dokumentation. 
 
Alla anser att Reggio Emilia stämmer bra överens med förskolans läroplan, att 
förhållningssättet är det samma, ett förhållningssätt och en barnsyn som de arbetar efter. 
Samtliga berättar att de ser sig som medforskande vuxna och försöker att utgå från barnets 
intresse. Inte komma med de rätta svaren, utan uppmuntrar och utmanar barnen till att själva 
utforska och experimentera för att komma fram till en lösning. Samtliga pedagoger berättar att 
de aktivt utformat miljön efter barnens behov, anpassat rummet efter barnens intressen och 
förmågor. De två första intervjuerna har åldershomogena barngrupper för att lättare kunna 
anpassa miljön efter barnens ålder, medan de två sista intervjuerna har åldersintegrerade 
barngrupper och anpassar rummen utefter det. 
 
De ser pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i verksamheten, som underlag för 
att utveckla både barnens läroprocesser och arbetslagets pedagogiska möjligheter. Men de 
använder sig utav det i olika grad, då de aktivt arbetat med det olika länge. Samtliga förskolor 
har tillgång till en ateljé och använder sig utav olika uttrycksmedel i barnens aktiviteter. 
Pedagogen i Intervju 4, uttrycker dock att läroplanen är så mycket mer än bara Reggio Emilia 
inspirerad, att man måste stå på flera ben och inspireras av det som man anser sig kunna göra 
ett bra arbete av. Hon inspireras även av tillexempel Antonofsky och Vygotskij. Dessutom 
menar hon att i och med ateljéristan blir ofta de estetiska processerna inriktade på bildämnet 
och att de andra uttrycksmedlen lätt glöms bort. Hon anser att en traditionell förskola ofta kan 
vara bättre på att bevara barnens alla hundra språk än vad en Reggio Emilia profilerad 
förskola i Sverige många gånger gör. Pedagogen i intervju 2 nämner också att han även 
inspirerats av Vygotskij. 
 
Förskolorna inspireras i olika grad av Reggio Emilia. Som utomstående är det miljön och 
synliggörandet av verksamhetens aktiviteter som är den tydligaste skillnaden för hur mycket 
filosofin påverkar verksamheten. Intervju 1, där förskolan är profilerad som Reggio Emilia 
finns det gott om dokumentationer på barnens läroprocesser. Jag såg direkt att det pågick 
många kreativa experiment och skapande aktiviteter. Barnen och personalen är tillsynes vana 
att arbeta på det här sättet och dokumentation och exponering av barnens processer är vardag 
för dem. Intervju 2, där arbetslaget inspireras av Reggio Emilia filosofin, men skolan ändå 
inte valt att profilera sig, finns det också gott om dokumentationer och skapande processer på 
väggarna, dock inte i samma grad som på den första förskolan. Förskolan arbetar olika aktivt 
med dokumentation, det går i vågor och jag upplever att det är det samma gällande Reggio 
Emilia inspirationen. Som utomstående kan man inte lika snabbt konstatera det 
experimentella arbetet bland barnen, men efter intervjun upplever jag att det finns där i allra 
högsta grad. På förskolorna där intervju 3 och 4 ägde rum kan jag inte se många 
dokumentationer alls, annat än de pärmar som pedagogerna visat mig och några få i hallen. 
Detta har dels med att göra att dessa förskolor är nyrenoverade och pedagogerna inte riktigt 
kommit igång med att sätta upp saker på väggarna än. På den tredje förskolan uttrycker också 
pedagogen ett missnöje med sina dokumentationsinsatser och hoppas att det är något det kan 
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bli bättre på. Pedagogen där berättar att de nu, under terminens gång har fått handlednings 
hjälp av en ateljérista som ska öka deras förmåga att låta barnen gå in i kreativa, 
experimentella läroprocesser. Jag upplevde att förskolan är i början av en fördjupningsprocess 
i att utveckla verksamheten efter bland annat ett Reggio Emilia filosofiskt perspektiv. På den 
fjärde förskolan går flera av pedagogerna just nu en fortbildningskurs, via utvecklingscentret, 
i pedagogisk dokumentation. Det vill säga, även här sker en fördjupningsprocess i detta ämne 
där de också ser över hur filosofin kan inspirera och utveckla deras verksamhet. Pedagogen i 
intervju 4 arbetar även som pedagogisk mentor, det vill säga en kommunal variant av Reggio 
Emilias pedagogista.  
 
En annan skillnad var tiden, hur länge de ansåg sig på allvar arbeta utefter det förhållningssätt 
det nu har. Den första förskolan, den Reggio Emilia profilerade förskolan, har funnits sen 
1970-talet och började i mitten på 1990-talet med att utforma det här arbetssättet det nu har. 
Den andra förskolan var relativt ny, startade några år in på 2000-talet, deras förhållningssätt 
har varit med från början. Den tredje förskolan är också den byggd på 1970-talet, men de har 
relativt nyligen börjat på alvar att fördjupa sig i en utveckling av verksamheten utifrån bland 
annat Reggio Emilias filosofi. Det samma gäller den fjärde förskolan, den har egentligen bara 
varit verksam det senaste året så som den nu ser ut, intervjupersonen uttrycker dock att de 
mest fokuserat på pedagogisk dokumentation och miljön som tredje pedagog, i övrigt anser 
hon inte att det nödvändigtvis måste vara just Reggio Emilia de inspireras av. Pedagogen själv 
har varit i kontakt med filosofin till och från under hela sin yrkesverksamhet, men är som sagt 
skeptisk till att köpa hela filosofins koncept.  
 
Även om deras åsikter gick isär vad det gäller läroplanens inspiration och deras vilja att arbeta 
utifrån detta förhållningssätt fullt ut, så upplevde jag att pedagogerna i intervju 1 och 4 var de 
som var mest medvetna om vad Reggio Emilias filosofi faktiskt innebär.  
 
Reggio Emilia är alltså ett område i Italien där, genom ett kooperativt samarbete, en 
förskoleverksamhet bildats. Verksamheten bildades som revolt mot fascismen i tron på att 
uppfostra starka individer och demokratiska medborgare, för att förhindra att historien ska 
upprepas. Det är en verksamhet med en filosofi som inspirerat många pedagoger runt om i 
världen, bland annat här i Sverige. Först och främst kanske för igenkänningen av våra egna 
pedagogiska funderingar. Det är en filosofi som har gett goda resultat i praktiken, men som 
ändå inte är speciellt avvikande gentemot hur vi här har jobbat och resonerat på våra 
traditionella förskolor.  
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6. Avslutande diskussion 
 
 
6.1 Vad är det inom Regio Emilias filosofi som inspirerar så många svenska 
pedagoger? 
 
Så vad är det då i denna filosofi som inspirerar så många pedagoger som arbetar i förskola. 
Som jag tidigare nämnt handlar det om igenkännandet av våra egna pedagogiska funderingar. 
Några detaljer och förändringar som får vårt tidigare arbete att utvecklas och där pedagoger 
kan se filosofin i verksamheten som ett gott exempel.  
 
Pedagogisk dokumentation och miljön som tredje pedagog är de tydligaste inslagen som den 
svenska förskoleverksamheten har hämtat därifrån. I och med den pedagogiska 
dokumentationen, synliggörs barns lärande. Som utomstående ser man tydligt verksamhetens 
arbete och barnens utforskande processer. Precis som pedagogen i intervju 4 upplevde, är det 
lätt att imponeras av deras djupgående projekt och barnens förmåga att lära sig. Det är som 
sagt genom den pedagogiska dokumentationen som detta synliggörs, alltså är det kanske 
synliggörandet av barnens lärandeprocesser som är det imponerande och inte nödvändigtvis 
projekten i sig. Möjligheten för barnen själva men även andra att påtagligt se lärandet, väcker 
en lust till att lära mer och för andra att imponeras av.  
 
Miljön som tredje pedagog, funderingar på hur förskolans miljö ser ut och kan användas för 
barnens bästa, utifrån deras behov har haft en stor påverkan och en positiv effekt på vår 
verksamhet, det är de intervjuade pedagogerna eniga om. Samma resultat kan man också se i 
de tidigare examensarbeten jag tagit del utav. Det vill säga miljön som tredje pedagog är 
ytterligare en påtaglig och tydlig förändring som gett positiv inverkan på den svenska 
förskoleverksamheten och något som de flesta förskolor nu tar hänsyn till och använder sig 
av, även om lösningen på hur rummen ska användas ser väldigt olika ut beroende på 
barngrupp och verksamhet. 
 
Andra antaganden till varför filosofin är en så utbredd inspirationskälla kan vara det faktum 
att den bygger på samtida forskning. Denna filosofi ligger i tiden, den uttrycker ett modernt 
sätt att se på barnet ur ett vetenskapligt perspektiv och, återigen, i och med den pedagogiska 
dokumentationen kan man hitta positiva praktiska exempel i Reggio Emilia på hur detta 
vetenskapliga barn realiserats. Det blir då enkelt att se resultatet för den utomstående. 
Dessutom är dess syfte att vara föränderlig, att hela tiden utvecklas, vilket ger en känsla av att 
man inte kan fastnar i gamla fotspår. 
 
Beroende på när, var och hur pedagogen fått sin utbildning och/eller sin introducering till 
förskolans läroplan har filosofin inspirerat olika mycket. För en förskolepedagog som idag är 
nyutexaminerad är mer eller mindre Reggio Emilias filosofi ett självklart förhållningssätt. För 
de som examinerades för 20, 30 år sedan har filosofin inspirerat till viss del genom läroplanen 
men också genom kurser i pedagogisk dokumentation och pedagogiska nätverk. Det finns 
utvecklingscentra för förskola i båda städerna som den här undersökningen gjorts i. Dessa 
center är i sin tur inspirerade av Reggio Emilia, vilket resulterar i att inspirationen når ut till 
de traditionella förskolornas verksamhet med pedagogernas fortbildning. Då blir också 
inspirationskällan tydlig eftersom dessa utvecklingscenter står i kontakt med Reggio Emilia 
institutet i Stockholm. Då pedagogisk dokumentation är ett obligatoriskt ämne inom 
lärarutbildningen, och nu också inom förskolans verksamhet, blir det naturligt att Reggio 
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Emilias förskolor tas upp som ett positivt exempel i bland annat dessa kurser. Synliggörandet 
av barns lärande och den pedagogiska verksamheten upplevs imponerande, vilket förknippas 
med filosofin och påverkar dess spridning bland pedagoger. För den sakens skull behöver det 
inte betyda att det är hela filosofin, hela det Reggio Emilianska arbetssättet som förs vidare.  
 
Under mitt arbete upplevde jag en lätt förvirring mellan vad som är svensk pedagogisk 
historia och filosofins påverkan. Jag anser inte att arbetssättet var det samma på förskolan för 
intervju 1 som tillexempel på förskolan för intervju 4, men det fanns likheter och grunden var 
den samma. Vad i verksamheten som var Reggio Emilia inspiration eller skickliga svenska 
pedagoger, krävs mer än en kort observation för att ta reda på.  
 
Något som slagit mig vid flera tillfällen under arbetets gång är, att kanske är det så, då dagens 
pedagoger nu examineras och filosofin dessutom prövats i svensk praktik i flera år, så lyfts 
den nu på allvar. Men ursprunget har i många fall försvunnit. Många gånger förknippas allt 
nytt och positivt inom en förskoleverksamhet med den här filosofin, trots att arbetssättet 
kanske funnits långt tidigare. Som förskolans temaarbete till exempel, som går tillbaka en 
lång tid i svensk förskolehistoria. Idag talar man istället om projekt, men vad är egentligen 
skillnaden?  
 
Ett annat exempel är pedagogisk handledning, i Reggio Emilia kallas denna person för 
pedagogista, men pedagogisk handledning har funnits inom svensk verksamhet länge, vilket 
uttrycks bland annat i att erövra omvärlden(1997). Nu i och med filosofins pedagogista 
förknippas detta uppdrag med Reggio Emilia. Pedagogen i intervju 4 arbetade även som 
pedagogisk mentor på sin förskola, men vill inte egentligen förknippas med den här filosofin, 
då hon ansåg att hon då skulle vara tvungen att i sådana fall låsa sig vid deras koncept. Ju fler 
delar av filosofins inspiration som förs in i läroplanen desto svårare blir det att hålla isär vad 
som är vad, då grundtankarna är det samma. Frågan är om en särhållning egentligen är 
nödvändig? Vad är det för skillnad mellan det rika barnet från Reggio Emilia och Sveriges 
kompetenta barn?  
 
Att utgå från barns intresse, att se och respektera barnen, det demokratiska uppdraget, det 
skulle ju finnas här utan den italienska influensen. Grundtankarna om att uppfostra rika 
demokratiska medmänniskor för att förbättra samhället är det samma och ursprunget; vem 
som kom på det först, är då egentligen inte nödvändigt. Jag upplever att bland Reggio Emilia 
inspirerade pedagoger är det lätt att ta åt sig äran och här skapas i alla fall min förvirring. 
 
Avsikten med profilerade förskolor med en alternativ pedagogisk verksamhet så som till 
exempel Waldorf eller Montessori, är att inspirera och utveckla även de kommunala 
förskolorna. För att få existera som verksamhet måste de först godkännas av kommunen och 
precis som de traditionella förskolorna följa förskolans läroplan, för att sedan inspirera och 
delge de kommunala förskolorna med sin alternativa pedagogik. Den profilerade 
verksamheten skulle komma att berika de traditionella förskolorna med idéer och 
nytänkanden (Martin Korpi 2006), så även gällande de profilerade Reggio Emiliaförskolorna. 
Reggio Emilias förskolor har blivit allt fler i Sverige sedan 1990-talet då de första projekten 
etablerades i Stockholm. I samband med spridningen av den här filosofins profilerade 
förskolor har även pedagogiska nätverk bildats i kommuner. Nätverk som inte bara de 
profilerade pedagogerna har tagit del utav, utan även den kommunala verksamheten i 
allmänhet. Det vill säga i dessa kommuner har en pedagogisk diskussion kunnat föras bland 
förskollärare även utanför den egna verksamheten, detta framgår av intervjuernas resultat. 
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Traditionella pedagoger har fått en inblick i Reggio Emilias verksamhet och tagit del utav 
deras praktik.  
 
 
6.2 Vad finns det för likheter mellan Reggio Emilias filosofi och Förskolans 
Läroplan 98? 
 
Förskolans läroplan bygger på svensk traditionell förskolepedagogisk historia men är också 
inspirerad av filosofin från Reggio Emilia. Till exempel då det gäller pedagogisk 
dokumentation och miljön som tredje pedagog. Martin Korpi(2006) menar att det finns en stor 
likhet mellan förskolorna i Reggio Emilia och våra förskolor här i Sverige, att förskolorna i 
Reggio Emilia bara är en djärvare variant än det förhållnings- och arbetssätt vi har här och att 
det är just därför som så många svenska pedagoger och politiker anser Reggio Emilias 
verksamhet vara en intressant förebild. I boken Exemplet Reggio Emilia står det att 
resonemanget bakom den Reggio Emilianska barnpolitiken och den svenska är ungefär den 
samma (Grut 2005), vilket jag också upplever efter den här undersökningen. Likheten med 
läroplanens och filosofins förhållningssätt är så påtaglig att jag anser, precis som pedagogen i 
intervju 1 uttrycker det då jag frågar om hon vet om läroplanen har Reggio Emilia filosofin 
som inspirations källa; Ja, absolut, det känns. Mycket av Reggio Emilia inspirerar läroplanen, 
det känns så, mycket är samma, det måste den vara (intervju 1). 
 
Jag upplever att nu, då förskolans läroplan funnits i över tio år, det vill säga; i och med 
läroplanens förankring, och dess Reggio Emilia inspiration, har de traditionella förskolorna 
lånat mer och mer av det här förhållningssättet och deras verktyg, både medvetet och 
omedvetet. Detta har tydligt framgått i intervjuerna. Att läroplanen är inspirerad av 
förhållningssättet och filosofin från Reggio Emilia innebär alltså indirekt att samtliga 
förskolor i Sverige är inspirerade av denna filosofi. Innebär det då även att de förskolor som 
inte profilerat sig mot Reggio Emilia, inte heller riktigt har tolkat läroplanen rätt? Nej, 
självklart inte, alla verksamheter ser olika ut, alla pedagoger är olika, alla barngrupper är 
olika, därför är heller inte tolkningen av läroplanen helt lika på alla förskolor, oavsett 
profilering eller inte. En svensk Reggio Emilia förskola till exempel ser ju helt annorlunda ut 
jämfört med en förskola i Reggio Emilia. Den kulturella skillnaden gör tolkningen av filosofin 
olik (Södergren och Wiking 2008). Efter intervjuerna upplevde jag att den stora skillnaden 
mellan förskolorna egentligen inte var i vilken grad deras Reggio Emilia filosofiska 
inspiration låg på, utan snarare hur aktiv förskolan var och hade varit i en modernisering, i en 
utvecklingsprocess. Där intervju 1 ägde rum, på den profilerade förskolan hade man arbetat 
med denna föränderliga utvecklingsmetod sedan slutet på 1990-talet. Pedagogen sa:  
 

Det är något som uppdateras hos oss hela tiden, eh, vi, det är något som man måste 
utveckla hela tiden, man kan inte säga att man; vi har gått kurser och vi vet hur 
Reggio Emilia fungerar och vi är nöjda och nu ska vi bara jobba efter det. Det måste 
uppdateras hela tiden. Fräschas upp å, det är något som är levande (intervju 1). 
 

De hade förankrat detta förhållningssätt i verksamheten, de visste varför de jobbade som de 
gjorde, men också vikten av att fortsätta utvecklas, att hålla den pedagogiska diskussionen 
levande. Jag upplevde att det var säkerheten i de pedagogiska dokumentationerna som var 
skillnaden, vanan att uppmuntra barnen till att söka efter svaren själva och tron på att deras 
medvetna förhållningssätt var det bästa, men att det ändå kunde utvecklas till det bättre. Men 
att detta nödvändigtvis måste vara Reggio Emilias filosofi, är jag inte säker på. För det här är 
något som jag hela tiden fått höra under min utbildning. Något som universitetets lärare 
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återkommande sa till oss blivande pedagoger, oavsett om det var förskollärare eller mot 
gymnasiet vi skulle komma att bli verksamma inom. Reflektion, diskussion och utveckling 
poängterades, i många kurser, skulle nästan kunna säga samtliga. Lärarna sa det inte till oss 
som någon Reggio Emilia filosofi, utan som vetenskaplig fakta, som en klok lärdom byggd på 
erfarenhet. Vad som är hämtat från svensk förskolepedagogisk historia och vad som är direkt 
och enbart lånat från Reggio Emilia är ganska vagt, det går ihop på många ställen och har 
inspirerats i tankar och förhållningssätt från i stort sett samma källor, den samtida 
forskningen, till exempel pragmatisterna. Som pedagogen i intervju 4 uttryckte det: 
 

Man står ju på flera ben, det är ju inte bara Reggio, det är ju flera saker som jag 
tycker ska inspirera…//… Alltså, man hämtar ju saker, det är ju läroplanen man har 
som grund och sen hämtar man ju inspiration från det som man tycker att man kan 
göra ett bra arbete med (Intervju 4). 
 

Innebär denna spridning då; att de profilerade Reggio Emilia förskolorna i Sverige har 
fungerat så bra, varit ett så pass lyckat exempel, ett sådant positivt politiskt experiment att en 
profilering av filosofin snart inte längre är nödvändig? Ja, kanske, men förmodligen inte. 
Kommer dessa profilerade förskolor att i framtiden jämföras med andra profilerade förskolor, 
så som Waldorf och Montessori? Förmodligen. Enligt filosofin borde de Reggio Emilia 
profilerade förskolorna hela tiden ligga steget före i utvecklingen, testa förändringar och 
modifiera arbetssättet så att de traditionella förskolorna i lugn och ro kan traska efter i deras 
fotspår. Men en tanke som jag nu funderat på angående denna föränderliga filosofi och de 
profilerade förskolorna är; utgår man verkligen efter den här filosofin då man hela tiden 
försöker efterlikna verksamheten i Italien? Filosofin talar om att där inte finns några färdiga 
recept, att ständigt vara i förändring, att ständig utvecklas till det bättre. Studieresorna till 
Reggio Emilia brukar ofta avslutas med orden: 
 

Ni har nu tagit del av våra erfarenheter – glöm oss nu – och åk hem och gör det ni 
måste i ert sammanhang för att värna de värden vi kan dela kring barns uppväxt så 
det gynnar en demokratisk utveckling för våra samhällen i en global värld (Grut 
2005, s.75). 

 
Alltså, filosofins syfte går inte att kopiera, den är till för att inspireras av och användas på det 
sätt som bäst gynnar det samhälle min verksamhet existerar i. Detta skulle eventuellt innebära 
att de traditionella förskolorna egentligen är mer inspirerade av filosofin, det vill säga i högre 
grad utgår från filosofins syfte, än vad de profilerade förskolorna faktiskt gör. Då dessa 
försöker efterlikna den italienska verksamheten allt mer. Då man tar till sig hela deras koncept 
arbetar man ju inte som de gör utan som de gjorde, och då faller ju hela förändrings och 
utvecklingssyftet. 
 
Södergren och Wiking(2008) skriver i sitt examensarbete vad som händer med den här 
filosofin då den lyfts in i ett nytt kulturellt sammanhang. Den stora skillnaden är att Reggio 
Emilias verksamhet är format utifrån kooperativa organisationer, utifrån folket. I Sverige är 
det staten som ger ut läroplanen och skriver vår värdegrund, kanske är det just därför det råder 
en omedveten inspiration på många förskolor, förhållningssättet har gått fram, men inte dess 
ursprung. Den stora skillnaden är alltså den kulturella. 
 
Nu är den här undersökningen baserad på fyra pedagogers personliga åsikter och tolkningar 
av förskolans läroplan och filosofin från Reggio Emilia. Hade det varit fyra andra pedagoger 
från fyra andra verksamheter och/eller kommuner, hade kanske resultatet blivit annorlunda. 
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Dessutom är jag själv inspirerad och fascinerad av det här förhållningssättet, den här filosofin 
och därför långt ifrån opartisk, även om jag känner mig lite kluven till de svenska 
förskolornas tolkning av filosofin. Däremot anser jag, med stöd från litteraturen, att det finns 
ett ökat intresse för den här filosofin i svensk förskoleverksamhet. Intresset sprids genom 
Lärarutbildningen, genom fortbildningskurser och genom förskolans läroplan. Något som jag 
upplever efter både litteraturanalysen och intervjuerna är att filosofin från Reggio Emilia har 
hjälpt till att utveckla och att sätta ord på den svenska förskolepedagogiken och dessutom 
hjälpt till att realisera och framförallt synliggöra det rika barnet. Men jag kan tycka att de 
Reggio Emilianska förskolorna här i Sverige, i alla fall idag, tio år efter införandet av 
förskolans läroplan, har tagit åt sig lite för stor ära av vad som är Reggio Emiliainspirerat. De 
exponerar denna filosofi och tron på det rika barnet på sina hemsidor, som om det är ett helt 
annorlunda och unikt förhållningssätt gentemot de traditionella förskolorna. Det skapar 
förvirring. 
 
 
 
6.3 Hur kan bildämnet i förskolan kopplas till Reggio Emilia filosofin? 
 
Varför det tas för givet att jag som bildlärare skulle inspireras av den här filosofin bygger, 
som jag set det, på den kreativitet och skaparglädje som den genomsyras av. I de Reggio 
Emilianska förskolorna finns en ateljérista, en bildpedagog knuten till verksamheten för att 
utmana barnen. Det estetiska uttrycksmedlet används på många olika sätt. Som bildlärare har 
man alltså möjlighet att ge barnen flera språk än det talade. Utmana barnen till att 
experimentera, vara den galna farbrodern. Det är en filosofi som bejakar bildämnet och som 
bildlärare är det därför lätt att förknippas med och/eller ta till sig den här filosofin. För den 
sakens skull behöver det inte betyda att man måste inspireras av filosofin från Reggio Emilia 
bara för att ens ämneskunskap inom bildämnet är stort. Inte heller att det är svårt att inspireras 
av filosofin om man inte håller bildämnet varmt om hjärtat. Däremot underlättar det kanske 
att realisera detta rika barn om man i kombination med detta förhållningssätt är praktiskt lagd 
och har ett stort intresse för konst. Då kan man använda estetiken som verktyg i att utmana 
och uppmuntra barnen till att experimentera, utforska och hitta egna lösningar. Man får dock 
inte glömma att bilden bara är en liten del av de estetiska uttrycksmedlen. Det är en del som 
filosofin lagt stor fokus på då den förts över till Sverige. En ateljérista, en bildlärare på en 
förskola med inspiration från Reggio Emilia tror jag egentligen mer handlar om ett 
förhållningssätt till de estetiska ämnena och de estetiska uttrycksmedlen. Bild och form är 
som sagt en del, men det finns fler språk, ett barn har hundra språk, musik, teater, trä och 
textil är fler exempel på uttrycksmedel, på språk som verksamheten kan och ska använda som 
verktyg då barnen erövrar omvärlden. Istället för att fokusera på goda ämneskunskaper inom 
bilden, är det de experimentella utforskande, egenskaper en konstnär har som ska berika 
verksamheten. 
 
En intressant fundering uttrycktes av pedagogen i intervju 4: 
 

Inte bara att man behöver uttrycka sig på hundra språk utan också för att kunna få en 
självkänsla, så behöver jag först hitta ett en plattform där jag känner mig bra, att jag 
kan uttrycka mig, att jag är bra på att bygga och konstruera och utifrån det sen, då 
kan jag lära mig massor med saker. Men jag måste först hitta mitt språk, min 
plattform o där kan jag tycka att vi är mer allsidiga då än Reggio (Intervju 4). 
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Hon menar att de profilerade Reggio Emilia förskolorna har så stort fokus på bildämnet att de 
tappar de övriga uttrycksmedlen. Hon ansåg att de traditionella förskolorna många gånger var 
bättre på att erbjuda barnen en bredare variation i de estetiska ämnena. Även om detta bara 
var hennes egen åsikt, tycker jag att det vore en intressant tanke att undersöka. För vad skulle 
det innebära om det visade sig att den traditionella förskolan i större utsträckning än en 
Reggio Emilia förskola kan erbjuda barnen hundra språk? 
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7. Källkritik och Vidare forskning 
 
Litteraturen refererar ofta till varandra och många av författarna är på ett eller annat sätt 
sammankopplade, kolleger eller vänner, i ett fall även gifta. Dock finns en möjlighet att i 
många fall har vänskapsbanden uppstått i samband med forskningen kring just filosofin. Jag 
har inte stött på kritik mot Reggio Emilia i litteraturen, tvärtom verkar den fungerar som 
någon slags utopi för både pedagoger och forskare i Sverige. Samtliga är väldigt imponerade 
av verksamheten i Italien och litteraturen är skriven för att fortsätta inspirera och föra filosofin 
vidare. Detta gör att det är lätt att sugas in i denna idylliserande utopi och svårt att se 
filosofins baksida. 
 
Som vidare forskning skulle jag vilja se en mer kritisk granskning av den här filosofins 
praktiska resultat samt vad som kommer att hända med den i framtiden. Hur påverkas den av 
de traditionella förskolornas utveckling och av den nya reviderade läroplanen. Vad händer 
med de Reggio Emiliaprofilerade förskolorna i och med nya intryck och inspirationskällor till 
pedagogisk forskning och förskolans verksamhet? 
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Bilaga 1 
 
Tvärt om, det är hundra som finns! 
 
Ett barn  
Är gjort av hundra 

 
Barnet har  
hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka  
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
att förundras att tycka om 
hundra lustar 
att sjunga och förstå 
hundra världar 
att uppfinna  
hundra världar 
att drömma fram 

 
Ett barn har  
hundra språk  
(och därtill hundra  
hundra hundra) 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
Skiljer huvudet från kroppen. 

 
Man ber barn: 
Att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas 
annat än till påsk och Jul. 

 
Man ber dem:  
att bara upptäcka den värld  
som redan finns 
och av alla hundra 
berövar man dem nittionio. 

 
Man säger dem: 
att leken och arbetet, 
det verkliga och det inbillade  
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 

förnuftet och drömmarna 
är företeelser  
som inte hänger ihop. 
 
Man säger dem  
Att det inte finns hundra 
Men barnet säger: 
Tvärtom, det är hundra som finns. 

 
    Loris Malaguzzi  
 
(Jonstoij, T och Tolgraven, Å, 2001) 
 
 


