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Abstrakt 

Denna uppsats är en undersökning av barns möjligheter och begränsningar i förskolans 

ateljéer. Syftet är att synliggöra och problematisera föreställningar och uppfattningar om 

barns bild- och formarbete i förskolans vardagspraktik. Det gäller särskilt synen inom en 

Reggio Emiliainspirerad praktik, inom vilken jag själv arbetar som bildlärare.  

Studiens teoretiska och metodologiska ram utgörs av ett diskursanalytiskt perspektiv. Delar av 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys tas i bruk tillsammans med diskursteoretiska och 

diskurspsykologiska begrepp. Den empiriska materialinsamlingen utgår ifrån en kvalitativ 

etnografisk ansats. 

Det empiriska materialet består av fältanteckningar från en pedagogisk nätverkssammankomst 

samt av en intervju med en av deltagarna från det nätverket. Till studiens empiriska material 

hör även litteratur som beskriver ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt.                                        

Fältanteckningar och fotodokumentation från min egen praktik i förskolans ateljéverksamhet 

ingår som ett reflektivt yttrande i uppsatsen, men ska inte ses som en del av i empirin.                                                              

Barnen i studiens exempel blir uppmärksammade och positivt bekräftade utifrån hur socialt 

aktiva, kapabla och ivriga de är att lära mer. Studiens resultat pekar på att barns möjligheter 

till estetiskt handlande regleras av vilka subjektspositioner diskursen erbjuder.                         

Den subjektsposition som identifieras och problematiseras i den här studien är det kompetenta 

barnet. 

Den slutsats som dras av undersökningen är att barns bild- och formskapande i 

reggiodiskursen får stå i ”nyttans och lärandets tjänst” och att mätbarhet och prestation 

betonas starkt.  

 

 

 

Nyckelord: Estetisk verksamhet i förskolan, bildpedagogik, förskolepedagogik, 

diskursanalys, det kompetenta barnet, lek, skapande, lärande, Reggio Emilia. 
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Förspel  

Improvisation som arbetsmetod  

Förskolan 10 oktober 2013.                                                                                                                  

Det är förmiddag och följande händelser utspelar sig under en dryg timme, mellan 9.30–

10.30.  

Jag är på avdelningen för de yngsta barnen (1-3 år). Eva-Lena (barnskötare) kommer in från 

gården tillsammans med barnen Harald, Hanna, Amir och Ludvig. Jag har förberett för måleri 

genom att sätta upp spännpapper på staffliet. Jag frågar Harald om han har lust att måla, det 

har han. Jag hjälper honom på med målartröjan. Jag frågar vad han vill ha för färg. Harald 

svarar blåå. Vill du ha röd också? – Ja!  

Jag vill att barnen ska få syn på hur färgblandning fungerar i praktiken, att de ska få erfara hur 

grundfärgerna röd, blå och gul beter sig tillsammans. Harald kommer, med lite begreppshjälp 

från mig, fram till att blå och röd blir violett när han målar och blandar sina färger på pappret.  

Sällan har jag i förväg bestämt vad det är barnen ska arbeta med, däremot kan jag ge 

förutsättningarna i form av vilka material eller tekniker som jag gör tillgängliga.   

Nu förberedde jag med papper på staffliet, men jag hade ingen bestämd tanke om att barnen 

skulle måla. Kanske de ville arbeta med lera eller rita eller hellre vara i stora lekrummet… 

Men jag frågade Harald om han ville måla för han kom emot mig då jag fortfarande stod och 

tejpade upp pappret och han svarade ja.  

Efter en stund kommer Hanna in. Hon vill också måla, hon vill ha samma färger som Harald. 

Hon får en målartröja på sig, färger (flytande temperafärg) och pensel. Barnen målar, sjunger 

och pratar. Amir kommer fram och tittar. Harald vänder sig om och tittar på Amir och råkar 

samtidigt måla ett tjockt streck blå färg på hans kind för han håller penseln högt samtidigt 

som han vänder sig om.  

Hanna börjar ganska snart att måla på sina fingrar och handflator. Hon doppar ner händerna i 

målarburkarna. Den ena handen blir röd och den andra blå, hon gör handavtryck på pappret. 

Hon gnider handflatorna mot varandra, känner på konsistensen och plötsligt har båda 

händerna en violett ton. – Det blir lila! 
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Nu har det kanske gått 20 minuter. Harald är klar och visar det genom att gå iväg till tvättfatet 

och tvätta händerna. Amir kommer tillbaka till staffliet och vill nu måla. Han får en 

målartröja. Hanna kommenterar att tröjan är röd, precis som hennes. Hon fortsätter att måla på 

sina händer. Hon prövar också att måla på Amirs hand. Han ser förvånad ut. Jag säger att hon 

får måla på sin egen hand istället.   

Hur vill jag beskriva den här målarstunden?  

Stämningen var lugn, koncentrerad. Jag var i ateljén med tre barn, en annan vuxen och ett 

barn befann sig en liten bit bort.  Det var en relativt ostörd stund. Jag var intresserad av och 

uppmärksam på det som skedde. Barnen var uppmärksamma och koncentrerade på vad de 

gjorde. Det kom inte in andra vuxna som ville ha något av mig, uppmärksamhet eller hjälp. 

Jo, när jag tänker efter så ropade Eva-Lena på mig vid ett tillfälle: 

– Nu står Ludvig vid vattenrännan och jag behöver gå på toaletten…?  

– Och jag är här och kan inte vara där samtidigt... svarade jag. 

Eftermiddag.  13.30–16.00  

Jag går in på 3-4årsavdelningen, det är snart mellanmål som Liselotte (förskollärare) 

förbereder. Jag går in i ateljén. Börjar med att sätta upp fyra målarpapper på staffliet. Sedan 

tar jag fram garnnystanen i ”höstfärger” som ligger i en låda på vägghyllan. En tanke som 

kommer i stunden, jag vill klippa av tåtar av garnet som barnen kan ”göra något med” så 

småningom. (Valet att klippa av mindre tåtar istället för att låta barnen ta direkt från nystanen 

kommer sig av beprövad erfarenhet. Det är svårt för barnen att klippa av garnet utan att klippa 

av det på många, många ställen samtidigt. Det kan vara ganska lockande att sticka in saxen i 

nystanet och klippa lite vilt också; då brukar det inte bli så mycket nystan kvar.) 

Några av barnen ser mig och kommer in. Nils säger att han också vill klippa. Jag ger honom 

en sax och drar loss en lång bit röd garntråd som jag ber honom klippa i mindre bitar. Jag 

sitter bredvid och gör samma sak. Gustav och Johanna kommer och vill också vara med. De 

får också garntråd. Jag har ställt fram genomskinliga plastburkar, en för röda och orange 

nyanser och en för gulgröna nyanser som jag ber barnen sortera i. Nils går och äter mellanmål 

och kommer sedan tillbaka och klipper vidare.  

Astrid, Klara och Ebba kommer också in och samlas runt bordet där vi sitter. De säger nästan 

genast i kör: 



6 
 

– Jag vill också!  

Jag tänker att de ser att något händer, barn, kompisar som gör något och då vill de inte riskera 

att missa det tillfälle som uppstått.  

Jag tar fram flera saxar, men de nytillkomna tröttnar fort. Jag frågar om de vill måla och det 

vill de alla tre, även Johanna hakar på. Jag ber dem ta fram förkläden och hjälpa varandra ta 

på dem, några hjälps åt, andra ber mig om hjälp. Nils och Gustav fortsätter under tiden med 

garnklippningen. Målarna tar fram färgkakor, penslar och duschflaskor och sätter igång att 

måla. Efter en stund är de klara. Astrid vill ”göra med lera”. 

Strax innan har Klaras mamma hunnit komma. Hon sitter med en stund och kommenterar 

barnens måleri, först genom att säga att det är fint och sedan genom att fråga vad de målar för 

något. (alla barnen arbetar framförallt med färgfält, en med gul färg, en med kall röd, två med 

varmröda/orange nyanser.) Astrid svarar att hon gör en traktor Klara säger – Jag med! Klaras 

mamma svarar då i en entusiastisk ton. – Vilken fin traktor!  

Barnen som har målat rör sig i samlad tropp till lerbordet, Klara går hem.   

Astrid, Johanna och Ebba arbetar med varsin lerklump. De vill ha ”knivarna” (blå 

lerplastvektyg) Jag tar fram dem och en burk med långa spikar som vi ibland brukar använda 

tillsammans med leran. De sticker plastverktygen och spikarna i leran, alla vill ha så många 

som det bara går! Gustav vill nu också jobba med lera. Nils mamma kommer och hämtar Nils. 

Gustav sitter tillsammans med Astrid och Ebba vid lerbordet.  

Astrid pekar på kapsylerna som står i en burk på hyllan och vill ha några sådana. (Vid ett 

tidigare tillfälle då hon var med gav jag barnen kapsyler att använda tillsammans med leran.) 

Jag ger barnen kapsyler som de trycker ner i leran, fyller varje yta de kan komma åt. De vill 

ha fler. De jämför sina kapsyler med varandras. 

– Jag vill också ha en röd (alternativt grön, gul eller grå)!   

Gustav har plattat ut sin lerklump så den är så tunn att några av kapsylerna gör ett runt hål i 

leran. Det blev HÅL! säger han. Jag vill också göra så! säger Astrid. Hon har en mycket 

tjockare klump lera så jag säger att då får hon platta till den mer om det ska bli ett hål. Ja, den 

måste vara plattare, säger Gustav och visar hur man ”smäller” lerklumpen i bordet för att göra 

den platt. Astrid gör några försök, men lyckas inte få leran lika platt som Gustav. Hon trycker 

ner kapsyler i leran men det blir inte hål.  
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Det blev en grop, säger jag. 

Ida och Måns kommer också in i ateljén. Kapsylburken står i en besticklåda av trä (IKEA:s) 

tillsammans med flera hästskomagneter. Jag tar en av magneterna och fångar upp några 

kapsyler. Ida och Måns tar varsin magnet och fångar också kapsyler. De tar flera magneter 

var, jag tar efterhand bort några så att de bara har en magnet var. Ebba blir hämtad av sin 

pappa. Astrid avslutar leraktiviteten, tvättar sig på min inrådan och kommer för att prova 

magneterna. Jag börjar plocka ihop lerverktygen. Gustav sitter fortfarande kvar och jobbar 

med sin lera. Jag lägger ”lerkapsyler” i diskvasken. Gustavs mamma kommer och hämtar 

Gustav. Jag röjer det sista på lerbordet, bankar ihop leran, plockar ihop verktygen. Börjar 

skölja ur de kapsyler som använts till lera. Måns och Astrid fortsätter med magneterna. Ida 

kommer fram till mig och vill också göra rent kapsyler. Hon får en liten nagelborste och 

börjar tvätta bort leran. Jag sätter mig hos ”magnetbarnen” och börjar sortera kapsyler utifrån 

färg och lägger i de olika facken i besticklådan.   

Liselotte kommer in tillsammans med Isak. De står och tittar en stund, frågar inte vad vi gör, 

bara betraktar och jag förklarar inget. Efter en stund reser jag mig och hjälper Ida att tvätta 

kapsyler. Tvål! säger Ida. Hon får en liten klick tvål i kapsylen och gnuggar med borsten. 

Liselotte har satt sig vid bordet tillsammans med Isak. Hon fortsätter med vad hon såg mig 

göra, att sortera kapsylerna utifrån färg. Hon instruerar även barnen (de har övergått till att 

sortera också) – Nej, titta Måns, vi sorterar i färg! Här ska de gula ligga, ser du? 

Måns pappa kommer och Måns går hem. Ida fortsätter med att tvätta kapsyler. Hon ”sjung-

ramsar” under tiden: – Tvål! Gnugga och skölja! Tvål! Gnugga och skölja! 

Isaks pappa kommer. Slår sig ner en stund. – Jaså, magneter, ja. Han berättar att magneterna i 

våra datorers hårddiskar är urstarka, de går nästan inte att sära på. De tillverkas av 

jordmagnetiskt material utvunnet i Kina.   

– Jaså?  

– Ja, det har ju funnits mycket jordmagnetiskt material, även här i Norden säger han. 

Nu är vi klara med kapsyltvätten. Isak går hem, Jag hjälper Ida av med tröjan som blivit blöt 

av kapsyltvättandet. Astrid går ut och jag stänger ateljén och följer med till Idas hylla för att 

leta upp en torr tröja. 

(Alla namn på vuxna och barn i texten ovan är fingerade.) 
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Staffan Selander säger så här:  

Genom uttrycket kommer man till insikt, inte tvärt om. Skapande verksamheter är inte rationella 

processer, där det först finns en tanke som ska uttryckas och där det sedan skapas en form för 

denna. Det förefaller snarare vara tvärt om: uttrycket ger den skapande personen insikt i vad den 

menar.
1
  

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                           
1
 Staffan Selander (2009) ”Det tolkande-och det tolkade-uttrycket.”. Ingår i Fredrik Lindstrand & Staffan 

Selander (red.) Estetiska läroprocesser, Lund: Studentlitteratur, s. 211. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion                                                                                                                                            

Min utgångspunkt i det här arbetet är min egen praktik, det vill säga mina erfarenheter av att 

arbeta som bildpedagog i förskolan i allmänhet och i Reggio Emiliainspirerade förskolor i 

synnerhet. I dessa sammanhang har jag mött varierande föreställningar och uppfattningar om 

bild- och formverksamheten i förskolan. Att definiera vad något är och har för betydelse är 

ytterst en maktfråga vilket har bidragit till att jag för egen del behövt formulera hur jag ser på 

barns bild- och formarbete och min roll som bildpedagog. Jag ser det som ett stort privilegium 

att arbeta som bildlärare i förskolan, men jag vill också påstå att det är ett privilegium för 

barnen att ha mig (som bildlärare) där. Utan det sammanhang som Reggio Emiliainspirationen 

ger hade det förmodligen inte varit lika självklart. Inte desto mindre finns det, menar jag, 

anledning att kritiskt granska hur vissa aspekter av barns bildskapande betonas starkt på 

bekostnad av andra i denna kontext. 

På de förskolor där jag arbetat har det inte funnits någon klart uttalad arbetsbeskrivning för 

bildlärare som yrkesgrupp. Varken bildlärare eller ateljerista finns för övrigt upptagna som 

yrkeskategorier i läroplanen för förskolan.  

Barns bild- och formarbete beskrivs i läroplanen som en viktig verksamhet, men någon bild- 

och formlärare behöver inte ansvara för den.  Ansvaret för den estetiska verksamheten läggs 

generellt på hela arbetslaget, det sägs inte att någon speciell kompetens krävs för att bedriva 

estetisk verksamhet i förskolan.
2
 Att bildlärare eller ateljeristor inte nämns i de styrdokument 

som reglerar förskolans verksamhet tyder i en mening på att de inte ses som en nödvändig 

yrkesgrupp i förskolan och därmed blir den positionen sårbar. Men att allt inte är fastslaget 

och reglerat på förhand kan också innebära en viss frihet. Det har exempelvis gett mig 

möjligheter att påverka utformningen av mina arbetsuppgifter och utveckla min roll som 

bildlärare i förskolan på sätt som annars kanske inte funnits utrymme för. 

 

 
                                                           
2
 Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket, s.11. 
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1.2. Bakgrund  

1.2.1. Reggio Emilia 

Idag är det många förskolor runt om i Sverige som vill kalla sig Reggio Emiliainspirerade. 

Bland kommunala förskolor i Stockholm utgör dessa jämte verksamheter med traditionell 

förskolepedagogik en överlägsen majoritet i förhållande till andra pedagogiska inriktningar 

som till exempel Montessori, Waldorf och Ur och Skur.
3
 Även förskolor som inte har en 

Reggio Emilia profil påverkas i någon mån indirekt av dessa idéer då förskolans läroplan ”bär 

/…/tydliga spår från den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken.”
4
  Det kan delvis förklaras 

av att nyckelpersoner som till exempel Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik vid 

Stockholms universitet, varit delaktig i arbetet med läroplanen för förskolan och samtidigt 

aktiv i implementeringen av Reggio Emilias idéer i olika pedagogiska sammanhang i 

Sverige.
5
  Reggio Emilias pedagogiska arbete introduceras på Moderna museet i Stockholm 

1981 med utställningen ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio”. Utställningen blir 

startpunkt för ett samarbete mellan Sverige och Reggio Emilia.  

1.2.2. Reggio Emilia-institutet                                                                                                                     

1993 bildas Reggio Emilia-institutet i Stockholm.
6
 På flera förskolor runt om i Sverige 

påbörjas vad man kallar ett förändringsarbete med inspiration från Reggio Emilias verksamhet 

och idéer. I det arbetet får Reggio Emilia-institutet en central roll. Institutet var från början en 

kooperativ förening, men är i dag ombildad till en ekonomisk förening och ett aktiebolag.
7
   

Institutet bedriver en affärsverksamhet som omfattas av kurser och seminarier, försäljning av 

böcker och skrifter, uppdragsutbildningar och handledning samt studieresor till Reggio Emilia 

i Italien. Den ekonomiska omsättningen ökade från 10 miljoner till 24 miljoner mellan åren 

2004 och 2009. Överskottet används i olika utvecklingsprojekt som institutet driver.
8
     

                                                           
3
 Stockholm Stad. Förskola och skola. http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola (2014-03-14). 

4
 Barbara Martin Korpi (2010), ”Förskolan och den moderna barndomen”. Ingår i Marie-Anne Colliander, Lena 

Stråhle & Christina Wehner-Godée (red.), Om värden och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med 
inspiration från Reggio Emilia, Stockholm: Stockholms universitets förlag, s. 42.  
5
 Ulf P Lundgren, Sten Pettersson & Gunnar Åsén, ”Från Sputnik till Reggio Emilia-noteringar om hur forskning 

blir till.”, s. 14 f; Vea Vecchi, ”När jag tänker på saken.” s. 50; Colliander, Stråhle & Wehner Godée, ”Förord”, s. 
11. (2010), Ibid.   
6
 Bendroth Karlsson (1998), s. 27 f. 

7
 Reggio Emiliainstitutet. http://www.reggioemilia.se/ 

8
 http://www.lararnasnyheter.se/…/kultvarning eller kulturell injektion (2014-03-25). 
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1.2.3. Reggio Emilia i svensk kontext 

Genomslaget för Reggio Emilias pedagogiska filosofi har varit stort i Sverige och har växt 

fram i en tid av paradigmskiften. Ett modernistiskt synsätt har utmanats av postmoderna 

teorier på bred front. Tiden och samhället har samtidigt präglats av en radikal politisk och 

ekonomisk kursändring. Det socialdemokratiska folkhemmets trygghetssystem har succesivt 

bantats ner till förmån för mer av marknadsliberala lösningar på människors problem.  

Hur kommer det sig då att Reggio Emilia inspirationen fått så stor spridning och fäste i 

Sverige i denna brytningstid? Tarja Häikiö, ateljerista (bildpedagog) och pedagogista ger en 

nyckel när hon säger att Reggio Emilias filosofi slår an hos både socialdemokrater och hos 

liberaler, folkbildningstanken är något som är gemensamt för de båda politiska riktningarna 

menar hon.
9
 Vad gäller likheter mellan Reggio Emilia och Sverige nämner hon vår 

folkhemshistoria där solidaritet varit en viktig drivkraft, stämmer överens med värdena i 

regionen i norra Italien där många kooperativ föddes och partisanerna kämpade mot 

fascismen. Vi delar också i stort kunskaps- och barnsyn.  Barnet ses som kompetent, 

autodidakt och självständigt vilket är typiskt både för ”Reggio” och traditionell svensk 

förskolepedagogik, enligt Häikiö. ”Det är där sprängkraften och kärnan finns i den här 

filosofin. Man värnar om demokratiska värden och vill jobba i dialog med barnet.”
 
De 

kooperativa tankarna sägs också vara gemensamma.
10

 Andra har pekat på att den 

dialogpedagogiska modellen som 1968 års barnstugeutredning redogör för, är en progressiv 

pedagogisk idé liknande den i Reggio Emilia.
11

 ”Det kan inte vara barnet som är objektet i en 

pedagogisk situation/…/objektet för både barn och personal måste vara den situation de 

befinner sig i, den värld de är en del av…”
12

 Dialogpedagogiken introduceras samtidigt som 

förskolan och förskollärarutbildningen expanderar, men får inte fäste i förskolans praktik, 

däremot finns det i lärarutbildningen en större öppenhet för dessa idéer. När AREA gruppen 

(Arbetsgruppen för studier av Reggio Emilia) med bland andra Gunilla Dahlberg och Gunnar 

Åsén gjorde studieresor till Reggio Emilia tyckte man sig se delar av de dialogpedagogiska 

idéerna förverkligade.
13

 Att det blir idéer från vad som brukar kallas ”det röda Emilien” 

(denna region är historiskt starkt förankrad till vänster på den politiska skalan) som 

                                                           
9
 Elisabeth Richter (2011), ”Reggio stort i Sverige”. http://www.lararnasnyheter.se/…/kultvarning eller kulturell 

injektion (2014-03-25). 
10

 Ibid. 
11

 Lundgren, Pettersson & Åsén (2010), s. 22.  
12

 Ibid, s.23-24. 
13

 Ibid, s. 24-26. 
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implementeras och får fäste i svensk förskolediskurs och inte dialogpedagogiken skulle delvis 

kunna förstås utifrån hur drabbande det visuella kan vara. Det uppenbarar och synliggör något 

som just visar sig faktiskt möjligt: ”Det som lättast kunde uppfattas i RE utställningen på 

Moderna muséet var det iögonfallande bildarbetet som många ansåg saknade motstycke bland 

yngre barn i andra länder.”
14

                                                                                                             

Inom ramen för implementeringen av Reggio Emilias pedagogiska idéer i svensk kontext har 

olika aktörer velat ringa in, definiera och beskriva vad som utmärker ett Reggio Emilia 

inspirerat arbetssätt. Återkommande är ganska likartade berättelser om ett ”före” och ett 

”efter” Reggio Emilia. Det berättas om hur pedagogerna tidigare såg på barnen utifrån 

utvecklingspsykologiska teorier där social, motorisk, språklig och emotionell utveckling 

observerades och bedömdes med fokus på barns brister och svårigheter. Allt ”för att för att 

kunna hjälpa barnen att utvecklas enligt normalkurvan/…/”.
15

                                                                                                                                                                 

Ulla Lind beskriver hur Reggio Emilias syn på barnet blir ”tecknet för ’det nya’/…/Det nya 

barnet är ”ett ’kompetent’ och kultur- och kunskapsskapande till skillnad mot ett ’naturligt’ 

barn (’barnet som natur’)”.
16

 Den pedagogiska miljön i svenska förskolan beskrivs också 

genomgå en radikal förändring, från att vara en kompensatorisk hemlik miljö till att bli en 

kompletterande lärmiljö.                                                                                                              

Många menar att Reggio Emilia inspirationen kännetecknas av ett demokratiskt och 

utforskande arbetssätt som utgår ifrån barns intressen, frågor och hypoteser om olika fenomen 

som undersöks utifrån ”de hundra språken”.                                                                                                                                      

Observation och dokumentation i form av texter/fotografier/film ses som viktiga verktyg och 

underlag för att driva det pedagogiska arbetet framåt. Begreppet man använder är pedagogisk 

dokumentation. ”Syftet med dokumentationen är då att dokumentera barnens aktiviteter för att 

öka den egna kunskapen och förändra den pedagogiska verksamheten så att den stöttar barnen 

utifrån deras kunnande och kunskapssökande.”
17

  

                                                           
14

 Ulla Lind (2010), ” Farlig geografi och ’ofast mark’ i möte med Reggio Emilia”. Ingår i Colliander, Stråhle & 
Wehner Godée (red.), s. 231. 
15

 Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi (2005), Lyssnandets pedagogik- etik och demokrati i pedagogiskt arbete, 
Stockholm: Liber AB, s. 47. 
16

  Ulla Lind (2010/2013), Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och 
kunskapsform, Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, s. 111. 
17

 Christina Wehner-Godée (2012) Lyssnandets och seendets villkor. Pedagogisk dokumentation-DVD bok, 
Stockholm; Stockholms universitets förlag, s.18. 
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Pedagogisk dokumentation beskrivs också som ett nödvändigt redskap ”för att kunna ge 

barnen nya utmaningar i sina meningsskapande processer.”
18

                                                                                                                                         

Men att använda dokumentation som arbetsmetod i förskolan är inte oproblematiskt vilket 

Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman pekar på. Att betrakta respektive att bli betraktad är en 

fråga om olika maktpositioner där den som betraktar har ett övertag över den som blir 

betraktad.
19

  Den vuxnes position i reggiodiskursen beskrivs som den medforskande 

pedagogen, nyfiken på samma sätt som barnen.
20

  Lindgren och Sparrman menar att en sådan 

beskrivning bidrar till att producera föreställningar om ett jämlikt förhållande mellan barn och 

personal, trots att förhållandet lika gärna kan beskrivas som ett dominansförhållande.
21

                                                

1.2.4. En kort historisk tillbakablick på synen på skapande verksamhet i 

förskolan 

Att arbeta med skapande verksamhet i förskolan är på något sätt självklart och har en lång 

tradition. Men hur man har sett på betydelsen av en sådan verksamhet för barnen har växlat 

genom åren. Marie Bendroth Karlsson ger i sin bok Bildskapande i förskola och skola en 

sammanfattande historisk tillbakablick på bildpedagogik för barn i yngre åldrar.
22

 Vårt sätt att 

se på barns bildskapande har påverkats främst av tre discipliner menar hon; Psykologisk 

forskning (i första hand barnpsykologisk forskning), det konstnärliga fältet 

(konstpedagogikens framväxt och modernismen) och pedagogisk teori och praktik. ”Dessa tre 

rötter korsar varandra, kolliderar och befruktar varandra på olika sätt under tidens gång”.
23

  

Eva Änggård beskriver också dessa tre olika traditioner eller perspektiv på barns bildskapande 

i sin avhandling Bildskapande - en del av förskolebarns kamratkulturer. Det utvecklings-

psykologiska perspektivet (Piaget och Inhelder 1956) har haft stor betydelse för synen på 

barns bildarbeten som ett uttryck för tankemässig utveckling och mått på intellektuell 

mognad. 

                                                           
18

 Per Bernemyr (2010), ”Pedagogiska nätverk - en idé eller en form, eller både och?”. Ingår i Colliander, Stråhle 
& Wehner Godée (red.), s.103.  
19

 Anne-Li Lindgren & Anna Sparrman (2001) ”Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete 
med dokumentation”. Artikel i Pedagogisk forskning i Sverige 2003 årg. 8 nr 1–2. s. 59.  
20

 Begreppet ”reggiodiskurs”, se Lind (2010/2013), s. 110. 
21

 Lindgren & Sparrman (2001), s. 60.                                                                                                                                       
22

 Marie Bendroth Karlsson (1998), Bildskapande i förskola och skola, Lund; Studentlitteratur. Boken bygger på 
författarens avhandling, Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman.                                                                                       
23

 Ibid, s.16. 
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En annan viktig influens är det fria skapandets pedagogik. Herbert Read, brittisk konstvetare 

och kritiker, var psykoanalytiskt inriktad och menade att barns bilder ska ses som ett uttryck 

för deras inre värld och läraren bör avhålla sig från att påverka barnet. Modernismen har 

också haft ett visst inflytande på bildpedagogiken. Barns, i synnerhet yngre barns bilder, har 

uppfattats som både konstnärliga och originella.
24

  

1968, året då Gert Z Nordström (vid denna tid starkt kritisk till Reads idéer) blir rektor på 

teckningslärarinstitutet, påbörjas också arbetet med barnstugeutredningen där bilden kommer 

att framhållas som ett språk och kommunikationsmedel.
25

 I förskollärarutbildningen byter det 

praktiskt-estetiska blocket namn från ”det skapande blocket” till ”kommunikationsblocket”.
26

  

I dag är Reggio Emiliainspirationen tongivande i många svenska förskolors bild- och 

formverksamhet. Bild- och formarbete framställs ofta som en kommunikationsakt, gärna en 

kollektiv sådan. Bilden ses som ett språk, ett medel, men kommunikation blir många gånger 

också en viktig del av målet med bildverksamheten.
27

 Bildarbete kan även användas som en 

metod eller ett verktyg att utforska ett annat område med, naturvetenskap till exempel.
28

 Barns 

bild- och formskapande blir därmed ett pedagogiskt instrument för lärande.
29

  

1.3. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska och problematisera föreställningar och 

uppfattningar om barns bild- och formarbete i förskolans vardagspraktik. Det gäller särskilt 

synen inom en Reggio Emiliainspirerad praktik där jag själv arbetar som bildlärare.  

Jag vill med denna studie bidra till flera sätt att förstå bild- och formverksamhet i förskolan. 

 

                                                           
24

 Eva Änggård (2005) Bildskapande - en del av förskolebarns kamratkulturer, Linköping: Tema Barn, Linköpings 
universitet, s.8. 
25

 SOU 1972:26 Förskolan del 1. Betänkande angivet av 1968 års barnstugeutredning, Stockholm: 
Socialdepartementet. 
26

 Bendroth Karlsson (1998), s 31 f. 
27

 Åberg & Lenz Taguchi (2005), s. 103 f; Karin Alnervik, Harold Göthson & Birgitta Kennedy (2012), Ljuspunkten. 
Barns relation till fenomenet och begreppet ljus. Ingår i Alnervik, Göthson & Kennedy (red.), Stockholm: 
Stockholms universitets förlag, s. 11.  
28

 Wehner-Godée (2012), s. 122 f. 
29

 Kjetil Steinsholt (2005), Tidningen Arkitekten, mars 2005. http://www.arkitekt.se/s14908. 
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1.4. Frågeställningar 

Hur förstår pedagoger och andra aktörer i en Reggio Emiliainspirerad verksamhet, barns 

skapande och den estetiska verksamheten? 

Vad blir möjligt och omöjligt för barns estetiska handlande med utgångspunkt i vuxnas sätt att 

se på och tala om barns skapande arbete?  

1.5. Empiri  

I nära dialog med uppsatsens empiriska material står fältanteckningar och fotodokumentation 

från min egen praktik i förskolans ateljéverksamhet. Dessa tre fristående (icke-empiriska) 

avsnitt vill jag beskriva som ett försök till reflektion av min egen förståelsehorisont, de 

benämns Förspel, Mellanspel och Efterspel. 

Det empiriska materialet utgörs av fältanteckningar från en specifik händelse som utspelar sig 

inom ramen för ett sammarbetsprojekt i Reggio Emiliainstitutets regi. Förskolan jag arbetar på 

ingår i ett pedagogiskt nätverk tillsammans med flera Reggio Emiliainspirerade förskolor från 

hela Sverige. Representanter från de olika förskolorna träffas en gång per termin sedan hösten 

2012. Händelsen jag beskriver äger rum under ett möte i oktober 2013 och börjar med en 

filmvisning för att sedan fortsätta med en redogörelse för de diskussioner filmen ger upphov 

till. En intervju med en av de deltagande förskollärarna från nätverket har tillkommit vid ett 

senare tillfälle. Intervjun gjordes i förskollärarens hem och varade i ungefär en timme. 

Litteratur som beskriver Reggio Emilias filosofi ur olika aspekter kommer i denna studie att 

betraktas som empiriskt material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.6. Urval och avgränsningar  

Denna studie är främst en undersökning av förskolepersonals förståelse av och förhållnings-

sätt till barns bild- och formarbeten (med utblick från min vardagspraktik). Men även 

skolverket och Reggio Emiliainstitutet är aktörer med inflytande då det gäller inriktningen på 

förskolearbetet, därför kommer jag i någon mån även använda mig av dem som källor för 

analys och reflektion. Förskolan där jag arbetar är lokaliserad i en villaförort i Stockholm och 

är privat driven. Den består av tre avdelningar där barnen är 1-3 år, 3-4 år och 4-6 år. 

Fältanteckningar och fotodokumentation därifrån härrör huvudsakligen från 2013 och framåt. 
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Jag vill med det materialet identifiera ett (av flera möjliga) bildpedagogiska arbetssätt i 

förskolans vardagliga ateljéverksamhet. Filmen som visades på nätverksmötet och den 

efterföljande diskussionen belyser på ett intressant sätt den variation av synsätt på barn och 

skapande som kan rymmas inom reggiodiskursen, därför blir den händelsen också relevant för 

denna studie. Intervjun med förskolläraren har tillkommit därför att hon för fram en aspekt 

som antyds, men inte fästs avseende vid i gruppdiskussionen kring filmen. I de utvalda 

texterna som beskriver ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt förekommer ord vars betydelser 

jag kommer att analysera och resonera kring. Det gäller exempelvis ord som ringar in 

begreppet det kompetenta barnet. 

1.6.1. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
30

 Dessa krav har jag beaktat 

enligt följande. I de situationer där barn från min vardagspraktik beskrivs är de barnen 

anonymiserade. I några av de fotografiska bilder som är en del av detta arbete förekommer 

barn, men bilderna är beskurna på ett sådant sätt att det inte ska vara möjligt att identifiera 

dem. Min informant är även hon anonymiserad, liksom deltagare från det pedagogiska 

nätverket. Både den fokushållare (samtalsledare) för nätverket som beskrivs och pedagogen 

som hade med sig filmen, har informerats om studiens syfte och lämnat sitt samtycke till 

medverkan. Min informant har också lämnat samtycke till att medverka. Då det i dessa 

sammanhang blir svårt att helt avidentifiera några personer, använder jag här begreppet 

strategisk anonymisering vilket betyder att det inte är möjligt med total anonymisering.
 31

 

1.7. Metod 

1.7.1 En etnografisk ansats med ett diskursanalytiskt perspektiv som 

analysmetod 

Insamlandet av uppsatsens material har en kvalitativ etnografisk ansats. I och med att jag till 

vardags arbetar i den verksamhet som jag hämtar en stor del av mitt material ifrån bör min 

                                                           
30

 http://www.codex.vr.se  
31

 Lind (2010/2013), s.171. 
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position beskrivas inte bara som en deltagande observatör utan som Den aktiva deltagaren.
32

  

Ytterligare en precisering inom fältet etnografi är autoetnografi som beskriver en liknande 

position: ”Autoetnografi är en genre inom skrivandet och forskandet där kopplingar görs 

mellan det personliga och det kulturella samtidigt som forskaren placerar sig själv i en social 

kontext.”33
                                                                                                                                              

Samtalet med förskolläraren väljer jag att redovisa som en etnografisk intervju, trots att det 

inom etnografin finns den uppfattningen att det inte kan förekomma några egentliga intervjuer 

mellan människor som känner varandra väl.
34

 Förskolläraren och jag är kollegor sedan flera år 

tillbaka och vi har en nära och förtroendefull arbetsrelation. Det formella intervjutillfället 

förgicks av flera informella samtal om nätverksträffen och filmen som visades där. Redan 

dessa samtal indikerade några av de teman som senare kom att rama in intervjusamtalet. Till 

formen karakteriseras intervjun av den formella intervjun eller djupintervjun.
35

  

Jag använder mig av ett diskursanalytiskt perspektiv som analysmetod. I ett försök att ”reda 

ut” från vilka horisonter olika röster talar använder jag mig av Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys men även av diskursteorin, så som angreppssätten beskrivs av Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips.
 36

  Några av de begrepp jag använder mig av härrör 

från en diskurspsykologisk inriktning.
37

  Diskursanalys som metod redogörs för mer utförligt i 

nästkommande kapitel, ”Teori och metod”. 

Att dokumentera med kamera och skriva observationsanteckningar är något jag ständigt utför. 

Det är de arbetsverktyg jag förväntas använda mig av i min praktik, därför har jag i någon 

mån också nytta av den vanan när jag nu anlägger ett etnografiskt perspektiv på det fält som 

också är min yrkespraktik.
38

 Nätverkssammankomsten beskriver jag med stöd av de 

anteckningar jag gjorde fortlöpande under mötet och som reflektioner i anslutning till det.  

 

                                                           
32

 Birgitta Kullberg (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.96. 
33

Ann-Charlotte Palmgren (2011), ”Autoetnografi-att läsa andras kroppar”, ingår i Kerstin Gunnemark (red.) 
Etnografiska hållplatser. Om metoder och reflexivitet, Lund: Studentlitteratur, s. 178, med referens till Reed-
Danahay 1997. 
34

 Kullberg (1996/2004), s. 110. 
35

 Ibid, s. 115 ff. 
36

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur. 
37

 Ibid, s. 109 f. 
38

 Kullberg (1996/2004), s. 15. 



18 
 

1.7.2. Reflexivitet  

Att befinna sig nära den diskurs som ska undersökas innebär också att man har en åsikt om 

den vilket kan ses som problematiskt. Det kan också vara svårt att uppfatta sammanhang man 

själv är en del av som diskursiva, på grund av att de ter sig så självklara.
39

  Som bildlärare 

med en förberedande konstnärlig utbildning ”i botten”, (jag är varken barnskötare eller 

förskollärare) representerar jag en icke-representativ yrkesgrupp i förskolan. Det är ett 

”annorlundaskap” som i viss mån kan medverka till att vissa självklarheter i förskolans 

sociala praktik inte framträder som lika självklara för mig, i synnerhet då det gäller synen på 

barns bild- och formarbete. Det förgivet tagna i den praktiken kan istället bli något som 

skaver och det är där denna undersökning tar avstamp. Den autoetnografiska ansatsen innebär 

att min position tydligt bör reflekteras i materialet, såväl för läsaren som för mig själv.
40

   

Exponeringen av min position som forskarsubjekt motiveras av den relevans det har för 

studiens argumentation och analys.
41

    

1.8. Teori och metod 

1.8.1. Diskursanalys som både teori och metod 

I boken ”Diskursanalys som teori och metod” presenterar Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips tre olika angreppssätt inom diskursanalys; Diskursteori, kritisk diskursanalys 

och diskurspsykologi.  

En gemensam definition av begreppet diskurs för alla dessa tre inriktningar föreslås vara: ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) på”.
42

   

1.8.2. Socialkonstruktionism 

Diskursanalys bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi och vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går via 

språket. Winther Jørgensen och Phillips följer Vivian Burrs karakteristik av 

socialkonstruktionism och de fyra premisser som hon ställer upp för fältet; En kritisk 

                                                           
39

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 28. 
40

 Palmgren (2011), s.178 f. 
41

 Ibid, s. 179. 
42

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.7. 
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inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap 

och sociala processer och samband mellan kunskap och social handling:   

I en bestämd världsbild blir några former av handlingar naturliga och andra otänkbara. Olika 

sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.
43

 

Kritik av socialkonstruktionism som framförts menar att teorins syn på kunskap och sociala 

identiteter som kontingenta (möjliga, men inte nödvändiga) skulle få till konsekvens att alla 

regelbundenheter och tvång i det sociala löses upp.  Detta ger en orättvis bild av social-

konstruktionismen menar författarna. Trots att kunskap och identiteter i princip är kontingenta 

så är de i konkreta situationer relativt låsta. De möjliga identiteter en individ kan anta i olika 

sammanhang är starkt begränsade, men det är viktigt med distinktionen, att inte uppfatta 

identitet som något essentiellt.
44

  

1.8.3. Diskursanalytiska begrepp och metodologiska redskap 

Diskurs kan beskrivas som en (tillfällig) fixering av betydelse inom ett visst område eller 

domän. Diskursanlysens syfte är att beskriva de processer och den kamp som förs kring 

teckens betydelsebildningar och diskursens försök att skapa entydighet. Jag redogör här för 

några centrala begrepp som huvudsakligen diskursteorin har bidragit med.  

Tecken; ord och begrepp, benämns utifrån sin position inom eller i annat förhållande till 

diskursen.   

Moment är tecknen inom en diskurs, (tillfälligt) fixerade i sin betydelse. Nodalpunkter är 

priviligierade tecken inom diskursen som ges betydelse utifrån hur de andra tecknens ordnas 

omkring dem. I det diskursiva fältet opererar element, mångtydiga tecken som ännu inte 

fixerats i någon bestämd betydelse. Det diskursiva fältet är den av diskursen uteslutna 

betydelsebildningen. Fairclough ramar in begreppet diskursordning: ”ett avgränsat antal 

diskurser som strider i samma terräng.”
45

 Ett tecken kan i sig vara mångtydigt, men 

artikuleras på skilda sätt i olika diskurser, vilket också kan ge det skilda betydelser. En 

diskursiv kamp om ett teckens betydelse mellan olika diskurser gör det till en flytande 

signifikant.  

                                                           
43

 Ibid, s. 11 f. 
44

 Ibid, s. 12. 
45

 Ibid, s. 32 ff. 
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Artikulationerna undersöker man i förhållande till diskurserna genom att ställa frågan: Vilken 

diskurs eller vilka diskurser bygger en konkret artikulation på, vilka diskurser reproducerar den? 

Eller: Hur ifrågasätter och omformar en konkret artikulation en diskurs genom att omdefiniera 

några av dess moment?
46

 

Hur definieras och omdefinieras barnet i de diskurser som opererar inom förskolan? Det 

kompetenta barnet kan sägas vara en viktig nodalpunkt i reggiodiskursen. Men kan barnet 

också vara en flytande signifikant och föremål för diskursiv kamp?   

Inom diskursordningen kan en diskursiv konflikt om betydelsebildningar råda. Denna konflikt 

benämns inom diskursteorin med begreppet antagonism. Antagonismer upplöses genom 

hegemoniska interventioner. ”En hegemonisk intervention är en artikulation som genom en 

kraft (force) återupprättar entydigheten.”
47

  En hegemonisk intervention har lyckats när bara 

en dominerande diskurs återstår på ett diskursivt fält där det tidigare förelåg konflikt.  

Motsatsen till hegemoni är med ett begrepp från den franske filosofen Jacques Derrida, 

dekonstruktion. Dekonstruktion löser upp det ”naturliga” sättet att förstå något genom att visa 

på hur element skulle kunnat bindas samman på andra sätt.
48

   

1.8.4. Subjekt och identitet 

Psykoanalytikern Jacques Lacans teori om subjektet har influerat vissa diskursanalytiker. 

Lacan menar att spädbarnets ursprungliga symbios med modern och förlusten av den är 

grunden för subjektets sökande efter ”helhet”. Under socialiseringsprocessen presenteras 

barnet för olika diskursiva bilder av ”vem det är”, som något utanför sig själv. Dessa bilder 

internaliseras, men de stämmer aldrig riktigt överens med minnet av symbiosens 

helhetskänsla. Subjektet är i grunden splittrat och idén om det sanna jaget är en fiktion säger 

Lacan.
49

  Identitet är kopplat till identifikation med något. Detta ”något” är de olika 

subjektspositioner som erbjuds i diskurser. 

Lacan använder begreppet mästersignifikanter som med diskursteoretiska termer kan 

översättas till identitetens nodalpunkter. Nodalpunkter organiserar diskurser, mäster-

signifikanter identiteter och en tredje kategori, myter organiserar sociala rum. Dessa tre 

kategorier är knuttecken i den diskursiva organiseringen. Begreppet för den verksamhet där 
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knuttecknen får innehåll kallas ekvivalenskedjor.
50

  Tecken som i sig är tomma ges betydelse 

utifrån hur de ekvivalerar, det vill säga hur de förbinds med andra tecken.
51

  I denna studie 

undersöker jag exempelvis vilka tecken som knyts till det kompetenta barnet i 

reggiodiskursen. Diskurser, identiteter och sociala rum etableras alltid relationellt, det vill 

säga att de är något i förhållande till vad det inte är. Det som kan studeras blir därmed både 

vad som blir möjligt och inte möjligt för det kompetenta barnet. 

1.8.5. Kritisk diskursanalys 

Kritiska diskursanalytiker definierar diskurs som en viktig form av social praktik som både 

konstituerar och konstitueras av andra sociala praktiker, förhållandet mellan dem beskrivs 

som dialektiskt.
52

  Fairclough redogör för hur kommunikativa händelser kan analyseras 

utifrån tre olika nivåer eller dimensioner. Text; tal, skrift, bild, diskursiv praktik; produktion 

och konsumtion av texter och social praktik.
53

  ”Det centrala målet med den kritiska 

diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik”
54

   

Fairclough presenterar flera olika redskap för textanalys. Jag kommer framför allt se närmare 

på de ordval som görs inom reggiodiskursen, (såsom den framträder i mitt empiriska urval).
55

  

Georg Lakoff & Mark Johnsons teori Begreppsmetafor blir här användbar.
56

  

Begreppsmetafor betecknar hur ett område beskrivs med begrepp från ett annat område. I de 

texter jag analyserar identifierar jag fenomen som beskrivs med begrepp från ett annat 

område. Utmana, (teckna) på löpande band, (pedagoger som) motorer är exempel på sådana 

begrepp.                                                                                                                                   

Diskursordningen är summan av de diskurser som används inom en social domän. 

Interdiskursivitet beskriver hur gränser inom och mellan olika diskursordningar förskjuts och 

förändras.
57

 

Det finns en större öppenhet för förändring då diskurser från en helt annan diskursordning 

införs. Ett exempel kan sägas vara hur förskolans diskursiva praktik har intervenerats av vad 
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Ulla Lind kallar ”den neo-liberala politiska och kulturpolitiska andan om individens frihet, 

valfrihet och självkontroll/…/”
58

 Fairclough kallar denna senmodernitetens 

samhällsutveckling för Marketization of discourse, marknadsdiskurser koloniserar offentliga 

institutioners diskursiva praktiker.
59

 

Marknads- och konsumtionsdiskurser villkorar vår tillvaro, de är (den osynliga) luften vi alla 

andas idag. Dess dominans synliggörs dock i språkbruket. Ett ekonomistiskt språk skär tvärs 

genom diskursordningar, institutioner och diskursiva praktiker.
60

 Det kompetenta barnet är 

det (post)moderna barnet som är nyfiket och utforskade, som kommunicerar, samspelar och 

samarbetar, fordrar utmaningar och drivs vidare av produktiva begär.
61

    

1.9. Tidigare forskning  

Två begrepp; Kargokult och Bekännelsens och frälsningens diskurs 

Ett kapitel i Ulla Linds avhandling Blickens ordning Bildspråk och estetiska lärprocesser som 

kulturform och kunskapsform, behandlar implementeringen av Reggio Emilias pedagogiska 

idéer i svenska förskolan. Den svenska reggiodiskursen har blivit ett betydelsefullt 

pedagogiskt kunskapsbygge och en plattform för ”teoretisk, filosofisk, bildpedagogisk och 

estetisk diskussion” menar Lind.
62

   Men här finns också en kritisk ansats. I kapitlet 

introduceras några begrepp som kastar ljus över vissa företeelser som kan identifieras i den 

svenska reggiodiskursen. Kargokult, ursprungligen en berättelse från antropologin som 

beskriver hur invånare i Nya Guinea ser varor levereras till missionärerna från skepp och 

därmed drar slutsatsen att bara man bygger hamnen så kommer också lasten. Man karvade 

även ut telefoner i trä. Kargokult beskriver hur en tro på magin i ett efterliknande mimeteiskt 

handlande ersätter verklig förståelse.
63

  Bekännelsens och frälsningens diskurs, beskriver hur 

berättelsen om förändringsarbetet i reggiodiskursen formaliseras enligt vissa mönster. I det 

som blev det första forsknings- och utvecklingsprojektet, ”Pedagogik i en föränderlig 
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omvärld, ” presenterar pedagoger som ingår i projektet arbeten från sin förskolepraktik.
64

  

Framträdandena uppvisar till viss del samma slags dramaturgi som de italienska pedagogernas 

presentationer av sina projekt i Reggio Emilia. De kan också beskrivas som ett västerländskt 

”narrativ”, vilket inleds med en presentationsfas, följt av en konfliktupptrappning, för att 

avslutas med den dramatiska höjdpunkten och konfliktupplösningen. Konfliktupplösning 

innebär här en slags pånyttfödelse (omvändelse), man har fått syn på ett ”nytt barn” och blivit 

återskapad som en ”ny pedagog”
65

.  Berättelseformen kan även beskrivas som performativ. 

”/…/den finns redan som diskursiv formation, som en ritualiserad föreställnings- och 

framträdandeform.”.
66

 Vårt tänkande om ett händelseförlopp formas, utan att vi ens behöver 

lägga märke till det, efter berättarformen. ”Berättelsen” föregår i den meningen det som 

iscensätts i förskolornas praktiker och kan i vissa fall även bli ”föreskrivande för de praktiker 

där processer ska utvecklas.”
67

   

Bildskapande som en del av barns lekvärld 

Bildskapande är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet och kan studeras ur olika 

perspektiv, som tidigare nämnts. Eva Änggård har i sin avhandling, Bildskapande -en del av 

förskolebarns kamratkulturer valt att bortse från det pedagogiska perspektivet för att istället ta 

ett barnperspektiv och fokusera på de processer som uppstår kring barns bildskapande, hur 

barn agerar och skapar mening i bildaktiviteter ”här och nu, i det dagliga livet i förskolan”.
68

  

Barnen i hennes studie är mellan 4 och 6 år gamla. Forskning om barns bildskapande har rört 

sig från ett stadietänkande till vad man kallar en repertoarmodell (Wolf och Perry). Även om 

man kan se hur olika former av tecknande uppstår i olika stadier av barns utveckling så bör 

dessa olika former inte ses som avlösande varandra, utan som kumulativa. Barn tillägnar sig 

en repertoar av olika teckningssystem som utvecklas i takt med att erfarenhet och 

”skicklighet” ökar. Som exempel kan nämnas det lilla barnet som kör med en penna eller krita 

över pappret och samtidigt brummar som en bil. Strecken/linjerna på pappret är spår av 

verklig fart och verklig rörelse, för det äldre barnet blir samma teckningssystem också en 

representation av fart.
69
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En slutsats som dras i studien är att bildskapande är en del av barns lekvärld och att många 

bildaktiviter kan kategoriseras som lek.
70

 

Beskrivning av lek och skapande i läroplanen 

I de förtydligande skrivningarna i den reviderade (2010) läroplanen för förskolan hävdas att 

lek och skapande har stor betydelse för barns välbefinnande och lärande, det ses som ett 

fundament i förskolans verksamhet.
 71

 Lek och skapande har många beröringspunkter och 

nämns ofta i samma mening.  Utbildningsdepartementet presenterar bakgrunden till 

förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan och skriver så här om lek: 

”Utmärkande för leken är att den är spontan, lustfylld och frivillig. Den sker på barnens 

villkor utan yttre krav på prestation och har ett eget värde för barnet oavsett vad den leder 

till.” 
72

 Man talar om vikten av att ge plats för barns egen lek och skapande, att dessa 

uttrycksformer tillåts, uppmuntras och synliggörs. Att främja barns lek och skapande ses som 

ett viktigt sätt att främja barns utveckling och lärande, samspel med andra, samt ett sätt att 

bearbeta och hitta egna uttryck för sina upplevelser. Att främja barns lek och skapande ”… är 

ett av förskolans viktigaste uppdrag och ingår i den förskolepedagogiska traditionen.” 
73

  

Konstruktionsek och kulturskapande barn 

Arne Trageton har i många år intresserat sig för och forskat kring barns bygg- och 

konstruktionslek. Han har varit verksam som lärarutbildare och forskare och är knuten till 

högskolan Stord/Haugesund i Norge. I boken Lek med material-Konstruktionslek och barns 

utveckling som till stor del bygger på hans avhandling Borns 3D formingsutvikling, beskriver 

han konstruktionslek med olika material med koppling till olika teorier om barns utveckling 

och lärande, lekteorier och utifrån olika estetiska teorier och perspektiv. Trageton framhåller, 

liksom svensk läroplan, leken som ett fundament i förskolans verksamhet. Under 1900-talet 

har många olika discipliner intresserat sig för leken, liksom för barns bildskapande och hävdat 

dess nytta för det egna området. Psykoanalysen såg leken som ett verktyg att bearbeta 

emotionella problem med, kognitivt orienterade forskare såg lekens intelligensutvecklande 

potential, sociologerna har sett leken som anpassning till gruppen, kommunikationsteoretiker 
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betraktar lek som texter i en kontext. Här exemplifierar Trageton med Loris Malaguzzi och 

förskolorna i Reggio Emilia som han menar har ”kommit fram till en helhetssyn på lek som 

en arbetskrävande syntes av känslor och tankar.”
74 

Trageton beskriver lek som kulturskapande, barn i lek skapar en lekkultur vilket kan förstås 

som en estetisk syntes av föregående beskrivna delområden. Leken är med andra ord inte 

enbart till för fysisk, socio-emotionell, kognitiv eller kommunikativ utveckling. Leken har ett 

egenvärde som återspeglas i barns egen kultur.  

Estetiska ämnen är starkt besläktade med leken: rollek – drama, konstruktionslek – bild och form. 

Lek utgör därför en grund för dessa ämnen, på samma sätt som de olika ämnenas innehåll 

inspirerar till att höja lekens kvalitet.
75

 

Lek som bildningsberedskap 

Kjetil Steinsholt, professor i pedagogik vid NTNU, Norges Teknisk Naturvetenskaplige 

Universitet menar att man kan se leken som en bildningsberedskap, däremot kan man inte 

säga vad man egentligen lär sig av leken. ”Leken skapar upplevelser och erfarenheter som inte 

har något med lärdom att göra.”. Han vänder sig också mot appollinska (pedagogiska) teorier 

som vill se leken som ett instrument för lärande. Ett sådant tänkande utarmar lekens mening 

säger han.
76

 

Bedömning av yngre barn  

Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik med inriktning mot yngre barn. Hennes 

forskning inriktar sig på yngre barns läroplaner samt tidig bedömning och dokumentation av 

barn, med fokus på förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år.
77
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2. Bearbetning och analys  

2.1. Reggio Emiliainspirerad litteratur-två exempel  

Det har skrivits flera böcker och andra skrifter med beskrivningar av och berättelser från den 

Reggio Emilia inspirerade praktiken i Sverige. Jag har valt att belysa ett mindre utsnitt 

vardera från två av dessa böcker för att granska och pröva hur retoriska grepp, ordval och 

begrepp formar synen på barns bild- och formarbete. Böckerna jag har valt är Lyssnandets 

pedagogik, skriven av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi och Bygg och konstruktion i 

förskolan, skriven av Mia Mylesand.
78

  Jag har valt dessa två böcker för att de har språklig 

och retorisk gemenskap med liknande böcker i denna genre. De är relativt vanligt före-

kommande i Reggio Emilia inspirerade förskolors ”bibliotek” och är troligen också lästa av 

många.                                                                                                                                       

Ann Åberg har en bakgrund som förskollärare och pedagogista (pedagogisk utvecklare) och 

Hillevi Lenz Taguchi är forskare. Åberg beskriver ett utvecklingsarbete i sin förskolepraktik, 

Lenz Taguchi bidrar i tre av bokens kapitel med ett teoretiskt perspektiv utifrån olika fråge-

ställningar. Sammanfattningsvis ger författarna sin bild av hur arbetet med att utveckla 

verktyget pedagogisk dokumentation leder till en större etisk medvetenhet hos barn och 

vuxna.                                                                                                                                                        

Mia Mylesand är förskollärare och ateljerista. Hon skriver om bygg och konstruktion i sin 

förskolas praktik utifrån miljöns utformning och materialens betydelse. Bygghörnorna som 

jämställda mötesplatser och den pedagogiska dokumentationen är andra teman.                    

Båda böckerna innehåller en berättelse om ett utvecklingsarbete i Reggio Emilia inspiration 

och ramas in av det narrativ Ulla Lind beskriver ovan. Ett ”före” och ett ”efter” Reggio Emilia 

framhålls på flera ställen i texterna och det förhållandet beskrivs närmast som en dikotomi. 

2.1.1. Exemplet ”Lyssnandets pedagogik”  

Den valda texten ingår i kapitel 7, Barnen i ett kooperativt lärande. Titeln på textens stycke 

är: En utmaning för varje barn. Jag har valt ut en del av det stycket som handlar om barnens 

tecknande av fåglar. Totalt ingår 267 ord i undersökningsmaterialet fördelade på 14 meningar. 
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En sammanräkning av nyckelordet ger följande resultat: Utmaning förekommer vid nio 

tillfällen i åtta av sammanlagt fjorton meningar. I en mening förekommer ordet två gånger. 

2.1.2. Barnet som social aktör  

Stycket börjar med att konstatera att alla barn behöver (olika) utmaningar. Utmaningar för de 

vuxna består i att försöka förstå varje barns intressen för att då också förstå vilka utmaningar 

barnet behöver. Författaren menar att: 

Barnens olikheter kan bli en lärande drivkraft.; s. 104.  

Pedagogerna beskrivs identifiera den lärande drivkraften i barnens tecknande på följande sätt: 

När barnen tecknade fåglar i början av projektet lade vi märke till att de gärna och ofta diskuterade 

tillsammans under tiden de tecknade. Att rita en fågel var i början en svår utmaning och det ledde 

till att barnen var nyfikna på varandras olika sätt att teckna. De behövde varandras förslag och 

goda råd.; s. 104.  

Situationen redogörs för som om alla barnen tar intryck av allas sätt att teckna och som läsare 

får man lätt uppfattningen att de goda råden ges och tas emot jämt fördelat mellan barnen. 

Ordval som drivkraft, diskutera, utmaning, nyfikna, förslag och goda råd knyts till rörelse och 

utåtriktad aktivitet, vilket uttrycks som positivt ur lärandesynpunkt.  

Men när flera av barnen lärt sig att teckna fåglar som de var nöjda med behövde de knappt 

anstränga sig. Ibland verkade det nästan som om de tecknade sina bilder på löpande band, och vi 

lade märke till att de inte pratade så mycket med varandra runt ritbordet längre.; s. 104. 

Det tycks inte som att pedagogerna ser något egentligt värde med att vara nöjd. Att se ut att 

inte behöva anstränga sig eller att inte prata så mycket med dem man sitter bredvid uppfattas 

som stagnation i projektet.  

Att vara nöjd, att knappt anstränga sig, att teckna på löpande band och att inte prata med 

varandra förbinds således med stillastående och inåtvänd (in)aktivitet vilket framstår som 

mindre önskvärt. Löpande band blir en metafor för enformighet, och monotoni, att ”göra utan 

att tänka”, något som görs rutiniserat eller automatiserat. 

2.1.3. Pedagogen som igångsättare 

Vi fick anledning att fundera – det här kan barnen redan, hur ska vi utmana dem nu? Vi försökte 

på olika sätt utmana de barn som vi såg var intresserade genom att avancera tecknandet. Vi gav 

dem som förslag att teckna fåglarna framifrån, uppifrån, bakifrån eller flygande. Utmaningen gav 

ny glöd i tecknandet och barnen blev på nytt intresserade av att lyssna på hur andra gjorde och 

återigen kunde vi höra hur de började fråga varandra om råd runt ritbordet. Nu gick det inte längre 

att teckna på löpande band, barnen behövde tänka tillsammans och pröva sig fram på en mängd 

olika sätt. Att teckna blev en spännande utmaning igen eftersom det handlade om att förstå och 

lära sig något nytt.; s. 104. 
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Pedagogernas utmaning syftar till att avancera tecknandet och kopplas till det som ger barnens 

tecknande ny glöd. Glöd förstås metaforiskt som energi, kraft eller passion.                                 

Begreppet utmana får olika betydelser i olika sammanhang. Men det är ett ord som, oavsett 

kontextuell betydelse, manar till aktivitet och tänjning av gränser. Framåt! Uppåt! Vidare! I 

kamp/sport- och andra tävlingssammanhang kan man bli en vinnare eller en förlorare.  

I förskolan används ordet utifrån betydelsen hur det pedagogiska arbetet ska drivas vidare. 

Här kan en koppling göras till den ryske psykologen Lev S Vygotskijs teori om proximala 

utvecklingszoner. Vygotskij menade att det inom varje barn finns ”utvecklingsutrymme”. Med 

stöd av lärares eller kamraters kunskap/erfarenhet kan barn tänja den lärandepotentialen.
79

                                                                                                                                   

Barnen utmanas således i syfte att utvecklas (i sitt lärande). Jag möter många i förskolan för 

vilka det här är ett positivt laddat ord. Men hur och när ordet används får betydelse när det till 

exempel gäller föreställningar om barns estetiska handlande. Frågor som: Hur kan vi utmana 

det här barnets tecknande? Hur kan det här barnet gå vidare? tenderar att styra vår blick in i en 

föreställd framtid och värdera tecknandet (och barnet) främst utifrån möjligheten till 

progression.
80

  Målet såväl som behovet blir förändring och det som sker ”här och nu” 

riskerar därför att inte uppfattas som viktigt:   

Att teckna blev en spännande utmaning igen eftersom det handlade om att förstå och lära sig något 

nytt.; s. 104. 

Förändring blir således synonymt med lärande. Barnens tecknande inordnas i en (lärande) 

diskurs där omedelbara och synbara resultat blir viktiga som ett bevis på lärande. 

Pedagogernas didaktiska handlande för att motivera barnen att lära sig benämns som 

utmaningar. Nödvändigheten av ett kooperativt och ett verbalt kommunikativt samspel för 

lärande om (att teckna) fåglar betonas starkt i texten; pedagogerna hör hur barnen diskuterar, 

lyssnar, frågar och tänker tillsammans. 

2.1.4. Exemplet ”Bygg och konstruktion i förskolan”  

Textutsnittet jag har valt här beskriver bygg- och konstruktion med ettåringar och ingår i 

kapitel 7, Bygg och konstruktion med de yngsta. Det totala undersökningsmaterialet består av 

1877 ord fördelade på 135 meningar.   
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2.1.5. Ett påstående som ska motbevisas 

Författarens inledning av stycket tar avstamp i dikotomin ”före” och ”efter” Reggio Emilia. 

Före:  

På förskollärarutbildningen lärde jag mig att små barn inte kan samarbeta och inte bygga mer än 

fyra klossar högt.; s. 99. 

Efter: 

Men när man utmanar små barn att bygga tillsammans, i material som inte är självskrivna, smulas 

den bilden sönder. Allt handlar om barnsyn!; s. 99.  

Här presenteras också textens genomgående teman, det ena är att bygga högt. I de flesta av 

exemplen av barnens byggande framhålls att små barn kan bygga högt, vilket därmed blir ett 

bevis på vad ettåringar kan prestera:  

Ettåringarna samarbetar och bygger torn som är högre än dem själva, /…/.; s. 99. 

Nitton av meningarna handlar om att bygga på höjden. Någon annan konstruktionsform än 

den tornliknande uppmärksammas inte:  

tio papprullar placerade på höjden; s. 101. 

fyra träklossar på höjden; s. 101. 

Tuva bygger med fyrkantiga plastkuber på höjden; s. 101. 

Hon tar trästavar och placerar dem på varandra på höjden; s. 101. 

När de har lyckats få det hela hållfast består konstruktionen av nio stycken cirka 50 centimeters 

långa stavar placerade på varandra i fönstret; s. 102. 

Bettan [pedagog] såg att utmaningen var hur högt det kunde bli utan att rasa; s. 103. 

Ett andra tema handlar om barnens samspel/samarbete. Dessa begrepp omtalas i åtta 

meningar, i ytterligare sex meningar uttrycks samspelet mellan barnen såsom att de bygger 

tillsammans. Man vill att bygghörnan ska bli en mötesplats, orden möten/ mötesplats 

förekommer på nitton ställen i texten. Så här kan det låta: 

Vi pedagoger gick hela tiden in och uppmuntrade barnen att bygga tillsammans.; s. 100. 

Jag inbjöd barnen att samarbeta/…/.; s. 100. 

Jag kunde inbjuda till delaktighet och möten mellan barnen och materialet.; s. 100. 

Två pedagoger som främjar möten och skapar utmaningar mellan barnen och de pågående 

konstruktionerna.; s. 102.  
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Här beskrivs att pedagogerna behöver inta en mer aktiv roll; de ”uppmuntrar”, ”inbjuder” och 

”främjar” till samarbeten och möten. De är också motorer: 

I stället ska vi vara motorer, peppa på olika sätt/…/.; s. 99. 

På så vis blev jag en motor i konstruktionshörnan.; s. 100. 

2.1.6. Dikotomin 

Det övergripande/underliggande temat i texten identifierar jag som berättelsen om ett ”före” 

och ett ”efter” reggiodiskursen. Hela stycket börjar med ett påstående om en auktoritets 

(förskollärarutbildningen) ståndpunkt i dåtid: 

På förskollärarutbildningen lärde jag mig att små barn inte kan samarbeta och inte bygga mer än 

fyra klossar högt.; s. 99. 

Svar ges från nutid: 

Ettåringarna samarbetar och bygger torn som är högre än dem själva, /…/.; s.99. 

Författaren tycks ge sitt svar legitimitet med stöd av sin egen erfarenhet. Men de två 

divergerande påståendena om hur högt ettåringar kan bygga, kan också uppfattas som del i en 

diskursiv kamp mellan två opererande diskurser i förskolans sociala praktik, beskriven utifrån 

författarens perspektiv. De två diskurserna identifierar jag som en utvecklingspsykologisk 

diskurs och reggiodiskursen. Kampen om definitionen (eller artikulationen) av barnet blir en 

återkommande retorisk figur i texten:  

Fast tornet gång på gång rasar blir de inte ledsna, förutsatt att vi vuxna låter bli att förminska dem 

genom att säga: ”stackars dig…” I stället ska vi vara motorer, peppa på olika sätt/…/.; s.99. 

Mötet med ettåringarna fick mig att tänka över mina förutfattade meningar om vad små barn kan 

och inte kan.; s. 100. 

Genom att sitta med när barnen konstruerade, uppmuntra och utmana dem, försvann mina 

generella bilder av små barns konstruktionskunskaper snabbt.; s. 100. 

Det viktiga för oss på Solstrålen var att bryta alla generella bilder av vad små barn kan och inte 

kan.; s. 103. 

Texten kan ses som ett exempel på den berättelseform Ulla Lind kallar en Bekännelsens och 

frälsningens diskurs.  Bilden av det nya barnet, det kompetenta och det kunskapsskapande 

barnet träder fram på en samtida arena och den dåtida bilden av det ”gamla” barnet smulas 

sönder:  

På förskollärarutbildningen lärde jag mig att små barn inte kan samarbeta och inte bygga mer än 

fyra klossar högt.; s. 99. 

Men när man utmanar små barn att bygga tillsammans, i material som inte är självskrivna, smulas 

den bilden sönder. Allt handlar om barnsyn!; s.99.  
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Orden, meningarna, texten mejslar fram en alltigenom positiv bild av det nya barnets 

tillblivelse som blir svår att värja sig emot som läsare. Allt som skulle kunna uppfattas som 

negativt förpassas till ”mossig” dåtid.  I bekännelsens och frälsningens diskurs ritas kartan 

upp för både ”före” och ”efter”, där designas, namnges och nålas de diskursiva positionerna 

fast och ”vårt tänkande om ett händelseförlopp formas, utan att vi ens behöver lägga märke 

till det, efter berättelseformen.”
81

 De påstådda skillnaderna mellan de två diskursernas 

barnsyn ställs upp mot varandra som dikotomier: 

Ett ”stackars” barn med brister                           Ett kompetent barn som kan.                                                                

Ett barn i behov av skydd och omsorg                Ett barn som bör aktiveras genom utmaningar.                           

Ett generellt och förutbestämt barn                     Ett individuellt och oförutsägbart barn. 

2.1.7. Sammanfattande analys 

Det kompetenta och det presterande barnet  

I båda dessa textutdrag framträder diskursen om det kompetenta barnet. Barnen sägs 

överträffa tidigare förväntningar man haft på barn, de presterar ”mer avancerade teckningar” 

(Lyssnandets pedagogik) och ”högre byggen” (Bygg och konstruktion i förskolan). De 

utmanas, uppmuntras och bjuds in till samarbete och samspel främst av de vuxna men även 

av andra barn, i syfte att komma ”framåt, uppåt, vidare” i sitt lärande.  Barnen beskrivs 

däremot inte leka med varandra.
82

 Barnens olikheter används som en lärande drivkraft 

(Lyssnandets pedagogik). Det kooperativa lärandet framträder således som en idé om 

ömsesidig nytta. Pedagogernas uppgift är att aktivt driva på (lärandet) De ska:  

utmana/ peppa/ uppmuntra/ bjuda in  

samt vara  

motorer/ blåsbälgar (som får en aktivitet att glöda).  

Begreppsmetaforer strukturerar ett ämnesområde genom att framhäva eller dölja olika 

aspekter av det.
83

 Metaforerna här nedan hämtas från sportens, krigskonstens och 

företagandets värld trots att det inte är fråga om någon kamp i egentlig mening, men de ökar 

avståndet till den omhändertagande positionen:    
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drivkraft/ utmana/ peppa/ avancera.  

Orden framhäver också ett prestationsinriktat perspektiv på bild- och formverksamhet. Då 

pedagogerna i exemplet Lyssnandets pedagogik bedömer att barnen känner sig nöjda med vad 

de uppnått och sitter och tecknar fågelbilder tillsammans under tystnad uppfattar de det som 

stagnation i projektet.  

Stor vikt läggs vid att barnen ska kommunicera verbalt med varandra. Interaktionen mellan 

barnen beskrivs som oproblematisk:  

de tänker tillsammans/ diskuterar gärna/ är nyfikna på varandras bildlösningar/ ger 

varandra förslag och goda råd       

Eva Änggård konstaterar i sin studie att barns bildaktiviteter ofta är en social aktivitet där 

flera barn sitter och ritar tillsammans, men att de även kan fungera som en viktig möjlighet att 

”dra sig undan och dagdrömma utan att väcka personalens uppmärksamhet”.
84

 Vidare säger 

hon att barnens bildaktiviteter rymmer en dimension av social organisering där förhandlingar 

sker. Ett framträdande drag är hur barnen på olika sätt skapar allianser med varandra, vilket 

innebär att några inkluderas medan andra exkluderas från olika gemenskaper. Förhandlingar 

kan också handla om makt över material eller hur regler ska tolkas.
85

   

I exemplet Bygg och konstruktion i förskolan förefaller det vara viktigt att visa hur högt 

ettåringar kan bygga. Höjd är en mätbar och jämförbar storhet som här även blir ett mått på 

barnens prestationsförmåga.  

Arne Trageton beskriver en annan byggnadsprincip grundad i det topologiska rumsbegreppet. 

Det rör sig om ett ”nätverk av ställen (topos), med omätbara kvalitativa egenskaper, baserade 

på relationer som närhet, avstånd, ordningsföljd, inneslutning och kontinuitet.”
86

 Här blir det 

inte meningsfullt att mäta och jämföra kvantitativa egenskaper. Trageton menar att det 

topologiska rumstänkandet är typiskt för de yngre barnen i förskolan, men att de flesta vuxna 

inte uppfattar den typen av konstruktioner som avsiktliga, utan ser det mest som slump-

mässiga formationer.
87
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2.2. Reggiodiskursen som nätverk och projektsamarbete 

Förskolan där jag arbetar deltar, som tidigare nämnts, i ett projektsamarbete med Reggio 

Emilia institutet. Syftet med detta samarbete har formulerats av projektets styrgrupp, som 

består av medlemmar i Reggio Emiliainstitutet och delar av dess styrelse:  

Att fördjupa Reggio Emilia Institutets och samarbetsförskolornas kunskap kring hur pedagogisk 

dokumentation och projekterandet ur de hundra språkens perspektiv i mötet med de förtydligade 

målen i den reviderade läroplanen med fokus på matematik, språk och kommunikation samt 

naturvetenskap och teknik leder till konsekvenser för helhetssyn och organisation som bidrar till 

förskolan som en demokratisk mötesplats.
88

 

Inför vår nätverksträff i oktober 2013 fick vi i uppgift att ta med oss observationer från våra 

förskolor som vi skulle arbeta med i mindre grupper. Vi ombads ha särskilt fokus på ”Hållbar 

utveckling, ”100-skpråklighet” samt ”Innehåll kopplat till värde” när vi diskuterade våra 

observationer. Följande händelser utspelar sig under sista dagens eftermiddag. 

2.2.1. Filmen  

Efter att ha arbetat i mindre grupper under en större del av dagen valde en av mötets två 

fokushållare, tillika medlem i projektets styrgrupp, ut en observation i form av en kort film 

från en leraktivitet som vi alla ser gemensamt. Ateljépedagogen som tagit med sig filmen 

samt medverkar i den, presenterar kort bakgrund och samanhang innan vi får se den. De har 

på förskolan tittat på bruksföremål som lerfat och skålar. Ateljépedagogen har visat barnen 

olika hantverkstekniker som tumning och ringling. Sedan har barnen själva fått pröva på och 

öva sig (under handledning av pedagogen) i dessa tekniker. Följande beskrivning av filmen 

bygger på mina minnesanteckningar.  

Filmen som är ganska kort, inte längre än 5 minuter, visar två flickor i 5 årsålden och ateljé-

pedagogen. De både flickorna sitter vid ett bord, mitt emot varandra. Pedagogen sitter vid 

kortändan av bordet, mellan barnen. Barnen arbetar med att ringla varsin skål. Det ena barnets 

skål är avsevärt högre än den andras. Det är också barnet med den höga skålen som pratar 

mest och främst med pedagogen. Det andra barnet sitter tyst, böjd över sin lerskål och rullar 

en lercylinderform, långsamt och lite försiktigt. Hennes skål är inte bara mycket lägre än 

kamratens, ”väggen” på skålen har dessutom sjunkit ihop på ett ställe så den är inte jämnhög 

runt om. Barnet med den högre skålen resonerar med pedagogen kring sin lärprocess i 

ringeltekniken. Hon beskriver hur hon hade stora problem i början, men att nu kan hon. 
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Pedagogen bekräftar entusiastiskt det hon säger och påpekar också att hennes skål har blivit så 

hög. Under det att samtalet pågår mellan dem är barnet samtidigt hela tiden uppmärksam på 

vad flickan mitt emot gör och fäller kommentarer kring det då och då. Hon frågar vid ett 

tillfälle om kompisen vill ha hjälp. Flickan mitt emot säger inget, hon skakar bara på huvudet 

utan att se upp. Hon fortsätter att rulla leran. Efter en liten stund går hennes cylinderform av 

och i samma ögonblick kommenterar det andra barnet det.  Hon riktar sig till pedagogen och 

säger: -Titta, den gick sönder! Efter en kort stund förstår man att det har kommit in ytterligare 

en person i rummet. Pedagogen vänder sig om och säger ungefär: -Så här koncentrerad har jag 

inte sett xx tidigare.  Hon vänder sig till det ”tysta barnet” och säger: -Var det pappa som 

kom? Strax efter det är filmen slut. 

2.2.2. Diskussionen  

När vi sedan diskuterar filmen blir det tydligt att den kan tolkas och förstås på mer än ett sätt. 

Frågeställningen som fokushållaren tycks vilja väcka handlar om, så som jag förstår det, 

huruvida en Reggio Emiliainspirerad praktik även kan omfattas av handledning i hantverks-

tekniker. Många uttrycker att de tycker att pedagogen var positiv, att hon hade tilltro till 

barnens förmåga och en fin ton när hon samtalade med dem. Det barn som var mest aktivt 

verbalt beskrivs av flera som empatiskt när hon ville hjälpa det andra barnet. Hennes tilltro till 

den egna förmåga ses som stark och förstärks ytterligare av pedagogens positiva inställning 

menar man. Det tysta barnet beskrivs ”sitta och jobba i det tysta”, som ett annat sätt att arbeta 

på. Andra röster som hörs är kritiska till att aktiviteten, som de uppfattar det, hade som mål att 

färdigställa en produkt och att produkten har blivit viktigare än själva processen och 

utforskandet av leran. Ateljépedagogen menar å sin sida att det också för barnen är viktigt 

med ”saker”. Vi vuxna omger ju oss med vackra föremål som vi tycker om och vill ha. Varför 

ska vi inte tillåta barnen detsamma undrar hon.   

Fokushållaren ställer frågan om man inte kan se ”lärandet av tekniken” som produkten i det 

här fallet.  

De ståndpunkter som kommer till uttryck här skulle kunna tolkas som två olika sätt att se på 

syftet med en skapande aktivitet, att det antingen ska leda fram till en produkt eller att det är 

en undersökande process. Men det finns också de i gruppen som menar att man inte behöver 

dra en så skarp linje mellan dessa synsätt; det ena behöver kanske inte utesluta det andra.  
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En aspekt som diskussionen bara snuddade vid var att aktiviteten vid lerbordet skulle kunna 

uppfattas som en konkurrenssituation med tydliga prestationskrav, där det ena barnet enligt de 

kriterierna riskerade att misslyckas. Utifrån en sådan tolkning blir den positiva värderingen av 

såväl pedagogens som barnens agerande och utsagor inte självklar. 

2.2.3. Sammanfattande analys 

Ideal och tabu 

I många sammanhang används idag metaforen ”glasögon” för att beskriva hur olika 

perspektiv kan anläggas på fenomen i tillvaron. Metaforen ”glasögon” blir dock i någon mån 

missvisande. Vi luras lätt att tro att perspektiv är lika lätta att hänga av och på näsan som 

glasögon är (och att vi därigenom ser något ”klarare”).      

I den barnsyn som i hög grad präglar Reggio Emilias filosofi är begreppet det kompetenta 

barnet betydelsefullt. Det utgör en del av det raster eller ”glasögon” som vi förväntas betrakta 

barn genom i den kontexten. I en mening kan man också förstå denna barnsyn som ett ideal, 

inte bara i reggiodiskursen, utan också i andra sammanhang i en samtida syn på barn.
89

 Och 

om synen på barnet som kompetent är det ideala torde en syn på barnet som inkompetent vara 

tabu. Ett sådant tabu skulle förklara varför det inte ens går att uppfatta att ett barn framstår 

som inkompetent i jämförelse med ett annat barn i en viss situation. (Därför att inga barn 

tillåts att ses som inkompetenta.) Tabut gör det också nödvändigt att helt bortse ifrån att det i 

leraktivitetens upplägg finns inslag som styr mer mot konkurens och jämförande än till 

uppmuntran av empati och ett gemensamt lärande. Det dialogiska omedvetna, ett begrepp 

hämtat från diskurspsykologin, beskriver en sådan bortträngningsprocess:  

Vissa rutiner i talandet gör somliga teman möjliga och tabuiserar andra så att yttranden inte bara 

uttrycker något utan också kan bidra till bortträngning.
90

 

Jag samtalar med deltagarna från min egen förskola på väg från nätverksträffen. Även bland 

oss är meningarna delade och representerar i stort eftermiddagens olika uppfattningar i 

nätverksgruppen. En av kollegorna uttalar sig om filmens innehåll på det sätt som några 

försiktigt framfört under mötet, hon anser, liksom de och även jag själv, att det i leruppgiften 

uppstod en konkurrenssituation med ett underförstått krav på prestation. Men den här upp-
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fattningen gjorde sig inte hörd i diskussionen utan lät sig överröstas av andra ståndpunkter 

och perspektiv. Själv upplevde jag ett starkt obehag bara inför tanken att ge uttryck för min 

uppfattning i den stora gruppen.                                                                                                       

Diskurser reglerar villkoren för vad som är möjligt att uttrycka och göra säger Ulla Lind.  Vi 

är hänvisade till de identifikationsmöjligheter som ges av diskursen. Reflexivt installerar vi 

oss och intar positioner från vilka vi har möjlighet att agera.
91

  

2.3. Intervju med Britt-Marie  

Jag vänder mig till min kollega som också var med på nätverksmötet i egenskap av den 

”ohörda” rösten och ber att få intervjua henne, viket hon accepterar. Fältanteckningarna från 

nätverket låg länge och ”skvalpade” i mitt uppsatsmanus, men kom så småningom att bli en 

viktig del av mitt empiriska material. Det är anledningen till tidsglappet mellan själva 

händelsen och intervjun. Kollegan och jag har dock, som redan nämnts, haft flera informella 

samtal som kretsat kring denna händelse. Intervjun görs av praktiska skäl i hennes hem.                                                                                                                                                   

Britt-Marie utbildade sig till förskollärare i slutet av 1970-talet och har arbetat i förskolan 

sedan dess. Vårt samtal varar cirka en timme och bandas av mig. I samtalet utkristalliserar sig 

några teman vilka också får rama in redogörelsen för samtalet; Det kooperativa lärandet. 

Processer, produkter och nytta. Empati. Kompetenta barn. Birgitta Kullberg skriver att den 

formella intervjun inte har några förutbestämda frågor, men att forskaren har med sig, 

nedtecknat eller i tankarna, några områden som ska beröras.
92

  I Britt-Maries och mina 

tidigare samtal har ovanstående ämnesområden redan berörts, därför tar jag också med mig 

dem i tankarna inför intervjun. Min föresats är att ställa öppna frågor till Britt-Marie, men 

mina egna minnen från vår gemensamma erfarenhet blandar sig emellanåt i samtalet, på gott 

och på ont.  

Stockholm onsdag 22 januari 2014 

Jag börjar med att fråga Britt-Marie vad hon kommer ihåg från filmen som vi såg på 

nätverksträffen. Britt-Marie ger en sammanfattning av filmen som i stort stämmer med min 

tidigare beskrivning av den. Hon beskriver den ena flickan som ”att hon blev glad, att hon 

lyckats.” Den andra flickan säger hon ”sitter kroppsligen väldigt ihopsjunken över sitt arbete 
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som om hon skyddar för insyn kan man nästan säga, som om ingen ska se vad hon håller på 

med.” Britt-Marie tycker inte att det verkar finnas någon gemenskap mellan barnen.   

2.3.1. Det kooperativa lärandet 

Vi kommer in på och pratar om det kooperativa lärandet. Kan man se något av ett gemensamt 

lärande i den här situationen? 

B-M: Nej, det tycker inte jag. I en sådan situation ska det vara mer öppet mellan barnen och det 

ska föras en dialog… och det fanns ingen dialog mellan barnen. Och det fanns ingen glädje… eller 

en var glad för att hon hade lyckats och hon ville kanske att den andra skulle dela hennes glädje, 

men eftersom de höll på med samma sak så blir det ju inte så. Jag tycker inte att det var något 

kooperativt lärande. Det var mer att hon talade om för den andra hur man skulle göra fast hon inte 

bett om hjälp.                                                                                                                                           

Faran är om det är en som ska lära ut och också är den som gör ”rätt” och det är nog ganska svårt 

för barn är ju inte så där jätte… vad ska vi säga… de kan inte sätta sig in i riktigt den andres 

situation heller. De är överlyckliga över sin egen situation så det kan bli svårt. 

G: På vilket sätt då? Hur menar du? 

B-M: Att den andre känner sig… tillplattad. Om andra barn ska lära ut. Det är helt… ett 

kooperativt lärande där man är bekväm och sitter flera stycken och gör något roligt tillsammans 

och man ber om det, men de här som alltid ska göra fast ingen har bett om det och som ska tala om 

hur alla andra ska göra, det skapar ingen bra situation och då blir det inget bra kooperativt lärande. 

2.3.2. Processer produkter och nytta 

Jag frågar Britt Marie vad hon minns från gruppens diskussion om synen på skapande som 

processer eller produkter. 

G: Det handlade så mycket om en produkt tyckte några och vi brukar ju alltid framhålla processen, 

så det blev ju som två olika läger i diskussionen, men sen var det ju fler åsikter som kom fram... 

B-M: Jaa, det var... 

G: Kan du berätta vad du kommer ihåg? 

Britt-Marie berättar att hon minns hur någon i gruppen tog upp att det är viktigt med 

utmaningar och att lära ut tekniker: 

B-M: … därför att de hade varit med om pojkar som bara sprang omkring, de jobbade med 

berikande material men det blev aldrig någonting sa de, och det ifrågasätter jag därför att barn 

brukar inte göra ingenting, däremot kanske inte vi ser värdet i det de gör. Men det är två skilda 

saker. 

G: Mhm. Ja? 

B-M: Och jag tycker att det är en konstig syn, att det är vi vuxna som ska bestämma vad som är 

viktigt för barnen… det är vad barnen tycker är viktigt som är viktigt. 

Britt-Marie menar, så som jag förstår det, att vad barn upplever som meningsfullt och 

meningsskapande, och vad pedagoger och vuxna anser att barn behöver få till sig inte alltid är 
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samma sak. Mötets fokushållare undrade om man inte kunde se lärandet av tekniken som 

produkten i den leraktivitet som visades i filmen. Pedagogen som Britt-Marie refererar till 

ovan tyckte det var viktigt att ge barnen utmaningar, till exempel i form av lärande av 

tekniker. Både fokushållaren och pedagogen argumenterar i någon mening för nyttan med att 

lära sig en teknik. Det kan så småningom generera ”vackra” och nyttiga bruksföremål eller få 

pojkar att sluta ”bara springa omkring”. Syftet med estetisk verksamhet blir i denna mening 

att vara bra eller nyttig för något annat än sig själv.  

2.3.3. Empati  

G: Jag minns det som att det var några som… alltså diskussionen handlade ju mycket om det var 

en process eller produkt, vilket som är viktigast. Men det var också några röster som uttryckte sig 

om barnens interagerande med varandra. Det var bl.a. några som tyckte att flickan som hade 

”lyckats” så bra även var väldigt empatisk och ville hjälpa sin kompis. Där blev det någon slags 

diskussion så det måste ju ha varit någon som sagt något annat också. Minns du något kring det?  

B-M: Ja det var nog flera som sa… vi tyckte nog i vår grupp. 

G: Men var det någon som lyfte det i den stora gruppen? 

B-M: Näe det gjorde man inte… och vad empati är för någonting. Är empati när jag har lyckats 

och någon annan har misslyckats och jag ska hjälpa den rätt. Jag vet inte om det är empati. Men 

det är klart, man vill ju känna sig duktig alltså, det vill man ju som barn och det vill man ju som 

vuxen också. Det är ju därför vi vill vara där och hjälpa till hela tiden. Och peta i allt. 

G: Mm. [fnissar]. 

B-M: För vi vill också vara duktiga. 

Under nätverkssammankomsten blir jag själv överraskad av hur majoriteten av mötes-

deltagarna uttalar sig om interagerandet mellan barnen på filmen som något så odelat positivt. 

Hur kan filmen förstås, värderas och tolkas på så olika sätt? Britt-Marie ser liksom jag ett barn 

som är mån om att stärka sin position som det ”bättre” i förhållande ett annat barn, medan 

många andra ser samma barn som hjälpsamt och empatiskt.   

Flera av deltagarna kommenterade också att pedagogen har en fin ton i samtalet med barnen 

och påstår att hon har en stor tilltro till deras förmåga. Jag hör pedagogen bekräfta det ena 

barnet i positiva och berömmande ordalag men knappt alls tala med det andra barnet, men 

som tidigare nämnts är det här något jag undviker att uttala högt under mötet.                            

Kritik som underminerar synen på det kompetenta barnet underminerar samtidigt synen på 

den kompetenta pedagogen. Det riskerar att placera dem båda i berättelsen om det ”då” som 

vi har lämnat i och med att vi har inträtt i reggiodiskursens ”nu”, vilket skulle ses som en 

paradox. Diskursen erbjuder inte någon position varifrån det kan påtalas hur vi som vuxna 

riskerar att skapa en situation som producerar en känsla av brist hos ett barn, vilket kan ses i 
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analogi med vad Vivian Burr framhåller om att det i en bestämd världsbild blir naturligt med 

vissa former av handlingar medan andra blir otänkbara.
93

 

2.3.4. Kompetenta barn 

Jag frågar Britt-Marie hur hon förstår begreppet det kompetenta barnet. Hon resonerar kring 

hur barn vill göra oss vuxna till lags i det mesta, så även när det handlar om skapande arbete. 

B-M: De ser när vi blir glada och (skrattar till) och känner… oh titta! Och då känner de här andra 

då… att det är de barnen som gör rätt… Det blir väldigt mycket rätt och fel egentligen… 

Lite senare ser hon tillbaka på sina egna erfarenheter:  

B-M: Det kan man ju se på alla oss som inte har jobbat mycket med skapande saker… man fick ju 

lära sig från man var liten att du kan ju inte måla eller du kan inte rita eller du kan inte det eller 

det… därför att det var mallar man skulle uppfylla för att tycka att man kunde göra rätt… och dit 

vill vi väl inte?  

Här jämställer hon och kopplar sina egna erfarenheter av att vara barn/elev till hur hon sett 

förskolepedagoger arbeta med barns skapande i dag:  

B-M: Men ibland så tror man det, när det ska vara rätt färger på äpplet när man är i två-årsåldern… 

det är ju liksom… direkt larvigt!  

[…] När de (barnen) håller på med lera så ser vi ju att de håller på mycket med symboler… 

alltså… de berättar vad… det har inget att göra med hur de ser ut. Men det behövs ju inte, för de 

har ju fantasin. De leker. Oavsett om de jobbar med lera eller ritar eller målar så är det oftast en 

lek. De leker någonting eller har en berättelse som de återberättar om man sitter med … 

G: Mm. 

B-M: Och varför ska vi in och peta och göra den på riktigt? 

G: Mm. 

B-M: För i kreativiteten ligger ju att de kan se det… som vi inte ser. 

G: Det är fantasin som utvecklas hos barnen? 

B-M: Ja. Och det är den de behöver utveckla. Alltså vi vet ju idag… vi behöver inte fler människor 

som tänker rätt.  

G: Nej? 

B-M: Vi behöver fler människor som tänker själva. 

G: Ja [skrattar]. 

Britt-Marie tycker att vi jämför barn med varandra i högre grad idag:  

B-M: … och just det här att man jämför. Jag tycker faktiskt att man har börjat jämföra barn mer… 

G: Jaha?  
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 Se tidigare redogörelse för det dialogiskt omedvetna i denna text, s. 35.  
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B-M: … Genom det här sättet att tänka. 

G: Genom vilket då sätt att tänka menar du? 

B-M: Att barn är kompetenta. 

G: Jaha. Ok? 

B-M: Genom att vi värderar… eller vi blir så lyckliga när barn gör som vi förväntar oss istället för 

att vi blir lyckliga av att de gör vad vi inte har förväntat oss.  

2.3.5 Sammanfattande analys 

Jag har här valt att betona två teman, kooperativt lärande och kompetenta barn därför 

att dessa områden är av särskilt intresse för min studie.  

Kooperativt lärande 

När jag frågar Britt-Marie om hon kan se ett gemensamt lärande mellan de två flickorna i 

filmen svarar hon nej. Sedan beskriver hon hur en situation bör vara utformad för att ett bra 

kooperativt lärande ska ske:  

Det ska vara mer öppet mellan barnen.  

Det ska föras en dialog mellan barnen. 

Man är bekväm och sitter flera stycken och gör något roligt tillsammans.  

Att kategoriskt avfärda möjligheten till ett gemensamt lärande i mindre bekväma situationer 

kanske inte låter sig göras så enkelt. Ett gemensamt lärande behöver inte vara ”snällt”.
94

  Men 

i reggiodiskursen tenderar ett gemensamt lärande att idealiseras, vilket bristen på mindre 

”ädla” beskrivningar pekar på. I exemplet Lyssnandets pedagogik framställs interaktionen 

mellan barnen som oproblematisk, näst intill idyllisk. Exemplet filmen/diskussionen på 

nätverksmötet belyser hur bortträngningsmekanismer och tabun riskerar att blockera 

problematiserande tolkningar av barns och pedagogers kommunikation.  

Kompetenta barn 

Britt-Maries associationer till begreppet det kompetenta barnet ger följande uppställning:                                   

Rätt och fel                                                                                                                                                                

Mallar                                                                                                                                                                                

Tänka rätt                                                                                                                                                                               

Göra riktigt                                                                                                                                                                       
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 Jfr Eva Änggårds resonemang om inkludering, exkludering och maktutövning i denna text, s. 32. 
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Jämförande av olika barn                                                                                                                                                         

Bestämda förväntningar på barn  

Britt-Maries yttranden får i någon mån stöd av vad forskare har uppmärksammat under senare 

tid. Att enbart tänka, tala om och definiera barn i termer av kompetens är ett alltför ensidigt 

sätt att se på barn säger Liselott Mariett Olsson. Det riskerar att bli starkt reglerande.
95

  

Även Eva Änggård tar upp problematiska aspekter av begreppet. Att se på barn som 

kompetenta kan förstås som en essentialistisk föreställning om individen som rationell och 

autonom. Vårt handlingsutrymme begränsas i hög grad av de konstruktioner och strukturer 

som råder i ett givet samhälle. En annan begränsning man bortser ifrån när man framställer 

barn som ”aktörer med handlingsfrihet” ligger i barns kroppar och har med biologi och 

mognad att göra.
96

  

Skolverkets utvärdering, Tio år efter förskolreformen drar efter sin granskning slutsatsen att 

”barns utveckling, prestationer och färdigheter kartläggs och bedöms i ökad omfattning” 

idag.
97

 Bedömning av yngre barns utveckling och lärande kan kopplas till vår tids marknads-

orientering och individualisering menar Ann-Christine Vallberg Roth.
98

  

Empati 

Britt-Marie ställer sig frågande till hur hon menar att flera av mötesdeltagarna använder 

begreppet empati. Det handlar egentligen mer om den egna ”duktigheten” och att hjälpa 

någon annan att ”göra rätt” enligt Britt-Maries resonemang.  

Processer produkter och nytta 

Det här var ett tema som flyktigt berördes i intervjun. Britt-Marie ställer upp att ”måla äpplen 

i rätt färg ” mot barns möjlighet att fantisera och leka. Hon ställer även vuxnas rätt att 

bestämma värdet eller ”nyttan” av en estetisk aktivitet mot barns egen rätt att avgöra vad som 

är meningsskapande för dem. 
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 Olsson (2009), s. 13. 
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 Änggård (2005), s. 3 f. 
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 Skolverket (2008), Tio år efterförskolereformen-Nationell utvärdering av förskolan: Stockholm, s. 104. 
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 Vallberg Roth, Ann-Christine (2010), ”Bedömning i förskolans och skolans individuella utvecklingsplaner.1.” 
Ingår i Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius (red.) Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik, 
Lund: Studentlitteratur, s. 49. 
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Mellanspel 

Fantasi, lek, kreativitet och krävande arbete  

Vid ett tillfälle satt jag tillsammans med en grupp treåringar vid lerbordet på avdelningen. Ett 

av barnen, T gjorde ett flygplan sade han. Han försökte fästa två mindre lerformer på en större 

form, men så fort han lyfte konstruktionen så föll de mindre delarna av. Jag uppmanade 

honom att försöka trycka dit ”lervingarna” lite hårdare. Samtidigt tänkte jag på hur detta 

tillfälle för en del skulle setts som ett guldläge att presentera slickers (”lerklister”) på. 

(Slickers har av någon anledning väldigt hög status i förskolan) 

Ett annat barn påkallade min uppmärksamhet och när jag efter en stund vände mig till T så 

hade han löst vingproblemet alldeles själv och på ett sätt som jag aldrig hade kunnat tänka ut. 

Han hade helt enkelt tagit ett av lerverktygen och stuckit det genom storformen. 

         

Nu hade det blivit ett flygplan som man kunde hålla i och fara omkring i luften med, svisch!  

Här får, som jag ser det, synen på syftet med aktiviteten stor betydelse också för synen på vad 

som är kvaliteten med utfallet av den. Om syftet vore nyttan av att lära sig en teknik som kan 

leda till hållbara lerföremål så togs den möjligheten inte tillvara här. Om aktivitetens främsta 

syfte däremot var att leka och på lekens premisser möjligen även utveckla fantasi, kreativt 

tänkande och problemlösning så finns det flera kvaliteter att framhålla.  

Barnen initierar själva aktiviteten, de tar fram leran, börjar bearbeta den under ”fria” samtal 

med varandra och mig. De har inte ålagts någon uppgift utan vad de gör styrs snarare av 

stundens ingivelse som kan vara en egen idé eller genom att ta intryck från kompisen bredvid. 

Barnen formar och omformar leran utan några krav på prestation. Det är lekens rörelse som är 

motorn och meningen i det här fallet så som jag ser det.  

T kan ha haft en idé om att göra ett flygplan från början eller så var det kanske lerans form 

som i någon fas av bearbetningen fick T att associera till en flygplanskropp. Men för att ett 
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flygplan ska kunna flyga, det vill säga, kunna lyftas med handen och föras hit och dit i luften 

som om det flög blir det nödvändigt att tillverka vingar. T gör flera försök med att trycka fast 

två mindre lerformer på den stora formen utan att lyckas lyfta planet utan att de trillar av. Nu 

har T ett problem som han behöver lösa och det stimulerar hans kreativitet därför att hans 

motivation är stark; han vill leka att han flyger med flygplanet. Man kan förmoda att T lägger 

ner en hel del kraft på att söka en lösning på det här problemet. Det han har framför sig på 

bordet är olika lerverktyg, ett av dessa sticker han genom lerformen och med den möjlighet 

som fantasin ger blir det vingar att flyga med. Syftet, som är att tillverka vingar, vägleder hans 

blick och vidgar hans föreställningsförmåga. 
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3. Tolkning och resultat 

3.1. Ett barn har hundra språk men berövas nittionio 

3.1.1. Knuttecken i reggiodiskursen 

Följande uppställningar åskådliggör hur det kompetenta barnet och den kompetenta 

pedagogen, två priviligierade tecken i reggiodiskursen, ges betydelse utifrån hur de förbinds 

(ekvivalerar) med andra tecken. Varje tecken/ord som ger betydelse åt ett priviligierat tecken 

har sin motpol i ett tecken/ord som medverkar till att definiera vad det priviligierade tecknet 

inte är. Med dessa ”motpolsord” uppställda bredvid varandra blir det tydligt hur de värderande 

beskrivningarna av kompetenta barn och kompetenta pedagoger stänger ute (tabuiserar) andra 

sätt att förstå barn och pedagoger. Styrkan i den positiva värderingen ger motsvarande negativ 
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 Karin Wallin (1996), Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber, s. 9. 

Rubriken ovan är titeln på Loris Malaguzzis 

dikt här bredvid. När jag nu vänder tillbaka 

till frågeställningar och syfte med denna 

studie tar jag avstamp i detta yttrande som 

centralt i organiseringen av den svenska 

reggiodiskursen.   

Ett barn har hundra språk men berövas 

nittionio har kommit att bli en devis och ett 

varumärke för Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. Malaguzzis dikt i sin helhet 

uttrycker alla de nyanser och paradoxer som 

kan rymmas i en människa. En organisation 

eller en rörelse kan inte rymma den typen av 

paradoxer, utan kräver en högre grad av 

enhetlighet och konsekvens. Det som blir 

kvar är den enkla och begripliga bilden av 

stölden, brottet som har begåtts och behovet 

av upprättelse. 

Barnet har hundra språk 

Hundra händer 

Hundra tankar 
Hundra sätt att tänka 

Att leka och att tala på hundra alltid hundra 

Sätt att lyssna 
Att förundras att tycka om 

Hundra lustar 

Att sjunga och förstå 
Hundra världar 

Att uppfinna 

Hundra världar 
Att drömma fram. 

Ett barn har 

Hundra språk 
(och därtill hundra hundra hundra)  

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 
Skiljer huvudet och 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, i översättning av Anna Barsotti 99  
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värdering av motbilden. Tabellen tydliggör också med vilken konsekvens (berättelsen om) ett 

utvecklingspsykologiskt synsätt produceras som en central motdiskurs i reggiodiskursen.  

Efter dessa två uppställningar redogörs för ytterligare en viktig diskursiv kategori och ett 

knuttecken, myten som organiserar det sociala rummet i reggiodiskursen.                                                                                                                                         

3.1.2. 

Det kompetenta barnet som nodalpunkt och mästersignifikant i 

reggiodiskursen               

 

Det presterande, reglerade och mätbara barnet                                                                                       

Barnen i studiens olika exempel beskrivs i hög grad utifrån sina prestationer.                            

De ritar avancerade teckningar: ”Vi försökte på olika sätt utmana de barn som vi såg var 

intresserade genom att avancera tecknandet.”                                                                               

De är socialt kompetenta och bygger höga torn: ”Ettåringarna samarbetar och bygger torn som 

är högre än dem själva.”                                                                                                                       

Barnen får i uppgift/utmanas att lära sig komplicerade hantverkstekniker som tumning och 

ringling. 

 

 

Konstruktionen av det kompetenta barnet och dess motbild i reggiodiskursen: 

Läranderummet 
                                                             

Barn som kan                                                   

Ett kapabelt barn med förmågor 

Individuella barn med en 

drivkraft och lust att lära, 

positiva, aktiva, nyfikna, socialt 

kompetenta, kommunikativa och 

samarbetsvilliga 

                                                             

”Konstnärlighet”                                                     

                                        

Omsorgsrummet                                 

Barn som inte kan                                 

Ett stackars barn med brister                                                 

Generella barn som är nöjda med 

vad de kan (just nu), som knappt 

behöver anstränga sig, barn som 

gör något automatiserat - ”på 

löpande band”, och som inte 

kommuniserar verbalt med 

varandra                                                                                                                                   

Lek                                                  

Kommentarer:                                                                                                                                                                                        

Det kompetenta barnet identifierar 

jag utifrån studiens olika exempel 

som ett priviligierat tecken och en 

nodalpunkt i reggiodiskursen.                                                            

Att vara ett kompetent barn blir en 

central subjektsposition som 

erbjuds barnet i en Reggio Emilia 

inspirerad förskolediskurs därför 

blir det kompetenta barnet också 

en Mästersignifikant.                                                                              

Möjlig konsekvens: Utifrån denna 

position riskerar barns omsorgs-

behov att inte bli erkända eller 

tillgodosedda. 
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3.1.3. 

Den kompetenta pedagogen som nodalpunkt och mästersignifikant i 

reggiodiskursen 

 

Från dagisfröken till professionell, kompetent och utmanande pedagog 

Denna studie har rört sig kring vad reggiodiskursen inneburit i form av möjligheter och be-

gränsningar för barns estetiska handlande. Med blicken riktad mot de möjligheter som Reggio 

Emiliainspirationen öppnat för en yrkeskår dominerad av kvinnor, blir det tydligt hur viktig 

artikuleringen av barnet är i sammanhanget. De nya subjektspositioner som blir möjliga för 

denna yrkesgrupp är helt beroende av en ny syn på barnet. Konstruktionen av ett kapabelt 

barn som drivs av lust att lära och utforska ställer krav på och gör det möjligt att vara en 

professionell och kompetent lärare. Läraryrkets status tenderar att öka ju högre upp i 

utbildningskedjan läraren befinner sig. Men den förskjutning som skett då förskolans praktik 

gått från att ses som en omsorgspraktik till att alltmer uppfattas som en lärandepraktik har 

även flyttat fram förskolepedagogers position i den hierarkiska ordningen.
100
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 Vallberg Roth(2001), ”Läroplaner för de yngre barnen. Utvecklingen från1800-talets mitt till idag.” Artikel i 
Pedagogisk forskning i Sverige 2001, årg.6 nr.4. s. 258 f. 

Konstruktionen av den kompetenta pedagogen och dess motbild i reggiodiskursen:                           

Läranderummet  

Det blir den Reggio Emiliainspirerade 

pedagogens uppgift att återupprätta det 

bestulna barnet  

En drivande lärare med förmåga att ge de 

rätta utmaningarna i form av avancerade 

uppgifter, att vara en motor och blåsbälg 

som peppar och får aktiviteter att glöda 

Att utmana barn att göra 

Att coacha barnet 

Subversiv, anti-auktoritära direktiv 

 

Visuella (synbara) bevis                                 

 

Omsorgsrummet  

Ser ett stackars barn med brister                            

 

En ställföreträdande mor som 

tar hand om, skyddar och 

tröstar                                                                                                                               

                                                                     
Att låta barn vara 

Att leda barnet              

Rutiniserande, auktoritära 

pekpinnar                                                    

                                                    

Icke-visuella resultat 

 

Kommentarer: 

Den kompetetenta och coachande 

pedagogen urskiljer jag som en 

annan viktig nodalpunkt i reggio-

diskursen                                                                                                                                                         

Den kompetenta pedagogen kan 

tillika ses som Mästersignifikant. 

Den kompetenta pedagogen (och 

coachen) är en perfekt matchning 

till det kompetenta barnet och 

utgör därför en oundviklig (och 

åtråvärd) subjektsposition i en 

Reggio Emilia inspirerad 

förskolepraktik. 

Möjliga konsekvenser: Barns 

nödvändiga perioder av 

regression kan bli svåra att 

medge, liksom förståelsen av barn 

som beroende och behövande.       
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Det barn gör (eller presterar) blir även ett kvitto på vad pedagogen gjort eller ”iscensatt för att 

göra lärande möjligt”. Positionen den kompetenta pedagogen blir därför starkt beroende av 

konstruktionen det kompetenta barnet.  

Läroplanen för förskolan betonar att: ”Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”
101

 Omsorg och omvårdande 

(rutiniserade) sysslor förbinds med den ställföreträdande modern, en subjektsposition som 

avvisas av reggiodiskursen. Därmed uppstår ett dilemma och en hegemonisk konflikt; Kan 

omsorg, skydd och tröst rymmas i den av diskursen erbjudna subjektspositionen eller måste 

dessa delar avvisas (”kasta ut barnet med badvattnet”)? Finns det dessutom en risk att barns 

behov av omsorg inte erkänns om omvårdnadssysslor också riskerar att leda till prestige- och 

positionsförlust för de vuxna? 

3.1.4.   

Myten eller organiseringen av det sociala rummet – Grupplärandets lov i 

reggiodiskursen 

Den italienska renässanskonstnären, uppfinnaren, matematikern, arkitekten, ingenjören, 

uppfinnaren, naturforskaren, musikern och filosofen Leonardo di Piero da Vinci har gett namn 

åt begrepp som universalgeni och renässansmänniska.  

I reggiodiskursen betonas gruppens lärande, gruppens samlade erfarenhet, kunskapsskapande 

och intelligens. Det finns en övertygelse om att ”/…/ grupplärande kan bli den högsta formen 

av individuellt lärande.”
102

  Man tänker och gör tillsammans: 

När barnen tecknade fåglar i början av projektet lade vi märke till att de gärna och ofta 

diskuterade tillsammans under tiden de tecknade. Att rita en fågel var i början en svår utmaning 

och det ledde till att barnen var nyfikna på varandras olika sätt att teckna. De behövde 

varandras förslag och goda råd. 

Vi pedagoger gick hela tiden in och uppmuntrade barnen att bygga tillsammans. 

Jag kunde inbjuda till delaktighet och möten mellan barnen och materialet. 

Den pedagogiska dokumentationen beskrivs som ett gemensamt arbetsverktyg: 

Den gemensamma tolkningen är oerhört viktig/…/ Syftet med att reflektera kring en 

dokumentation är inte att försöka att hitta ”sanningen”. Det som är intressant är att få syn på våra 
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olika sätt att förstå och sedan använda alla våra olika sätt att tänka när vi pedagoger står inför 

att välja nästa steg i arbetet med barnen.
103

  

Dokumentationerna är ett arbetsmaterial för pedagogerna att diskutera och lära av. Genom att 

tillsammans försöka förstå kan vi bli bättre pedagoger.
104

 

Föreställningen som produceras här är att människor i grupp gemensamt kan förstå ett 

fenomen, om inte ”sannare” så ändå på ett bättre sätt.
105

  

Olikheter och föränderlighet hos individerna beskrivs genomgående som en viktig 

utgångspunkt för gruppens lärande: 

Det är inte för att bli klara som vi anstränger oss utan för att det är meningsfullt att vara i 

rörelse.
106

  

Barns (och pedagogers) olikheter:  

/…/kan bli en lärande drivkraft.   

Lärmiljön som föränderlig och vikten av att i den miljön erbjuda en variation av material 

utifrån alla barns rätt ”/…/ att få bli på många olika sätt” framhålls.
107

 Om det finns något som 

tilltalar var och en, så kan barnen inspirera och ”smitta” varandra att våga prova nya 

tekniker.
108

 Enskilda barns individuella lärande bidrar således på detta sätt till gruppens 

samlade lärande.  

Leonardo Da Vincis geni har i organiseringen av reggiodiskursen omdirigerats från individ- 

till gruppnivå:  

De tecken på kvalitet som vi behöver spana efter är inte i första hand stolthet över individuella 

prestationer utan snarare uttryck för glädje, lekfullhet och viljan att vara delaktig i det vi 

tillsammans behöver rikta vårt lärande mot/…/.
109

 

3.1.5. Sammanfattande diskussion 

I Loris Malaguzzis dikt beskrivs kompetens som något sammansatt (komplext). Det handlar, 

såsom jag förstår, inte främst om hur många språk ett barn har möjlighet att utveckla, utan om 

att se hur dessa språk är sammanlänkade: ”Skolan och kulturen/ Skiljer huvudet och kroppen./ 
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Man ber barn: /Att tänka utan händer/ Att handla utan huvud”.                                                   

Kompetens, ett begrepp som kan kopplas till näringsliv och företagande, har kommit att bli 

något av ett modeord i vad som brukar kallas kunskaps- och kommunikationssamhället. Inom 

arbetslivet erbjuds personal kompetensutveckling i syfte att stärka företagets konkurrenskraft.  

Den statliga kompetensutredningen (SOU 1991:56) definierar begreppet som: ”förmågan att 

klara av de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet”
110

.                                     

Ur ett organisatoriskt perspektiv utgör individernas kompetens en organisations sammanlagda 

kompetens. ”Organisationens förmåga att ta tillvara och utveckla den samlade kompetensen är 

nyckeln till verksamhetens framgång.”
111

 

I organiseringen av det sociala rummet i reggiodiskursen blir föreställningen om ”olikhet som 

en tillgång” viktig att framhålla (såväl barns som vuxnas). Det intressanta sägs vara att få syn 

på alla pedagogers ”olika sätt att förstå” för att sedan använda allas ”olika sätt att tänka” inför 

”nästa steg i arbetet med barnen”. Förskolepersonalens olika sätt att tänka och förstå, inte 

generella idéer, blir således den kvalité (egenskap) som ska driva det pedagogiska arbetet 

framåt. Olika sätt att förstå blir därmed att jämställa med olika kompetenser och det 

pedagogiska utvecklingsarbetet kan delvis komma att styras utifrån rättvisefrågor mellan de 

vuxna.                                                                                                                                            

Denna studie belyser hur barns samspel beskrivs som oproblematiskt, näst intill idylliskt. På 

samma sätt tenderar de vuxnas samarbete att idealiseras. Samarbete förutsätts på ett 

oreflekterat sätt leda till något bättre. Men hur olika val- och beslutsprocesser går till, hur 

”allas olika sätt att se” smälter samman i ett gemensamt ”vi såg” redovisas inte.                           

Det kooperativa arbetssättet framställs gärna som en framgångssaga, det kan bli ”den högsta 

formen av individuellt lärande”. Positivt beskrivande ord som delaktighet, bjuda in, glädje, 

tillsammans, gemensamt, låser in begreppet i positiva värderingar, vilket kan göra det svårare 

att problematisera sådant som sorteras under grupplärande och samarbete.
112

                                                                                                                                                

Föränderlighet, att vara i rörelse, (tillstånd som förutsätter samtidighet), framhålls som 

viktigt och meningsfullt. Att erövra ”nu” innebär att bilden av det generaliserbara kan motas 

bort. Men att avvisa det generaliserbara tvingar också till ett varande i nu där oförutsägbarhet 

(men även godtycklighet) kan bli det enda möjliga då generella slutsatser inte medges.                                                                                   
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Efterspel 

Barns skapande av visuell kultur 

E målar vid staffliet med temperablock. Hyllan under staffliet blir plaskvåt. E ber om 

hushållspapper för att torka upp, vilket han får. Han doppar ner hushållspappret i vattnet och 

håller upp det framför sig, det är nu intensivt orangefärgat. Han tittar på det en stund, sätter 

fast det på sitt målarpapper och fortsätter sedan att måla. Barnet som sitter bredvid honom 

betraktar denna ”målarteknik” som uppstått av en slump och ber också om att få en bit 

hushållspapper som hon målar fast på samma sätt. Hon och ytterligare barn som är med vid 

samma tillfälle gör flera ”hushållspappersmålningar”.  

 

 

 

 

 

 

 

Det gick en tid. Barnen gjorde annat i ateljén, tejpade på olika sätt med maskeringstejp bland 

annat.  
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Efter några månader återupptog E på eget initiativ hushållspappersmåleriet. Nu var det fler 

barn som såg vad han gjorde och ville göra på samma sätt. 

 

Det här sättet att måla på har förmedlats från 

barn till barn. Tejpandet med maskeringstejpen 

uppstod även det utifrån barnens egna initiativ.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Maskeringstejpen som fäster målarpappret blir ofta en inte oviktig del av målningen. Barnen 

är inte styrda av konstnärliga konventioner i samma utsträckning som många vuxna är och 

målar på maskeringstejpen med samma omsorg som på pappret. 
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4. Avslutande diskussion 

Ett kompetent barn… 

Vad som blir möjligt att uttrycka och göra i en Reggio Emilia inspirerad verksamhet regleras 

av de subjektspositioner som diskursen erbjuder. Barnen i studiens exempel blir 

uppmärksammade, synliggjorda och positivt bekräftade utifrån hur nyfikna, socialt aktiva, 

kapabla, kunniga och ivriga att lära mer de är. Subjektspositionen det kompetenta barnet blir i 

den meningen tvingande.  

… speglar en kompetent pedagog  

Det kompetenta barnet matchas av den kompetenta pedagogen. De sätt att vara och bete sig 

på som ”märkvärdiggörs” hos barnen i studiens exempel blir samtidigt en bekräftelse på vad 

pedagogen gjort ”rätt”. En slutsats som dras i denna studie är att positionen den kompetenta 

pedagogen är starkt beroende av konstruktionen det kompetenta barnet och att den positionen 

ger pedagoger möjligheter till högre lärarstatus. Studiens resultat antyder också att synen på 

barns behov av omsorg riskerar att undervärderas då det förutsätter ett sätt att förstå barn som 

förbinds med en subjektsposition som bestämt avvisas av reggiodiskursen.  

Ett presterande barn 

Denna studie pekar även på att det kompetenta barnet förväntas vara ett presterande barn 

vilket får konsekvenser för barns möjligheter till estetiskt handlande. När barnen fortsätter att 

teckna fåglar, men under tystnad och med återupprepningar av bilduttryck i exemplet från 

boken Lyssnandets pedagogik, så uppfattar pedagogerna det som en stagnation i barnens 

lärprocesser och menar att de behöver utmanas för att ”komma vidare”. I skapande processer 

kan det emellertid vara lika viktigt med upprepningar, ja, till och med regression för att hämta 

upp eller förstå något. Det som någon kallar utmaning kan lika gärna vara en avledning från 

eller ett avbrytande av en sådan pågående process.                                                                        

I upprepningens till synes ”likadant” uppstår alltid skillnader, om än subtila, som öppnar upp 

för nya associationer och förskjutningar av perspektiv. En alltför stark iver att ”komma 

vidare” kan resultera i mer ytliga kunskaper och omöjliggöra den djupare förståelse och 

förtrogenhet som nås just genom upprepning.   
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Ett modernt barn 

Diskurser, identiteter och sociala rum etableras alltid relationellt, det vill säga de är något i 

förhållande till vad de inte är. Studiens olika exempel visar hur berättelsen om ett utvecklings-

psykologiskt synsätt representerar ”det andra” i reggiodiskursen. Det förhållandet framställs 

antagonistiskt, såväl uttalat som underförstått. Begrepp och paradigm ordnas i motsatspar 

(dikotomier) som antingen sorterar under ett utvecklingspsykologiskt synsätt eller ett Reggio 

Emiliainspirerat förhållningssätt.    

”Nu” utgör en viktig identitetsposition i reggiodiskursen, varifrån bilden av det moderna 

barnet målas upp, (”Modern barndom” är för övrigt namnet på Reggio Emilia-institutets 

medlemstidning.) Det finns en stark föreställning om att röra sig i takt med sin tid, men även 

om att ständigt befinna sig närmast den tid som kommer. I ”då” placeras utvecklings-

psykologin tillsammans med det som har passerats och det ”mossigt” omoderna. Vad som 

placeras i ”nu” respektive ”då” blir identitetsskapande markörer, som i konsekvens därmed 

reglerar villkoren för vad som är möjligt att uttrycka och göra inom reggiodiskursen.  

Avsikten med föreliggande studie är inte att ge en uttömmande redogörelse för olika 

utvecklingspsykologiska teorier. Jag vill snarare belysa hur berättelsen om ett utvecklings-

psykologiskt synsätt produceras som en central motdiskurs i reggiodiskursen och vad det kan 

medföra i form av möjligheter och begränsningar för barns estetiska handlande. 

Den skapande verksamheten som beskrivs i studiens empiriska material står i lärandets och 

presterandets tjänst. Den ges berättigande utifrån vilken nytta den kan tänkas göra för barns 

lärande (om social kompetens, om fåglar, om att bygga högt eller om att lära sig ”riktiga” 

hantverkstekniker) och inte utifrån dess betydelse som upplevelse, erfarande och lek. Den är 

inte heller ”sig själv nog”. 

 

Sista yttrandet, en anakronism:  

Ty konsten är en frihetens dotter; den vill hämta sina lagar från en andlig nödvändighet, inte från 

materiens tvång. Men nu härskar de materiella behoven och böjer ner en sjunken mänsklighet 

under sitt tyranniska ok. Nyttan är tidens stora idol som alla krafter slavar för och alla talanger 

tvingas hylla.                                                                                                                                  

Friedrich Schiller 1795 
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