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Abstract  
The hundred aspects of listening in a preschool in Reggio Emilia 

How listening is experienced and put into practice - a phenomenological study  

 

The aim of the study is to investigate how “listening” takes place in a preschool in Reggio 

Emilia, a city in northern Italy. This is a phenomenological study that investigates “listening” 

as a phenomenon based on children´s and pedagogues´ experiences. Three pedagogues and 

eleven children was interviewed in order to get knowledge about three main aspects: how 

“listening” is interpreted by pedagogues and children and put in practice in a Reggio Emilia 

pedagogy- also known as “the pedagogy of listening”; if children experience that they are being 

listened to and whether they have an influence in the preschool´s activities; and whether the 

Reggio Emilia pedagogy affects the relationship between pedagogues and children. The 

findings show that “listening” is a complex concept that includes a variety of meanings that 

result in many different interpretations on how to put it in to practice. As described in other 

studies there is a risk of making children objects of adult research, thus affecting a genuine 

relationship between pedagogues and children. In these studies, the Reggio Emilia pedagogy is 

described as a method with fixed and rigid techniques of listening. According to the results in 

this study this seems to be avoidable by considering the Reggio Emilia pedagogy as an approach 

that is adaptable to different children groups, as well as actively involving children in their own 

documentation process. The results also demonstrate that children do not feel that they are a 

part of the decision making when it comes to the preschool´s activities. This is due to the fact 

that children’s interests are subject to interpretation by the pedagogues, who then often redirect 

them towards more desirable contents according to their own intentions. Also, the preschool 

environment is seen as a “third pedagogue” as it communicates to the children which activities 

and interactions are considered possible in a certain space.   
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Förord 

Det känns lite ironiskt att jag behövde flytta till Sverige från Italien för att kunna höra talas om 

Reggio Emiliapedagogiken. En pedagogik som är känd i hela världen men inte i landet där den 

hör hemma. Ett stort tack till alla pedagoger och barn som jag träffade under min vistelse i 

Reggio Emilia, jag kände mig välkommen från första sekund. Tack mamma för att du reste med 

mig till Reggio Emilia och tog hand om Alba. Det skulle ha varit omöjligt för mig att uppleva 

detta utan din hjälp. Tack till dig Alba för att du är en underbar dotter, för alla gångerna du 

stängde dörren för att inte störa mig medan du lekte med pappa, och för alla gångerna du satt 

bredvid mig och låtsade plugga för att göra mig sällskap. Tim, har jag inte tillräckligt med ord 

för att tacka dig. För alla ord du rättade från första tenta till C-uppsatsen och för alla helger och 

kvällar du fick ta hand om allt hemma eftersom jag behövde plugga. Jag skulle aldrig ha klarat 

denna 3års resa utan dig. Ett stort tack till min handledare, Susanne Waldén, för alla värdefulla 

råd och användbar feedback. Slutligen vill jag tacka dig nonna för att du lärde mig att drömma 

och att inte vara rädd för att kämpa för mina livsmål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tvärtom, 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 förundra 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 
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1. Inledning  
Denna uppsats kommer att handla om lyssnandet i Reggio Emiliapedagogiken, även kallad 

”lyssnandets pedagogik”, och hur den praktiseras i en förskola i Reggio Emilia, en stad i norra 

Italien. Bilden på framsidan sitter på en vägg på den förskola jag besökte under två veckor i 

Italien. Den har tagits av ett barn som har benämnt den ”möte” och symboliserar mitt möte med 

Reggio Emiliapedagogiken. 
 

I det nutida Sverige är den traditionella förskolepedagogiken i hög utsträckning influerad av 

Reggio Emiliapedagogiken. Detta synliggörs i läroplanen där många grundläggande tankar som 

kännetecknar just Reggio Emiliapedagogiken återfinns och lyfts fram. Att se förskolan som ett 

demokratiprojekt, synen på barn som kompetenta, att ge barn möjlighet att uttrycka sig genom 

deras hundra språk, att använda miljön som en tredje pedagog och den pedagogiska 

dokumentationen är exempel på dessa grundläggande tankar. Reggio Emiliapedagogiken har 

inte spridit sig bara i Sverige och i övriga Norden utan är känd över hela världen. Det finns idag 

många inspirerade förskolor i USA och på många andra håll i världen. Internationella forskare 

talar för Reggio Emilias filosofiska principer men de erkänner samtidigt att det är svårt att 

applicera denna pedagogik i ett annat socialt, kulturellt och politiskt sammanhang. Det samma 

menade även Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilias filosofi.  

 

De senaste åren har Reggio Emiliapedagogiken också fått kritik från forskare. I sin avhandling 

drar förskolläraren Sara Folkman (2017) slutsatsen att en pedagogik där lyssnandet sker genom 

att observera, tolka och dokumentera barn skapar en relationell distans mellan pedagoger och 

barn. Debatten om Reggio Emiliapedagogiken har pågått nu i tio år och är fortfarande aktuell. 

Från att ha varit en marginell influens betraktas Reggio Emiliapedagogiken idag som 

normskapande och en kvalitetsstämpel för svensk förskoleverksamhet. Ingrid Pramling 

Samuelsson (2009, se Göteborgs universitet 2009), professor i pedagogik, menar att denna 

pedagogik inte per automatik garanterar kvaliteten på verksamheten och att man behöver ställa 

sig kritisk till att använda en pedagogik som har utvecklats i en helt annan kultur. Med 

utgångspunkt i Sara Folkmans avhandling är det intressant att undersöka hur lyssnandet sker i 

en förskola i Reggio Emilia och om samma relationella distans som Folkman beskriver kan 

observeras. Dessutom finns det inte så mycket tidigare forskning som har granskat och 

utvärderat just lyssnandet i denna pedagogik. Kan detta bero på att Reggio Emiliapedagogiken 

är en dominerande förskolediskurs i Sverige idag?
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få kunskap om vad lyssnande innebär i Reggio 

Emiliapedagogiken. Fenomenet lyssnande undersöks utifrån barnens och pedagogernas 

upplevelser i en förskola i Reggio Emilia.  

 

Undersökningen baseras på följande delfrågor:  

1. Hur tolkas och utförs lyssnande av barn och pedagog i en förskola i 

Reggio Emilia? 

2. På vilket sätt upplever barnen att de blir hörda och kan påverka 

verksamheten? 

3. I vilken grad påverkar Reggio Emiliapedagogikens arbetssätt den 

relationella distansen mellan pedagogerna och barnen?  

 

Frågeställning 3 tar utgångspunkt i Folkmans (2017) slutsats att de lyssnandemetoder 

som används i Reggio Emiliapedagogiken kan skapa ett avstånd till barnen och det 

som händer i nuet, samt att barnens intressen omdirigeras till det som pedagogerna 

anser vara viktigt och önskvärt. Som nämnt i inledningen blev jag nyfiken på att 

undersöka om, utifrån observationer och intervjuer, liknande lyssnandemetoder som 

negativt påverkar relationen mellan barn och pedagoger kunde observeras i en förskola 

i Reggio Emilia.  
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3. Litteratur och tidigare forskning 
Trots att det finns en stor mängd litteratur om Reggio Emiliapedagogiken så finns det inte 

mycket tidigare forskning om lyssnande att luta sig emot i denna studie. Folkman menar att 

detta kan bero på Malaguzzis förhållningsätt till forskning där forskare var välkomna att inta 

rollen som medforskare och reflektionspartners, men inte att kritiskt granska pedagogiken 

utifrån (Folkman 2017, s. 15). Hur fenomenet lyssnande tar sig uttryck i en Reggio 

Emiliainspirerad förskolepraktik har undersökts av Folkman (2017). Hon intervjuade 19 

pedagoger och 18 barn på sex förskolor i Sverige och kom fram till slutsatsen att lyssnandet 

sker genom att observera, tolka och dokumentera barnens utsagor och handlingar. En 

konsekvens av detta blir att pedagogerna ställer sig själva i en betraktande position som hindrar 

ett relationellt lyssnande. Barnen upplever att de inte blir lyssnade till, inte kan uttrycka sina 

åsikter fritt eller har inflytande på verksamheten. På samma sätt berättar pedagogerna att de blir 

sittande fast i en sorts ”rätt sätt” att tänka och handla utifrån Reggio Emilias pedagogik. Detta 

hindrar spontanitet och närvarande i nuet. 

 

Det som är mest beforskat inom Reggio Emiliapedagogiken är den pedagogiska 

dokumentationen. Professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap Hillevi Lenz 

Taguchi (2006) uppmärksammar att dokumentationen inte bara synliggör barnens tankar och 

läroprocesser, utan också pedagogens sätt att interagera och lyssna till dem. I sin avhandling 

betonar universitetslektor Ingela Elfström (2013) att arbetet med pedagogisk dokumentation 

möjliggör en ökad lyhördhet och närvaro i nuet för pedagoger. Även i Mehmet Buldus studie 

(2010) beskrev pedagogerna flera fördelar med att använda pedagogisk dokumentation, som till 

exempel en ökad kommunikation och fler relationer mellan barnen, samt möjligheten för 

föräldrar att delta aktivt i deras barns förskolevardag. Däremot lyfte pedagogerna även fram 

svårigheter av praktisk karaktär och beskrev den dokumenterade processen som tidskrävande 

och ansträngande. Dessutom upplevde pedagogerna att det var svårt att dokumentera och vara 

en aktiv deltagare samtidigt.  

 

Pramling Samuelsson och Emilson (2014) undersökte den kommunikation som sker under 

dokumentationsmomenten och vad som är dokumentationens fokus. De upptäckte att 

pedagogerna antigen blir ”tysta betraktare” eller ”ivriga förespråkare för en specifik upptäckt”. 

Det som var konstant var att barnens aktiviteter blev studieobjekt och barnens prestationer var 

det mest dokumenterade. Även Skolinspektionen (2012) uppmärksammar att 
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dokumentationsarbete mest handlar om att visa vad barnen gjort och används inte som underlag 

för varken reflektion eller planering. Det har framför allt blivit en teknik. Professor Anne-Li 

Lindgren och Anna Sparrman (2003) granskade istället användandet av pedagogisk 

dokumentation utifrån ett etiskt perspektiv. De menar att pedagoger idag oftare intar rollen som 

forskare och att barnen då blir forskningsobjekt. På grund av detta bör barnen erbjudas 

anonymitet och möjlighet att inte delta i dokumentationsprocessen. Däremot konstaterar 

pedagogerna att när dokumentationen bara består av anonymiserade bilder som sätter fokus på 

händelserna, blir det svårt för barnen att identifiera sig och därmed blir dokumentationen mindre 

intressant och meningsfull för dem. Lindgren och Sparrman poängterar också att synliggörandet 

av barn genom en ständig dokumentationsprocess gör att barnen blir vana vid att bli övervakade 

och utvärderade. En annan avhandling att ta hänsyn till är den av Frida Lindroth (2018) som 

utforskade pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet. Slutsatsen hon kom fram 

till är att barns intresse blir inriktat mot lärarens intention om att synliggöra visst 

verksamhetsinnehåll, och därmed begränsar arbetet med pedagogisk dokumentation barns 

delaktighet. Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet med pedagogisk dokumentation 

innebär både möjligheter och dilemman. Det som är intressant är att flera av de presenterade 

studierna visar motsägelsefulla resultat. Lenz Taguchi (2006) och Buldu (2010) lyfter fram att 

användningen av pedagogisk dokumentation leder till flera fördelar för barnen, till exempel en 

ökad kommunikation mellan barnen i Buldus (2010) studie, samt möjligheten att synliggöra 

deras egna tankar och läroprocesser enligt Lenz Tagughi (2006). Pramling Samuelsson och 

Emilson (2014) och Lindgren och Sparrman (2003) betonar istället att den pedagogiska 

dokumentationen har en negativ inverkan på barnen och gör dem till forskningsobjekt. Å ena 

sidan menar Folkman (2017) att genom att observera, tolka och dokumentera barnen skapar 

pedagogerna en distans i relationen med barnen. Å andra sidan påstår Elfström (2013) att det 

är just arbetet med pedagogisk dokumentation som för pedagogerna möjliggör en större 

lyhördhet och närvaro i nuet.  

 

I syfte att presentera Reggio Emiliapedagogiken och analysera vad lyssnande innebär i denna 

pedagogik har jag också använt mig av följande litteratur: Loris Malaguzzi och den pedagogiska 

filosofin i Reggio Emilia av Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén, Hundra sätt att tänka av Tove 

Jonstoij och Åsa Tolgraven, Att göra lärandet synligt av Project Zero - Reggio Children, Reggio 

Emilia och de hundra språken av Karin Wallin, Lyssnandets och seendets villkor av Christina 

Wehner-Godée, och Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete av Ann 

Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Fenomenologi  
Denna studie baseras på en kvalitativt fenomenologisk forskningsansats. Den mest kända 

grundaren av fenomenologi är den tysk-österrikiske filosofen Edmund Husserl. Husserl ansåg 

att det som var väsentligt för att kunna få exakt kunskap om allt var att studera 

beroendeförhållandet mellan subjekt och objekt (Bjurwill 1995, s. 12). Objektet existerar inte a 

priori utan det behövs ett betraktande subjekt som ger mening till det. Det är just den subjektiva 

och konkreta upplevelsen som är utgångspunkten för kunskap och som möjliggör att vi 

överhuvudtaget kan skapa en förståelse för den värld vi lever i.                                                             

Husserls intention var att skapa en ny filosofi där kunskapen skaffades både utifrån och inifrån 

genom det aktiva medvetandet (ibid., s. 36).  

Fenomenologin är en medvetandeteori där subjektet är både mottagare och skapande. Först tar 

subjektet emot intryck från objektet, sen är det medvetandet som transformerar dessa intryck 

till fenomen (ibid. s. 42-43). Det är inte bara enskilda sinnesintryck som vi passivt erfar i 

omgivningen, utan vi lägger alltid någonting som ger mening till denna erfarenhet och 

förvandlar sinnesintryck till meningsfull information. Att det är subjektets upplevelser som ger 

mening till objektet gör att när vi pratar om fenomen så går det inte att urskilja verkligheten i 

sig från den subjektiva upplevelsen av verkligheten. Dessutom är medvetandet alltid 

intentionellt. Subjektets uppmärksamhet är konstant riktad mot något. Såsom objektet visar sig 

för subjektet, är subjektet mottagligt för objektet. Här kommer återigen det beroendeförhållande 

fram mellan subjekt och objekt som är centralt inom fenomenologin. Utan något som helst 

objekt skulle det heller inte finnas någon medvetandeakt (Thomassen 2007, s. 91-93).  Med 

uttryck ”Tillbaka till sakerna!” menade Husserl just ”[…] att rikta tanken mot objekten och låta 

dem tala direkt till subjektet” (Bjurwill 1995, s. 12). Varje direkt upplevelse av saken själv som 

subjektet uppfattar på ett intuitivt sätt blir grunden för kunskapen. Det som Husserl strävade 

efter var att komma fram till fenomens essens. Med essens menas det som är oföränderligt i 

fenomenet och därmed det som är utmärkande för fenomenet (ibid., s. 18). För att kunna komma 

fram till ett fenomens essens och de egenskaper som gör fenomenet till det den är, behöver 

subjektet abstrahera och generalisera i tanken olika aspekter av fenomenet. Dessutom är det 

nödvändigt att subjektets förförståelse och fördomar sätts inom parentes. Husserl menade att 

tanken skulle tömmas av sitt subjektiva innehåll för att kunna låta fenomenet visa sig så klart 

som möjligt i sin essens. Med denna tanke som utgångspunkt utvecklade Husserl en 
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transcendental fenomenologi som fick stark kritik eftersom den ansågs går emot 

fenomenologins egen grundprincip. Problemet var att Husserl ville ha subjektet och samtidigt 

inte ha det. Han ville ha subjektet som ett intentionalt jag men sen skulle det reduceras till ett 

transcendentalt jag (ibid., s. 44-45). Existensfilosoferna påpekade att för att kunna göra rättvisa 

åt verkligheten kan man inte urskilja essens och existens från varandra (Bengtsson 2012, s. 14).  

Denna studie baseras just på en existensfilosofisk fenomenologi eftersom jag tar utgångspunkt 

i barnens och pedagogernas upplevelser för att ta reda på vad fenomenenet lyssnande innebär. 

Det är barnens och pedagogernas utsagor och handlande som är grunden för analysen. 

Dessutom strävar jag efter att skapa en förståelse för den mänskliga erfarenheten i sin livsvärld 

genom att ta del av denna. I detta fall handlar det om barnens och pedagogernas upplevelse av 

lyssnande i Reggio Emiliapedagogikens livsvärld. Med livsvärld menas ”den värld som vi alltid 

redan lever i tillsammans med andra människor och som vi kan stå i ett kommunikativt 

förhållande till. Livsvärlden är således en social värld med mänskligt skapade föremål och 

mänsklig organisering av livet, traderat från människa till människa” (ibid., s. 18). Förskolan 

kan då ses som en livsvärld där barn skapar mening och sammanhang i möten med människor 

och ting (Johansson 2012, s. 194). Hundeide betonar miljöns betydelse och menar att 

människors handlingar alltid sker inom en ”institutionell verksamhetsram” som ger mening till 

handlingen (Hundeide 2006, s. 133).  

I det fenomenologiska arbetssättet är det tre delar som är väsentliga: observation, analys och 

beskrivning. Observationen tar utgångspunkt från den egna erfarenheten av fenomenet, 

analysen av fenomenet sker genom tankeoperationer och beskrivningen genomförs genom 

språket (Bjurwill 1995, s. 86-87). Analysen fokuseras på fenomenets intentionalitet, dvs. hur 

fenomenets olika delar visar sig och hur de blir systematiserade utifrån forskarens uppfattningar 

som bestämmer vilka meningar dessa delar tilldelas. Målet blir att gruppera likheter i enheter 

och sen likheter i helheter. Detta för att kunna komma fram till en konfiguration i fenomenet 

som är betecknade för fenomenet, fenomenets essens (ibid., s. 122-123). Resultatet av en 

fenomenologisk studie blir insikten om fenomenet och beskrivningen av denna insikt (ibid., s. 

45). Fenomenologiska undersökningar betraktar fenomenen ur ett ”inifrån-” och ett 

”nerifrånperspektiv”. Det är de subjektiva upplevelserna som står i centrum och forskarens mål 

är att formulera en teori som tar sin utgångspunkt i vad människor gör i praktiken och hur de 

uppfattar fenomenet (Thomassen 2007, s. 193). På grund av detta tillämpas det 
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fenomenologiska arbetssättet till denna studie om fenomenet lyssnande i Reggio 

Emiliapedagogiken, där just barnens och pedagogernas upplevelser är undersökningens fokus.  

4.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 
En stor del av det empiriska materialet i denna studie består av barnens egna uppfattningar av 

fenomenet lyssnande i en Reggio Emilia pedagogisk verksamhet. Detta material kan 

kategoriseras som barns perspektiv eftersom det kommer direkt från barnen utan att bli tolkat 

av vuxna. Barns perspektiv innebär barns upplevelser, uppfattningar och förståelse av världen. 

Det tar utgångspunkt i barnets egen fenomenologi där barnet är subjekt i sin egen värld. Å andra 

sidan menas med barnperspektiv vuxnas eftersträvan att rekonstruera barns perspektiv och 

skapa en förståelse för det. Med andra ord är barnperspektiv någonting som studeras ”utifrån-

in” medans barns perspektiv kommer ”inifrån-ut” (Sommer & Pramling Samuelsson 2011, s. 

42). FN:s konvention om barnets rättigheter som trädde i kraft i 1990 har haft stor betydelse för 

det ökande intresset för begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. En förståelse av dessa 

två begrepp är nödvändigt för att kunna tillämpa barnkonventionens artiklar i konkreta 

situationer, samt för att urskilja barnperspektiv och barns perspektiv i denna studie. 

 

4.3 Delaktighet 
Barns perspektiv och barns delaktighet går hand i hand. Enligt artikel 12 i FN:s konvention om 

barnets rättigheter ska ”alla barn ha rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad” 

(Barnkonventionen 2009). Att barn har rätt att hävda sin röst och bli lyssnande på, betonas 

också i den svenska läroplanen där barns delaktighet ses både som en demokratisk rättighet och 

en pedagogisk utgångspunkt (Skolverket 2010). Begreppen delaktighet och inflytande används 

ofta liktydigt inom både förskolan och forskningssammanhang. I artikeln Delaktighet som 

värdering och pedagogik (2003) sammanför Pramling Samuelsson och Sheridan dessa två 

begrepp och skriver att ”när barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, 

intentioner och sätt att förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har 

inflytande och är delaktiga” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 71-72). Carlina Rinaldi, 

professor i pedagogik, inkluderar delaktighet i de värden som är grunden till Reggio 

Emiliapedagogiken. Hon beskriver delaktighet som en känsla av tillhörighet och deltagande 

som möjliggörs genom att använda många språk, organisationsmöjligheter och strategier, och 

skapar därmed utrymme för olika möjligheter (Rinaldi 2012, s. 42). Detta deltagande begränsas 

inte till enbart familjer utan det sträcker sig till både staden och resten av världen (Dahlberg & 

Åsén 2011, s. 245).  
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5. Reggio Emiliapedagogiken 

5.1 Reggio Emiliapedagogikens bakgrund  
Reggio Emiliapedagogiken började växa fram efter andra världskriget i Celia, en liten by 

utanför staden Reggio Emilia. Där hade en grupp föräldrar bestämt sig för att bygga en förskola 

genom att använda bland annat träbjälkar från sönderbombade hus. När den unge förskolläraren 

Loris Malaguzzi fick veta om föräldrarnas initiativ blev han också delaktig i projektet. Trots 

stort motstånd från den katolska kyrkan och andra myndigheter byggdes inom kort upp flera 

föräldradrivna förskolor. Malaguzzis och föräldrarnas syn på uppfostran, kunskap och lärande 

var mycket påverkad av deras färska upplevelser av krig och fascism. Med utgångpunkt i att 

”lydiga människor kan vara farliga människor” ville de skapa en ny pedagogik där barn skulle 

uppmuntras att tänka och handla själva. På detta sätt skulle ett nytt samhälle, baserad på 

demokratiska principer byggas. Den första kommunala förskolan öppnades i Reggio Emilia 

1963. Efter några år blev också de andra föräldrakooperativa förskolorna kommunala och 

Maluguzzi blev ansvarig för den kommunala barnomsorgsverksamheten fram till sin död 

(Dahlberg & Åsen 2011, s. 242-243). 

 

5.2 Reggio Emiliapedagogikens arbetssätt  
Reggio Emiliapedagogiken grundas på demokratiska principer där barn ses som 

samhällsmedborgare och kompetenta individer. För att skapa en demokratisk verksamhet 

arbetar man med värden som subjektivitet, olikhet, delaktighet och lärande. Barn föds med en 

stark inneboende drivkraft att kommunicera med och utforska världen. I detta utforskande är 

pedagoger medforskare och stödjare av barns tankar, lösningar och teorier om världen. 

Pedagoger strävar efter att barn utvecklar fler språk än det verbala och lär sig genom att använda 

alla sinnen. I Reggio Emiliapedagogiken pratar man om miljön som den tredje pedagogen, 

utöver de vuxna och barngruppen. Miljön omorganiseras för att stimulera ett aktivt utforskande 

och lärande. I det följande presenteras några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, och 

dessa används för att skapa förståelse för Reggio Emiliapedagogiken som livsvärld, samt för 

att tolka barnens och pedagogernas intervjusvar i analysen. 

 

5.3 Lyssnandet 
Det var Carlina Rinaldi som döpte Reggio Emilia pedagogiken till lyssnandets pedagogik. 

Lyssnandet ses här som ett mångfacetterat begrepp som är grunden till hela den 
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förskolepedagogiska praktiken. Ett lyssnande förhållningssätt möjliggör en pedagogik där 

pedagoger och barn kan konstruera kunskap tillsammans, i motsats till en 

förmedlingspedagogisk tradition. Genom att lyssna till barns berättelser och teorier kan vi skapa 

förståelse för hur de tänker, vad de har för frågor och hur de tolkar sin omgivning. Varje teori 

behöver uttryckas, kommuniceras och bli lyssnad till för att kunna existera. Ömsesidigt 

lyssnande som möjliggör kommunikation och dialog med andra är en förmåga som barn har 

redan från födseln. Från början visar barn att de har sin egen röst, att de lyssnar till sin omvärld 

och att de vill bli lyssnade till (Rinaldi 2012, s. 82). 

 

Lyssnandet är ett begrepp som innebär mer än att pedagoger ska lyssna till och högt värdera 

barnens teorier och tankar. Det handlar också om ett förhållningsätt som främjar en öppenhet 

för diskussion där olikheter lyfts fram och konfronteras med respekt, vilket anses som 

nödvändigt för att kunna forma de framtida medborgarna i ett demokratiskt samhälle. Rinaldi 

menar vidare att genom att barnen lyssnar till varandras hypoteser och tankar sker det också 

”ett inre lyssnande” där barnen blir medvetna om sina egna tankar (Rinaldi 2012, s. 82). På 

detta sätt blir de också medvetna om att deras hypoteser bara är en del av många möjliga och 

att det vi tycker är sant alltid kan ifrågasättas. Detta uppmuntrar barnen att utveckla ett kritiskt 

tänkande.  

 

Lind i Folkman påpekar att Rinaldi använder ordet ”askultare” när hon pratar om lyssnandet 

och menar att detta ordet innebär att pedagogen ställer sig som en observatör utan att interagera 

med barnet. Folkman anknyter ordet ”askultare” till svenskans ”auskultera” som just motsvarar 

att vara närvarande observatör utan att direkt ingripa (Folkman 2017, s. 28). Eftersom Folkman 

använder sig av Lind både för att tolka Rinaldis beskrivning av lyssnande och i sin analys av 

pedagogernas intervjuer, känns det relevant att lyfta fram att ordet ”ascoltare” på italienska inte 

innebär en sån betydelse.  

Italienska ordböcker visar två huvudbetydelser: 

1 ”ascolto” som betyder att lyssna med uppmärksamhet. 

2 ”ascolto” som betyder att man lyssnar på råd och tillrättavisning. 

Dessutom, som nämnts ovan definierar Rinaldi själv lyssnandet som ett aktivt verb just för att 

understryka vikten av att bli engagerad i dialog med andra. 
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5.4 Pedagogisk dokumentation  
Vad lyssnande i Reggio Emilias filosofi innebär förklaras på ett metaforiskt sätt och det krävs 

därmed en tolkning för att kunna applicera det i praktiken. För att både konkretisera och 

synliggöra lyssnandet, samt säkerställa att det äger rum används pedagogisk dokumentation 

som verktyg. Dokumentationen kan ses som ”ett synligt lyssnande” som består av konkreta spår 

av olika processer som barnen och pedagoger var involverade i (Wallin 1996, s. 132). Det som 

blir synligt är både barnens individuella och kollektiva läroprocesser. På detta sätt görs det 

möjligt för barnen att observera sig själva utifrån och därmed blir de medvetna om sina egna 

och andras tankar. I boken Lyssnandet pedagogik påpekar Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi 

att arbetet med pedagogisk dokumentation bygger på en syn på lärande som är relationell, där 

barnen skapar mening tillsammans med andra (Åberg & Lenz Taguchi 2018, s. 19). Rubizzi 

uppmärksammar att dokumentationen också synliggör pedagogernas val och handlingar och är 

då användbar för att öka deras medvetenhet om vilka förslag de erbjuder barnen. Genom att 

reflektera över deras sätt att arbeta kan pedagogerna bli bättre till att lyssna på barnen, samt 

utmana och förändra deras strategier (Rubizzi 2012, s. 94). 
 

Dokumentation baseras på observationer. Detta innebär att inte bara se, men också ha en 

specifik intention och fokus som man vill uppmärksamma. Det finns inget bestämt sätt att 

observera och dokumentera och var och en pedagog ska hitta sitt eget sätt att göra detta så att 

andra kan tolka och ta del av materialet. Dokumentationsmetoden beror naturligtvis på 

situationen och vad man vill dokumentera. Pedagogerna kan till exempel anteckna, videofilma 

eller fotografera. Efteråt är det viktigt att tillsammans med sina kollegor diskutera det man sett 

(Wallin 1996, s. 130-131). Dokumentationsprocessen slutar inte när pedagogen har skrivit ner 

barnens ord eller synliggjort barnens händelser, men kräver även att man tillsammans med 

barnet tänker kring det samlade materialet. Både pedagogernas och barnens reflektioner blir 

utgångspunkt för hur läroprocessen ska gå vidare. Det är just reflektion i dialog som gör att 

dokumentationen blir en pedagogisk dokumentation. Denna gemensamma reflektionen skapar 

nya frågeställningar som framkallar nya observationer och dokumentationer i en levande 

process (Åberg & Lenz Taguchi 2018, s. 21 ff.). 

 

5.5 Ett barn har hundra språk 
Som beskrivits ovan konkretiseras dokumentationen på olika sätt eftersom man försöker att 

fånga de många uttrycksätt ett barn har möjlighet att utnyttja för att förstå och tolka sin omvärld 
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och sig själv. Detta innebär inte bara det som barnet säger men även allt som barnet gör och 

skapar. Med uttrycket ”ett barn har hundra språk” menade Malaguzzi ett barn som är rikt och 

kompetent. ”De hundra språken” är sannolikt grundtanken som gjort Reggio Emilias filosofi 

känd över världen. Med detta betonar Malaguzzi vikten av att få utforska med alla sinnen. Detta 

är ingenting som bara sker, utan de hundra språken ska övas och fostras (Wehner-Godée 2011, 

s. 42). Att uppmärksamma och träna så många uttrycksätt som möjligt gör att barnet skapar en 

tilltro till sin egen förmåga. En pedagogisk verksamhet som främjar barnens många språk 

resulterar i en mångfald av estetiska uttrycksformer som bilder, konstruktioner, skulpturer, 

berättelser med mera. Dessa ska ses som fragment av barnets kommunikation med världen som 

hjälper pedagogen att ta del av barnets unika tankar, teorier och subjektivitet (Jonstoij & 

Tolgraven 2001, s. 25-26).   
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6. Metod och material 
För att kunna svara på ovanstående frågeställningar genomförde jag en fallstudie i en förskola 

i Reggio Emilia under två veckors tid i oktober. I en fenomenologisk studie är det viktigt att 

kunna nå fram till en så fyllig bild av fenomenet som möjligt. För att kunna göra detta ska 

fenomenet beskrivas ur olika perspektiv som kommer att komplettera varandra och utöka 

upplevelsen av det (Thomassen 2007, s. 92). I denna studie har jag använt mig av triangulering 

som ett sätt att undersöka och öka studiens validitet, där jag tar hänsyn till både mina, barnens- 

och pedagogernas upplevelser av fenomenet lyssnande. På grund av att fenomenologi handlar 

om att undersöka det medvetna begränsas min analys till de aspekter av lyssnande som barnen 

och pedagogerna uttrycker i intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på mitt modersmål, 

italienska. Detta gjorde att jag kunde förstå exakt vad barnen och pedagogerna sa. Samtidigt 

kan vissa språknyanser i intervjuernas transkribering ha gått förlorade i min översättning till 

svenska. Intervjuerna transkriberades först på italienska och sedan, efter en noggrann 

genomgång av detta material, har ett urval av pedagogernas och barnens uttryck översatts till 

svenska för att kunna bli granskade i analysen. 

 

6.1 Observationer 
För att kunna undersöka hur lyssnandets pedagogik praktiseras i den valda förskolan 

observerade jag interaktioner mellan pedagogerna och barnen. Observationerna fokuserade på 

följande frågor: Vilka av barnens yttranden eller handlingar uppmärksammas? Vilka av dessa 

utvecklas till ett lärandemoment? Vad är tillåtet och inte tillåtet? Hur mycket och hur 

dokumenteras barnen vardagligt? Får barnen vara med i dokumenterandeprocessen och i vilka 

delar? Får barnen möjlighet att påverka hur en planerad aktivitet ska gå till? Även om mina 

observationer styrdes av dessa frågor försökte jag att ha en öppen inställning för att också kunna 

fånga det oväntade och överraskande. Observationer kan hjälpa att få information som anses 

vara så självklara för deltagarna att de inte tas upp i intervjuer. Deltagarna är inte alltid 

medvetna om sitt eget agerande och då kan observationer möjliggöra en jämförelse mellan vad 

deltagarna berättar om sitt handlande och vad de faktiskt gör. Alla människor är inte heller vana 

att sätta ord på sina tankar och upplevelser, men dessa kommer till uttryck på något sätt i 

handlingen (Pripp & Öhlander 2011, s. 114-115).  
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Typen av observationer som jag genomförde kan kallas platsbaserade eftersom de ägde rum i 

ett rumsligt avgränsat fält. I dessa fall, där forskaren och de som studeras befinner sig i samma 

avgränsat rum, brukar man inte göra endast observationer. Det som händer är att forskaren 

samtalar med de andra deltagarna och deltar i aktiviteterna på ett mer eller mindre distanserat 

sätt (Pripp & Öhlander 2011, s. 121). Från första dagen bjöd barnen in mig i att bli delaktig i 

verksamheten, de ville ofta att jag skulle sitta i ringen med dem vid samlingen och bad mig om 

hjälp i olika situationer. Eftersom det var viktigt för mig att genomföra observationerna på 

barnens villkor och på ett sätt där de inte kände sig betraktade, intog jag rollen som närvarande 

observatör. Detta betydde att jag aldrig antecknade framför barnen, utan jag skrev ned mina 

observationer under raster och i sluten av dagen. Beekman i Johansson lyfter fram just vikten 

av att lära känna barnen och visa engagemang för att kunna få tillträde till deras livsvärldar 

(Johansson 2003, s. 44). Att vara en närvarande observatör möjliggjorde att jag kunde göra 

liknande erfarenheter som barnen. Detta lämpar sig med ett fenomenologiskt arbetssätt där man 

tar utgångspunkt i den mänskliga upplevelsen av ett fenomen. Dessutom var observationerna 

betydelsefulla för att hitta ett sätt att genomföra barnintervjuer som kunde upplevas som 

naturligt och bekvämt för barnen.  

 

6.2 Barnintervjuer 
Barnen som deltog i intervjuerna var mellan tre och fem år gamla. Eftersom barnen var vana 

att bli intervjuade i små grupper med utgångspunkt i ett ord, genomförde jag gruppintervjuer 

utifrån ordet ”att lyssna” tillsammans med en pedagog som kände till barnen väl. Detta så att 

barnen skulle känna sig bekväma och inte uppleva intervjuerna som en stressituation som skulle 

kunna hindra spontana svar. Dessutom, eftersom jag intervjuade barnen med tre olika 

pedagoger, blev även barnintervjuerna ett observationsmoment där jag kunde få insikt om vad 

som uppmärksammades i barnens yttrande, samt vad som var tillåtet att säga och tänka. Varje 

intervjutillfälle pågick mellan femton och fyrtiofem minuter beroende på barnens 

uppmärksamhet. Tre barn åt gången blev intervjuade. Totalt blev tolv barn intervjuade vid fyra 

intervjutillfällen. Av dessa barn var endast en treåring tyst under hela intervjun, på grund av 

detta baseras analysen på svaren från elva barn. Barnen har fått följande fiktiva namn: Silvia 

(5,1 år), Cristina (5,1 år), Enrico (5,6 år), Veronica (5,1 år), Giulia (5 år), Emanuele (4,11 år), 

Gabriella (4,11 år), Carlo (5,2 år), Simona (5,7 år), Alice (4,9 år) och Anastasia (4,9 år).  
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Barnintervjuerna utgick från tio frågeställningar som fokuserade på barnens upplevelser av att 

vara lyssnade till i förskolan och hur de tolkade ordet lyssnande (bilaga 2). Både intervjuernas 

grad av standardisering och strukturering var låg eftersom barnen kräver en större flexibilitet 

från intervjuaren med att ställa frågorna. Dessa ska formuleras på ett konkret sätt som är lätt att 

begripa och meningsfullt för barnen. Dessutom kan barnen svara med associationer som 

frågorna väcker hos dem och fortsätta vidare på andra spår. Detta kräver att intervjuaren ställer 

flera följdfrågor för att omdirigera tankarna tillbaka till huvudpoängen och förstå vad barnen 

menar med vad de säger. Alla barnintervjuerna spelades in så att inget ord blev utelämnat, 

samtidigt som att jag fick möjlighet att vara närvarande och visa ett genuint intresse för barnens 

svar.  

 

6.3 Pedagogintervjuer 
Under min vistelse i Reggio Emilia fick jag möjlighet att intervjua tre pedagoger, en pedagog 

från varje avdelning samt förskolans atelierista, som är ansvarig för skapande av olika 

konstformer som äger rum i förskolans ateljé. En pedagog var utbildad förskollärare, en var 

barnskötare, medan atelieristan hade en annan bakgrund inom språk och litteratur. Alla hade 

mer än tio års yrkeserfarenhet inom förskola. Pedagogintervjuerna utgick från tjugoen 

frågeställningar som syftade på att få en bild av hur pedagogerna tolkade begreppet lyssnandets 

pedagogik och därmed hur denna pedagogiken utförs i praktiken (bilaga 1). 

Pedagogintervjuerna hade en hög grad av standardisering och en låg grad av strukturering. Detta 

betyder att intervjufrågorna ställdes i samma ordning till varje pedagog och att jag använde mig 

av öppna frågor för att kunna lämna ett stort svarsutrymme. På detta sätt uppmuntrades 

pedagogerna att reflektera fritt över lyssnandet i Reggio Emiliapedagogiken, samt berätta om 

sina vardagliga erfarenheter i verksamheten. Intervjuerna med pedagogerna var individuella 

och varje intervju tog mellan 45 och 60 minuter. Även dessa intervjuerna spelades in. I analysen 

benämns pedagogerna: Diana (barnskötare), Elisa (förskollärare) och Bianca (atelierista). 

 

Som tidigare nämnts strävar jag, genom att kombinera observationer, pedagogintervjuer och 

barnintervjuer, efter att få en fullständig bild av fenomenet lyssnade och därmed förstärka 

studiens validitet. Genom att analysera och jämföra resultaten från olika datainsamlingsmetoder 

kan jag upptäcka om resultaten stämmer med varandra eller om de är motsägelsefulla. Validitet 

i en fenomenologisk studie åstadkoms när tolkningen av delar och helheter i det empiriska 

materialet stämmer överens. Reliabilitet handlar istället om tillförlitlighet och studiens 
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repeterbarhet. I denna studie är reliabiliteten låg eftersom det är osannolikt att man lyckas få 

tillstånd att utföra en undersökning på samma förskola. Dessutom är det väsentligt att forskaren 

kan italienska väl för att kunna genomföra intervjuer med barnen och pedagogerna. En annan 

aspekt att ta hänsyn till är att i en fenomenologisk studie, där den mänskliga upplevelsen står i 

centrum, blir observation, analys och beskrivning färgad av forskarens intryck av fenomenet.  

 

6.4 Urval av förskola 
Att kunna besöka en kommunal förskola i Reggio Emilia visade sig vara en svår uppgift. De 

tjugo kommunala förskolorna i Reggio Emilia tar inte längre emot praktikanter på grund av stor 

efterfrågan. Efter att jag blev avvisad från alla dessa förskolor fick jag råd från Reggio Children, 

det internationella centrum som främjar barnens rättigheter, att ta kontakt med Modenas - och 

Reggio Emilias universitet och se om jag kunde bli praktikant genom dem. Tyvärr gick det inte 

den vägen heller men lyckligtvis hjälpte en professor mig att hitta ett bra alternativ. Han 

skickade mig en lista med tre kooperativa förskolor som startades upp i samverkan med de 

kommunala förskolorna och Reggio Children. Modenas - och Reggio Emilias universitetet 

använder sig av dessa förskolor som exemplen för att visa studenter hur en Reggio 

Emiliapedagogisk verksamhet fungerar. Jag skickade då ett informationsbrev via mail till dessa 

tre förskolor där jag beskrev syftet med min undersökning, att jag önskade intervjua både barn 

och pedagoger och att dessa intervjuer skulle spelas in (bilaga 3). Jag tackade sedan ja till den 

första förskolan som svarat positivt på min ansökan. Att jag endast undersökte en förskola i 

Reggio Emilia påverkar fallets representativitet i denna studie. Om jag hade undersökt en annan 

förskola kunde resultatet blivit annorlunda. Förskolan jag besökte hade två åldersblandade 

avdelningar, en med 26 barn och den andra med 28 barn mellan tre och fem år. På varje 

avdelning fanns det två ordinarie pedagoger, samt en atelierista som roterade mellan 

avdelningarna och ateljén. 

 

6.5 Etiska aspekter 
I informationsbrevet som jag skickade till samtliga förskolor ingick också Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer om konfidentialitet och nyttjande, det vill säga att deltagarna inte skulle bli 

identifierbara och att allt insamlat material skulle vara konfidentiellt och användas endast för 

vetenskapliga syften. Dessutom blev de potentiella deltagarna informerade om att deras 

medverkan kunde avbrytas när som helst om de så önskade. En vecka innan min undersökning 

påbörjades, fick även föräldrarna ett informationsbrev via pedagogerna för skriftligt 
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godkännande av barnens deltagande (bilaga 4). Alla föräldrar lämnade godkännande för sina 

barns deltagande i studien. För att också säkerställa barnens godkännande informerade jag dem 

inför varje intervjutillfälle om vad undersökningen handlande om och att deltagandet var 

frivilligt, samt försäkrade jag mig om deras samtycke om inspelning av intervjuerna. 
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7. Resultat och analys 
I en fenomenologisk studie är analysen en process som går hand i hand med insamlingen av det 

empiriska materialet. Att skriva ner sina intryck i form av fältanteckningar, att lyssna på de 

inspelade intervjuerna upprepade gånger, att transkribera och parallellt skriva ner idéer, tankar 

och reflektioner är väsentliga aspekter i analysprocessen. I det följande presenteras och 

analyseras först barnens uppfattningar och upplevelser av fenomenet lyssnande och sedan 

pedagogernas. Mina egna erfarenheter och observationer från fältet redovisas tillsammans med 

analysen av intervjuerna för att kunna ta hänsyn till olika perspektiv av lyssnandet. 

 

7.1 Barnens uppfattning av lyssnande 
I Reggio Emiliapedagogiken är det barnens röster som står i centrum och det är barnens 

meningsskapande som är utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten. Barnen ska 

kunna äga sina lärprocesser och få möjlighet att påverka sin egen vardag. Det är viktigt att 

barnen känner sig hörda och respekterade som jämlika samhällsmedborgare. Det är då 

intressant att lyssna på och analysera barnens erfarenheter av lyssnande för att kunna ta reda på 

om de upplever att de blir lyssnande till och har inflytande över sitt lärande och verksamheten.  

I detta avsnitt redovisas barnens uppfattningar och upplevelser av lyssnande i Reggio 

Emiliapedagogikens livsvärld. Förskolan är en stor del av barns livsvärld där barnen i det 

sociala samspelet med vuxna och andra barn skapar en förståelse för sig själv och sin 

omgivning. Syftet är att få kunskap om de villkor under vilka barn lever och hur dessa påverkar 

barns erfarenheter, samt att skapa förståelse för barns meningsuttryck. Det som lyfts fram är 

barnens perspektiv som alltid yttrar sig genom barnens egna ord, tankar och föreställningar 

(Sommer & Pramling Samuelsson 2011, s. 6). Barnens perspektiv synliggörs i kommande barns 

citat. Min analys av dessa citat kategoriseras istället som barnperspektiv eftersom den är min 

tolkning av deras upplevelser och mitt försök att närma mig barnens perspektiv. Sommer och 

Pramling Samuelsson citerar etnograferna Gulløv och Højlund som menar att ett barnperspektiv 

alltid är färgat av vuxna konstruktioner: 

 

[…] ett barnperspektiv är ingen empirisk entitet som framträder via studier av 

enbart barns uttalanden och handlingar utan är snarare en analytisk konstruktion 

som är kopplad till teoretiska överväganden (Gulløv och Højlund 2003, se Sommer 

& Pramling Samuelsson 2011, s. 41). 
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Intervjusvaren analyseras under fyra olika teman som utkristalliserade sig vid första steget i 

analysprocessen, där jag i enheter grupperade de olika teman som kom fram i intervjusvaren. 

Utifrån dessa enheter strävar jag att komma fram till det som är betecknade för fenomenet 

lyssnande i den förskola jag undersökte, samt svara på studiens frågeställningar. Teman är: vad 

betyder ”att lyssna” för barnen, barnens upplevelser av att bli lyssnade till, barnens delaktighet 

och inflytande i förskolans verksamhet och barnens tankar om dokumentationens betydelse. 

Tabell 1 nedan visar vilka teman jag använt för att svara på studiens olika frågeställningar. 

 

Tabell 1. Barnintervjuernas tema och hur de är relaterade till studiens frågeställningar 

Frågeställning Tema 

1. Hur tolkas och utförs 

lyssnande av barn och 

pedagog i en förskola i Reggio 

Emilia? 

 

Ø Vad betyder ”att lyssna” för barnen 

2. På vilket sätt upplever barnen 

att de blir hörda och kan 

påverka verksamheten? 

Ø Barnens upplevelser av att bli 

lyssnade till 

Ø Barnens delaktighet och inflytande 

i förskolans verksamhet 

3. I vilken grad påverkar Reggio 

Emiliapedagogikens arbetssätt 

den relationella distansen 

mellan pedagogerna och 

barnen? 

 

Ø Barnens upplevelser av att bli 

lyssnade till 

Ø Barnens tankar om 

dokumentationens betydelse 

 

7.2 Vad betyder ”att lyssna” för barnen 
När barnen berättar vad lyssnande är ger de definitioner som kan kategoriseras i de två 

betydelserna som finns i den italienska ordboken av ordet ”ascoltare”. Fem av barnen kopplar 

verbet ”att lyssna” med en kommunikativ innebörd där man lyssnar med uppmärksamhet: 
 

För att lyssna ska man vara tyst, annars pratar man över den andra (Silvia). 

Att lyssna betyder att man ska lyssna på vad en person har att säga (Giulia). 

Man ska lyssna till en person som pratar. Man ska lyssna för att kanske en person 

säger något viktigt (Alice). 
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Man ska lyssna på vad de andra säger och de viktigaste sakerna (Veronica). 

Det betyder att en person säger något till dig och du ska lyssna på vad den säger 

(Gabriella). 

 

De flesta av barnen som förklarar ordet ”att lyssna” med en kommunikativ innebörd nämner 

också att andra är värda att lyssna på eftersom de har viktiga saker att säga. Att erkänna värdet 

av andras meningar är en väsentlig aspekt av lyssnandet enligt Rinaldi. Hon menar att 

lyssnandet föds utifrån nyfikenhet och ska vara öppen för olikheter, genom att erkänna värdet 

av andras tolkningar och åsikter. Att lyssna är ett aktivt verb som innebär att man tolkar och ger 

en mening till det man lyssnar på, samt att lyssnaren ger talaren ett värde (Rinaldi 2012, s. 80). 

 

Fyra av barnen uppmärksammar istället en disciplinär dimension av verbet ”att lyssna” där man 

som barn ska rätta sig efter vad de vuxna säger. ”Att lyssna” betyder ”att vi ska lyssna på de 

vuxna” säger Enrico, Carlo, Simona och Anastasia. Av dessa använder bara ett barn fröknarna 

som ett exempel för vuxna. Alla de andra menar att de lyssnar på mamma, pappa, farföräldrar 

och morföräldrar. Detta visar att när barnen berättar om sina upplevelser uttrycker de också 

erfarenheter som tillhör till sin levda värld utanför förskolan (Johansson 2012, s. 194).  

I två olika intervjutillfällen pratar fyra av barnen om att lyssnade kan klassificeras efter storlek, 

att det kan vara ”stort” eller ”litet”:  

 

Intervjutillfälle 1 

Lyssnandena kan vara stora eller små (Enrico). 

Fröknarna har ett stort lyssnande för att de lyssnar på många barn samtidigt. Och 

mamma och pappa har ett lyssnande större än fröknarna. Vet du varför? För att de 

älskar sina barn och de delar kärleken (Cristina). 

 

Intervjutillfälle 2 

Det finns lite lite lyssnande när vi pratar med varandra men vi lyssnar på varandra. 

Det finns lite mer lyssnande när fröknarna finns. För att fröknarna är äldre än oss 

(Alice). 

För att vi är fyra och vi är mindre (Anastasia).   

 

I båda dialogerna mellan barnen finns en hierarkisk syn på lyssnande men grunderna till detta 

är väldigt olika. I det första fallet är det mängden av personer man lyssnar till och kärlek som 
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gör att lyssnande blir ”större”. I det andra fallet är det istället auktoritet och ålder som skapar 

hierarkin. Det är också värt att notera att det är just de yngsta av de intervjuade barnen som 

upplever den vuxna auktoriteten mest. Det som även kommer fram i undersökandet av verbet 

”att lyssna” är att mer än hälften av barnen har en mångfaldig uppfattning av hur lyssnande 

sker. De beskriver att det finns många olika sätt att lyssna på: 

 

Mamma lyssnar på mig med vänlighet, med hjärtat. Att kramas är som att lyssna. 

Man kan lyssna genom att le och med hjärnan som tänker (Cristina).  

Man lyssnar också med ögonen, och de som inte kan höra lyssnar med ögonen 

(Enrico). Ögonen ser vad man gör och därmed förstår man att dem vill göra 

någonting (Silvia). Jag ser att du lyssnar på mig från ditt ansikte (Carlo). 

Man lyssnar med öronen för att de har ett hål, sen har de alla båggångarna som gör 

att man hör (Veronica). 

Du lyssnar på oss och skriver det som vi säger (Silvia och Alice). När du skriver 

betyder det att du lyssnar” (Cristina). 

Man kan också lyssna med händerna, genom att känna (Veronica). 

 

Dessa olika förklaringar av hur man lyssnar visar att barnen är medvetna om att lyssnande kan 

hända med hjälp av alla sinnen och att man kan använda olika språk för att uttrycka sig, till 

exempel med händerna eller med ögonen. Barnen säger att man inte nödvändigtvis behöver 

svara med ord för att visa att en person lyssnar, utan man kan lyssna även med kroppen genom 

att le, genom ansiktsuttryck, och till och med genom att skriva. Mer abstrakt kan man även 

lyssna med den tänkande hjärnan. Barnens uppfattningar av lyssnande speglas väl i delar av 

Rinaldis definition av vad lyssnande är: 

 

[…] att lyssna inte bara med våra öron utan med alla våra sinnen (syn, beröring, 

lukt, smak, orientering). Lyssnande till de hundra, de tusen språk, symboler och 

koder som vi använder för att uttrycka oss själva och kommunicerar (Rinaldi 2012, 

s. 80). 

 

Barnens mångfasetterade svar om hur lyssnandet kan gestalta sig kan förstås med utgångspunkt 

i deras vardagliga erfarenheter i Reggio Emiliapedagogikens livsvärld.  
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Det är en vanlig morgon och vi sitter i ringen vid samlingen. Idag har Carlo och 

Barbara hämtat någonting från naturen hemifrån som de vill dela med sina 

kompisar. Carlo skickar runt en rosmarinkvist som ett barn i taget kan få lukta och 

känna på. Pedagogen uppmuntrar de ivriga barnen att ta sin tid för att utforska 

rosmarinkvisten med olika sinnen. Barnen utmanas också att beskriva 

rosmarinkvisten med olika adjektiv medan de utforskar den. Sen blir det Barbaras 

tur som har med sig ett granatäpple. I slutet av samlingen får fyra av barnen 

möjlighet att fortsätta undersöka granatäpplet som nu är delad i två halvor på ett 

ljusbord, för att sedan kunna rita både utsidan och insidan (Observation 11 oktober 

2018).      

 

Även i projektarbeten kan man identifiera samma strävan efter att uppmuntra barnen att 

använda sig av deras hundra språk. Förra året jobbade barnen mycket med myror. Aktiviteter 

som ingick i projektet var bland annat att skapa myror med järntråd, skapa berättelser med 

myror som huvudkaraktärer och fota myror med en speciell förstoringslins. Barnen fick även 

lyssna till myrornas ljud som var inspelat under jorden i en myrstack. Dessa inspelningar fanns 

tillgängliga på avdelningen så att de kunde avlyssnas i hörlurar som var placerade bredvid 

barnens bilder av myrorna. Tanken med detta var att stimulera barnens syn och hörsel samtidigt. 

Dessa exemplen visar att pedagogerna jobbar aktivt med att stimulera barnen till att utforska 

omvärlden med alla sinnen, för att kunna bevara deras hundra språk som annars skulle gå 

förlorade. I Reggio Emiliapedagogikens livsvärld är då barnen vana vid att närma sig ett nytt 

objekt med hjälp av olika sinnen och språk. Detta synliggörs både i deras tankar och handlingar 

och är i linje med Malaguzzis grundtanke om att barn har hundra språk och att dessa olika sätt 

att uttrycka sig måste tränas. 

 

Barn har hundra språk och världen berövar dem åtskilliga. […] Vi för en hård kamp 

mot det ohämmade ordflödet. […] Men vi vill att ordet ska förena sig med 

handlandet - vilket är något som man knappt alls ägnar sig åt. Om våra barn - som 

vi tycker - ritar ”bättre”, målar ”bättre”, så är det för att de ser, hör och förstår 

”bättre” (Ur filmen ”Ett barn har hundra språk” - Loris Malaguzzi, översättning 

Anna Barsotti 1981, se Wehner-Godée 2011 s. 43). 
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7.3 Barnens upplevelser av att bli lyssnade till 
I Reggio Emiliapedagogiken ska barnen känna sig hörda och att pedagogerna sätter högt värde 

på vad de säger och gör. De ska känna att deras åsikter är välkomna och givande för andras 

tankar och synpunkter. Malaguzzi lägger tonvikten på att barnen behöver vuxna som ser och 

lyssnar på dem (Wallin 1996, s. 129). Frågan är om barnen erfar att de blir lyssnande till i 

förskolan och i vilka fall. Dessutom syftar undersökningen på att ta reda på om det finns barn 

som har högre status när det gäller möjligheten att bli lyssnade till från fröknarna. Berättelserna 

från barnens egna erfarenheter av lyssnande tar utgångspunkten i följande frågor: Lyssnar 

pedagogerna på er? När lyssnar de? Finns det gånger där pedagogerna inte lyssnar? När lyssnar 

de inte? Finns det barn som pedagogerna lyssnar mer på? Varför? Finns det barn som 

pedagogerna lyssnar mindre på? Varför?  

 

Fröknarna lyssnar på oss för att vi säger viktiga saker (Giulia). 

Fröknarna gör många saker för oss (Veronica). 

Fröknarna lyssnar jättebra på oss och vi lyssnar bra när vi gör yoga (Silvia). 

Fröknarna lyssnar på alla, både flickorna och pojkarna (Carlo, Simona, Emanuele).                                                                                                                

Fröken lyssnar på oss en i taget. Först går hon hit och säger - Hej, vad behöver ni? 

Och sen går hon till de andra grupperna och frågar - Hej, vad behöver ni? Så här 

kan hon lyssna på alla (Cristina).  

När du gör illa dig, lyssnar fröknarna på dig. Också om någon drar dig i håret eller 

slår dig. Då går du och berättar allt till fröknarna som lyssnar och kommer till dig. 

De kommer också när du vill visa en sak eller en teckning (Silvia). 

Ni lyssnar när vi är törstiga eller när vi frågar er en sak och ni gör det. Typ när en 

sak är högst upp då tar ni den för oss, eller när det blöder från fingret sätter ni på ett 

plåster (Carlo). 

 

Enligt de ovanstående intervjusvaren upplever barnen att pedagogerna lyssnar på dem. De 

berättar att pedagogerna lyssnar på alla barnen, både flickor och pojkar, och förklarar hur 

pedagogerna gör för att kunna lyssna på var och en av dem. Detta blir möjligt genom att 

pedagogerna lyssnar på ett barn i taget och går runt till varje grupp för att försäkra sig om att 

barnen har det de behöver. Giulia är det enda barnet som uttrycker att pedagogerna sätter högt 

värde på det barnen säger och på grund av detta lyssnar pedagogerna på dem. De flesta av 

barnen menar att pedagogerna lyssnar när man behöver hjälp med något eller gör sig illa. Med 
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andra ord känner barnen sig hörda när pedagogerna visar omsorg genom att trösta och stödja 

dem. I likhet med Folkmans avhandling är det ett relationellt lyssnande som barnen lyfter fram 

och som därmed är meningsfullt i deras livsvärld. Trots att barnen upplever att pedagogerna 

lyssnar på alla barnen så menar de att det finns ett villkor för att detta lyssnandet kan ske. Barn 

ska vara snälla och inte bråkiga. 

 

Fröknarna lyssnar på oss men när vi är bråkiga då lyssnar de inte. När vi är bråkiga 

lyssnar de inte på oss för att de bli arga och skäller ut oss (Cristina). 

Fröknarna lyssnar på oss när vi är snälla (Silvia, Anastasia, Simona). 

När en fröken inte lyssnar, betyder det att du är bråkig (Enrico). 

Fröknarna lyssnar mer på de snälla barnen och på de som lyssnar på fröknarna 

(Alice). 

 

Intervjusvaren visar att de snälla barnen som lyssnar på pedagogerna har högre status och större 

möjlighet att bli lyssnade till av pedagogerna. Många barn uttrycker också att de lyssnar 

eftersom ”vi inte är bråkiga” eller att fröknarna lyssnar på dem ”för att vi är snälla”. Detta visar 

att lyssnandets villkorsramar också påverkar hur barnens bild av sig själva konstrueras. Barnen 

identifierar sig som snälla när de lyssnar eller blir lyssnade till och som bråkiga när de inte 

lyssnar eller inte blir lyssnade till. Att lyssna belönas alltid med pedagogernas lyssnade men 

vad händer när man inte lyssnar? 

 

Till exempel om Cristina är här och jag slår henne och du ser på mig då säger du: 

”Nej, nu lyssnar jag inte på dig längre”. Men du lyssnar på Cristina istället (Silvia). 

För att om man inte lyssnar på förskolan då ger fröknarna dig typ en bot. Om typ 

en vän inte lyssnar sen lyssnar inte fröken heller när han frågar en sak (Alice). 

Jag lyssnade till en fröken som sa.. Det fanns Cristina som störde en vän medan jag 

sov och när vi vaknade upp grät han för att han inte hade sovit tillräckligt. Då 

lyssnade inte fröknarna till Cristina längre tills att hennes pappa kom (Silvia). 

 

Barnen har klart för sig att det inte är tillåtet att inte lyssna och att detta skapar konsekvenser 

som upplevs som ett straff. Straffet appliceras vanligtvis genom att pedagogerna inte lyssnar på 

barnen för en stund eller genom att barnen blir uppmuntrade att lyssna. Under min vistelse 

hörde jag flera gånger pedagogerna uttrycka sig med följande meningar ”om du inte lyssnar, så 

lyssnar jag inte heller” eller ”jag lyssnar inte på dem som inte lyssnar. Mina öron stängs precis 
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som era”. Barnen blir straffade inte bara när de inte lyssnar på fröknarna, utan också när de inte 

lyssnar på de andra barnen.  

 

Vid samlingen direkt efter fruktstunden vill Leone berätta om drömmen han hade 

natten innan. ”Vad har du drömt Leone?” - frågar pedagogen nyfiket. ”Jag var i 

lekparken och där fanns också Simone och vi lekte. Sen fanns det hästar också” - 

säger Leone. ”Vilken fin dröm Leone! Är det någon annan som vill berätta om sin 

dröm? - frågar pedagogen. Då berättar Martina om sin dröm där hon var på stranden 

med sina föräldrar. ”Vad är en dröm”? - frågar pedagogen barnen efter att Martinas 

berättelse är slut. Då börjar barnen komma på många olika definitioner av vad en 

dröm kan vara. Det är dock inte alla barn som är delaktiga och lyssnar på vad de 

andra säger. Luca, Marco och Emilio leker med varandra istället. I slutet av 

samlingen, när pedagogen har delat upp barnen i små grupper, får dessa tre olydiga 

barn sitta vid ett bord med en pedagog och berätta om sina drömmar för varandra 

(Observation 10 oktober 2018).    

 

För att förmedla vikten av ett ömsesidigt lyssnande sätter pedagogerna barnen i situationer där 

de får uppleva hur det känns att inte blir lyssnade till, eller där de uppmuntras att lyssna på 

varandra. Detta visar pedagogernas strävan efter att skapa den lyssnande kontexten som Rinaldi 

pratar om där barnen och pedagogerna är jämlika och alla är värda att bli lyssnade till. 

 

Lyssnande som en metafor för tillgänglighet och sensitivitet nog att lyssna och bli 

lyssnad till […]. Lyssnande följaktligen som ”en lyssnande kontext”, där man lär 

sig lyssna och berätta, där individer känner sig berättigade att lägga fram sina egna 

teorier och erbjuda sina egna tolkningar av bestämda frågor (Rinaldi 2012, s. 80-

81). 

 

7.4 Barnens delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet 
Ändamålet i Reggio Emiliapedagogiken är att fostra demokratiska medborgare. Genom ett 

lyssnande förhållningssätt ska pedagogerna uppmuntra barnen att tänka och handla själva. På 

detta sätt ges barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Här 

redovisas barnens upplevelser av delaktighet och inflytande utifrån följande intervjufrågor: 
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Vem är det som väljer aktiviteterna på förskolan? När ni gör en aktivitet, får ni möjlighet att 

välja material och hur ni vill göra? 

 

Om en fröken säger att du ska gå till ateljén, så går du dit för att hon har skickat dig 

dit (Silvia). 

Men vissa gånger när du inte har lust att göra något så kan du byta aktivitet (Enrico). 

Du kan välja färger och vad du vill rita men fröknarna väljer var du ska vara 

(Cristina, Emanuele, Carlo). 

Fröknarna väljer aktiviteterna. Men om du frågar någonting och du säger snälla, så 

tänker hon och sen gör hon det. Om jag säger - snälla jag vill gå till utklädningen, 

så tänker hon lite och sen säger hon ja (Alice, Carlo). 

Vi väljer inte aktiviteterna för att vi inte är fröknar (Simona). 

 

När det gäller barnens inflytande på förskolan är barnens svar väldigt lika varandra. De berättar 

att det är pedagogerna som bestämmer i vilken miljö barnen ska vara och därmed vilken 

aktivitet de ska göra. I Reggio Emiliapedagogiken är även platser och material involverade i 

dialogen med barnen och miljön anses som ”en tredje pedagog”.  

 

”Vi skapar rummet och rummet skapar oss”. Miljön och det pedagogiska rummet 

visar hur vi som pedagoger […] har konstruerat vår förståelse av vad ett barn är, 

kan vara och borde vara. Miljön bär på traditioner och föreställningar och sänder 

också ut budskap om vad som förväntas ske i olika rum. I den bemärkelsen ställer 

sig rummet i kommunikation med oss (Dahlberg & Åsén 2011, s. 253). 

 

Detta betyder att genom att organisera miljön och välja material bestämmer pedagogerna även 

indirekt vad barnen förväntas göra på olika platser. Den pedagogiska miljön reglerar på något 

sätt vad som är möjligt att göra och vad som inte är det. Att miljön begränsar 

handlingsutrymmet är någonting som även professor i psykologi Karsten Hundeide lyfter fram. 

Han menar att varje miljö inbjuder till vissa typer av aktivitet och interaktion och därmed sätter 

gränser för vad som är möjligt att hända (Hundeide 2006, s. 136-137). Resultatet blir att barnen 

inte upplever sig ha en betydande påverkan på förskolans aktiviteter, trots att de får möjlighet 

att i varje plats självständigt välja material och hur detta används. Utifrån intervjusvaren 

framkommer förskolan som en hierarkisk plats där barnen inte är medbestämmare av den 

pedagogiska verksamheten och pedagogernas styrning upplevs som en självklarhet. Däremot 
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berättar barnen att de vågar säga ifrån när de inte vill göra som pedagogerna önskar. Deras 

erfarenheter visar att det då är tillräckligt att säga till pedagogerna vad de vill göra för att kunna 

byta aktivitet. Detta visar att även om barnen är medvetna om pedagogernas styrning så finns 

det alltid utrymme för att förhandla och få det man önskar sig. Att bli lyssnad till och ha 

förhandlingsutrymme verkar dock inte vara tillräckliga faktorer för att barnen ska uppleva att 

de är delaktiga i beslutsfattande när det gäller frågor som rör den pedagogiska verksamheten.  

 

7.5 Barnens tankar om dokumentationens betydelse 
Dokumentationen framstår i olika former som ord, bilder, teckningar, skulpturer med mera för 

att kunna synliggöra de hundra språken som barnen använder för att uttrycka sig. 

Dokumentationen ger oss information inte bara om barnens individualitet och lärandeprocesser, 

utan också om pedagogernas syn på barn och lärande, samt deras förhållningssätt till barnen 

(Lenz Taguchi, 2006). Dessutom är dokumentationen användbar för att utvärdera den 

pedagogiska verksamheten och för att stödja ett ömsesidigt utbyte mellan barnen, pedagogerna 

och föräldrarna. I det följande redovisas på vilket sätt dokumentationen är meningsfull för 

barnen. 

 

Ni skriver så att våra mammor kan se vad vi har gjort. Jag tycker om det och sen 

berättar jag det för pappa också (Enrico, Simona, Emanuele). 

Jag tycker också om det. För att om jag glömmer vad jag har sagt eller gjort så 

frågar jag fröken och hon kan visa det till mamma. Vi har tagit bilderna som är på 

väggarna. Detta rum är ett kalas av bokstäver, bilder och även kärleken (Cristina). 

Fröknarna berättar vad vi säger för de andra vännerna. Sen sparar fröknarna dem 

till våra mammor. Jag saknar min slow motion (Veronica). 

Fröknarna fixar olika rum med det vi säger (Anastasia).  

Orden som du skriver ska vi sen visa för mamma, pappa, mor- och farföräldrarna. 

Det är viktigt för att de kan känna till oss lite bättre och vi kan berätta för dem vad 

vi har gjort under dagen. Sen när vi går till skolan kan ni komma ihåg vad vi har 

gjort (Alice).  

 

Den viktigaste aspekten av dokumentationen för barnen är att de får möjlighet att dela med 

föräldrarna deras vardagliga upplevelser på förskolan. Genom att stimulera till en ständig dialog 

skapar dokumentationen en bro mellan förskola och familjer, och möjliggör föräldrarnas 
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inflytande och delaktighet i förskoleverksamheten. Detta ger föräldrarna möjligheten att ställa 

helt andra frågor som handlar om hur barnen tänkt och gjort i olika aktiviteter. Även Buldu 

(2010) uppmärksammar att den pedagogiska dokumentationen möjliggör ett utbyte av tankar 

och gör förskolan transparent för föräldrarna. Dokumentationen blir då också ett sätt att 

kommunicera där många röster kan göra sig hörda och skapar ett mångfaldigt perspektiv (Åberg 

& Lenz Taguchi 2018, s. 25 och 36). Dessutom berättar barnen med stolthet om sin 

dokumentation och påstår att de tycker om att ha den synligt på väggarna i form av bilder och 

ord. Rinaldi påstår att dokumentationen främjar barnens känsla av existens, att de känner sig 

lyssnade till och att det de säger och gör har en mening och ett värde (Rinaldi 2012, s. 87).  

 

Vissa barn lyfter fram att det de säger, och det som blir dokumenterat av pedagogerna, används 

som utgångspunkt för att organisera miljön och för att vidareföra dialogen med de andra barnen. 

Detta visar att det är just barnens tankar och teorier som ligger till grund för planeringen av den 

pedagogiska verksamheten och att barnens individuella kunskaper konfronteras med varandra 

för att åstadkomma en mångfaldig kollektiv kunskap. Även Rinaldi påpekar att 

dokumentationen leder till en kollektiv kunskap berikad av många subjektiva tolkningar, och 

att dokumentationen visar både det förflutna, det som har redan hänt, och framtiden med det 

som är möjligt att hända (Rinaldi 2012, s. 84). Att dokumentationen också är framåtsyftande 

betyder att barnen blir uppmuntrade till nya upptäckter och får lust till fortsatt utforskande. Ett 

exempel på detta är Veronica som uttrycker att hon saknar sitt ”slow motion” (som handlar om 

att skapa en bildsekvens för att sedan kunna göra en kort video) och menar att hon vill gärna gå 

vidare med att utforska denna teknik. Dessutom definierar vissa barn dokumentationen som ett 

minne för både pedagogerna och barnen. Cristina säger att dokumentationen hjälper henne att 

inte glömma vad hon har gjort under dagen. Att dokumentationen även fungerar som ett stöd 

för minnet är någonting som Rinaldi lyfter fram. Hon anser att bilderna, rösterna och 

anteckningarna är minnestärkande material som även gynnar förmågan till koncentration och 

tolkning (Rinaldi 2012, s. 84). 

En annan viktig aspekt av dokumentationen som jag har observerat är att barnen ofta är aktiva 

deltagare i dokumentationens skrivandeprocess. De frågar ofta pedagogerna om de har skrivit 

ner vad de sa och pedagogerna brukar repetera varje mening de skriver för att försäkra sig att 

de har hunnit skriva vartenda ord och fått fram vad barnen menade. På detta sätt kan barnen 

uppleva att de är protagonister och medskapande i dokumentationsprocessen. Cristina visar ett 

exempel av detta när hon i slutet av en intervju säger: ”Vi har sagt många saker. Titta vad 
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mycket vi har skrivit”. Gunvor Løkken, professor i förskolepedagogik, påpekar i Johansson att 

barn vet att de är både jag och vi när de är i kommunikation med andra. Vi lever i en 

intersubjektiv värld där vi hela tiden går in i varandras livsvärldar. I interaktion och 

kommunikation med andra suddas gränserna mellan mig och den andre bort och vi samexisterar 

(Løkken 1996, se Johansson 2012, s. 190).   

7.6 Pedagogernas uppfattning av lyssnande 
I detta avsnitt presenteras och analyseras pedagogernas beskrivningar av lyssnande. I 

barnintervjuerna var fokus på hur lyssnandet upplevs, medan här skiftar fokus till hur lyssnandet 

utförs i praktiken. I pedagogernas intervjusvar samexisterar två aspekter: en subjektiv tolkning 

av vad lyssnande innebär och en mer teoretisk beskrivning av hur man lyssnar i Reggio 

Emiliapedagogiken. Med tanke på att undersökningen genomfördes på samma förskola ger 

pedagogernas berättelser en samstämmig bild av förskolepedagogiken. Intervjusvaren 

redovisas under de följande teman: Reggio Emiliapedagogikens viktigaste kännetecken, att 

lyssna och att vara en lyssnande pedagog, dokumentationens betydelse, barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Även i detta fall valde jag ut dessa olika teman utifrån 

intervjusvaren. Tabell 2 visar hur dessa teman är kopplade till studiens olika frågeställningar. 

 

Tabell 2. Pedagogintervjuernas tema och hur de är relaterade till studiens 

frågeställningar 

Frågeställning Tema 

1. Hur tolkas och utförs 

lyssnande av barn och 

pedagog i en förskola i Reggio 

Emilia? 

Ø Reggio Emiliapedagogikens 

viktigaste kännetecken 

Ø Att lyssna och att vara en 

lyssnande pedagog 

2. På vilket sätt upplever barnen 

att de blir hörda och kan 

påverka verksamheten? 

Ø Barnens möjligheter till delaktighet 

och inflytande 

Ø Dokumentationens betydelse 

3. I vilken grad påverkar Reggio 

Emiliapedagogikens arbetssätt 

den relationella distansen 

mellan pedagogerna och 

barnen? 

 

Ø Att lyssna och att vara en 

lyssnande pedagog  

Ø Dokumentationens betydelse 
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7.7 Reggio Emiliapedagogikens viktigaste kännetecken 
När pedagogerna berättar om Reggio Emiliapedagogikens viktigaste aspekter är de överens om 

att ”denna pedagogiken sätter barnet i centrum med sina hundra språk och sin individualitet” 

(Diana, 19 oktober 2018). De pratar om ett barn som är aktiv i sitt utforskande av sig själv och 

världen. Malaguzzi definierar detta barn som ”det rika barnet”, med både kraft och resurser i 

sig själv. 
 

[…] Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är ett barn med inneboende 

kraft, ett barn med hundra språk, dvs. ett rikt barn. Detta barn behöver också en 

vuxen […] som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom barnet inte 

klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se - 

en vuxen med stora öron och stora ögon, en vuxen att föra dialog med, en vuxen 

som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med (Malaguzzi, 

föreläsning maj 1992; se Dahlberg & Åsén 2011, s. 247). 

 

I den ovanstående definitionen av Malaguzzi betonas till och med vikten av att barn sätts i 

dialog med en vuxen som kan utmana barnets tankar. Detta är någonting som även pedagogerna 

lyfter fram men de begränsar sig inte till att endast mena dialogen med vuxna, utan mer generellt 

dialogen med andra, både barn och vuxna, samt omgivningen barnet befinner sig i. ”Det är 

genom att vara i relation med andra och omvärlden som barnet kan bygga sin identitet och 

kunskap” (Elisa, 18 oktober 2018). Interaktioner med andra möjliggör att olika språk och 

upplevelser möts och berikar varandra. Resultatet blir skapandet av en kollektiv kultur utifrån 

olika subjektiviteter som ställs inför varandra. Rinaldi skriver att ”relationen mellan individen 

och andra, mellan Jaget och den andre, är en nyckelfråga för vår framtid” (Rinaldi 2012, s. 40). 

Hon ser förskolan som en kulturplats där en subjektiv och kollektiv kultur växelverkar och 

utvecklas (ibid.). Här ses barnet som samhällsmedborgare och förskolan som ett offentligt rum. 

Detta betyder att den pedagogiska verksamheten inte är avgränsad inom förskolans murar utan 

den sträcker sig ut i världen. Eftersom allt som händer utanför förskolan alltid är närvarande i 

barnens och pedagogernas tillvaro, ska barnen ges möjligheter att utforska sin omgivning och 

prova sina teorier ute i världen. På detta sätt kan de föra en dialog inte bara med pedagoger, 

föräldrar och andra barn, utan också med staden och samhället i stort (Dahlberg & Åsén 2011, 

s. 245).  
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Att staden har stor betydelse i Reggio Emiliapedagogiken är någonting som jag själv fick 

uppleva under min vistelse. Varje onsdag går en liten barngrupp på utflykt i förskolans område. 

Det brukar vara tre barn och två pedagoger som går ut med ett specifikt uppdrag. Den gången 

jag var med var barnen på ordjakt i området.  

 

Cristina, Barbara och Camilla blev utvalda till utflykten idag och är redo för 

ordjakten. Bianca bär en kamera runt nacken och jag bär en stol på ryggen som ska 

användas för att bjuda folk att sitta ner och berätta om ett ord. Barnen bestämmer 

att vi ska gå till en mataffär som ligger framför förskolan. När vi kommer fram 

försöker barnen att starta en konversation med människor som går förbi. Vissa har 

bråttom och kan inte stanna, medan andra beviljar lite av sin tid. ”Hej, vi är barn 

från förskolan Abracadabra. Jag heter Cristina och mitt favoritord är kärlek. Vilket 

är ditt?” säger Cristina till alla som stannar. En medelålders kvinna går med på att 

sitta på stolen och ger Bianca tillstånd att ta en kort video, där bara hennes rygg 

syns, så att barnen skulle få möjlighet att lyssna på hennes ord på förskolan. Hon 

berättar om ordet vänskap för barnen och vad det betyder för henne (Observation 

17 oktober 2018).    

 

Ur detta exemplet blir det tydligt vad Dahlberg och Åsen menar med att barnen sätter sig i 

dialog med staden. Barnen uppmuntras att ha ett tankeutbyte med andra människor och detta 

kräver ett ömsesidigt lyssnande. Dessutom får barnen insikt om att orden har olika betydelser, 

och att de tillsammans skapar en rikare mening. Detta berättade Bianca för barnen under ett 

intervjutillfälle: 

 

Vi skriver även för att inte glömma. Och för att det vi sen skrivit inte alltid blir så. 

Om jag frågar någonting till dig och sen frågar jag någonting till Silvia, förenas det 

som ni säger och tillsammans blir meningarna ännu mer viktiga. Därför sparar jag 

alla barnens ord (Bianca, 18 oktober 2018). 

 

Utflykterna i området är bara en av många initiativ som förskolan är engagerad i för att hålla 

levande en dialog med världen utanför. ”Hängande kaffe” är ett annat exempel där människor 

varje onsdag bjuds in på kaffe. Tillsammans med kaffet får man ett meddelande från barnen. 

De som kommer lämnar ett meddelande som svar till barnen och betalar en kaffe för någon 

annan. Barnen delar också berättelser, bilder och hantverk som de skapar på förskolan med 
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staden. Dessutom bygger förskolan konstant nätverk med olika artister i staden som kan visa 

barnen olika material och tekniker. 

 

En annan aspekt som är relevant att belysa är att pedagogerna inte lyfter fram någon del av 

pedagogiken som de skulle vilja ändra. Anledningen till detta är att de menar att Reggio 

Emiliapedagogiken är ”ett dynamiskt förhållningssätt” som är i ständigt rörelse. Den är ”ett 

kontemporärt förhållningssätt” som ska anpassas till förändringar i samhället, kulturen och 

familjerna. Denna anpassning möjliggörs genom att lyssna och observera.  

 

Principerna och värdegrunderna finns alltid med som utgångspunkt, men detta ska 

inte begränsa oss till att stanna inom ramar och skrivna ord. Man ska alltid kunna 

gå vidare och fortsätta utforska tillsammans med barnen (Elisa, 18 oktober 2018). 

 

Pedagogerna ser på Reggio Emiliapedagogiken som någonting flexibelt och föränderligt och 

känner sig därför inte hindrade eller begränsade av den som pedagogerna i Folkmans 

avhandling upplever. Medan pedagogerna i denna studie understryker att Reggio 

Emiliapedagogiken är ett förhållningsätt så beskriver Folkman denna pedagogik som en metod 

med specifika lyssnandetekniker som dikterar ett rätt sätt att tänka och handla. Folkman menar 

att på grund av att pedagogerna använder sig av lyssnandetekniker kan de inte upprätthålla ett 

spontant lyssnande och därmed blir relationerna mellan barn och pedagoger inte ömsesidiga. 

Samtidigt blir också kommunikationen asymmetrisk eftersom pedagogerna antigen besvarar 

barnens frågor med motfrågor eller betraktar dem i tystnad (Folkman 2017, s. 79-80). Att 

pedagogerna ofta blir tysta betraktare är någonting som även Pramling Samuelsson och Emilson 

(2014) uppmärksammar i sin studie. Att se på Reggio Emiliapedagogiken som en metod med 

rigida lyssnandetekniker istället för ett förhållningssätt, påverkar hur pedagogerna förhåller sig 

till barnen. Detta kan hindra möjligheten att skapa ett relationellt lyssnande som inte är 

distanserad.  

 

7.8 Att lyssna och att vara en lyssnande pedagog 
En av studiens frågeställningar syftar att ta reda på hur lyssnandet sker i praktiken. Hur lyssnar 

pedagogerna på barnen? Vad är det som enligt de krävs för att vara en lyssnande pedagog? I 

det följande analyseras pedagogernas definition av vad det innebär att lyssna och att vara en 

lyssnande pedagog. Pedagogernas intervjusvar analyseras utifrån Reggio Emiliapedagogikens 



  32 

syn på lyssnande. Pedagogerna uttrycker att det är deras uppdrag att kunna lyssna på varje barn 

så att deras subjektivitet och unikhet kan komma fram. På grund av att alla barn är olika ska 

pedagogerna kunna lyssna på olika sätt och med olika språk. Detta är en förmåga som 

pedagoger tränar upp genom observation, dokumentation och reflektion, menar Jonstoij och 

Tolgraven (2001, s. 28-29). Lyssnande i Reggio Emiliapedagogiken är ett mångfaldigt begrepp 

och därmed betonas olika aspekt av det av pedagogerna. Elisa pratar om ett öppet lyssnande 

som inkluderar både barnen och staden. ”Lyssnande är att vara kontemporär, enligt mig, med 

vad som händer både innanför och utanför förskolan” (Elisa, 18 oktober 2018). Det som Diana 

lyfter fram är att lyssnande innebär en observation av barnens sätt att leva och uttrycka sig. 

Denna observation möjliggör en förändring av miljön som tar utgångspunkt i barnens behov. 

”Detta leder till att vi ofta reviderar våra strategier och sätt att vara med barnen, eftersom 

lyssnandet ska leda till att skapa en pedagogisk verksamhet som kan stödja barnens 

utvecklingsprocess” (Diana, 19 oktober 2018). Dessutom tillägger Diana att lyssnande 

inkluderar även en dialog med barnens familj eftersom ett ständigt utbyte med föräldrarna är 

nödvändigt för att kunna ha en komplett bild av barnet. 

 

Bianca ser istället nyfikenhet och ömsesidighet som lyssnandets kärna. Att vara genuint 

intresserad av vad barnen har att säga och att kunna bli överraskad. När det gäller ömsesidighet 

menar Bianca ett lyssnande som innebär en dialog inte bara mellan barn och vuxna men också 

mellan barnen och mellan de vuxna. I enlighet med Diana uttrycker Bianca att lyssnandet ska 

vara utgångspunkt för att gå vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten.  

 

Det är lyssnandet som är protagonist. Det är inte ett passivt lyssnande som går in i 

ett öra och går ut det andra, utan någonting jag ger ett värde genom att till exempel 

anteckna något. När vi skriver ned vad barnen säger, lämnar vi inte det på en 

anteckningsbok i en låda. Det ska vi använda för att gå vidare. Jag tycker att 

pedagogens lyssnande är ett lyssnande i rörelse (Bianca, 18 oktober 2018). 

 

Pedagogernas svar belyser att lyssnandet inte bara är ”barncentrade”. Det som är fokus för 

tänkandet och arbetet i Reggio Emilia är relationerna mellan barn, föräldrar, pedagoger och 

samhälle. På grund av detta ses kommunikationen som grundläggande för barnens lärande. 

Pedagogerna i Reggio Emilia strävar efter att fostra ett aktivt barn och inte ett passivt 

mottagande (Dahlberg & Åsén 2011, s. 248). Även om det finns vissa likheter är pedagogernas 

definitioner av lyssnandet ganska olika varandra. Detta visar att lyssnandet i Reggio 
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Emiliapedagogiken är ett komplext begrepp som ger utrymme för olika tolkningar. Rinaldi själv 

definierar lyssnandet på många olika sätt och pedagogernas tankar återspeglas i Rinaldis 

definitioner. Lyssnandet ses både som en öppenhet för olikheter, andras åsikter och förändring, 

samt som en emotion som ofta utgår från en nyfikenhet (Rinaldi 2012, s. 80-81). Det är tydligt 

att pedagogerna känner till Rinaldis mångfaldiga definition av lyssnande och att de tar 

inspiration från den i deras vardagliga arbete. Var och en av pedagogerna belyser olika delar av 

vad lyssnande innebär i Reggio Emiliapedagogiken utifrån deras tolkning och erfarenheter. 

 

7.9 Dokumentationens betydelse 
Barnen berättar att dokumentationen är betydelsefull för dem eftersom de får möjlighet att visa 

för sina föräldrar vad de har gjort och sagt under dagen. Utifrån barnens perspektiv är alltså 

dokumentationens främsta funktion att kunna dela barnens vardagliga upplevelser på förskolan 

med föräldrarna. Detta är en aspekt som återkommer även i pedagogernas intervjusvar. De 

pratar om dokumentationen som ett verktyg för att kunna berätta och sätta sig i dialog med 

andra. 

 

[…] Den är för familjerna och för stadens subjekt som kommer utifrån, till en plats 

som ska återge upplevelserna som barn och vuxna lever tillsammans. 

Dokumentationen ska kunna kommunicera någonting till vem som helst. Den vill 

vara ett verktyg för att berätta om barnen på det sättet vi känner till dem, samt hur 

vi som vuxna främjar deras utforskning och upptäckande (Elisa, 18 oktober 2018). 

 

Sen lyfter pedagogerna fram att dokumentationen möjliggör ett synliggörande av barnens 

utforskande och lärprocesser. På detta sätt kan både barnen och pedagogerna observera sig 

själva utifrån och reflektera över sitt handlande och sina teorier. Denna reflektion leder till att 

man ifrågasätter sina tankar som kan befästas eller ändras, samt till nya idéer om hur man kan 

gå vidare med den pedagogiska verksamheten. 

 

Dokumentationen är ett verktyg som deklarerar det vi gör och det är viktigt för 

barnen för att kunna se deras processer, skapa frågor och bolla tankarna. Sen är det 

viktigt för oss pedagoger eftersom vi kan utvärdera oss själva i arbetet med barnen. 

För att kunna gå vidare, men även tillbaka om det behövs (Elisa, 18 oktober 2018). 
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Att använda dokumentationen som ett verktyg för reflektion och utvärdering är så centralt i 

Reggio Emiliapedagogiken att det oftast tas upp i litteraturen om denna pedagogik. Wallin 

menar att dokumentationen underlättar barnens medvetandegörande av sina egna kunskapssteg 

och vad de har kommit fram till. Tack vare att dokumentationen består av konkreta spår av olika 

processer som barnen och pedagogerna har varit med om, kan dessa spår användas som 

utgångspunkt för en reflektion som leder till ny förståelse och ny kunskap. ”Dokumentationen 

ger möjligheter att inse och förändra” (Wallin 1996, s. 132-133). I Buldus (2010) studie 

berättade pedagogerna att återkopplingen av dokumentationen hade bidragit till barnens ökade 

motivation och intresse för att lära. Anledningen till detta var att barnen kände att de själva ägde 

sitt arbete. Dessutom skapade användningen av arbetsverktyget pedagogisk dokumentation 

flera tillfällen där barnen ville byta sina idéer och tankar med varandra, även de tysta barnen. 

De respekterade och lyssnade på varandra. 
 

Som pedagogerna uttrycker i intervjuerna poängterar även Rubizzi att dokumentationen inte 

bara synliggör barnens tankar och läroprocesser, utan även pedagogernas val och handlingar. 

Detta bidrar till att pedagogen har större medvetenhet om sitt arbete och de kan därmed anpassa 

sina strategier och förbättra sitt lyssnande till barnen (Rubizzi 2012, s. 94). Detta 

överensstämmer med Elfström (2013) som påstår att arbete med pedagogisk dokumentation 

leder till en ökad lyhördhet och hjälper pedagogerna att kunna vara mer närvarande i barnens 

dagliga utforskande. Folkman (2017) kommer fram till motsatt resultat och påpekar att när 

pedagogerna dokumenterar barnens lärprocesser intar de rollen som observatör och forskare. 

Detta hindrar en närhet och en ömsesidig dialog med barnen. När lyssnandets metoder sätts 

framför en mer spontan interaktion blir samspelet mellan barn och pedagoger distanserat och 

asymmetriskt. Svårigheten med att dokumentera interaktioner och samtidig vara närvarande i 

situationen lyfts även fram från pedagogerna i Buldu (2010). Enligt skolinspektionen (2012) 

kan en del av dessa problem ha ursprung i att den pedagogiska dokumentationen framför allt 

har blivit en teknik. Resultatet blir att dokumentationen endast visar vad barnen gjort, och 

används inte som utgångspunkt för varken reflektionen tillsammans med barnen eller för 

planeringen av verksamheten. Även Åberg och Lenz Taguchi varnar för risken att fastna i 

mönster som distanserar pedagogerna från barnen om pedagoger ser på dokumentationen som 

en metod. De menar istället att den är ett arbetssätt som pågår tillsammans med barnen. ”Det 

viktigaste moment i ett dokumentationsarbete är att i så stor utsträckning som möjligt göra 

barnen delaktiga och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar” (Åberg & 
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Lenz Taguchi 2018, s. 20 ff.). Pedagogerna i denna studie berättar om barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen med dessa följande exemplen. 

 

När barnen bygger någonting är det de som frågar om att deras konstruktion 

dokumenteras och det är de själva som tar en bild av det. Detta sker i många andra 

tillfällen, det är barnen som dokumenterar produkten (Bianca, 18 oktober 2018). 

Ofta söker barnen bekräftelse medan pedagogen skriver. ”Har du skrivit det jag sa? 

Det är viktigt, det är fint” - säger de (Diana, 19 oktober 2018). 

  

Elisa uttrycker att dokumentationen föds utifrån barnen. Hon menar att dokumentationens 

innehåll består av barnens frågor, reflektioner, ord, anteckningar, foto och handlande. Allt som 

är utställt på väggarna är fragment av vad barnen har sagt eller gjort. Dokumentationen är på 

detta sätt en blandning av barns perspektiv och barnperspektiv, där dokumentationens ramar 

skapas av vuxna och dokumentationens innehåll skapas av barnen. Även om det är pedagogerna 

som väljer hur dokumentationen kommer att se ut och i vilken form den ska gestaltas, kan 

barnen alltid känna igen sig i sitt skapande. I en sån kontext kan man säga att dokumentationen 

ägs av barnen och kan användas för att återberätta dagen till föräldrarna, som Cristina gjorde 

en eftermiddag efter intervjun.  

 

Klockan är snart fyra och jag sitter i ateljén och reflekterar över dagens intervjuer. 

Bianca är också där och jobbar vid datorn. Olika röster hörs från hallen, det är dags 

för hämtning. Plötsligt hörs en mer högljudd och distinkt röst som närmar sig 

ateljéns dörr. Det är Cristina som kommer inspringande och upprymd. Hon kommer 

till mig och säger - ”Kan vi visa mamma det jag sa idag?”. Jag hinner inte svara, 

och Bianca säger - ”Här är det”, och visar pappret hon har använt för att anteckna 

barnens svar under intervjun. Sen går hon till Cristinas mamma som nu står vid 

dörren och berättar om dagen tillsammans med Cristina (Observation 11 oktober 

2018).      

 

Pedagogerna menar att barnen tycker om att bli dokumenterade. Dessutom har de ingen tidig 

upplevelse av barnen som visade att de inte ville.  

 

Jag har aldrig träffat barn som inte ville bli fotograferade, tvärtom tycker de mycket 

om det och det är ofta de som vill fotografera det de gör som ett minne. Om jag 
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skulle föreställa mig ett barn som inte vill bli fotograferat tror jag att jag först skulle 

ge barnet möjlighet att lära känna kameran i alla sina möjligheter (Elisa, 18 oktober 

2018). 

 

Citaten ovan visar att barnen som lever i Reggio Emilias livsvärld inte har möjlighet att välja 

bort att bli dokumenterade. Allt ska vara synligt för alla och alla barn ska ha möjlighet att kunna 

reflektera över samma kunskapssteg. ”Ibland vill jag dokumentera lite eller ingenting men sen 

tänker jag att det är rättvist att alla barn har sina egna kunskapssteg” (Bianca, 18 oktober 2018). 

I Reggio Emiliapedagogikens livsvärld kan dokumentationen ses som ett kulturellt redskap. Ett 

kulturellt redskap används automatiskt i vardagslivets sociala praktik och påverkar hur barnen 

förstår, tänker och uppfattar sin värld. Dessa redskap blir genom praktiken en del av sociala 

rutiner och strategier och därmed blir de omedvetna (Hundeide 2006, s. 129). Dokumentationen 

är en automatiserad rutin som både pedagogerna och barnen tar för givet och inte ifrågasätter. 

Lindgren och Sparrman (2003) ställer sig kritiska till synliggörandet av barn genom 

dokumentation och betonar just vikten av att reflektera över den etiska aspekten med att barnen 

blir observerade i dokumentationsarbetet. De menar att även om pedagogerna dokumenterar 

med goda syften, fostras barnen att okritiskt acceptera övervakningstekniker.  

 

7.10 Barnens möjligheter till delaktighet och inflytande 
I Reggio Emiliapedagogiken är lyssnandet och arbetet med pedagogisk dokumentation i en 

ömsesidig relation till varandra, där dokumentationen som utgångspunkt hjälper att skapa en 

lyssnande verksamhet som baseras på barnens nyfikenhet och intresse. På detta sätt får barnen 

en ökad möjlighet att påverka verksamheten och bli delaktiga i sina lärprocesser (Rubizzi 2012, 

s.94). Utifrån barnintervjuerna kom det däremot fram att barnen inte upplever att de har 

möjligheten att bestämma över de dagliga aktiviteterna, även om det alltid är möjligt att 

förhandla och att de känner sig hörda. Här presenteras barnens möjligheter till delaktighet och 

inflytande med utgångspunkt i hur pedagogerna börjar ett nytt projekt och hur de vardagliga 

aktiviteterna och smågrupperna väljs ut och organiseras.  

 

Början på ett nytt projekt kan vara en vuxens intresse, någonting som pågår i staden 

eller barnens intresse som sen breddas ut till alla. Jag kan berätta om myrans 

exempel från förra året. Vi var i parken och försökte fota med en speciell 

förstoringslins och så började vi fota myror. Det var inte så lätt i början och då 
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filmade vi myror istället. När vi tittade på videon tillsammans med barnen sa en 

flicka - ”myran bär staden på sig”, och så började intresset för myrorna. Hon lade 

märke till att himmeln reflekterades på myrans hud (Bianca, 18 oktober 2018). 

 

Biancas berättelse visar att projekten inte nödvändigtvis tar utgångspunkt i barnens intresse och 

att detta kan bli inriktat mot någons annan intresse. Dessutom, vad barnens intresse är tolkas 

och definieras av vuxna. En mening som tar vuxnas uppmärksamhet kan lätt omvandlas till 

barns intresse och bli början till ett nytt projekt. I sin avhandling observerar Folkman liknande 

mönster där projekten heller inte utgår från barnens intresse och meningsskapande, utan det 

sker ett urval av vad som ska komma till uttryck och synliggöras. Hon menar vidare att redan i 

pedagogernas försök på att fånga barnens intresse, finns det en styrning som leder till att 

pedagogerna i själva verket fångar de teman som är intressanta och betydelsefulla för dem. 

Konsekvensen blir att pedagogerna konstruerar ett intresse hos barnen. Nästa steg blir att barnen 

utmanas att utforska vidare och reflektera över pedagogernas tolkning av deras aktiviteter 

(Folkman 2017, s. 83 ff.). En slutsats blir att barnen får vara medforskare men inte 

medbestämmare. I det följande förklarar Diana hur de vardagliga aktiviteterna planeras och 

organiseras. 

 

Vi försöker ha en veckoplanering så att vi redan vet vilka ”förslag” vi ska göra, 

vilka platser vi ska använda och hur. Vår tanke är att organisera platser så att de blir 

en inbjudan för barnen. Det är i alla fall en flexibel organisation. Vi kallar det för 

”förslaget” eftersom barnen inte är tvungen att vara i en viss kontext eller plats om 

de inte visar intresse i det ögonblicket, men vill göra något annat istället. Samtidigt 

försöker vi att uppmuntra barnen att delta i utforskandet av kända och okända språk. 

Vi försöker ge barnen ett så stort erbjudande som möjligt så att de kan uttrycka sig 

utifrån sina preferenser, sin smak, sin subjektivitet och individualitet (Diana, 19 

oktober 2018). 

 

I likhet med det barnen berättar demonstrerar pedagogernas intervjusvar att barnen inte har ett 

stort utrymme för att kunna påverka verksamheten utöver pedagogernas styrning. Barnens 

valmöjligheter begränsas i stort sett till att kunna byta aktivitet och välja material inom miljöns 

ramar. Att det är viktigt för pedagogerna att barnen provar sig fram i olika språk resulterar i en 

pedagogisk verksamhet där fokus ligger på estetiska läroprocesser. Alla dessa språk ska barnen 

kunna erfara och bemästra, ”för att om du inte gör dem dina då kommer du inte ha ett språk för 
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att tala, för att säga det du tänker och berätta i världen” (Bianca, 18 oktober 2018). I Folkmans 

(2017) studie präglas istället den pedagogiska verksamheten av ämneskunskaper inom 

matematik, naturvetenskap och teknik. Orsaken till detta hittar man i skillnader mellan den 

svenska och den italienska läroplanen som lägger olika vikt vid de ämnen som är kärnan i 

undervisningen på förskolan. Lindroth (2018) som undersökte relationen mellan pedagogisk 

dokumentation och barns delaktighet kom fram till slutsatsen att ett av dokumentationens syften 

är att synliggöra ett visst verksamhetsinnehåll. På något sätt ger dokumentationen en bild av 

vilka mål pedagogerna ska åstadkomma enligt läroplanen, mer än att låta barnens spontana 

intresse komma till uttryck. I denna studie är det de estetiska lärprocesserna som betonas i 

verksamheten medan i Folkmans (2017) studie är det ämneskunskaper inom matematik, 

naturvetenskap och teknik som står i centrum. Båda fallen ger prov på att även om pedagogerna 

strävar efter att öka barnens inflytande i verksamhet genom dokumentationsarbete, blir det 

istället motsatt resultat. Lindroth (2018) menar att dokumentationen visar en konstruerad 

delaktighet och då kan ses som en ”pseudoverksamhet” som begränsar barnens delaktighet. En 

mer autentisk delaktighet äger rum i situationer som inte är föremål för dokumentation.  

 

I förskolan jag undersökte genomsyrade dokumentationen hela verksamheten. Som tidigare 

nämnts kan dokumentationen förstås som ett kulturellt redskap som används automatiskt i 

förskolans vardag. Hur den används av pedagogerna påverkar barnens upplevelser och 

förståelse av sig själva och sin livsvärld. I Reggio Emiliapedagogikens livsvärld lär sig barnen 

att visa fram sin subjektivitet för alla och att utforska och kommunicera med världen genom 

olika språk. Att uppmuntra barnen till att uttrycka sig med olika språk och att organisera miljön 

så att barnen ges ett så stort erbjudande som möjligt syftar att öka barnens delaktighet och 

inflytande i verksamheten, menar pedagogerna. Däremot baseras dessa antaganden på ett 

barnperspektiv som inte stämmer helt överens med ett barns perspektiv. En miljö som 

pedagogerna ser som en plats med ett stort utbud av material och möjligheter reduceras i 

barnens ögon till en plats där pedagogerna skickar dem för att göra en specifik aktivitet. Med 

andra ord, det pedagogerna uppfattar som möjlighet till delaktighet och inflytande, upplevs som 

en begräsning för barnen.    
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8. Sammanfattande slutsatser 
Denna fenomenologiska studie syftar till att få kunskap om hur lyssnandet kan tolkas och 

praktiseras av både barn och pedagoger i Reggio Emiliapedagogiken, om barnens upplevelser 

av att bli lyssnande till och deras möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten, 

samt påverkan av Reggio Emilias arbetssätt på relationen mellan pedagogerna och barnen. 

Undersökningen tar utgångspunkt i barnens och pedagogernas upplevelser av fenomenet 

lyssnande i en förskola i Reggio Emilia. Reggio Emiliapedagogiken betraktas här som en 

livsvärld där barn, pedagoger och miljö är i ständig kommunikation med varandra. I denna 

interaktion med människor och ting skapar barn mening och sammanhang. Världen vi erfar blir 

en självklar referensram som vi tar för givet. Förskolan är en del av barns livsvärld där de 

befinner sig tillsammans med pedagoger. Det är i denna livsvärld att barnet gör sina första 

erfarenheter av sig själv som subjekt och av omvärlden och därmed blir livsvärlden en del av 

deras tankar och föreställningar (Johansson 2012, s. 193-194). Denna studie visar att barnens 

och pedagogernas sätt att tänka och agera i verksamheten återspeglar Reggio 

Emiliapedagogikens grundprinciper.  

 

Lyssnande visar sig vara ett mångfaldigt begrepp där många definitioner förekommer och 

tillämpas. Det är ett ömsesidigt fenomen som kräver en tillgänglighet att lyssna och bli lyssnad 

till. För att kunna lyssna till de hundra språk som vi använder för att uttrycka oss och 

kommunicera med världen, behöver vi inte lyssna bara med öronen utan med alla sinnen. 

Lyssnande är öppenhet för de andra med deras olikheter, för värdet av andras perspektiv och 

tolkningar och för förändring. Dessutom syftar lyssnande till att synliggöra individens 

subjektivitet. Lyssnande är som ”en lyssnande kontext” där man uppmuntras att lyssna, berätta 

och dela sina egna teorier och tolkningar med andra (Rinaldi 2012, s. 80-81). Trots att 

fenomenet lyssnande innehåller många betydelser, kan dess essens reduceras till en öppenhet 

till att vara i dialog med andra. Lyssnandet genomsyrar hela verksamheten och vikten av att 

lyssna på andra betonas starkt av pedagogerna. Att inte lyssna är att bryta mot normer och 

barnen upplever att detta leder till ett straff. Lyssnandet sker inte bara inom förskolans murar 

utan det sträcker sig ut i samhället. Förskolan ses som ett offentligt rum där man är i dialog inte 

bara med barn, pedagoger och föräldrar, utan också med staden och samhället i stort (Dahlberg 

& Åsén 2011, s. 245). Enligt Johansson är förskolan en livsvärld där pedagogers, barns och 

samhällets föreställningar möts. På detta sätt anses de upplevelser som barnen berättar om som 
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ett uttryck för en kultur och ett samhälle där de befinner sig, och därmed för barnens hela 

livsvärld (Johansson 2012, s. 193-194). 

 

I motsats till Folkmans (2017) studie upplever barnen i denna studie att de blir lyssnande till av 

pedagogerna. I deras berättelser betonas framför allt pedagogernas närhet i omsorgssituationer. 

De erfar att det de säger och gör är viktigt och tas på allvar. Barnen är medvetna om att deras 

tankar och skapande används som utgångspunkt för att organisera förskolans miljö, samt för att 

föra dialogen vidare med de andra barnen. Att barnens individuella kunskaper konfronteras med 

varandra leder till en mångfaldig kollektiv kunskap (Rinaldi 2012, s. 84). Alla dessa aspekter 

som kommer fram i barnens berättelser är i linje med Reggio Emiliapedagogikens 

grundläggande principer och är därmed exempel på Reggio Emiliapedagogikens livsvärlds 

påverkan på deras tankar och uppfattningar. Skillnaden i barnens uppfattning av att bli lyssnade 

till kan bero på pedagogernas olika synsätt på Reggio Emiliapedagogiken. I Folkman (2017) 

ses Reggio Emiliapedagogiken som en metod med specifika lyssnandetekniker. Användning av 

dessa teknikerna gör att pedagogerna skapar en distans i relationen med barnen där barnen blir 

betraktade på grund av att pedagogerna observerar utan att aktivt interagera med dem. 

Pedagogerna i denna studie menar istället att Reggio Emiliapedagogiken är ett dynamiskt 

förhållningssätt som ska användas på ett flexibelt sätt. Dessutom är en annan väsentlig skillnad 

att barnen i Reggio Emilia ofta är medskapare i dokumentationsprocessen. För att inte fastna i 

mönster som distanserar pedagogerna från barnen och gör dem till studieobjekt, krävs det att 

pedagogerna i så stor utsträckning som möjligt gör barnen delaktiga i dokumentationsarbetet 

(Åberg & Lenz Taguchi 2018, s. 20 ff.). 

 
Att barnen är medskapare i dokumentationsprocessen ger däremot ingen garanti för barnens 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Även om barnen alltid ges möjlighet att förhandla 

och välja material i sitt skapande, upplever de inte att de är medbestämmare när det gäller de 

vardagliga aktiviteterna. Det som anses skapa möjligheter till delaktighet och inflytande enligt 

pedagogerna, upplevs inte på samma sätt av barnen. Med andra ord finns det en diskrepans 

mellan barnperspektiv, som grundas i vuxnas tolkningar och förståelse av barns erfarenheter i 

världen, och barns perspektiv, som representerar barns upplevelser och uppfattningar av sin 

livsvärld. Sommer och Pramling Samuelsson menar att även om barnperspektivet strävar efter 

att närma sig barns erfarenhetsvärld, blir det oundvikligt vuxnas objektifiering av barn (Sommer 

& Pramling Samuelsson 2011, s. 42). Detta är i linje med både Folkmans (2017) och Lindroths 

(2018) studie. Där får barnens intresse inte stort utrymme i verksamheten och blir ofta omtolkat 
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och inriktat mot det som anses intressant för pedagogerna. Det är då pedagogerna som 

konstruerar ett intresse hos barnen. Detta intresse är dessutom påverkad av läroplanens riktlinjer 

för verksamhetens innehåll. I Folkman (2017) präglas den pedagogiska verksamheten av 

ämneskunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik, medan de estetiska 

lärprocesserna betonas i Reggio Emilia. Lindroth (2018) menar att dokumentationen synliggör 

vilka riktlinjer pedagogerna ska följa enligt läroplanen istället för att visa barnens autentiska 

intresse. Detta betyder att trots att pedagogerna använder dokumentationen som ett verktyg för 

att kunna öka barnens inflytande, skapas det istället en ”pseudoverksamhet” som i själva verket 

begränsar barnens delaktighet.  

 

Det som kan bli mest användbart i en svensk förskolekontext utifrån resultaten i denna studie 

är att lyssnandets pedagogik, så som den praktiseras i den förskola jag undersökt, inte verkar 

ha en negativ inverkan på relationen mellan barnen och pedagogerna. Den relationella distansen 

som Folkman (2017) beskriver i sin avhandling verkar vara undvikbar genom att se på Reggio 

Emiliapedagogiken som ett dynamisk och flexibelt förhållningssätt, samt genom att göra barnen 

till aktiva deltagare i dokumentationsprocessen.  
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9. Vidare forskning  

I en tid där vi i större grad försöker närma oss barns perspektiv och påstår att barn har rätt att 

göra sin röst hörd, vore det intressant att undersöka mer om dokumentationens betydelse utifrån 

barns perspektiv. Barnen i denna studie verkar uppskatta pedagogernas dokumentationsarbete, 

men samtidigt är detta ingenting de kan tacka nej till. Att bli dokumenterade och exponeras har 

blivit normen, och Rinaldi hävdar att barn har rätt att komma ut ur anonymiteten (Rinaldi 2012, 

s. 81). Men är detta bra för alla barn? Det vore också intressant att undersöka och problematisera 

för vems skull vi dokumenterar barnen och verksamheten. Dokumenterar vi för att visa barnens 

förskolevardag för föräldrarna och göra dem delaktiga, för att kunna utvärdera den pedagogiska 

verksamheten och se om det stämmer enligt läroplanens riktlinjer, eller för att synliggöra 

barnens lärande för deras skull? En uppgift för vidare forskning skulle vara att utforska hur 

mycket utrymme barnens inflytande egentligen har i verksamheten utöver pedagogernas och 

föräldrarnas makt.  

Dessutom skulle man kunna undersöka lyssnande och barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande i alla de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i syfte att ta reda på vad som 

kännetecknar Reggio Emiliapedagogiken i Italien när det gäller dessa aspekter. Resultatet 

kunde vara användbart för en jämförelse med Reggio Emiliapedagogiken i Sverige.
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeställningar pedagoger 
 

1. Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

2. Har du också jobbat på andra förskolor i Reggio Emilia? 

3. Använder alla förskolor du har jobbat på samma pedagogiska metoder? Om inte, vilka är 

skillnaderna? 

4. Vad är skillnaden mellan Reggio Emiliapedagogiken och den traditionella förskolan? 

5. Reggio Emiliapedagogiken kallas även för lyssnandets pedagogik. Vad betyder det? Kan du 

ge några exempel? 

6. Vad ska en pedagog göra för att kunna vara en bra lyssnare? 

7. Är det möjligt att lyssna på alla barn? Hur? 

8. Vilka barn blir mer lyssnade på, enligt dig? Varför? 

9. Vilka barn blir mindre lyssnade på? Varför? 

10. Inom Reggio Emilia pedagogiken praktiseras lyssnandet även genom att dokumentera. Vad 

innebär detta och hur går det till? 

11. Vad är viktigt att dokumentera? 

12. Hur används dokumentationen med barnen? Deltar de aktivt? Hur? 

13. Tycker alla barn om att bli dokumenterade? Om inte, vad gör ni i dessa fall? 

14. Hur börjar ett nytt projekt? 

15. Hur väljs de vardagliga aktiviteterna? 

16. Baserar ni alla aktiviteter på barnens intresse eller finns det också aktiviteter som är 

planerade från pedagogerna? 

17. När ni ger barnen olika uppgifter, hur väljs grupperna? 

18. Får barnen möjlighet att välja vilket sätt och material de vill använda? 

19. Kan du berätta om ”förslagets moment”? Deltar alla barn och hur väljer ni dem? 

20. Vilka effekter har Reggio Emiliapedagogiken på barnen? 

21. Finns det aspekter i pedagogiken som du skulle vilja ändra/förbättra? Varför? 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Frågeställningar barn 
 

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet lyssnande? 

2. Lyssnar pedagogerna på er? När lyssnar de? 

3. Finns det gånger där pedagogerna inte lyssnar? När lyssnar de inte? 

4. Finns det barn som pedagogerna lyssnar mer på? Varför? 

5. Finns det barn som pedagogerna lyssnar mindre på? Varför? 

6. Vem är det som väljer aktiviteterna på förskolan? 

7. När ni gör en aktivitet får ni möjlighet att välja material och hur ni vill göra? 

8. Tycker ni om att pedagogerna skriver ner allt ni säger vid ”förslaget”? Varför? 

9. Tycker ni om att ha vad ni gör på väggarna? Varför? 

10. Vem väljer vad som sätts upp på väggarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
 

    
                                                                                                 Stoccolma 3/10/2018 

  

Alla cortese attenzione delle pedagogiste dell´asilo Abrakadabra, 

Mi chiamo Adeile Da Campo e mi sto per laureare in Scienze della formazione primaria presso l´universitá 

Södertörn a Stoccolma. Ai fini della stesura della mia tesi di laurea devo condurre una piccola ricerca e ho scelto 

come tema l´approccio Reggio Emilia. Approccio che qui in Svezia è largamente utilizzato. Nello specifico 

l´oggetto della mia ricerca è l´ascolto all´interno dell´approccio Reggio Emilia e come questo si manifesta nella 

pratica pedagogica. Purtroppo il mio periodo di ricerca è limitato a due settimane nel mese di ottobre che andranno 

da lunedì 8 a venerdì 19. La prima settimana vorrei dedicarmi interamente ad osservare come l´ascolto viene messo 

in pratica, mentre la seconda settimana mi piacerebbe poter intervistare sia le pedagogiste che i bambini per poter 

raccogliere i loro punti di vista sull´argomento. Dal momento che nella mia ricerca sono previste osservazioni e 

interviste con i bambini, ho preparato anche una lettera per i genitori al fine di accertare il loro consenso. La mia 

idea è di basare le interviste con i bambini partendo dalla loro documentazione per poter raccogliere informazioni 

sulle loro esperienze quotidiane di ascolto. Per quanto riguarda le interviste con le pedagogiste, queste possono 

essere condotte anche rispondendo ad un questionario al fine di non creare problemi nell´organizzazione delle 

attivitá educative. Le interviste saranno registrate ma tutti i dati da me raccolti saranno mantenuti anonimi e 

utilizzati solo ai fini di ricerca. Inoltre la partecipazione alla ricerca è volontaria e può essere interrotta in qualsiasi 

momento. 

Grazie per la collaborazione. 

Cordiali Saluti, 

Adeile Da Campo 

 

 

 
 

 

 



 

Bilaga 3 översatt till svenska 
 

    
                                                                                                Stockholm 3/10/2018 

  

Hej alla pedagoger på förskolan Abrakadabra, 

Jag heter Adeile och jag är snart klar med förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola i Stockholm. Jag nu 

ska genomföra en undersökning för att kunna skriva min C-uppsats. Teman som jag har valt är Reggio 

Emiliapedagogiken som är väldigt populär här i Sverige. Fokus i min undersökning blir lyssnande i Reggio 

Emiliapedagogiken och hur detta utförs i praktiken. Tyvärr har jag en ganska begränsad tid för att kunna genomföra 

undersökningen och jag skulle kunna komma för två veckor i oktober, från måndagen 8:e till fredagen 19:e. Första 

veckan tänker jag fokusera på att observera hur lyssnande kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten, 

medan andra veckan önskar jag intervjua både pedagogerna och barnen för att kunna få kunskap om deras 

uppfattning om lyssnande. På grund av att jag i min undersökning kommer att observera och intervjua barn, har 

jag förberett ett brev till föräldrarna för att kunna försäkra mig deras tillstånd. Min tanke är att använda barnens 

pedagogiska dokumentation som underlag till barnintervjuer. När det gäller intervjuer till pedagogerna kan dessa 

besvaras även genom en enkät för att inte störa de vardagliga förskolerutinerna. Såklart kommer allt insamlat 

material att bli anonymt och använt endast för vetenskapliga syften. Dessutom är deltagandet frivilligt och kan 

avbrytas när som helst om så önskas.   

Tack för er medverkan. 

Med vänliga hälsningar  

Adeile Da Campo 

 

 

 
 

 

 

 



 

Bilaga 4 

                                                                                    Stoccolma 3/10/2018 

Alla cortese attenzione dei genitori dell´asilo Abrakadabra, 

Mi chiamo Adeile Da Campo e mi sto per laureare in Scienze della formazione primaria presso l´universitá 

Södertörn a Stoccolma. Ai fini della stesura della mia tesi di laurea devo condurre una piccola ricerca e ho scelto 

come tema l´approccio Reggio Emilia. Approccio che qui in Svezia è largamente utilizzato. Nello specifico 

l´oggetto della mia ricerca è l´ascolto all´interno dell´approccio Reggio Emilia e come questo si manifesta nella 

pratica pedagogica. Il mio periodo di ricerca è limitato a due settimane nel mese di ottobre che andranno da lunedì 

8 a venerdì 19. La prima settimana vorrei dedicarmi interamente ad osservare come l´ascolto viene messo in 

pratica, mentre la seconda settimana mi piacerebbe poter intervistare sia le pedagogiste che i bambini per poter 

raccogliere i loro punti di vista sull´argomento. Dal momento che nella mia ricerca sono previste anche interviste 

con i bambini ho preparato questa lettera ai fini di accertare il vostro consenso. La mia idea è di basare le interviste 

con i bambini partendo dalla loro documentazione per poter raccogliere informazioni sulle loro esperienze di 

ascolto quotione all´asilo. Le interviste verranno registrate solo come file audio, non veranno fatti nè video nè foto. 

Ovviamente tutti i dati da me raccolti saranno mantenuti anonimi e utilizzati solo ai fini di ricerca. Inoltre la 

partecipazione alla ricerca è volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento. 

Nome bambino/a: 

� Dò il consenso per mio/a figlio/a a partecipare all´intervista e alle osservazioni. 

� Dò il consenso per mio/a figlio/a a partecipare solo alle osservazioni. 

� Dò il consenso per mio/a figlio/a a partecipare solo all´intervista. 

� Non dò il consenso per mio/a figlio/a partecipare alla ricerca. 

Firma del/i genitore/i 

 _______________________________________________________________  

Grazie per la collaborazione. 

Cordiali Saluti, 

Adeile Da Campo 



 

Bilaga 4 översatt till svenska 

                   Stockholm 3/10/2018 

 

Hej alla föräldrar på förskolan Abrakadabra,  

Jag heter Adeile och jag är snart klar med förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola i Stockholm. Jag ska 

nu genomföra en undersökning för att kunna skriva min C-uppsats. Teman som jag har valt är Reggio 

Emiliapedagogiken som är väldigt populär här i Sverige. Fokus i min undersökning blir lyssnande i Reggio 

Emiliapedagogiken och hur detta utförs i praktiken. Jag kommer att genomföra min undersökning två veckor i 

oktober mellan måndagen den 8:e och fredagen den 19:e. Första veckan ska jag fokusera på att observera hur 

lyssnande kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten, medan andra veckan kommer jag intervjua både 

pedagogerna och barnen för att kunna få information om deras uppfattning om lyssnande. På grund av att jag i min 

undersökning kommer att observera och intervjua era barn, har jag skrivit detta brev för att kunna försäkra mig era 

tillstånd. Min tanke är att använda barnens pedagogiska dokumentation som underlag till barnintervjuer. 

Intervjuerna kommer att spelas in men ingen video eller bild kommer att tas. Såklart kommer allt insamlat material 

att bli anonymt och använt endast för vetenskapliga syften. Dessutom är deltagandet frivilligt och kan avbrytas när 

som helst om så önskas.   

Barnens namn: 

� Jag ger tillstånd till både intervjuer och observationer. 

� Jag ger endast tillstånd till observationer. 

� Jag ger endast tillstånd till intervjuer. 

� Jag ger inget tillstånd 

Vårdnadshavares underskrifter 

_______________________________________________________________  

Tack för er medverkan. 

Med vänliga hälsningar  

Adeile Da Campo 


