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Syftet med arbetet var att undersöka vilka möjligheter den Reggio Emiliainspirerade 
pedagogiken ger pedagoger för att utveckla barns kritiska tänkande. För att 
undersöka detta genomförde jag intervjuer och en observation på en förskola som 
arbetar Reggio Emiliainspirerat. Det jag tittade på i studien var vilket huvudsyfte 
pedagogerna hade med sitt arbete med att utmana barnets kritiska tänkande, vad den 
Reggio Emiliainspirerade pedagogiken gav för möjligheter respektive svårigheter i 
det arbetet samt hur pedagogerna använde sig av de möjligheter som uppstod. 
Resultat visade att det är viktigt att utmana barnen i deras tänkande för att få fram 
det kompetenta barnet. Det framkommer också att möjligheterna är väldigt stora 
med detta arbetssätt och att pedagogerna är bra på att ta tillvara på de möjligheterna. 
De slutsatser som man kan dra av studien är att arbetet med att utmana barnets 
kritiska tänkande aldrig får stagnera utan måste kontinuerligt finnas med i den 
pedagogiska verksamheten för att få barn som vågar ifrågasätta och som är 
intresserade av att söka efter ny kunskap. 
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1. Inledning 
 
Tvärtom, det är hundra som finns! 
”Ett barn 
 är gjort av hundra 
 
Barnet har 
hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka  
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
att 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 där till hundra 
hundra hundra) 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
 
Man ber barn: 
att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas 
annat än till påsk och jul. 
 
Man ber dem: 
att bara upptäcka den värld 
som redan finns 
och av alla hundra 
berövar man dem nittionio 
 
Man säger dem: 
att leken och arbetet 
det verkliga och det inbillade 
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna 
är företeelser  
som inte hänger ihop. 
 
Man säger dem 
att det inte finns hundra 
Men barnet säger: 
tvärtom, det är hundra som finns” 
 
(Dikt av Loris Malaguzzi, citerad i Jonstoij och Tolgraven 2001, s.53) 
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I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det tydligt att pedagoger har ett ansvar för att 
utmana barnet i dess tänkande. Ändå är det få förskolor som jag arbetat i som 
förmedlar det till barnen. Jag har uppmärksammat att i den förskola där min dotter 
har sin placering, är detta tankesätt väldigt främmande. De har utformat en 
verksamhet som utgår från pedagogerna som arbetar där och som inte stimulerar 
barnen i deras eget kritiska tänkande. När jag vid tillfälle frågat om hur de arbetar 
med barnens tänkande, svarar de att barnens trygghet är det viktigaste. Men jag 
ställer mig frågan hur barnen kan bli trygga om det inte finns människor runt dem 
som är intresserade av hur de tänker och reflekterar. 
 
Den dikt som finns att läsa ovan är skriven av Loris Malaguzzi, som under många år 
var kommunal förskolechef i Reggio Emilia i Italien. Hans ord fick mig att reflektera 
över mitt sätt att möta de barn som finns inom den svenska förskolan och vilken 
barnsyn som pedagoger idag förmedlar till framtidens kreativa hjärnor. I denna 
uppsats ges jag en möjlighet att utveckla mitt eget tänkande kring barn och deras 
kritiska tänkande. Min förhoppning är att även andra blivande och verksamma 
pedagoger ska kunna få inspiration att själva se över sin barnsyn och kanske i 
förlängningen även sin människosyn! 
 
Jag har i många sammanhang stött på Reggio Emiliapedagogiken och inspirerats av 
deras arbetssätt och deras tankar kring hur man kan bemöta barn. Något som jag 
särskilt fascinerats över är hur pedagoger som arbetar Reggio Emiliainspirerat 
ständigt utmanar barnen och deras tänkande och på så sätt får dem att tro på sig 
själva och får dem att inhämta nya kunskaper kontinuerligt. Jag tycker att det är en 
oerhört vacker syn på barn och deras kompetenser. Jag har inte mött en sådan tanke 
kring barnets förmåga att själv tänka kritiskt någon annanstans än i just Reggio 
Emiliainspirerade förskolor.  
 
1.1 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka vilka möjligheter Reggio Emiliapedagogiken ger 
pedagoger att utveckla barnets kritiska tänkande. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som ska undersökas är:  

• Vad är pedagogernas huvudsyfte med att utmana barnet kritiska tänkande?  
• Vad ger den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken för möjligheter respektive 
svårigheter i arbetet med att utmana barnets kritiska tänkande?  

• Hur använder sig pedagogerna av de möjligheterna?  

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Här kommer de olika begrepp som nämns i uppsatsen att definieras.  
 
Pedagog 
Jag kommer kontinuerligt i uppsatsen använda mig av ordet pedagog, när jag syftar 
till all pedagogisk personal verksam inom förskolan. Enligt Nationalencyklopedin 
(2008) härstammar ordet pedagog från antikens Grekland där pedagog innebar en 
slav som vägledde barn till och från skolan och det hände även att slavarna 
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undervisade barnen i hemmet. Senare kom begreppet pedagog att betyda lärare eller 
undervisare. 
 
Reggio Emilia 
Reggio Emilia och Reggio Emiliainspirerad pedagogik kommer också att vara 
begrepp som används frekvent i uppsatsen. Reggio Emilia är den stad i Italien där 
man efter andra världskriget gjorde en revolutionerad omorganisation av förskolan 
som gett ringar på vattnet över hela världen. Grundtanken i deras arbetssätt är att 
barn är oerhört rika och kompetenta från födseln och är fyllda av lust att utforska sin 
omvärld. De ser barnet som en tänkande och reflekterande individ. När jag skriver 
Reggio Emiliainspirerad syftar jag på pedagogik som hämtat inspiration i hur de 
arbetar i Reggio Emilia i Italien. 
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2. Litteratur 
Här presenteras dels vad Lpfö 98 säger om arbetet med att utmana barnets kritiska 
tänkande och dels vad tidigare och aktuell forskning kommit fram till inom 
problemområdet.  
 
2.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
“Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 
egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis 
grundläggas och växa” (Lärarens handbok 2004, s. 26). Enligt Lpfö 98 (2004) ska 
förskolan vara en plats som utmanar och inspirerar barnen att undersöka sin 
omvärld. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin reflektionsförmåga och på så sätt 
ges tillfälle att utmana sitt tänkande. Det står också i Lpfö 98 (2004) att pedagoger 
som arbetar inom förskolan har ett ansvar för att barnen kan problematisera sina 
tankar och få en utvecklande tankeprocess. Enligt Lpfö 98 skall förskolan: “sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förmåga lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för 
sina uppfattningar[…]och att uttrycka tankar” (Lärarens handbok 2004, s. 30). 
 
I Lpfö 98 (2004) står det att det arbetslag som finns runt barnet ska ge dem nya 
utmaningar som genererar i att barnet stimuleras till att upptäcka nya saker, få ny 
kunskap och utveckla sitt kritiska tänkande. De ska också, enligt Lpfö 98 (2004), ta 
vara på den nyfikenhet och lust till att lära som finns hos barnet och stärka tilltron till 
den egna förmågan. Lpfö 98 (2004) tar vidare upp att det är förskolan som ska 
introducera begreppet demokrati för barnen och skapa en förståelse för vad 
begreppet innebär. Det står i Lpfö 98 att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation” (Lärarens handbok 2004, s. 32). 
 
2.2 Tidigare/aktuell forskning 
Här presenterar jag den litteratur jag läst inför min studie under olika underrubriker.  
 
2.2.1 Pedagogrollen i utmanandet av barnets kritiska tänkande 
Rinaldi (citerad i Jonstoij och Tolgraven, 2001) menar att barn är “ett rikt, starkt, 
förmöget och kompetent barn ända från födseln, ett starkt subjekt, starkt i sin önskan 
att växa, lära sig och utforska. Barnet är en forskare i dess djupaste mening, någon 
som hela tiden är på jakt efter mening[…]Barnet är ett rikt barn därför att det 
konstruerar sin egen kunskap, ger mening, tar ut riktning. Barnet är kompetent i sitt 
samspel med andra, kompetent i sitt skapande av hypoteser och mening” (s. 25).  
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver om att Loris Malaguzzi la grunden till den 
pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Han synliggjorde barnet och hans dikt 
Tvärtom, det är hundra som finns! tar upp den barnsyn som länge funnits och hur 
den har hindrat barnet i dess tänkande. Jonstoij och Tolgraven (2001) tar vidare upp 
Loris Malaguzzis tanke om den traditionella pedagogiken inom förskolan ofta skiljer 
mellan förnuftet och känslorna och detta bidrar till att man både hindrar barnen från 
att utvecklas och möjligheten för mänskligheten att “överskrida de vetenskapliga rön 
som vi idag tar för sanningar” (s. 25).  Loris Malaguzzi blev fascinerad när han såg 
hur man arbetade på förskolorna i Reggio Emilia. “Jag var exalterad över hur allt 
detta ställde logik och fördomar på ända, jämte gamla regler som styrt pedagogik, 
kultur, hur detta tvingade allt tillbaka till en ny början. Det öppnande helt nya 
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horisonter för tanken[…]Allt vi behövde var att följa deras upptrampade stig” 
(Malaguzzi, citerad i Jonstoij och Tolgraven, 2001, s.52). Jonstoij och Tolgraven 
(2001) skriver att forskare från hela världen har under åren bidragit till att hålla 
dialogen igång om ett lärande som har sin utgångspunkt i barnets alla sätt att ta in 
och tolka sin omvärld.  
 
Wallin (2003) tar i sin bok Pedagogiska kullerbyttor upp en föreläsning hon var på 
med Loris Malaguzzi i Reggio Emilia i Italien. Hon citerar honom så här: 
 

”Vi behöver inte bekymra oss för barnen[…] De har – liksom Alice i Underlandet – en 
otrolig förmåga att låta nya tankar befrukta gamla teorier, att klara av det tillfälligt 
kaotiska då verkligheten ställs på huvudet, att finna utmaningar och forska efter nya svar. 
Barn är rika och har hundra språk. De har mer nyfikenhet, talang, styrka, fantasi, förnuft 
och intelligens än vad vi någonsin kan föreställa oss. Det är vi vuxna som är problemet. Vi 
måste återerövra konsten att överraskas och häpna över våra barn och deras resurser. Gör 
vi inte det så är pedagogiken ett narrspel. Våra låsta metoder, våra förutbestämda 
trappsteg för lärandet och våra definierade utvecklingsplaner gör hela mänskligheten 
torftigare […] Det är en mindervärdig pedagogik i en kvasivetenskaplig 
mindervärdighetskultur. Genom den förmenar vi barnen alla möjligheter till oväntade 
möten, till det mångtydiga och paradoxala, till det fantastiska och det fantasifulla, till det 
äventyrliga, riskfyllda och improviserade. Till de oregelmässiga utvecklingshoppen” 
(s.24). 

 
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att i Reggio Emilia är en av pedagogernas 
viktigaste uppgift förmågan att utmana barns teorier och få dem att utvecklas i sitt 
tänkande. Att utmana ett barn kan till exempel vara att problematisera ett barns 
hypotes om något eller att introducera nya material, metoder, fakta eller upplevelser.  
“Att närma sig barnen med en ny utmaning är något som kräver stor lyhördhet och 
ständig reflektion över den egna rollen och över barnens kunskapsprocesser” (s. 27).  
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att man i Reggio Emilia utmanar den 
traditionella kunskapssynen som innebär att fantasi och fakta är frånskilda. I Reggio 
Emilia menar man också att det inte leder någonstans eller är utvecklande för barns 
tankar med en envägskommunikation, där pedagogen har kunskapen. Jonstoij och 
Tolgraven (2001) anser att målet inte är att utplåna en felaktig teori från barns 
tänkande och ge dem den rätta, utan att ge barnet möjligheter att själv tänka och 
förhålla sig till sin omvärld. Författarna menar att först då kan barnen få en lär- och 
tankeprocess där de själva kan vara delaktiga.  
 
Wallin (2003) lyfter fram diskussion som ett viktigt redskap i arbetet med att utmana 
barnen. Då syftar hon på diskussion och kommunikation både mellan vuxna och barn 
och mellan barn och barn. Wallin (2003) menar att man måste visa sätt för barnen 
att övervinna svårigheter och se fantasin som en viktig del i barns kunskapssökande 
och i deras kritiska tänkande. Det är fantasin som gör det möjligt för dem många 
gånger att tänka ett steg längre eller i nya banor anser författaren. Wallin (2003) 
menar vidare att fantasin behövs i all forskning för att den ska leda någonstans. 
Wallin (2003) skriver att ”Idag tar man också inom det vetenskapliga synfältet 
hänsyn till det irrationella, till slumpen och det kaotiska. Loris Malaguzzi påpekade 
att kreativitet inte är en enskild förmåga som är förunnad ett fåtal. Det är däremot ett 
naturligt sätt för människan att lära sig, uttrycka, gestalta och ta ställning. 
Kreativiteten föds ur personliga resurser som omgivningen förmår att uppmuntra” 
(s.50). Wallin (2003) menar att man inte alltid måste korrigera barns 
fantasitänkande kring olika fenomen, utan låta det få ta lite tid. Hon anser att man 
som vuxen och som pedagog allt för ofta vill ta tillbaka barnen till verkligheten, bort 
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från fantasivärlden. Wallin (2003) menar att forskandet måste vara lustfyllt och 
fantiserande barn blir rika barn som är kapabla till vad som helst, obegränsade i 
tanken.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att man som pedagoger måste utmana 
varandra för att kunna ta nya steg, vilket sedan genererar i att man har en möjlighet 
att utmana barnens tankesätt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att man som 
pedagog, för att utmana barnen och deras tänkande, måste ställa sig frågorna, när, 
hur och i vilken omfattning går man som pedagog in och styr barnen i deras eget 
lärande. Enligt Lpfö 98 måste den pedagogiska verksamheten vila på demokratins 
grund och det innebär enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) att man som pedagog 
aldrig kan välja bort att lyssna på barnen, ”Det är först när vi lyssnat på det barnen 
tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö som väcker barnens lust och 
nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra.” (s.33).  
 
Wallin (2003) belyser också att som pedagog måste man kontinuerligt i sitt arbete 
göra pedagogiska kullerbyttor. Med det menar hon att det centrala i förskolans 
verksamhet är barnen. Som pedagog är man inte medelpunkten som barnen ska 
samlas kring, utan det är pedagogen som ska finnas för barnen i deras utveckling och 
utmana deras tankevärld. Wallin (2003) menar att man måste göra den pedagogiska 
kullerbyttan för att på riktigt förstå vad och hur barnen tänker. Hon anser att det blir 
en svårare men en mer spännande lärarroll. Wallin (2003) tar upp att barndomen 
inte är en tid som ska fördrivas när föräldrarna jobbar eller en vänteperiod till skolan 
tar vid. Författaren belyser att barndomen är den tid hjärnan utvecklas som mest och 
att barnen har en otrolig lust till ny kunskap. Wallin (2003) menar att barnen har 
många tankar och teorier som de vill pröva på sin omvärld. Hon anser att om man 
som pedagog vill utveckla barns tänkande och skapa ett kritiskt förhållningssätt hos 
barnen till nya erfarenheter är förskolan en utmärkt plats. Wallin (2003) menar att 
det är spännande och av yttersta vikt att följa och utmana en liten människas 
tänkande och se dess utveckling. Enligt författaren kommer man som vuxen att bli 
överraskad och se en oerhört kompetent människa. 
 
Wallin (2003) anser för att på riktigt kunna utmana barnet och dess tänkande måste 
man vara modig som pedagog och utsätta sitt arbetssätt för granskning. Hon menar 
att om man ska dokumentera hur ett barn närmar sig ett nytt material, kan man inte 
ha ett färdigt frågeformulär som man följer, för då kommer man inte åt barnens 
tänkande. Deras tänkande måste vara det centrala i uppgiften. Wallin (2003) tar upp 
att det kan vara svårt att starta en observation eller dokumentation utan några 
färdiga mallar eller svar. Men hon hävdar att man med färdiga svar inte når barnen 
eller stimulerar deras tankeprocess. Wallin (2003) anser att det är väsentligt för den 
svenska förskolan att inse detta för både barnen och Sverige behöver kreativa hjärnor 
och människor som har ett kritiskt tänkande. 
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) skriver om barns tänkande och lärprocess 
utifrån en fenomenografiskt inspirerad pedagogik. Författarna menar att denna 
pedagogik genererar i att barnen utvecklar sin förmåga att tänka, reflektera och 
bättre förstå vikten av att lära sig olika aspekter av sin omvärld. Pramling Samuelsson 
och Mårdsjö (1997) menar att det “är just flödet av idéer och tankar som barn själva 
skapar som är det viktiga och potentiella för deras utveckling” (s.11). Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar vidare att man som pedagog måste ha ett visst 
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kunnande kring hur barn tänker för att ha en möjlighet att utmana deras 
tankeprocess. För att sedan komma åt det som barnet tänker anser Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) att pedagogen måste behärska olika moment som 
man kan använda sig av, till exempel intervjumetodik, temaplanering och att utveckla 
och reflektera kring olika fenomen.  
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar precis som Jonstoij och Tolgraven 
(2001) att det är viktigt att låta barnen använda så många olika uttrycksmedel som 
möjligt för att ge uttryck för sina tankar och idéer. Det innebär, enligt Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997), att de allra flesta barn ges en möjlighet att på sitt 
sätt få en röst. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser att man som pedagog 
behöver ge barnet uppgifter som kräver att de tänker och reflekterar och sedan ges 
möjlighet att uttrycka sina tankar. De menar för att barnet ska förstå sin omvärld 
behöver de möta samma fenomen många gånger fast i olika sammanhang. Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) lyfter fram att få experimentera som en viktig del när 
man vill utmana barns kritiska tänkande. De menar genom att få en möjlighet att 
experimentera kan barnet konkret få pröva sina olika teorier. Pramling Samuelsson 
och Mårdsjö (1997) anser också att barnet måste få tillfällighet att se hur viktigt det är 
att vara tankemässigt aktiv och hur mycket ny kunskap man kan få genom att vara 
det. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att pedagogens utgångspunkt 
ska vara att barnet ska förstå att det är beroende av dem själva om de ska lära sig 
något nytt. Pedagogen kan inte ge den kunskapen utan barnet måste få finna den 
själv.  
 
Bjervås (2003) tar upp att man kan se barnet som ett kultur- och kunskapssökande 
barn. Detta innebär att barnet har en förmåga att i aktivt samspel med andra 
människor i omgivningen utmanas i sitt tänkande, de är delaktiga i 
skapandeprocessen av den gemensamma kulturen och av ny kunskap. Bjervås (2003) 
menar att barnet vill ha utmaningar och möjligheter att få göra nya upptäckter. Hon 
ger exempel på hur man som pedagog kan stötta och stimulera barnets tänkande, ”I 
uppgiften med lergubben nöjer sig inte läraren med att den ligger men visar inte 
heller barnet hur man ska göra för att den ska stå upp. Den här läraren ser som sin 
uppgift att utmana barnet att självt eller tillsammans med sina kamrater försöka 
komma fram till den kunskap som leder till att gubben kan stå. På så sätt är läraren 
en resurs för barnet i dess lärprocess” (s.63). 
 
2.2.2 Reflektion och medvetenhet 
Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) blev det genom dokumentation tydligare för 
dem som pedagoger att barnen lär på ett annat sätt än de tidigare trott. De menar att 
den upptäckten gjorde dem nyfikna och fick dem att vilja veta mer om barnens 
lärprocesser. Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser också hur viktigt det är att 
ifrågasätta det traditionella arbetssättet som finns inom förskolan, som innebär att 
man har haft och fortfarande har en ganska enkelspårig bild av hur barn tar in nya 
kunskaper och utvecklar sitt tänkande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att med 
hjälp av dokumentation ger man även större plats för lyssnandet och på så sätt blir 
verksamheten mer demokratisk, i och med allas deltagande. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) belyser att dokumentationen blir central när man som pedagog vill arbeta 
med att utmana barnens tankar och få dem att tänka ett steg längre. Den blir också 
viktig, menar de, för pedagogerna och deras reflektion kring barns lärande och 
tankeprocesser. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att man genom 
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dokumentation kan ställa sig frågan hur barnen använder sig av varandras olika 
kompetenser och kunskaper. Författarna anser vidare att om man som pedagog 
skaffar sig kunskaper om vad och hur barnen redan kan, har man möjligheten att ge 
dem spännande utmaningar som i sin tur utvecklar deras tänkande. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) skriver att pedagoger tillsammans behöver reflektera och analysera 
kring det man dokumenterat och sedan utifrån sina reflektioner finna nya vägar för 
att utmana barnens tankar.  
 
Aldrin och Egnerfors (2007) skriver i sin C-uppsats att genom pedagogisk 
dokumentation kan man tydliggöra för barnets dess tankeprocess och det genererar i 
att barnet får en större kunskap om sitt eget lärande. Aldrin och Egnerfors (2007) 
menar att dokumentationen även bidrar med att barnet utvecklar sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och att reflektera. Aldrin och Egnerfors (2007) upptäckte i sin 
studie att dokumentationsarbetet har förändrat pedagogernas förhållningssätt 
gentemot barnen. De menar att pedagogerna nu i större utsträckning ser barnet som 
en kompetent individ och visar ett stort intresse för barnet och dess tänkande.  
 
Hellgren och Ljunggren (2008) skriver i sin C-uppsats som pedagogers 
förhållningssätt i Reggio Emiliainspirerade förskolor i Sverige. De har funnit att 
pedagogerna utgår ifrån det kompetenta barnet och att de visar en tilltro till barnets 
tankeprocess. Hellgren och Ljunggren (2008) skriver även att pedagogerna medvetet 
måste utmana barnen att tänka olika för att få fram de olika röster som ryms i en 
barngrupp. De har också uppmärksammat i sin studie att pedagoger som arbetar 
Reggio Emiliainspirerat ställer högre krav på sig själva som pedagoger för att på så 
sätt ge barnen en mer utmanande verksamhet som utvecklar deras kritiska tänkande. 
Hellgren och Ljunggren (2008) fann att pedagogerna såg som sin uppgift att skapa 
möjligheter för barnens kompetenser att komma fram och ge dem olika verktyg för 
att utmanas i sitt tänkande. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att för att det ska ens ska bli möjligt att utmana 
barnens tankar måste barnen känna att deras tankar betyder något och att det finns 
någon som är intresserad av att lyssna. Åberg och Lenz Taguchi(2005) tar upp 
begreppet hörstyrka, vilket de menar att man som pedagog måste träna upp. Enligt 
författarna innebär det att man är lyhörd för barnens tankar och funderingar. I 
slutändan menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det leder till att man som 
pedagog blir mindre intresserad av att förmedla färdig kunskap till barnen. De menar 
vidare att det genererar i att pedagogerna istället blir mer nyfikna på att tillsammans 
med barnen förstå hur de söker efter kunskap och hur de reflekterar kring sin 
omvärld. Benn (2003) menar att barn är kompetenta och logiska i sitt tänkande och 
man kan förstå det som reflekterande och inlyssnande pedagoger. Hon menar att när 
man ser och hör barnen kan man utmana deras tankeprocess på ett lustfyllt sätt, 
något som författaren lyfter fram är väldigt viktigt i Reggio Emilia i Italien.  
 
Kennedy (1999) menar att det finns en otrolig rikedom i barnens sätt att tänka om 
man som pedagog låter dem försöka. Hon menar vidare att barn är logiska, men 
kanske inte på det sätt som en vuxen förväntar sig. Kennedy (1999) vill att pedagoger 
ska bli bättre på att förstå hur barn tänker och hur deras logik fungerar. Hon menar 
att man måste inse att alla har egna sätt att förstå och uppfatta sin omvärld. Kennedy 
(1999) belyser vikten av att möta andra pedagoger och ta del av varandras 
erfarenheter och menar att det är viktigt för den egna pedagogiska utvecklingen. 
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Författaren anser för att som pedagog kunna utmana barnens tänkande måste man 
ständigt även utmana sitt eget! 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) reflekterar också kring hur man kan göra 
tankeprocesser tydliga. De menar att det är viktigt att som pedagog ställa bra frågor 
som öppnar upp för barnets egna tankar och inte det som barnet förväntas svara. 
Författarna lyfter också fram att om man vill arbeta i en pedagogisk verksamhet som 
är stimulerande för barnen och som utvecklar deras tänkande krävs det kontinuerlig 
reflektion av olika arbetssätt för att skapa en sådan miljö. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) ger exempel på hur man kan utveckla detta arbete, ”Vilka lärprocesser är 
barnen inne i? (Vad är det barnen försöker förstå?) Hur kan vi utmana barnen i det 
som de tyckte var mest intressant? Med vilka frågor, vilket material?” (s.26). Åberg 
och Lenz Taguchi (2005) skriver vidare: ”Men det är inte bara genom reflektion 
mellan pedagogerna som blir viktig utan naturligtvis också reflektionerna med både 
barn och vuxna som blir ett stöd för att kunna se nya möjligheter både i det egna och 
det gemensamma tänkandet” (S.26).  
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att barnet uppfattar sin omvärld 
utifrån tidigare erfarenheter. De menar vidare att det är viktigt för att barnen ska 
utveckla sina tankar och teorier att man som pedagog ställer bra och öppna frågor till 
barnen. “Både barn och pedagog måste vara aktiva för att utveckling skall ske och 
barnets tankevärld skall expandera till en för barnet ny förståelse för något” (s. 39). 
När barnet vill utveckla sitt tänkande och sina teorier om omvärlden är det viktigt 
menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) att barnet själv får formulera 
frågorna kring det som barnet vill undersöka. De menar att på så sätt blir det barnets 
egna erfarenheter som ligger till grund för arbetet. “När den vuxne ställer frågor som 
är utmanande och är intresserad av hur barn uppfattar och ger uttryck för sina 
tankar, möts barnen av en attityd att deras idéer och tankar är viktiga och 
intressanta” (s. 49). Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar också för att 
stimulera barns tänkande måste man som pedagog få barnet att berätta om sina 
tankar och teorier. De menar att det dels gör barnet tryggare i dess lärande och dels 
ger det bra förutsättningar för att barnet fortsätter att utveckla sitt tänkande när de 
hör hur andra barn funderar och reflekterar. Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
(1997) menar att pedagogerna ska försöka få barnet att själv reflektera över hur de 
tänker vilket innebär att de får ett metakognitivt perspektiv.  
 
Även Kennedy (1999) belyser vikten av att inte ha för bråttom när barnen undersöker 
något och hon ställer sig frågan om man som pedagog ibland inte vågar låta barnens 
tankar få löpa fritt. Att fånga ögonblicket i flykten är något som Kennedy (1999) 
belyser och som hon anser är väsentligt att göra. Hon menar att det skapar en 
lyhördhet hos pedagogen för barnets tankar och idéer. Kennedy (1999) skriver att det 
är bra med konkret material så barnen har en möjlighet att visa hur de tänker. Hon 
menar också att barn är otroligt duktiga på att förklara för varandra och de har en 
förmåga att tillsammans lösa problem. Detta innebär, enligt Kennedy (1999), att man 
faktiskt kan lämna traditionella arbetssätt och hitta nya vägar där barnen och deras 
tankar är det centrala! Kennedy (1999) tar upp några tankar som ateljeristan i Reggio 
Emilia, Vea Vecchi, pratar mycket om, det positiva i att härma någon annan. Kennedy 
(1999) menar att det ofta setts som något fult att göra som någon annan gör, men 
anser att det är ett intelligent sätt att utveckla sin egen förmåga och få en ingång till 
att tänka i nya banor och på så sätt utmana tankeprocessen.  
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Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det viktigt att kontinuerligt ställa sig frågan 
hur barnen gavs möjlighet att reflektera och ge uttryck för sin tankar i det man gör för 
tillfället. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att man med dokumentation kan 
lyfta fram barnens olika sätt att tänka och genom det visa för barnen att det alltid 
finns många olika vägar för att nå samma mål. När man diskuterar med barn är det 
inte nödvändigt, menar Åberg och Lenz Taguchi (2005), att barnen alltid måste sitta 
stilla fint i en ring. Ibland försvårar det till och med för barnen, när till exempel syftet 
är att de ska prata med varandra och lyssna på varandras tankar. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) ställer sig frågan hur lust och nyfikenhet att lära sig nya saker och 
utveckla sitt tänkande kan spridas om man måste sitta stilla och inte få vara aktiv. 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att en av grundstenarna i den 
fenomenografiska pedagogiken är att lära sig ställa frågor och ha ett undersökande 
och kritiskt förhållningssätt till sin omvärld. De menar även att pedagogerna måste 
skapa situationer där barnet tvingas tänka och reflektera. Pramling Samuelsson och 
Mårdsjö (1997) lyfter fram att forskning konstaterat att barn som bemöts av 
medvetna pedagoger med ett reflekterande förhållningssätt kommer själva att växa 
upp med de egenskaperna.  
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) tar i sin bok Hundra sätt att tänka - Om Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi upp hur pedagogiken vuxit fram i Reggio Emilia i Italien 
och hur den påverkat oss i Sverige. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att 
pedagogiken i Reggio Emilia ständigt utmanar barnets tänkande och får dem att se på 
saker med ett kritiskt förhållningssätt. Författarna tar upp ett exempel, tagit ur den 
pedagogiska verksamheten på förskolan Diana i Reggio Emilia. Barnen behövde ett 
nytt bord och kom fram till att de måste mäta bordet för att snickaren skulle kunna 
göra det i rätt storlek. Just här föddes idén om ett nytt projektarbete om mått och 
mätande. Barnen började mäta med olika hjälpmedel och pedagogerna lät det få ta 
tid. Jonstoij och Tolgraven (2001) visar att det viktigaste inte är att så fort som 
möjligt få fram rätt svar utan att följa barnens tankeprocess och utmana dem att 
tänka i nya banor under arbetets gång med hjälp av öppna frågor. Efter mycket 
mätande kom barnen fram till att man kan använda måttband för att få fram rätt 
mått. Till slut insåg barnen hur måttbandet skulle användas för att få fram ett riktigt 
resultat och de kunde sedan göra en ritning som de skickade till snickaren. Jonstoij 
och Tolgraven (2001) menar med detta exempel att om man bara ger barn 
möjligheter kan deras tankar och idéer hjälpa dem att uppnå de mål de vill. De menar 
att tänkandet och handlandet sker i ett växelspel.  
 
Kennedy (1999) anser att det är viktigt att ibland spela in sig själv när man är i 
barngruppen för att i efterhand kunna gå in och lyssna på hur man som pedagog 
ställer frågor, hur man stimulerar barnens nyfikenhet och hur man rent konkret 
utmanar barnen. Anledningen till att Kennedy började banda var för att komma åt 
det barnen sa och som hon missade under det specifika tillfället, men hon insåg 
senare att det också var värdefullt för henne i sin utveckling som utmanande 
pedagog.  
 
2.2.3 Pedagogisk miljö 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) reflekterar kring sin tid i den pedagogiska 
verksamheten och menar att de såg nyfikna barn med lust att utforska och undersöka 
sin omvärld, men den fysiska miljön gav inte utrymme för det. Därför menar Åberg 
och Lenz Taguchi (2005) att hur man utformar miljön inom förskolan har stor 
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betydelse för vilka möjligheter barnen får för att utmanas i sitt tänkande och utveckla 
nya kunskaper. Författarna anser också att hur man utformar den fysiska miljön 
tydliggör vilken syn man har på förskolans roll, barn och barns lärande. Åberg och 
Lenz Taguchi (2005) menar vidare att miljön måste vara föränderlig utifrån barnens 
behov och intressen som finns i den aktuella barngruppen. De skriver att 
utformningen av miljön i förskolan avgör vad som kan hända där men också vad som 
inte är möjligt. ”Miljön på förskolan kan inspirera barnen till gemensamma 
upptäckter, men miljön kan också omöjliggöra barnens möjligheter att lära 
tillsammans” (Åberg och Lenz Taguchi 2005, s.33).  
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att man sätter en stor vikt vid barnens tankar 
och teorier i Reggio Emilia och när de besökte förskolan Diana var det just citat från 
barnen som mötte dem. Barnens hypoteser tas på allvar, märker Jonstoij och 
Tolgraven (2001) och menar vidare att miljön är inbjudande och ger utrymme för 
många olika stämmor. Pedagogerna på förskolan Diana menar att den fysiska miljön 
är viktig, men det är i hjärnan det måste ske och miljön kan vara ett bra hjälpmedel 
för att stimulera barnets tänkande (Jonstoij och Tolgraven, 2001). Mitt i förskolan 
finns piazzan, torget, och Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver det som 
mötesplatsen och menar att det hela tiden finns ett fokus på kraften i mötet mellan 
människor. Pedagogerna försöker utforma miljön så att den stimulerar så många 
olika sinnen som möjligt för att få barnen att tänka i olika banor. Ljus är något som 
ständigt förändras och som kan undersökas av barnen ur många olika perspektiv 
menar Jonstoij och Tolgraven (2001). Den viktigaste grundtanken som förskolan 
Diana och hela Reggio Emilia förmedlar är att barnet har rätt att utmanas i sitt 
tänkande, enligt Jonstoij och Tolgraven (2001). 
 
2.2.4 Förändringsarbete 
Det är viktigt menar Wallin (2003) att komma bort från undervisandet och att 
försöka klistra på barnen färdig kunskap och menar precis som Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) för att få en så stimulerande tankeprocess som möjligt måste den 
komma inifrån barnet. Wallin (2003) menar också att begreppet att undervisa borde 
bytas ut mot att utmana i stället. Om man ska utgå ifrån barnen precis som Lpfö 98 
säger kan man inte till exempel planera verksamheten en hel termin i förväg enligt 
Wallin (2003) som anser att det inte blir någon meningsfull verksamhet som bjuder 
in till nya tankeprocesser. Hon menar att om man som pedagog känner sig osäker när 
ramarna är vida måste man finna en trygghet i alla möjligheter mitt i det osäkra och 
föränderliga. Wallin (2003) anser att detta är en ständigt pågående process och en 
del av livet och vårt kontinuerliga lärande. 
 
Kennedy (1999) skriver att “Om man väljer att i första hand se barns behov och 
brister, kräver det en pedagog som hela tiden finns till hands, berättar, förklarar. 
Rättar till, skyddar och håller koll. Det innebär att man som vuxen vet allt, kan allt 
och måste förmedla detta till barnen. På det sättet ger man inte barnen möjlighet att 
tänka själva, ställa egna frågor och använda hela sin förmåga, fantasi och kompetens” 
(s. 17). Kennedy (1999) menar att hela förskoleverksamheten måste utgå ifrån 
barnens tankar. Hon anser att barn har en förmåga att tänka kring allt i deras 
omvärld och det är pedagogerna runt dem som måste inse det. Kennedy (1999) 
beskriver det förändringsarbete som de genomförde i den förskola i Kalmar där hon 
arbetade. Hon menar att det var först när pedagogerna insåg att det inte var deras 
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tankar utan barnens tankar som var det intressanta i verksamheten som de på riktigt 
kunde börja utmana barnen och deras tänkande.  
 
Kennedy (1999) tar upp ytterligare exempel från den förskola hon arbetat i och visar 
på att även fast man tror att man har en verksamhet som grundar sig på barnens 
tankar och där deras kompetenser är centrala, kan det ibland bli fel. Hon beskriver en 
pojke som kom till dem från en annan förskola. Kennedy (1999) menar att han hade 
svårt att anpassa sig till gruppen och att pedagogerna till slut endast såg det negativa 
med pojken. Hon beskriver hur de genom att fokusera på det han var bra på fann att 
han hade många kompetenser som faktiskt passade in utmärkt i deras barngrupp och 
att han hade mycket positivt att bidra med. Författaren menar att när de bytte 
förhållningssätt gentemot honom blev hans tänkande och hans kompetenser återigen 
synliga och centrala i verksamheten. “Mötet med denna pojke lärde mig att förstå hur 
svårt det är att verkligen på djupet förändra en barnsyn som är fast förankrad i oss 
från tradition och utbildning. Som all utveckling är det en lång process som kräver 
mycket arbete. Det kräver att vi verkligen vågar möta oss själva och vårt sätt att se 
inte bara på barnen utan också på varandra. Vågar jag se mina kollegors kompetenser 
så att barnsynen också kan bli en människosyn?” (Kennedy 1999, s. 39).  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) lyfter fram det sociala samspelet som 
viktig för barn i deras tankeprocess. Precis som Wallin (2003) menar de att det är en 
svårare uppgift att som pedagog stödja barnet i dess lärprocess och stimulera deras 
tänkande. Men de menar också att man har en möjlighet att istället se på det som en 
positiv utmaning som gör arbetet mer givande och inspirerande. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) tar upp att perspektivet ändras från att se det generella 
barnet med utvecklingspotential till att möta ett barn med kompetenser. Författarna 
håller även med Wallin (2003) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) om att 
verksamheten måste formas utifrån barnen för att skapa en stimulerande 
tankeprocess hos barnen. ”Barns förmågor är avhängiga de erfarenheter och den 
vuxenkompetens som möter barnet” (Johansson och Pramling Samuelsson 2003, 
s.15). 
 
Vecchi (refererad i Benn 2003) menar att man kan se läraren som en medresenär. 
Hon anser att det är en aktiv roll men som inte behöver innebära att man alltid leder 
processen. Vecchi (refererad i Benn 2003) anser att man som pedagog behöver kunna 
lyssna på barnen och skapa situationer samt formulera frågor som utmanar barnen. 
Även hon vill att pedagogiken ska ta ett steg bort från att ge barn färdiga svar. Vecchi 
(refererad i Benn 2003) menar att genom att utmana barns tänkande skapas en 
meningsfullhet hos barnet för dess eget lärande. ”Detta kan ses som att möta barnen i 
den proximala zonen, där de har sin nyfikenhet, sin lust att lära” (Benn 2003, s.110). 
 
Edwards, Gandini och Forman (1998) har tittat på Reggio Emiliafilosofin utifrån ett 
amerikanskt perspektiv och anser att skolorna i USA har mycket att lära av Reggio 
Emilia i Italien. Även de har fascinerats av Loris Malaguzzi och hans tankar om att 
alla barn har rätt till en värld full av möjligheter. Författarna tolkar hans ord så här: 
”We took his word to mean that children are capable of much wider and richer variety 
of learning activities than we normally assume” (s.388). Edwards, Gandini och 
Forman (1998) menar att den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har fått dem att 
ge barnen de möter större möjligheter att utveckla sina tankar och visa för dem att 
det går att förverkliga det som är omöjligt om man försöker. Edwards, Gandini och 
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Forman (1998) anser också att det är oerhört väsentligt att utmana barnen i deras 
kritiska tänkande och hoppas att fler pedagoger verksamma världen över kan 
inspireras av de pedagogiska tankarna som finns i Reggio Emilia.  
 
Elfström m.fl. (2008) skriver om undervisning i naturvetenskapliga ämnen och 
menar att det är viktigt att barnen får vara med och undersöka och experimentera 
kring sina egna frågeställningar för att lättare ta i ny kunskap. De anser att det är 
väsentligt att ha inneha en stor tilltro till barnens egen förmåga och visa intresse för 
barnets tankar. Elfström m.fl. (2008) menar att om man som pedagog tar avstamp i 
barnets eget utforskande har man en möjlighet att nå längre än vid ett traditionellt 
arbetssätt där pedagogen är den som förmedlar redan konstruerad kunskap. Elfström 
m.fl. (2008) skriver att ”Barn är spontant nyfikna och intresserade av 
naturvetenskapliga fenomen. Om lärare antar de utmaningar som ett utforskande och 
undersökande arbetssätt innebär får barnen möjlighet att i förskolans och skolans 
undervisning i naturvetenskap uppleva sig som aktiva deltagare och samarbeta för att 
skapa ny kunskap” (s.171). Elfström m.fl. (2008) skriver att vardagens 
naturvetenskap rymmer en stor komplexitet för att kunna utmana barnen och på så 
sätt bidra till att de får en möjlighet att utforska världen utifrån sina egna tankar och 
teorier.  
 
Wallin (1993) skriver om de pedagogiska tankarna i Reggio Emilia i Italien och tar 
upp att de definitiva sanningarnas tid är över och visar på vikten av att förmedla detta 
till de barn man som pedagog möter. Wallin (1993) menar att hjärnans naturliga 
tillstånd är att arbeta forskande och låta tankarna ställa frågorna, att få utmanas och 
finna nya svar. Hon citerar Loris Malaguzzi från en föreläsning i Reggio Emilia, ”Att 
fixera tanken i låsta metoder är att göra mänskligheten mycket torftigare. Vår hjärna 
kan nämligen komponera komplicerade symfonier, om man bara låter hundra och 
åter hundra språk samverka. Det handlar hela tiden om nya vägar. På våra 
utställningar vill vi inte visa produkter av vår pedagogik, utan pedagogiska processer. 
Detta att allting inte är förutbestämt gör att de vuxnas roll måste värderas mycket 
högt. Den vuxne forskar i själva lärandets väsen. I kunskapens motivation. Ser man 
pedagogik som ett forskande – ja då tar världen aldrig slut!” (s.106). 
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2.3 Nyckelbegrepp från litteraturdelen 
Här är nyckelbegreppen från litteraturdelen sammanställda för att ge en överblick av 
det väsentliga från forskning och tidigare studier. Genom att studera 
nyckelbegreppen kan man tolka det som att Reggio Emiliapedagogiken ger goda 
möjligheter för att utmana barnets kritiska tänkande.  
 
Modiga pedagoger: Litteraturen tar upp att det behövs modiga pedagoger som vågar 
sätta sin egen roll på spel för att kunna utmana barnen i deras tänkande. Forskarna 
menar att barnen inte ska serveras med färdiga kunskaper utan ges möjlighet att 
själva finna nya vägar.  
 
Medvetenhet och reflektion: Genomgående i litteraturen nämns det för att lyckas 
med att utmana barnets kritiska tänkande krävs det oerhört medvetna pedagoger 
som har ett syfte med sitt arbetssätt och som har en gemensam värdegrund. 
Reflektion blir ett centralt begrepp här. 
 
Tillåtande pedagogisk miljö: Tidigare forskning är enig om att den pedagogiska 
miljön, dit räknas den fysiska miljön på förskolan och det pedagogiska klimat som 
finns, måste vara utformad så att barnen har en möjlighet att få pröva nya saker och 
som stimulerar dem till att utmana sitt kritiska tänkande.  
 
Svårt förändringsarbete: Samtliga författare anser att det är ett svårt och 
tidskrävande arbete att få en verksamhet som ständigt utmanar barnen och deras 
tankeprocess. Den traditionella pedagogiska verksamheten är så fastrotad och det är 
en utmaning även för pedagogerna att förändra sin barnsyn och pedagogiska roll.  
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3. Metod 
Mitt syfte med arbetet är att undersöka vilka möjligheter Reggio Emiliapedagogiken 
ger pedagoger för att utveckla barnets kritiska tänkande. Jag kommer här att 
presentera de metoder jag valt att använda mig av i min undersökning, motiven till 
dessa sätt samt presentera genomförandet. 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Jag har valt att skriva en kvalitativ rapport eftersom undersökningen med resultat 
och slutsats blir småskalig och begränsad. Stukát (2005) skriver att en kvalitativ 
undersökning inte har som mål att generalisera eller förutsäga något utan han menar 
att man vill karaktärisera något och gå in mer på djupet inom ett visst, specifikt 
område. Syftet med en kvalitativ undersökning är att tolka de fenomen som 
förekommer inom det studerade området. Stukát (2005) menar att det kvalitativa 
synsättet har sitt ursprung ur de humanistiska vetenskaperna och tar upp att man 
lägger fokus på den holistiska informationen. Jag började undersökningen med att 
läsa in aktuell litteratur som tog upp forskning kring att utmana barns kritiska 
tänkande. Jag sökte även efter litteratur som ställer sig kritiskt till den Reggio 
Emiliainspirerade pedagogiken utan att finna någon. Det kan bero på att den Reggio 
Emiliainspirerade pedagogiken är ett relativt nytt fenomen i Sverige och att det 
därför inte finns så många kritiska röster än. Jag är medveten om att studien på 
grund av detta inte har analyserats utifrån samtliga perspektiv, men det fanns inga 
förutsättningar för att göra det.  
 
Utifrån litteraturen fann jag fyra nyckelbegrepp som jag sedan använde mig av när 
jag utformade intervjufrågor (se bilaga 1). Jag genomförde först en liten pilotstudie 
där jag provade mina frågor på några andra verksamma pedagoger för att se om 
frågorna var relevanta och förståliga. De pedagoger som deltog i pilotstudien ansåg 
att intervjufrågorna var tydliga, intressanta och att de var lämpliga att använda i min 
studie. Jag skrev dels ett missivbrev (se bilaga 2) till de pedagoger som skulle delta i 
studien och dels ett missivbrev (se bilaga 3) till de föräldrar vars barn som kunde 
förekomma i min videoobservation. För att sedan kunna besvara mina 
forskningsfrågor genomförde jag intervjuer med fyra informanter och genomförde en 
30 minuter lång videoobservation där jag tittade på pedagogernas arbete med att 
utmana barnens tänkande.  
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
Jag har valt att bygga min undersökning på metoderna intervju och observation. Jag 
valde dessa två metoder för att jag ansåg att de var bäst lämpade för att ge mig svar 
på mina forskningsfrågor. Om jag istället valt att genomföra en enkätstudie hade jag 
inte fått samma utförliga svar och det djup som jag anser att undersökningen fått. 
Denscombe (2000) skriver också att enkäter lämpar sig mer till kvantitativa 
undersökningar.  
 
Som jag nämnde i föregående stycke läste jag aktuell forskning för att utforma 
intervjufrågor. Den intervjumetod som jag valde är så kallade semistrukturerade 
intervjuer. Denscombe (2000) skriver att vid semistrukturerade intervjuer har 
forskaren i förväg iordningställt frågor som skall behandlas under intervjun men han 
menar att man som intervjuare måste vara flexibel och lyhörd och låta den som 
intervjuas utveckla sina tankar och sitt resonemang. Syftet med metoden, enligt 
Denscombe (2000) är att ge utrymme för öppna svar. Stukát (2005) menar att en 
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semistrukturerad intervju ger möjlighet att nå djupare i och med att man har 
möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Jag genomförde personliga 
intervjuer där jag spelade in informanternas svar.  
 
Jag genomförde även en videoobservation under 30 minuter där jag observerade hur 
pedagogerna arbetade med att utmana barnens kritiska tänkande. Syftet var att 
studera pedagogen och fokus låg hela tiden på pedagogens arbete, inte på det barnen 
gjorde. Denscombe (2000) skriver att observationer bygger på direkta händelser och 
menar att det är ett mycket påtagligt sätt att samla in data. Stukát (2005) anser att 
observation är ett bra redskap för att undersöka vad människor verkligen gör, inte 
vad de säger att de gör. Han syftar till att i en intervju kan människor ge en bild av 
hur de önskar att något ser ut, som kanske inte är helt sanningsenlig. Stukát (2005) 
menar också att man genom en observation ” får kunskap som är direkt hämtad från 
sitt sammanhang” (s. 49). Jag valde att videofilma observationen för att inte missa 
några detaljer som kanske verkade oviktiga i sammanhanget när jag observerade men 
som senare visat sig vara väsentliga. Genom att jag hade hela observationen på film 
har jag gång på gång kunnat gå tillbaka till det som hände och på så sätt gjort 
observationsresultat mer tillförlitligt.  
 
3.3 Urval 
Urvalet är begränsat i och med att jag endast använt mig av informanter på en viss 
förskola. Däremot har jag intervjuat fyra olika pedagoger med olika utbildningar och 
olika lång erfarenhet av det pedagogiska yrket för att få en lite större bredd i 
undersökningen. Jag är medveten om att fyra informanter gör undersökningen 
småskalig och bidrar till att det är svårt att se några generella mönster. Men syftet har 
varit att få djupare resonemang från informanter som arbetar Reggio 
Emiliainspirerat. Jag har medvetet valt att vända mig till en förskola som arbetar 
Reggio Emiliainspirerat i och med att mitt syfte är att undersöka vad den 
pedagogiken ger pedagoger för möjligheter att arbeta utmanande med barnets 
kritiska tänkande. Samtliga informanter är kvinnor, med ett åldersspann på 30-55 år 
gamla. Informanterna har arbetat mellan sex till 30 år i pedagogisk verksamhet med 
utbildning för yrket, var av de som arbetat längst har cirka femton års erfarenhet av 
att arbeta Reggio Emiliainspirerat. Denscombe (2000) skriver att det val som jag 
gjort är ett subjektivt urval där jag själv valt ut vilka informanter som jag vill 
intervjua, och där jag redan innan intervjun besitter viss kunskap om informanterna. 
Författaren menar att det är helt riktigt att göra så och att det är mest lämpligt när 
man genomför en kvalitativ studie, som har som syfte att få en mer djupgående 
prägel på resultatet.  
 
3.4 Databearbetning och analysmetoder 
När intervjuerna var genomförda påbörjade jag transkriberingen. Varje intervju var 
ungefär 30 minuter lång och precis som Stukát (2005) skriver är det ett väldigt 
tidskrävande arbete. Men Stukát (2005) hävdar ändå att det är väsentligt att 
transkribera hela intervjun för att inte missa viktiga delar när man ska presentera 
resultatet. Han anser vidare att man som forskare måste läsa igenom de 
transkriberade intervjuerna vid upprepade tillfällen för att kunna analysera dem. 
Denscombe (2000) skriver att utskriftsprocessen är en västenlig del av arbetet och 
något som man som forskare måste vara medveten om. När intervjuerna var 
transkriberade läste jag dem upprepade gånger och tolkade texten och delade sedan 
in svaren i olika kategorier utifrån mina forskningsfrågor och de nyckelbegrepp som 
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jag fann när jag sammanställde litteraturdelen. Denscombe (2000) skriver att detta 
kallas analytisk kodning och menar att det är när man som forskare kan bryta ner 
data till analysenheter. Författaren menar att forskare inom de kvalitativa områdena 
försöker identifiera mönster och upptäcka gemensamma drag och även skillnader. 
Denscombe (2000) menar att man som forskare letar efter teman och kopplingar 
mellan de kategorier som framkommit.  
 
I resultatet sammanfattade jag informanternas svar under de olika kategorierna och 
presenterade även citat från intervjuerna som var relevanta. Jag har vid flera olika 
tillfällen tittat på min videoobservation och sammanfattat vad som sker. Det är min 
tolkning och jag är den som har gjort valet av vad som anses viktigt att presentera i 
rapporten. Det val jag har gjort baseras på mina forskningsfrågor och 
nyckelbegreppen från litteraturen. När jag analyserade min videoobservation 
använde jag mig av en enklare variant av analysschema där jag tittade på hur 
pedagogen med hjälp av utmanande frågor utmanade barnen, hur hon tog tillvara på 
de möjligheter som uppstod och hur hon med hjälp av reflektion, både under och 
efter arbetspasset, analyserade sitt eget arbete. Utifrån det jag fann med hjälp av 
detta har jag sedan sammanfattat i resultatdelen.  
 
Stukát (2005) tar upp att när man använt sig av flera olika metoder kan man kalla 
undersökningen för triangulerad, vilket innebär att man genom att till exempel både 
intervjua och observera kan få ett sammantaget resultat som når lite längre. Jag har i 
analysdelen analyserat och tolkat resultatet och sedan i diskussionsdelen 
problematiserat och diskuterat kring det väsentliga från resultatet och funnit vissa 
slutsatser och förslag på vidare forskning.  
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet avses hur tillförlitligt mätinstrumentet i studien varit enligt Stukát 
(2005). Han menar att ett sätt att kontrollera studiens reliabilitet är att genomföra 
den vid upprepade tillfällen. För att det ska vara möjligt måste forskaren vara noga 
med att presentera tillvägagångssättet och vilket syfte undersökningen har. Stukát 
(2005) skriver att i en kvalitativ undersökning kan reliabiliteten försämras av till 
exempel feltolkningar av en informants svar, eller att en informant inte uppfattat en 
fråga på det sätt som intervjuaren hade för avsikt eller yttre störningar vid 
observations- eller intervjutillfället. Stukát (2005) menar att det är viktigt som 
forskare att vara medveten om de brister som studien kan ha och försöka motverka 
dem. Denscombe (2000) skriver också om intervjuareffekten, att data påverkas av 
forskarens identitet. Författaren menar att vid småskaliga studier finns det 
begränsade möjligheter att påverka detta, man kan inte ändra sina personliga 
kännetecken. Dock menar Denscombe (2000) att det är viktigt att ”anstränga oss att 
vara artiga och punktliga, lyhörda och neutrala, för att främja den rätta atmosfären så 
att den intervjuade känner sig behaglig till mods och ger ärliga svar” (s.139).  
 
Validitet är ”hur bra ett mätinstrument mäter det man vill mäta” (Stukát 2005, 
s.126). Stukát (2005) menar vidare att validiteten är svårfångad men grundläggande 
för en studies värde. Denscombe (2000) listar olika frågor man kan ställa till sig som 
forskare för att säkerställa validiteten. Bland annat nämner han att resultat bör ha 
triangulerats med andra källor för att få ett mer säkert resultat. Stukát (2005) skriver 
också om vikten av att mäta det man har för avsikt att mäta. Denscombe (2000) 
menar att man under en intervju får en direktkontakt som innebär data kan 
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kontrolleras beträffande riktighet och vilken relevans de har för studien. Denscombe 
(2000) menar att validitet betyder att data måste spegla verkligheten och det är 
väsentligt att forskningsfrågorna blir behandlade.  
 
I denna studie har jag för att säkerställa validiteten och reliabiliteten försökt ta 
hänsyn till dessa svårigheter och försökt motverka dem. För att säkerhetsställa 
reliabiliteten har jag lyssnat på intervjuerna flera gånger för att minimera risken för 
misstolkningar och jag har studerat videoobservationen upprepade gånger för att få 
så många perspektiv på den som möjligt. Jag har också varit medveten om den så 
kallade intervjuareffekten och kontinuerligt under intervjuerna försökt att göra min 
påverkan minimal. För att säkerhetsställa validiteten har jag bland annat triangulerat 
min undersökning för att få ett mer säkert resultat. I och med intervjuerna fanns 
också chansen att få en direktkontakt med källan och på en gång verifiera 
sanningshalten i det som sades.  
 
3.6  Etiska ställningstaganden 
När man genomför en studie finns det många forskningsetiska principer att ta hänsyn 
till. Det är nödvändigt att göra det innan man påbörjar sin undersökning för att 
skydda de som deltar menar Stukát (2005). Han behandlar fyra huvudkrav, som 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram. Det första är 
Informationskravet, som innebär att de som skall delta i studien måste informeras 
om vad studien skall handla om, vad deras uppgift blir samt att deltagandet är 
frivilligt. För att uppfylla detta krav kontaktade jag verksamhetens enhetschef och 
presenterade min idé. Enhetschefen tog en diskussion om det med pedagogerna på 
förskolan och sedan skickade jag i god tid ut missivbrev till både informanterna och 
de berörda föräldrarna med information om arbetet och studien. Där fanns också 
kontaktuppgifter för de frågor som kunde uppstå. Det andra kravet som Stukát 
(2005) nämner är Samtyckeskravet, som handlar om att deltagarna själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Informanterna har rätt att bryta en intervju om de 
inte vill fortsätta utan att de ska få negativa följder och föräldrarna har rätt att inte 
låta sina barn vara med under en observation. Denna information fanns i de 
missivbreven som jag skickade ut.  
 
Konfidentialitetskravet är det tredje etiska krav som forskningsrådet angett och 
innebär att hänsyn skall tas till de medverkandes anonymitet. Det ska vara omöjligt 
att kunna identifiera någon av informanterna och de resultat som forskaren finner 
ska behandlas konfidentiellt. Jag informerade informanterna och föräldrarna om att 
endast jag som forskare skulle ta del av intervjuerna och observationen, dels i 
missivbrevet och dels när jag var och utförde studien. Jag informerade även om att 
jag endast skulle benämna pedagogerna som informanter i uppsatsen och vid citat 
inte möjliggöra för någon att förstå vem som sagt vad. Jag upplyste även 
informanterna och föräldrarna om att de har möjligheten att läsa texten innan jag 
lämnar in den. Som fjärde krav nämns nyttjandekravet som betyder att som forskare 
får man endast använda det insamlade materialet i forskningssyfte. Denna 
information har jag gett mina informanter och de inspelningar som jag gjort kommer 
att förstöras när studien är slutförd.  
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4. Resultat 
I resultatdelen kommer jag att presentera resultatet från intervjuerna och behandla 
den observation, som belyser möjligheterna som den Reggio Emiliainspirerade 
pedagogiken skapar i arbetat med att utmana barnets kritiska tänkande. 
Observationen är genomförd i en Reggio Emiliainspirerad förskola.  
 
4.1 Sammanställning av intervjuer 
Informanternas svar presenteras under rubriker som består av forskningsfrågorna.  
 
4.1.1 Vad är pedagogernas huvudsyfte med att utmana barnets kritiska 
tänkande? 
Informanterna är alla överens om att en av de viktigaste anledningarna till att de 
arbetar med att utmana barnets kritiska tänkande är för att få fram det kompetenta 
barnet. Enligt dem är ett kompetent barn ett barn som vågar, som känner att den kan 
ta för sig och de menar att det kompetenta barnet egentligen inte har några 
begränsningar. En informant beskriver det så här:  
 

”Det kompetenta barnet har ju inga begränsningar 
egentligen, det kan faktiskt allt utifrån vilka förutsättningar 
det får. Det är ju det som det handlar om, att skapa 
möjligheter och förutsättningar för att barnet ska bli 
kompetent och utveckla sina egna tankar.” 

 
De flesta informanterna tar upp att det är viktigt att utmana barnen i deras tänkande 
för att stärka barnen i deras egen förmåga och pedagogerna vill att barnen ska känna 
att deras tankar är viktiga. En informant säger att barnen får en bättre självkänsla 
genom att känna att de kan tänka själva och när de upplever att de klarar av att ta 
reda på saker de funderar kring.  
 
Samtliga informanter är eniga om att barn måste ges möjlighet att få utmanas i sitt 
tänkande och att de som pedagoger måste uppmuntra det. Det framkommer i 
intervjuerna att pedagogerna ständigt försöker skapa situationer där det skapas 
sådana möjligheter. En av informanterna menar att syftet med att utmana barnet i 
dess kritiska tänkande är: 
 

”att stärka barnen i deras egenförmåga, att de kan och att 
deras kunskap utgår ifrån dem. Jag vill att barnen vågar 
utmana sig själva och vågar prova på någonting nytt.” 

 

4.1.2 Vad ger den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken för 
möjligheter respektive svårigheter i arbetet med att utmana barnets 
kritiska tänkande? 
Möjligheterna är väldigt stora menar informanterna och tre av de fyra intervjuade tar 
upp sin egen okunskap om vissa ämnen som de enda begränsningarna. Den fjärde 
belyser de stora barngrupperna som en svårighet.  
 
Möjligheter: 
Informanterna tar upp att de valt att arbeta utifrån en Reggio Emiliainspirerad 
pedagogik i deras förskola just för att den ger stort utrymme för barnens egna tankar 
och att pedagogikens grundsyn är att se alla barn som rika och kompetenta. De 
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menar det blir oundvikligt att ha en verksamhet som inte är full av möjligheter för 
barnen att utmanas i sitt kritiska tänkande med en sådan barnsyn. Informanterna 
lyfter också fram att man inom Reggio Emiliainspirerad pedagogik säger att ett barn 
har hundra språk och att det är upp till dem som pedagoger att se till att barnen har 
tillgång till de språken. På frågan om informanterna ansåg att deras arbetssätt ger bra 
möjligheter till att utmana barnens tänkande svarade en av informanterna: 
 

”Reggio Emiliainspirerade pedagogiken ger verkligen 
möjligheter, av många olika anledningar. Dels för att vi 
pratar om de hundra språken och vår uppgift är att erbjuda 
väldigt mycket material och mycket olika sorters material för 
att skapa så många sätt som möjligt att kunna uttrycka sina 
tankar på. Och sen förhållningssättet, det är ju ett lyssnande, 
det är ju barnet i centrum och varje barn är unikt och utgår 
ifrån sina förutsättningar. Det får man aldrig glömma!” 

 
En av informanterna säger att det är viktigt att ge varandra frihet i arbetslaget att 
våga misslyckas med, i och med ett sådant tankesätt ökar möjligheterna ännu mer att 
utmana barnen i deras tänkande. Då blir man som pedagog inte låst i sina 
tankegångar utan det öppnar upp för barnens egna tankar och informanten menar att 
man vågar prova att utmana dem i saker som man kanske inte hade valt annars på 
grund av osäkerhet.  
 
I intervjuerna framkommer det att alla pedagogerna tycker att det är mycket roligare 
och mer stimulerande att arbeta utmanande med barnens tankar än att ha en mer 
styrande pedagogroll. De nämner att ju mer man lyssnar på barnen och deras tankar 
desto mer nyfiken blir man på hur de tänker och vill veta mer. Informanterna menar 
att det skapar en lust hos dem själva att vilja veta mer om hur barnen vill utmanas i 
sitt tänkande och det startar tankar hos dem som pedagoger hur de kan stimulera den 
processen. 
 

”Möjligheterna är som sagt att barnen är så kompetenta att 
de kommer på olika lösningar, de kommer på olika 
infallsvinklar. Det finns inget som är rätt eller fel. De kan få 
fortsätta spinna på en tråd som egentligen inte ansågs rätt 
förut, då ville vi gå in och rätta dem hela tiden. Nu avvaktar 
vi som pedagoger ett tag och det vi hjälper dem med är att 
strukturera upp deras tankar.” 

 
Samtliga informanterna säger också att de märker en stor lust hos barnen att utmana 
sig själva och söka efter ny kunskap. De menar att även barnen känner av de 
möjligheter som finns och att det är ett tillåtande klimat som genererar i barn som 
ständigt vill ha svar på nya funderingar. En av informanterna tar upp att det är 
väldigt sällan eller i princip aldrig som ett barn säger ”jag vet inte” när det får en 
fråga. Informanten menar att barnen är trygga i sin roll som kunskapssökande 
individer och de vet att deras tankar är intressanta för alla som vistas i förskolan.  
 
Samtliga informanter är överens om att det är viktigt att komma bort från att ge 
barnen färdig kunskap och att istället utmana dem i deras tänkande att söka efter den 
på egen hand. De anser att det är något väldigt positivt, även om vägen dit är lång.  
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”Det är klart att det bara är positivt om vi får tänkande barn 
som kan ta för sig och som klarar sig framöver. Och just det 
här med statisk kunskap, det finns ju snart inte längre. Det 
är ju viktigt att kunna tänka själv och utmana sig själv.” 
 
”Det är ju fantastiskt underbart när man kan ha den rollen 
vid sidan om, för då har man nått någonstans. Jag känner att 
det är dit vi måste nå, där vi har de kompetenta självständiga 
barnen som klarar av att tillsammans lösa problem som 
uppstår. ” 

 
Svårigheter: 
Under intervjuerna framkommer det olika moment som uppfattas som en svårighet, 
men informanterna menar att det inte är den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken 
som framkallar problemen, utan det är just den som skapar möjligheterna. Det är när 
deras arbetssätt blir mer åt det traditionella hållet som svårigheterna uppstår, en av 
informanterna ger ett exempel: 

 
”Svårigheterna är ju att man kanske är för snabb med 
svaren, att man inte tänker till och att man inte lyssnar. För 
dels kan det gå på rutin, att man bara kör på utan att ställa 
utmanade frågor till barnen som får dem att tänka själva.” 

 
Andra svårigheter som nämndes var att pedagogernas egna kunskaper inte alltid 
räcker till. En informant menade att om det är ett särskilt ämne som barnen visar 
intresse för och vill bli utmanade i så är det inte säkert att man som pedagog kan så 
mycket om det och har möjlighet att ställa de rätta frågorna. Medan en annan 
informant inte alls såg det som ett problem utan menade att det lätt går att ta reda på 
det man behöver och att det är okej att säga till barnen att det vet inte jag heller men 
kom så kan vi ta reda på det. Så här säger en informant: 
 

”Det svåraste är väl att man måste tänka och planera så 
mycket. Det kräver ju mer av mig, jag kan inte bara komma 
hit och sätta mig och vänta och låta barnen leka. Utan jag 
måste hela tiden ha en tanke med vad vi erbjuder idag, hur 
ska vi erbjuda det, hur många barn kan vara med osv. Även 
om det är så roligt så är det ju det som är svårast.” 

 
Informanterna nämner också de stora barngrupperna som ett hinder ibland för att 
lyckas arbeta utmanande med barnens kritiska tänkande. De menar för att på riktigt 
kunna arbeta Reggio Emiliainspirerande och på så sätt stimulera barnets tänkande 
krävs det att de delar in barnen i mindre grupper när de arbetar. Det är en svårighet 
men informanterna upplever att de försöker hitta lösningar på problemet. Det 
innebär att alla barn inte ges möjligheten varje dag att arbeta i en mindre grupp men 
alla får chansen så ofta det går. I de mindre grupperna är det ofta två pedagoger som 
arbetar med barnen och pedagogerna dokumenterar alltid lärprocessen. För mer 
ingående förklaring om arbete i mindre grupper se under nästa rubrik. 
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Tre av fyra informanter anser att förändringsarbetet har tagit lång tid och till viss del 
varit jobbigt ibland. Den fjärde informanten började arbeta på förskolan när det stora 
arbetet redan var genomfört och har ingen erfarenhet av att arbeta på något annat 
sätt. De informanter som varit med om förändringen menar att det krävs mycket 
energi och tid för att få en sådan verksamhet som de strävar efter, där barnen 
ständigt utmanas i sitt kritiska tänkande. De tar upp att det handlar om att diskutera 
om värden och vilken barnsyn de har. Informanterna anser att barnsynen måste vara 
genomgående på hela förskolan och den gemensamma värdegrunden blir central.  
 
En svårighet som informanterna belyser är att arbeta sig bort från en traditionell 
förskola och istället skapa en förskola som finns till för barnen och deras lärprocess. 
Informanterna menar att de vill ha en förkola som utgår från barnens tankar och som 
kontinuerligt utmanar dem i deras kritiska tänkande.  
 

”Det har ju inte varit lätt alla gånger, för det här arbetssättet 
kräver mer av oss som pedagoger än vad det andra gjorde. 
Där kunde du komma dit och bara göra ditt, men det här 
kräver att du tänker och är flexibel men det är ju mer 
givande.” 

 
Informanterna menar att det ibland är lätt att man automatiskt svarar på en fråga när 
barnen ställer den, för att det sitter så djupt rotat att göra det. De menar att det 
kräver ständig reflektion och eftertanke för att lyckas med det Reggio 
Emiliainspirerande arbetssättet som utmanar barnen i deras kritiska tänkande. 
 
Sammanfattning möjligheter respektive svårigheter: 
Informanterna finner att möjligheterna är oändliga med Reggio Emiliapedagogiken 
och svårigheterna kan vara att ta tillvara på de möjligheter som uppstår. För att 
tillvara ta möjligheterna menar informanterna att de måste vara lyhörda och 
medvetna i sitt förhållningssätt. 
 
4.1.3 Hur använder sig pedagogerna av de möjligheterna? 
På frågan om informanterna märker någon skillnad på hur barnen utvecklar sitt 
kritiska tänkande beroende på hur de som pedagoger bemöter barnen var alla 
informanterna överens om att det var stor skillnad. De menar att det är deras ansvar 
att skapa möjligheterna för barnen att utmanas i sitt tänkande. 
 

”Absolut, det är ju jättestor skillnad! Är jag öppen och 
lyssnar och ställer någon enstaka fråga eller erbjuder ett 
material som kan utmana vidare, så hjälper ju det 
jättemycket.” 
 
”Ja, det tycker jag, eftersom jag är mer medveten idag så ger 
jag dem andra möjligheter och ställer nog mera krav på dem 
på ett positivt sätt.” 

 
Som jag nämnde ovan så försöker pedagogerna vända svårigheterna till något positivt 
och har därför arbete i mindre grupper, ofta arbetar de projektinriktat där barnen ges 
möjlighet att under en längre tid utmana sitt tänkande kring ett visst fenomen eller 
företeelse. Två av informanterna har arbetat med ett projekt om vatten med barn i 
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olika åldrar och berättar om hur de introducerade projektet och hur barnens tankar 
kring vatten förde projektet vidare. Barnen ville undersöka vad som sjönk respektive 
flöt och när projektet pågått ett tag kommer de in på sambandet mellan is och vatten. 
 

”Vi frågade om barnen hur de tror att det blir is. Och då fick 
vi olika svar, det var någon som trodde att man slog sönder 
stora isbitar för att lägga dem i sådan här former, någon 
annan trodde att man fyllde en form och ställde in i 
kylskåpet och någon annan visste att man skulle ställa in den 
i frysen. Bara det här att någon tänkte att man skulle ställa 
den i kylen, det hade inte vi kommit på att vi skulle prova. Så 
vi provade att ställa in dem i både kyl och frys, det var 
spännande att tillsammans med barnen vänta och se vad 
som hände!” 

 
Informanterna anser att de är bra på att använda sig av möjligheterna och menar att 
just det projektinriktade arbetet ger barnen stora potentialer att utmanas i sitt 
kritiska tänkande. Projektarbetena utgår ifrån barnen och deras intressen.  
 

”Det är viktigt att märkvärdiggöra det vi jobbar med. Vi 
samlas ofta på en märkvärdig plats som är speciell för 
projektarbetet. Vi använder ofta svarta tavlan och skriver 
upp det barnen säger. Även om alla inte kan läsa är det ett 
sätt att märkvärdiggöra deras tankar. Vi introducerar ett nytt 
projekt med att säga, vi har sett att ni är jätteintresserade av 
det här och skulle ni vilja arbeta mer med det? Hur vill ni gå 
vidare och hur kan vi göra?” 

 
Informanterna anser att barnen gärna diskuterar sina tankegångar med kamraterna 
och pedagogerna och på så sätt hittar de nya vägar för att gå vidare. Informanterna 
säger att de uppmuntrar barnen att se sina kompisar som en resurs och att våga be 
om hjälp om de fastnar med arbetet. De menar att det är deras roll som pedagoger att 
finnas där och ställa utmanande frågor för att stimulera barnen vidare i sitt kritiska 
tänkande. Informanterna menar att barnen inte alltid vet hur de ska gå vidare själva 
när de söker efter ny kunskap. Informanterna säger när man arbetar med att utmana 
barnens kritiska tänkande kan man som pedagog inte bara säga försök själv utan det 
viktiga då, enligt dem, är att ställa en fråga som utmanar dem att söka vidare. De 
menar att det är väsentligt att stärka dem i processen att bli självständiga, 
kunskapssökande individer. 
 
Samtliga informanter menar att det krävs oerhört medvetna pedagoger för att lyckas 
utmana banrens kritiska tänkande. De hävdar också att det krävs pedagoger som 
lyssnar på barnen och då menar de att man verkligen ska lyssna, gärna bakom det 
som barnet säger. Informanterna tar upp att det krävs ständig reflektion för att 
kunna vara helt medveten om sitt arbetssätt och hur man bemöter barnen och 
utmanar dem i deras tänkande. Informanterna anser att de har goda möjligheter till 
reflektion. De har dels pedagoggrupper där en från varje avdelning träffas varannan 
vecka och diskuterar pedagogiska frågor, och dels finns det så kallas fredagsreflektion 
där man i arbetslaget kan reflektera tillsammans. Utöver detta anser informanterna 
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att de hela tiden fortlöpande i verksamheten reflekterar så fort de får möjlighet till 
det.  
 

”Det krävs ju att man aldrig stagnerar, att man måste vara 
flexibel hela tiden och man måste ha någon att diskutera 
med. Man måste läsa och vara insatt i saker och ny 
forskning. Det hjälper mycket med våra pedagogträffar och 
våra reflektioner för att komma vidare som pedagog. För 
stagnerar man och tror att allt ska vara som det har varit 
förut så fungerar inte det här arbetssättet. Man måste tänka 
om hela tiden och göra pedagogiska kullerbyttor.” 

 
Informanterna är eniga om att miljön måste var inbjudande och tillåtande för att den 
ska kunna utmana barnens kritiska tänkande. Framförallt hävdar de att miljön måste 
vara ständigt föränderlig. Informanterna säger att de observerar vad barnen gör i 
miljön och hur de använder den och sedan utformas den efter barnens behov för att 
på bästa sätt stimulera dem.  
 

”Det måste ju vara lockande, det måste vara synligt! Det 
måste inbjuda, det måste stå där och säga hallå, kom och 
använd mig! Vi har som mål att arbeta med formbara 
material på vår avdelning, vi skriver just nu med formbara 
material och då måste det ju finnas väldigt mycket olika 
formbart material. Vi tänker hela tiden och lägger till och tar 
bort beroende på vad vi ser utmanar dem och vad de är 
intresserade av.” 

 
Informanterna uppger att de vill skapa en miljö som utmanar barnen till nya 
tankegångar och som på så sätt utmanar dem vidare i deras kritiska tänkande. De 
menar att det är viktigt att det finns mycket olika material tillgängligt så de kan prova 
olika teorier och skapa utifrån sina tankar. De nämner också att det pedagogiska 
klimatet måste vara tillåtande, barnen måste ha en känsla av att de har alla 
möjligheter att våga prova och våga utmana sig själva. 
 

4.2 Sammanfattning av observationen 
Observationen är genomförd i en Reggio Emiliainspirerad förskola när en pedagog 
arbetade med utforskande materialet play-doh med tre barn som är 5 år. Materialet 
var framställt på bordet när barnen kom och pedagogen gav inga instruktioner mer 
än att hon tidigare under samlingen berättat för barnen att de skulle vara inne och 
arbeta. På bordet framför barnen fanns play-doh, olikfärgade tandpetare, sugrör och 
en skål med blandade föremål. Inga av de traditionella så kallade baksaker som till 
exempel kavel var framtaget. Pedagogen utrustade sig med papper, penna och 
kamera inför arbetstillfället.  
 
Kontinuerligt under observationen ställde pedagogen utmanande frågor till barnen 
och bad dem att tänka ett steg längre. Ett barn fick inte upp locket till burken där 
play-dohn låg och han bad om hjälp. Pedagogen frågade då hur han kunde lösa det 
och han kom då på att han kan be en kompis om hjälp. Barnen började arbeta med 
degen och de pratade hela tiden med varandra. Ett barn berättade att han höll på och 
göra en orm och pedagogen började fråga vad det var för orm och barnet sa att det 



25 
 

 

 

 

var en Afrikaorm. De startade en diskussion om vad det finns för ormar och 
pedagogen fick en fråga om hur en huggorm ser ut. Hon tog då lite play-doh och 
visade själv hur den ser ut och vilket mönster den har på ryggen. Hon frågade sen hur 
de tror att en Afrikaorm ser ut. Pedagogens frågor fick barnen att börja fundera och 
de kom med olika förslag på hur en sådan orm kan se ut. Ett barn svarade att 
Afrikaormarna nog är väldigt stora och kanske röda. Pedagogen dokumenterade 
barnens arbete med digitalkamera och skrev ned kommentarer från barnen om 
arbetet. Djurdiskussionen fortsatte och ett barn berättade att djuren som bor i skogen 
är rädda för människor. Detta väckte en lång diskussion om jägare och hur man får 
det kött som man äter. Från början trodde barnen att det kött som man äter inte 
kommer från djuren som lever i det vilda utan någon annanstans ifrån. Med hjälp av 
pedagogens frågor utmanades barnen att tänka vidare och de kom med nya 
funderingar och tankar. Ett barn trodde att när man skjutit en älg så far den upp till 
himlen och när barnet funderat ett tag sa barnet: - ”Men tänk vad synd att älgen inte 
kommer till himlen utan blir fast i min mage!”. Pedagogen uppmuntrade barnen när 
de kom med svar som kanske inte överensstämde med sanningen, men som var 
utvecklande från deras första tanke. Till slut handlade inte arbetstillfället längre om 
play-doh utan barnen satt och diskuterade för fullt. Pedagogen lät det hända och var 
delaktig i barnens konversation. Barnen kom in på att man inom olika religioner inte 
får äta all sorts kött och började diskutera varför det så. Ett barn undrade vad det är 
för fel på grisen efter som barnet inte får äta griskött. Istället för att på en gång 
förklara det för barnet bad pedagogen dem att tänka och fundera över varför det är så 
och det bidrog till att barnen genast kom in i nya tankebanor. Barnen började prata 
om olika språk och barnen kom fram till att de kan olika språk. Pedagogen visade 
hela tiden intresse för det barnen sa och fortsätta ställa frågor som utmanande 
barnen vidare. Pedagogen var engagerad och det smittades av på barnen som glömde 
bort att de egentligen arbetat klart.  
 
I och med att det var en dag med lite barn lät pedagogen barnen fortsätta och barnen 
började återigen arbeta med play-doh. Ett barn försökte förklara vad han skapade 
men lyckades inte. Han fick en fråga om han kunde visa på något annat sätt och 
sprang genast iväg för att leta material. Han hittade ett papper och försökte rita vad 
det var han menade. Han satt länge och funderade på hur han skulle lyckas. Han 
fastnade lite och pedagogen var där och uppmuntrade honom vidare. Han hittade 
tillslut små färgade pinnar och la dem som en triangel. Pedagogen började prata om 
förra arbetstillfället när de arbetat med geometriska figurer och undrade om barnen 
kom ihåg vad de gjorde då. Barnen visade och berättade vad de kom ihåg och fick 
genast nya idéer om olika former de ville göra. Arbetstillfället var inte alls tänkt att 
handla om geometriska former och figurer men pedagogen använde tillfället att 
utmana barnens tänkande kring geometri och former. De avslutade arbetspasset med 
att bestämma att de skulle arbeta vidare med geometri och pedagogen avslutade med 
att reflektera kring de barnen gjort och la in de bilder hon tagit i datorn. Nästa 
arbetspass inleds med en tillbakablick med hjälp av bilderna. 
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5. Resultatanalys 
Här presenteras analyser och tolkningar av resultatet från intervjuerna och 
observationen kopplat till den tidigare forskning som rör ämnet.  
  
5.1 Intervjuanalys 
Av informanternas svar kan man utläsa att arbetet med att utmana barnets tänkande 
är en mycket central del i deras pedagogiska verksamhet. Syftet med det är att 
pedagogerna vill få barn som är trygga med sig själva och som vågar uttrycka tankar 
och åsikter samt utforska sin omvärld. Informanter menar att de vill få fram det 
kompetenta barnet. Det är helt i överensstämmelse med vad läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98, säger. I litteratur kring ämnet och i den forskning som finns är samtliga 
författare överens om vikten av att utmana barnet i dess kritiska tänkande och att det 
i förlängningen bidrar till att barnen som växer upp blir medvetna om hur de kan 
använda sina tankar för att förändra världen. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar 
att det är en av pedagogernas viktigaste uppgifter att utmana barnet i dess tänkande. 
 
Jag tolkar det som att informanterna upplever att de barn de möter i verksamheten 
blir trygga och vågar ställa frågor, i och med att de fortsätter att arbeta Reggio 
Emiliainspirerat och är så engagerade när de pratar om sitt arbetssätt. Det 
engagemanget är det som skapar det kompetenta barnet, om man får tro Åberg och 
Lenz Taguchi (2005). Informanterna pratar också om att barn inte har några 
begränsningar utan det handlar om vilka förutsättningar det får. Detta visar på att 
man som pedagog har ett stort ansvar för att ge de möjligheter som behövs för att 
utmana barnet i dess kritiska tänkande, så att de inte blir begränsade. 
 
Informanterna är väldigt samstämmiga med aktuell forskning när det gäller 
möjligheterna för att utmana barnets kritiska tänkande, det vill säga att de är näst 
intill oändliga. Resultatet visar att den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken ger 
stort utrymme för barnens tankar i och med att den ser barn som rika och 
kompetenta och det bidrar till att möjligheterna blir så omfattande. I studien 
framkommer att de barn som pedagogerna möter är nyfikna och intresserade och 
vana vid att bli utmanade på olika sätt. Detta tyder på att pedagogerna lyckts med att 
ta tillvara på de möjligheter som finns.  
 
I resultatet framkommer det att de svårigheter som finns inte beror på att den Reggio 
Emiliainspirerade pedagogiken inte ger de möjligheterna utan att verksamheten inte 
hittills har förändrats tillräckligt mycket från den traditionella förskolan. I 
forskningen kan man se att man tidigt präglas av ett traditionellt arbetssätt och 
Kennedy (1999) menar att man med hjälp av reflektion och analys av sitt arbetssätt 
medvetet kan arbeta sig bort från det för att kunna uppnå en förskola som utgår från 
barnen och deras tankar.  
 
Det framgår i undersökningen att det förändringsarbete som förskolan genomgått 
har tagit tid men har varit givande. Informanterna anger att det arbetssätt de har idag 
är betydligt mer givande och inspirerande än det traditionella men att det kräver mer 
av dem. Detta är något som får stöd i litteraturen av bland annat Wallin (2003). En 
annan svårighet som framkommer är de stora barngrupperna. Man kan se i resultatet 
att det är något som pedagogerna är medvetna om och att de försöker hitta vägar för 
att minimera den problematiken, till exempel genom att under vissa tider av dagen 
arbeta i mindre grupper.   
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Det är intressant att titta på hur informanterna ser på de möjligheter som finns och 
hur de använder sig av dem. Samtliga informanter tog upp vikten av att utforma en 
miljö som är stimulerande och som utgår ifrån barnen och deras intressen. Man kan 
se i studien att de hela tiden låter miljön vara föränderlig och att den är rik på 
material som kan tänkas utmana barnen vidare. Man kan i undersökningen ana ett 
stort engagemang för den fysiska miljön och dess utformning bland informanterna.  
 
Man kan tydligt se att pedagogerna i studien har ett stort intresse för barnen och dess 
tankar och att de har ett mål med verksamheten, att utmana barnens kritiska 
tänkande. Man kan också se att pedagogerna kontinuerligt reflekterar över 
verksamheten och arbetet med att utmana barnen i deras tänkande. Förskolan har 
skapat olika forum för att ges möjlighet till reflektion. Det tyder på att de tar allvarligt 
på vikten av att förskolan fortlöpande utvecklas vilket bidrar till att barnen får den 
chans de behöver för att utmanas i sitt tänkande. Detta stöds av Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) som menar att det är viktigt att ständigt reflektera över sitt arbetssätt 
för att på så sätt skapa en verksamhet som utmanar barnet i dess tänkande. Wallin 
(2003) skriver om pedagogiska kullerbyttor, som hon menar att man som pedagog 
behöver göra för att bättre förstå barnen och hur de tänker. Även informanterna i 
studien belyste vikten av att göra dessa kullerbyttor och man kan se att 
informanterna är inlästa på ny forskning och aktivt försöker förbättra sin 
pedagogroll.  
 
I resultatet framkommer att förskolan arbetar mycket projektinriktat och man kan se 
att anledningen till det är att barnen skall ges möjlighet att i mindre grupper utmanas 
i sitt kritiska tänkande kring fenomen som de är intresserade av. Det framkommer 
också att pedagogerna verkligen försöker skapa situationer där barnen kan utmanas 
vidare i deras tänkande. Forskningen tar upp hur viktigt det är att inte servera barnen 
färdig kunskap och man kan i undersökningen se att förskolan arbetar medvetet med 
att låta barnen få finna sin egen kunskap. Kennedy (1999), Wallin (2003) och Åberg 
och Lenz Taguchi (2005) anser att man inom förskola och skola ska byta ut begreppet 
undervisa till att utmana istället.   
 
Jag kan i resultatet se att samtliga nyckelbegrepp som jag fann i litteraturdelen, 
modiga pedagoger, medvetenhet och reflektion, tillåtande pedagogisk miljö samt 
svårt förändringsarbete, är begrepp som återkommer. Studien visar att 
nyckelbegreppens betydelse är precis så stor som forskningen försöker påvisa, och är 
något som måste beaktas i det pedagogiska arbetet. Jag kan också se att 
nyckelbegreppen är något som förskolan arbetat mycket med, de har en stor 
medvetenhet kring sitt arbetssätt och ser reflektionen som en central del. De sätter 
barnens tankar i centrum och ser miljön som en viktig del i arbetet med att utmana 
barnets kritiska tänkande. Det har också varit ett svårt förändringsarbete för att nå 
dit de är idag, men man kan se i studien att förändringen har varit positiv trots 
motgångar.  
 
Det blir tydligt i resultatet att förskolan har en gemensam värdegrund och arbetar 
samspelt. Det skapar en trygghet för barnen att samtliga pedagoger bemöter dem och 
deras tankar på liknande sätt. Det framkommer också att pedagogerna trivs med 
arbetssättet och visar en stor lust till att bemöta och utmana barnen. Om man tittar 
på de forskningsfrågor som jag ville finna svar på kan man i resultatet se att den 
Reggio Emiliainspirerade pedagogiken egentligen inte bidrar med några svårigheter i 
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arbetet med att utmana barnets kritiska tänkande, utan snarare ger ökade 
möjligheter. Det man kan se i forskningen är något som denna förskola till stor del 
uppnår.  
 
5.2 Observationsanalys 
I intervjuerna har informanterna enbart kunnat berätta om sin verksamhet och sina 
tankar kring den. I observationen blev det möjligt att studera hur de rent praktiskt 
arbetar med att utmana barnen i deras kritiska tänkande. Man kan se att pedagogen 
som förekommer i observationen är mycket trygg i sin roll som pedagog och att hon 
är uppriktigt intresserad av det som barnen har att säga. Redan när man tittar på vad 
pedagogen lagt fram för material avspeglar sig den barnsyn som råder, att låta baren 
få möjlighet att utmanas på nya sätt. Det finns inga traditionella baksaker framtagna 
utan man kan se att pedagogen vill se hur barnen använder materialet utan att styras 
till att just baka med det. Pedagogen visar också att det är barnens intresse som är 
centralt när hon låter den planerade aktiviteten övergå i något annat. Hon sätter stor 
tilltro till barnens kompetenser och dokumenterar kontinuerligt under arbetstillfället. 
Pedagogen använder sig också av frågor för att utmana barnen vidare, detta är något 
som stöds av Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
(1997). De menar att med hjälp av öppna och utmanande frågor ges barnen en chans 
att utveckla sitt tänkande och de får därmed en möjlighet till en ny förståelse för 
något. Pedagogen använder också reflektion som ett verktyg, både under 
arbetstillfället och sedan efteråt när hon sammanfattar det hon dokumenterat och 
analyserar kring sin egen arbetsinsats.  
 
Observationen visar att Reggio Emiliainspirerad pedagogik ger stora möjligheter att 
låta barnen utmanas i sitt kritiska tänkande och man kan se hur den kan stimulera 
barnen vidare i deras kunskapssökande. Jag tolkar det som att detta är en pedagogik 
som är att föredra om man vill arbeta utmanade med barnets kritiska tänkande.  
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6. Diskussion 
Diskussionen delas upp i två delar för att det ska bli tydligare för läsaren att följa 
resonemanget. Först kommer metoden att diskuteras och senare resultatet från 
undersökningen.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Jag upplever att de metoder som jag använt mig av, semistrukturerade intervjuer och 
en videoobservation, har varit de bäst lämpade för att genomföra den undersökning 
som jag gjort. Däremot finns det saker som självklart kunnat förbättras. I 
missivbreven tyckte jag att jag var noggrann och angav så mycket information som 
behövdes. Det jag inte tänkte på var att i missivbrevet nämna att intervjuerna skulle 
bandas. En del av informanterna blev lite osäkra när jag tog fram bandspelaren och 
skulle spela in. Jag fick då på plats förklara ytterligare att det bara var för min egen 
skull, för att kunna arbeta med intervjuerna efteråt på bästa sätt och att ingen annan 
skulle få lyssna samt att jag sedan skulle radera inspelningen.  
 
Både Stukát (2005) och Denscombe (2000) menar att man aldrig kan veta hur 
sanningsenliga informanterna är i en intervju. Men i och med att jag även vid ett 
senare tillfälle observerade en pedagog i arbetet med barnen fick jag en möjlighet att 
se om de arbetade så som de angett i intervjun. Min undersökning blev på så sätt 
triangulerad vilket Stukát (2005) menar ytterligare säkerställer att resultatet blir 
tillförlitligt.  
 
En svårighet som kan påverka resultatets tillförlitlighet är dels det låga antalet 
intervjuer som genomförts. Det går inte att generalisera eller dra några övergripande 
slutsatser. Men det var inte heller syftet med studien och Stukát (2005) menar att en 
kvalitativ studie inte har det som mål utan man vill nå mer djupgående och det 
upplever jag att jag har gjort. Informanterna gav många intressanta och viktiga svar 
som bidragit till att jag funnit svar på mina forskningsfrågor. En annan svårighet som 
kan ha påverkat resultatet är att det finns väldigt lite forskning gjord i ämnet. Jag har 
använt mig av det som har funnits och jag har fått tolka andras uppsatser och 
avhandlingar utifrån det som jag har undersökt. Men det visar också på att min 
studie har ett syfte och att den kan bidra med nya tankar kring hur man kan utmana 
barnets kritiska tänkande.  
 
Jag har genomgående i studien försökt att motverka min egen påverkan av intervjuer 
och observation för att säkerställa reliabiliteten. Jag anser att jag mätt det jag hade 
för avsikt att mäta och det innebär, enligt min mening, att studien har hög validitet.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Jag har under många år funderat på vad det är i den Reggio Emiliainspirerade 
pedagogiken som gör att barnen visar på en större förmåga att analysera och 
reflektera över sin omvärld. I denna undersökning har jag getts möjlighet att djupare 
få studera detta utifrån mina forskningsfrågor som var: Vad är pedagogernas 
huvudsyfte med att utmana barnet kritiska tänkande? Vad ger den Reggio 
Emiliainspirerade pedagogiken för möjligheter respektive svårigheter i arbetet med 
att utmana barnets kritiska tänkande? Hur använder sig pedagogerna av de 
möjligheterna?  
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I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2004) står det tydligt att förskolan har ett ansvar 
för att utmana barnen och ge utrymme för deras tankar. Resultatet visar att den 
Reggio Emiliainspirerade pedagogiken ger stora möjligheter till detta och att man 
som pedagog upplever sitt arbete som mer stimulerande när man arbetar utmanande 
med barnets kritiska tänkande. I litteraturen kan man se tydliga mönster som visar 
på hur viktigt det är att ständigt utmana barnen i deras tänkande och att om man gör 
det får det positiva konsekvenser för barnen långt senare i livet.  
 
Om man ska vara kritisk till resultatet kan man fundera över att informanterna 
nästan säger emot sig själva när de uppger att de begränsningar som finns kan vara 
att de inte kan tillräckligt mycket om ett fenomen som barnen vill veta mer om. Syftet 
är ju ändå att barnen själva ska få ta reda på den informationen och att man inte ska 
servera barnen redan konstruerad kunskap. Samtidigt anger informanterna att det är 
svårt ibland att släppa det mer traditionella arbetssättet som är så rådande i svenska 
förskolor. Frågan blir då om vi i Sverige har möjlighet att skapa förskolor som liknar 
de som finns i Reggio Emilia i Italien. Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att det 
endast är ett förhållningssätt som inte går att kopiera utan som man kan inspireras 
av. Jag tolkar det som att det ändå finns en chans. Lpfö 98 (2004) har många likheter 
med de pedagogiska tankarna som finns i Reggio Emilia och Lpfö 98 är ett dokument 
som är fastställt av riksdagen för att förskolan ska ha tydliga riktlinjer för vad som 
förväntas av dem.  
 
Jag ställer mig frågan varför inte fler förskolor i Sverige idag arbetar Reggio 
Emiliainspirerat eller i alla fall lägger en större vikt vid att låta barnen utmana sitt 
eget kritiska tänkande. Hur kommer det sig när all forskning pekar åt ett håll, för att 
få reflekterande individer måste de ges tillfälle att få reflektera och utmanas i sitt 
tänkande. Jag undrar vad som behövs för att det ska ske en radikal förändring inom 
förskolan. Vill vi ha barn som vågar ställa en fråga när de inte förstår eller när de vill 
veta mer? Är man som pedagog rädd för att mista sin betydelse och sin roll som 
kunskapsförmedlare? I resultat framkommer att pedagogerna upplever det som 
något väldigt positivt att ha en roll vid sidan av för att på så sätt ge plats åt de 
kompetenta barnen. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att det är en av 
pedagogernas viktigaste uppgifter och lyfter fram att barnen måste få skapa sin egen 
kunskap. Samma sak återfinner vi i intervjuresultatet. Samtliga informanter säger att 
den pedagogiska verksamheten måste utgå i barnens tankar. Resultatet visar på att 
forskningen har helt rätt när den belyser vikten av att lyssna på barnens tankar och 
låta de få undersöka de fenomen i sin omvärld som de är nyfikna på. När både 
forskning och den pedagogiska verksamheten visar ett likvärdigt förhållningssätt har 
jag en förhoppning om att det successivt kommer att generera i att fler förskolor 
medvetet börjar arbeta med att utmana barnen.  
 
Den pedagogiska miljön är något som både forskare och informanter berör. I resultat 
framkommer det att pedagogerna ständigt låter miljön vara föränderlig för att på 
bästa sätt utmana barnen i deras tänkande. De erbjuder en miljö full av utforskande 
material och informanterna menar att miljön ska inbjuda till aktivitet och 
experimenterande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att hur man utformar den 
fysiska miljön inom förskolan har stor betydelse för vilka möjligheter barnen har att 
utmanas i sitt tänkande. Detta blev också tydligt under observationen, när barnen 
fick nya idéer gav miljön dem möjligheter att hitta material som hjälpte dem på vägen 
i sitt utforskande. Det visar på att den fysiska miljön kanske har större betydelse än 
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vad jag först trodde när jag startade min undersökning. Jag hade inte med den som 
en del i mina forskningsfrågor men redan i forskningen framkom att den som en 
viktig del och sen bekräftades detta ytterligare i resultatdelen. Det är en viktig lärdom 
för mig som snart färdig pedagog och jag hoppas att även andra yrkesverksamma 
pedagoger får ta del av den lärdomen för att på bästa sätt skapa möjligheter för 
barnet att utmanas i dess kritiska tänkande.  
 
Ibland i debatten kring skolan undrar man varför eleverna inte klarar av att ta in den 
kunskap som de är förväntade att göra vid olika åldrar. Kanske kan man häröra 
problemet tillbaka till förskolan. Om man redan som liten får chansen att utmanas i 
sitt kritiska tänkande blir det något naturligt och självklart när barnen sedan börjar 
skolan. När man då möter nya kunskaper blir det lättare att kritiskt granska den 
informationen och bilda sig egna uppfattningar. Kan vi på så sätt förändra ett helt 
skolsystem? En inspirerande tanke som kanske behövs upp till diskussion. 
 
Avslutningsvis återkopplar jag till Loris Malaguzzi och hans oerhört vackra barnsyn. 
Han menar att alla barn har hundra olika språk, de är rika, kompetenta och 
reflekterande individer som har fascinerande tankar om man som vuxen tar sig tid att 
lyssna. Alla verksamma pedagoger bör bära med sig hans ord i varje kommande möte 
med ett barn. Den uppgift som man som pedagog har är att möta varje barn som en 
unik skapelse, kompetent att klara allt! 
 
6.3 Slutsatser och nya forskningsfrågor 
Syftet med min studie var att undersöka vilka möjligheter Reggio Emiliapedagogiken 
ger pedagoger för att utveckla barnets kritiska tänkande. Som jag nämnde tidigare i 
resultatanalysen så fann jag att möjligheterna är väldigt stora och jag har en 
förhoppning om att det kommer ske en förändring snart inom förskolan. De 
slutsatser som man kan dra av studien är att arbetet med att utmana barnets kritiska 
tänkande aldrig får stagnera utan måste kontinuerligt finnas med i den pedagogiska 
verksamheten. Konsekvenserna kan bli stora om inte tankeprocessen tidigt i livet 
stimuleras. Nya forskningsfrågor som är intressanta att undersöka vidare är bland 
annat hur det svenska skolsystemet skulle se ut om man genomgående arbetade med 
att utmana barnets kritiska tänkande liknande de sätt som man idag gör inom Reggio 
Emiliainspirerade förskolor. Skulle man då få fler barn som klarar de nationella 
målen? Det vore även givande att titta på hur förskolan kan öka sin medvetenhet 
kring arbetet med att utmana barnets kritiska tänkande.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till pedagogerna 
 

 Vad är ett kompetent barn för dig? 
 

 Hur vill du ge barn möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande? 
 

 Vad är huvudsyftet med att utmana barnen i deras kritiska tänkande? 
 

 Hur arbetar du idag med att utmana barnen och deras tankeprocess? 
 

 Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter i arbetet med att utmana 
barnens tänkande? 
 

 Hur utnyttjar du de möjligheter som finns? 
 

 Hur bemöter du de svårigheter som uppstår?  
 

 Märker du någon skillnad på hur barnen utvecklas i sitt tänkande beroende 
på hur du som pedagog bemöter dem? Förklara! 

 
 Vad har du som pedagog för möjlighet att tillsammans med dina kollegor 
reflektera kring ert Reggio Emiliainspirerade arbetssätt? 

 
 Hur når du ett barn som alltid säger “- Jag vet inte” när han eller hon får en 
fråga? Hur får man igång tankeprocessen? 

 
 Hur använder du dokumentation som ett redskap för att utmana barns 
tänkande? 
 

 Vilken pedagogisk miljö krävs för att skapa möjligheter att utmana barnen 
och deras kritiska tänkande? 

 
 Hur använder ni den fysiska miljön i arbetet med att utmana barnen och 
deras tankeprocess? 
 

 Hur arbetar ni med att utforma den fysiska miljön? 
 

 Anser du att er pedagogiska verksamhet är utmanande för barnets 
tänkande? Motivera! 
 

 Hur har förändringsarbetet med att övergå till en pedagogisk verksamhet 
som är Reggio Emiliainspirerad och som har sin utgångspunkt i barnens 
eget tänkande gått för er? Vad har ni mött för problem? 
 

 Anser du att Reggio Emiliapedagogiken är att bra redskap i arbetet med att 
utmana barnens kritiska tänkande? Förklara! 

 
 Vad krävs det av dig som pedagog för att ha möjlighet att utmana barnens 
tänkande? 



 

 

 

 

 Vad skapar den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken för 
möjligheter/svårigheter för att utmana barnens kritiska tänkande? 
 

 Hur gör du när du ska introducera ett nytt projekt eller arbete för att fånga 
och utmana barnens tankar? 
 

 Hur ser ett vanligt arbetstillfälle ut, hur arbetar du med barnen? 
 

 Forskningen visar på att det är viktigt att komma bort från att ge barn 
färdig kunskap. Hur arbetar du för att ge barnen möjlighet att finna egna 
vägar och utveckla sitt eget tänkande? 
 

 Hur upplever du din roll som pedagog, när fokus inte finns på dig utan 
istället finns på barnet? Positivt respektive negativt? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev till pedagogerna 
 
 

 
 
 
Hej! 
Jag heter Anna Enander och studerar till lärare på Mälardalens högskola. Jag läser 
för närvarande min sista termin och skriver på min c-uppsats. Jag kommer i min 
uppsats undersöka hur man som pedagog kan utmana barns tänkande. Syftet med 
arbetet är att undersöka vikten av att barn får känna att deras tankar är värdefulla 
och intressanta. Jag har läst mycket tidigare gjord forskning och kommer nu att ställa 
forskningen mot min undersökning. 
 
Jag är intresserad av att intervjua fyra pedagoger på Er förskola för att få möjligheten 
att ta del av Era tankar kring att arbeta utmanade mad barnets kritiska tänkande. Jag 
vill också gärna genomföra en observation i verksamheten om det skulle vara möjligt. 
Jag kommer att ta stor hänsyn till varje enskild pedagogs integritet och använda mig 
av den information jag får enbart i forskningssyfte. Det resultat som jag sedan 
kommer att presentera kommer inte att lämna ut någon enskild pedagog. De som 
deltar i en intervju har när som helst under intervjuns gång rätt att välja att avbryta.  
 
Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till mig eller till min 
handledare på Mälardalens högskola, Kamran Namdar.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Anna Enander 
aer04001@student.mdh.se 
 
Min handledare på Mälardalens högskola, Kamran Namdar 
kamran.namdar@mdh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 3 – Missivbrev till föräldrarna 
 
 

 
 

 
Hej alla föräldrar! 
 
Jag heter Anna Enander och studerar till lärare på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
Jag läser för närvarande min sista termin och skriver på min c-uppsats. Jag kommer i 
min uppsats undersöka hur man som pedagog kan utmana barns tänkande och 
kommer då att använda mig av denna förskola och deras arbete med barnen. Syftet 
med arbetet är att undersöka vikten av att barn får känna att deras tankar är 
värdefulla och intressanta. Jag har läst mycket tidigare gjord forskning och kommer 
nu att ställa forskningen mot det jag observerar här i förskolan. För att på bästa sätt 
se hur pedagogerna arbetar med detta i barngruppen kommer jag att vid ett tillfälle 
observera genom att videofilma i ca 30 minuter. Det jag kommer att undersöka med 
hjälp av filmen är hur pedagogerna rent konkret utmanar barnens tänkande och hur 
de tar hjälp av varandra. Det är pedagogerna som jag i första hand är där för att titta 
på. Filmen kommer inte att visas för någon annan än mig och min handledare. 
Anledningen till att jag filmar min observation är för att jag på bästa sätt ska få med 
mig så mycket som möjligt. När jag skrivit klart mitt resultat i c-uppsatsen kommer 
filmen att förstöras. Jag har full förståelse för om någon av Er inte vill att barnet ska 
vara med och då kommer jag självklart att respektera det. Meddela någon av 
pedagogerna på avdelningen om Ni känner att Ert barn inte får vara med på filmen. 
Har Ni några frågor så hör av Er! 
 
Ett stort tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Anna Enander 
aer04001@student.mdh.se 
 
Min handledare på Mälardalens högskola, Kamran Namdar 
kamran.namdar@mdh.se 
 

 
 

 


