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Bakgrund  
I nom Reggio Emilia filosofin arbetar  man  medvetet  med  miljön och materialet. Man ser 
miljön som den tredje pedagogen. De två andra pedagogerna är lärarna samt barnen själva. I 
Reggio Emilia har de en stark tro på barnets kunnande. De ser barnen som kompetenta och 
nyfikna att lära sig saker. Materialet finns i barnens nivå för att vara tillgängligt för dem.  
 
Syfte 
Syftet med vår undersökning är att studera  några pedagogers förhållningssätt till och upp-
fattningar om barns lärande i en Reggio Emilia inspirerad lärandemiljö. Studien  undersöker 
också hur lärandemiljön är och hur den ser ut i relation till Reggio Emilias filosofi.  
 
Metod 
Studien är kvalitativ och har inspirerats av fenomenografisk ansats, vilken beskriver männi-
skors uppfattningar av olika fenomen. Vi använder den kvalitativa metoden som bl.a. utgår 
från miljöobservationer och intervjuer. Metoden lämpar sig för att undersöka pedagogernas 
uppfattning och förhållningssätt. 
 
Resultat 
Resultatet har visat pedagogernas arbetssätt och tankesätt. Det visar att miljö och material 
har en aktiv roll i barnens utveckling och lärande. Det verkar som hela Reggio Emilia grun-
dar sig på demokrati. I Reggio Emilia har man en stark tro på det kompetenta barnet. Barn-
gruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Det står klart att den  pe-
dagogiska miljön är  förhållandet mellan en synlig miljö och en osynlig miljö. En synlig 
miljö är allt från arkitektur, lokaler, möblering till materialet och en osynlig miljö är peda-
gogernas förhållningssätt till barn och varandra. Pedagogisk dokumentation  är ett förhåll-
ningssätt och en kommunikation  mellan barn, föräldrar och pedagoger. Det framgår att man 
inte kan ta hit Italien för att de har andra kulturella förutsättningar. Genom detta arbete har 
vi fått kunskap om vår egen verksamhet och vårt pedagogiska arbete.  
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Inledning  
 

Som barnskötare inom den traditionella förskolan har vi många års yrkeserfarenhet bakom oss. Nu 
är vi snart färdiga med vår förskollärarutbildning i Borås. Vi har under utbildningens gång blivit 
intresserade och fått en större medvetenhet för hur man arbetar med miljön och lärandet i Reggio 
Emilia inspirerade förskolor och frågor kring pedagogers förhållningssätt till barns miljö och 
lärande har väckts. 
 
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. ”Verksamheten skall vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” , läroplanen för förskolan (Lpfö 98, s.8). I Reggio 
Emilia har man en stark tro på det kompetenta barnet. Barngruppen ses som en viktig och aktiv del 
i utveckling och lärande. Genom ett positivt förhållningssätt i förhållande till barnen skapas ett 
gott klimat i barngruppen. Pedagogen har en aktiv roll som medforskare tillsammans med barnet. 
Den forskande inställningen är att försöka ta tillvara på barnens nyfikenhet och förundran inför 
tillvaron och tillsammans med barnen själva återerövra sin egen nyfikenhet som vuxen. På detta 
sätt skapar förutsättningar för att pedagoger skall kunna fungera som medforskare tillsammans 
med barnen. Som pedagog bör man skapa utmaningar och situationer där barnen provar sina 
funderingar och hypoteser. Pedagoger skall utmana barnens föreställningar och sätt att tänka och 
bidra till nya hypoteser (Forssell 2005, s.204).  
 
Om barnen inte får vara med och bestämma i sin egen vardag, hur skall de då kunna lära sig de 
demokratiska principerna? Idag är det inte barnen som måste anpassa sig till miljön, utan miljön 
som får anpassa sig till barnen (Åberg & Taguchi 2005, s.28). Pedagogerna  skall utgå från 
strävansmålen och reflektera över på vilket sätt olika miljöer/rum kan utgöra ett stöd för barn.  
Lokalerna och utformningen i förskolan sätter upp ramar för den pedagogiska verksamheten. Den 
synliga miljön i Reggio Emilia filosofin är allt från lokaler, möblering och material, medan den 
osynliga miljön består av vårt förhållningssätt och synsätt till barn och varandra. 
 
Pedagoger skall tillsammans med barnen skapa miljöer på förskolan för att göra barnen delaktiga 
och känna ansvar. ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar barnen till lek och aktivitet. Det skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 
skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen” (Lpfö 98, s. 9). 
 
Våra erfarenheter säger att miljö och materialet är en viktig del av förskolans pedagogiska arbete. 
Vi har uppfattningen om att miljön är något som pedagogerna ständigt och aktivt skall arbeta med 
i förskolan. Under två tillfällen hade vi föreläsningar om Reggio Emilia filosofin. Då upptäckte vi 
deras medvetna arbeta med miljön- den tredje pedagogiken.  Vår tanke var att undersöka hur 
Reggio Emilia filosofin överensstämmer med barninflytande och barns möjligheter att påverkar 
sin miljö i vardagen. 
 
Reggio Emilia filosofin har en stark tro på barns möjligheter, en djup respekt för barnet som 
kompetent. Det finns ingen speciell metod som man inom filosofin ska gå efter, men däremot ett 
synsätt och förhållningssätt att utgå från barnet som vill och duger. Pedagogerna har en kunskaps-
syn vilket de tror att barnet har en egen lust, vilja att upptäcka. Vi har blivit nyfiken på pedagoger-
nas förhållningssätt inom Reggio Emilia filosofin, och därmed Reggio Emilias syn på pedagogisk 
miljö. Vi vill också veta om det finns ett samband mellan fysisk miljö och pedagogernas 
förhållningssätt. För oss pedagoger inom traditionell förskola är det viktigt att i relationen till 
styrdokument och barns rättigheter organisera vår fysiska miljö och vårt arbetssätt så att barnen 
själva kan ta över, göra själv och bestämma över egna lekar och val av aktiviteter. För att på bästa 
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sätt ge barnen chansen att utvecklas till kreativa, nyfikna och ifrågasättande individen, behöver 
barn vuxna att dela sina upplevelser i vardagen med. Vår förhoppning med studien är att kunna 
utveckla vårt förhållningsätt i vår verksamhet. 
 

 
Syfte 
 

Syftet med vår undersökning är att studera  några pedagogers förhållningssätt till och uppfattning-
ar om barns lärande i en Reggio Emilia inspirerad lärandemiljö. Studien  undersöker också hur   
lärandemiljön är och hur den ser ut i relation till Reggio Emilias filosofi.  
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Bakgrund 
 

I följande avsnitt berättar vi om förskolans styrdokumentet, en historisk bakgrund av Reggio 
Emilia filosofin,  forskning om miljön, lek och lärande, samspel och dialog, pedagogernas 
förhållningssätt i lärandemiljön, material och lokaler. Eftersom Reggio Emilias filosofi är en 
föränderlig pedagogik finns det inga böcker som talar om hur man förhåller sig i arbetet med 
barnet. Man skall anpassa verksamheten efter de förhållanden som råder. 
 

Styrdokument     

Förskolan har en egen läroplan som länkar in i grundskolans  läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94). Detta visar på en strävan mot en 
gemensam syn på barnutveckling och lärande. I Lpfö98 betonas det att förskolan skall sträva efter 
att skapa en god miljö där utveckling och lärande står i centrum. Detta innebär att förskolan tar det 
första steget i samhällets utbildningssystem för barn och ungdom. Läroplanen skall styra förskolan 
och uttrycker med detta vilka krav staten ställer på verksamheten. Den uttrycker också vilka krav 
och förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan (Lpfö, 98).  
 
Läroplanen betonar mycket kortfattat och övergripande hur innemiljön skall utformas. ”Miljön 
skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och 
det lustfyllda lärandet samt ta stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter” (Lpfö98, s. 12).  
 
Barnkonventionen innehåller femtiofyra artiklar vars innehåll handlar om barns rättigheter. Det 
finns fyra viktiga grundprinciper i konventionen som uttrycker respekten för barnet som enskild 
individ med egna rättigheter. Grundprinciperna formuleras i artiklarna 2, 3,6 och 12. Artikel 2: 
Icke-diskriminering. Artikel 3: Principen om barnets bästa. Artikel 6: Barnets rätt till liv, 
överlevnad och utveckling. Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd. Barnkonventionen 
beskriver också att alla barn har rätt till inflytande och att påverkar sin egen situation (Hammar-
berg, 2000).  
 
Läroplanen och barnkonventionens innehåll överensstämmer med Reggio Emilia filosofins tankar 
om demokrati och delaktighet. Samhället idag förändras i snabb takt. Våra styrdokument strävar 
efter att barnen skall klara sig själva. Reggio Emilia är en pedagogik som ständigt förnyas och 
utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba 
förändring. Vi ser att Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som vi upplever har kommit längre i 
barns delaktighet och deras barnsyn passar in i dagens samhälle. 
       

Reggio Emilia filosofin  

Efter andra världskriget och inbördeskriget 1945 började befolkningen i regionen Emilia Romagna 
omedelbart att bygga upp ett samhälle fyllt av framtidstro och tron på demokrati. Byborna valde 
att lägga all energi på barnen och byggde den nya förskolan i byn Cella utanför Reggio Emilia. De 
återanvände material från de sönderbombade husen. Men det var inte bara miljön som byggdes 
upp utan även ett nytänkande som utvecklades bland invånarna när det gällde synen på barnen. 
Målet var att ge barnen kunskap och styrka för att själv kunna stå för sina ideal och undgå det som 
invånarna själva upplevt under kriget och fascismens tid. Så började  hela den Reggio Emilia 
pedagogiska filosofin. Sen dess har den haft stor inverkan på flera länder runt om i världen 
(Wallin 1996, ss.11-12). 
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Loris Malaguzzi var eldsjälen och den stora inspiratören för de kommunala förskolorna i Reggio 
Emilia. En ung folkskollärare och psykolog (1921- 1994) som under många år var chef för de 
kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Han hörde talas om daghemsbygget och den pedago-
giska filosofi, han begav sig till Reggio på cykel. Han blev väl mottagen och väldigt fascinerad av 
människornas initiativ. Föräldrarna övertalade honom att arbeta tillsammans med dem som lärare. 
De hade kriget i färskt minne och visste att ”lydiga människor kan vara farliga människor” 
(Forssell 2005, s.193). Denna lärdom låg som grund för deras syn på uppfostran, kunskap och 
lärande. De ville därför skapa en ny pedagogik byggd på en vision om att barn kan tänka och 
handla själva som ett alternativ till den traditionella pedagogiken, där samhället var grundat på en 
auktoritär tradition. 
 
Den Reggio Emilia pedagogiska filosofin bör förstås i relation till att vi lever i en tid av stor 
föränderlighet, i ett komplext och för barnen relativt ”osynligt” samhälle (Forssell 2005, s. 192). 
I ett land där folket upplevde krig och förtryck blev det viktigt att skapa en pedagogisk miljö där 
barn själva fick bestämma och vara delaktiga. Folket önskade att ge barnen tillit till sin egen 
förmåga, öka inlärnings lusten och öka deras självkänsla.  
 
Reggio Emilia filosofin är ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning 
som bygger på en stark tro på människans kapaciteter, en djup respekt för barns tidigare kunnig-
heter och kompetens samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark 
inneboende drivkraft att utforska världen. 
  
Inom pedagogiken brukar det nämnas att barn har hundra språk, Reggio Emilia filosofin 
framhäver detta och påpekar det viktiga i att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Loris 
Malaguzzi skrev inga böcker för att han ansåg att man får anpassa verksamheten efter de 
omständigheter som råder. Men det finns en del böcker om Reggio Emilia som några föreläsare 
eller författare till exempel Karin Wallin har skrivit där de har delat med sig av sina erfarenheterna 
från Reggio Emilia filosofin.    
 

Reggio Emilia i Sverige  

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är inte bara spridd i Sverige utan över hela världen. 1981 
hade moderna museet i Stockholm en utställning om Reggio Emilia där ca 90 000 svenskar kom i 
kontakt med Reggio Emilia filosofin för första gången (Forssell 2005, s. 208). 
 
Reggio Emilia - institutet har vuxit och blivit starka ur de olika nätverk som funnits runt det lilla 
institutet som startade för snart 18 år sedan. Det svenska nätverket är ett av de som vuxit fram  och 
under åren har det fungerat som en viktig mötesplats för många skolor, förskolor, pedagoger och 
andra som är intresserade av Reggio Emilia filosofin. Så småningom började människor visa 
intresse och gjorde studiebesök i Italien. Sedan 1992 finns Reggio Emilia Institutet i Stockholm. 
Reggio Emilia Institutet erbjuder utbildningar, kurser, material, handledning och pedagogisk 
utveckling och ger också ut en tidning, Modern Barndom, som kommer ut med fyra nummer om 
året.                                                                                                            
 
Anna Barsotti och Karin Wallin är två av de pedagoger som har drivit igenom Reggio Emilia 
filosofin i svenska förskolor. De har skrivit böcker och gjort utställningar på moderna museet i 
Stockholm. De har ordnat kurser och forskningsprojekt om Reggio Emilias synsätt. Carlo Barsotti 
har gjort filmen ”Ett barn har hundra språk.” om Reggio Emilia. 
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Forskning om miljön  

Björklid (2005, s.11) anser att barn skall leka ostört. Hon berättar att det är viktigt att miljön skall 
användas och förändras beroende på vad som intresserar barnen. Barnen skall vara delaktiga i sitt 
eget lärande och i utformandet av sin miljö. Miljön skall vara instruerande så att barnen inte 
behöver be om hjälp utan skall kunna klara sig själva. Materialet skall vara bra för rörelse och 
grovmotoriska aktiviteter inomhus så att samspelet mellan fysisk miljö och barnlek blir ännu mer 
värdefullt. Rummen kan vara mångfunktionella, med det menas att rummet kan användas på flera 
sätt och ger brukaren ett brett möjlighetsfält; till exempel, bollspel i ett kapprum/aktivitets rum, 
dans och koj byggen i grupprum.  
 
Åberg och Taguchi (2005) hävdar att ledan är en livsfarlig fiende. I Reggio Emilia har dialog och 
samspel alltid stått högt i grad, det är viktigt att alla involverade har rätt att uttrycka sina åsikter. 
Reggio Emilias arbetssätt är ingen metod utan representerar ett synsätt, ett förhållningssätt  till 
barns lärande. Det skall ge barnen möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin egen vardag. 
Det handlar om att pedagoger skall bli ärligt nyfikna och medvetna om barnens förmågor och att 
man lyssnar på dem.  Lärandet sker ständigt och utifrån var barnet befinner sig och vad de är 
intresserade av. Arbetet i förskolan skall vara olika från grupp till grupp och från en tid till en 
annan. Därför det är viktigt att pedagoger känner till den miljö barnen lever i. 
 
Det står i läroplanen att man skall skapa lärandemiljöer genom olika uttrycksformer.  
“Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning.” (Lpfö 98, s. 10). Det vi vet är att det sker snabba förändringar i samhället. Vi vet 
också att tillgång till information och kunskap kommer att betyda och betyder allt mer. Utbudet av 
information är i dagens samhälle enormt viktigt och barnen behöver lära sig hantera dessa 
mängder. IKT (informations - och kommunikationsteknik) kan användas i skapande processer och 
även då skall man avgöra vilka redskap som är bra då barnen skall samleka. 
 
Arne Trageton är forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge. I sin forskning 
har Trageton visat på en ändring av fokus från lärarens undervisning till barnens lärande. Han har 
presenterat en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen med datorn. Han hävdar att det är 
enklare att lära sig skriva än att läsa. Det kan vara svårt att forma bokstäverna för hand därför kan 
dator var ett bra hjälpmedel. När de skriver på datorn ser bokstäverna precis ut som bokstäverna i 
böcker. Barnen skriver sig till läsning och läslust, det är en av grundtankarna. 
Han menar att tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som centralt 
verktyg. Enligt Trageton (2005) skall barnen sitta parvis vid datorn, det är bra för deras sociala 
samspel och språk. De skall kommunicera och hjälpa varandra, utbyta tekniska erfarenheter, 
bokstavskunskaper, söka kunskap och så vidare.  
 

Lek och lärande  

Enligt skolverkets allmänna råd för förskolan (2005, s. 27) skall leken inte utvecklas av sig självt. 
Flera villkor behöver uppfyllas; tidsutrymme, avbrottsfritt, engagerade vuxna, platsutrymme, 
material och lekmiljöer. Björklid (2005, s.30) hävdar att ” hos barn kan man knappast skilja lek 
från lärande”. Barnen utforskar sin omvärld genom lek, de bearbetar intryck, erfarenheter och 
kommunicerar med andra. I leken utforskar barnen sina förmågor, intressen och utvecklingen sker 
på många olika områden. Vi pedagoger måste se på leken som det viktigaste verktyget som barnen 
har för att främja utvecklingen och lärandet.   
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”Grunden för barnets skapande finns redan i leken. I leken tolkar barnet sina upplevelser och ger 
dem liv – dramatiserar - och förvandlar och överdriver genom att framhäva det typiska. I leken 
berättar barnet en historia, och lek och berättelse hör nära ihop. De estetiska och kulturella 
formerna finns redan i barnets lek. Det som utmärker fantasiprocessen finns i leken”(Vygotskij 
1995, s.9). 
 
Wallin (1996, s.103) berättar att vi i Sverige talar om den fria leken medan i Reggio Emilia 
betonas det fria tänkandet. Leken ingår i allt barnen gör, oavsett om vi kallar det 
lek/aktivitet/spela. Om vi skall kunna se leken som en del i lärandet och spåra upp vilka problem 
barnen har att handskas med, krävs det att vuxna är engagerade, medvetna och uppmärksamma i 
barnens lek. 
 
Leken leder till bra kamratskap, ger social kompetens och ger utveckling inom alla områden. Detta 
kallas för socialisation, vilket betyder social anpassning och hur barnen utvecklas till samhälls 
medlemmar. Vi är kulturvarelser och samspelar och tänker tillsammans med andra i alldagliga 
aktiviteter. Artikel trettioett i Barnkonventionen talar om leken, barns rättighet till lek. Leken skall 
anpassas till barnets ålder och barn har rätt att fritt få delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Man bör även uppmärksamma vuxnas skyldigheter att se barns rättighet till lek.  
 
Genom leken får barnet prova på olika roller, samarbeta, identifiera sig, lär sig värdegrunder och 
sociala attityder. Detta innebär att barnens deltagande i lekpraktiken sker på olika sätt. I låtsas 
lekar så som affärs lekar kan barnen lösa olika uppgifter.  I sådana lekar kan barnen bli både 
mästare och lärling. Det finns möjlighet till matematik, läs- och skrivning stimulering, samarbete 
med mera. Vi pedagoger behövs för att vägleda dem, ställa frågor kring ämnen och visa en möjlig 
väg för att se hur leken kan utvecklas (I Nordin- Hultman 2005). 
”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar barnen till lek 
och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 
barnet och barngruppen” (Lpfö 98, s. 9).  
 
I Reggio Emilia filosofin talar man om att skapa möjligheter till ett aktivt utforskande och lärande. 
I leken tränas barns sociala kompetens om man värnar lekens reglerna som , till exempel 
samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Barn empatisk förmåga växer, såsom deras självkänsla. 
Språket utvecklas genom att de kommunicerar med varandra. Barnens fantasi och kreativitet 
stimuleras. I leken kan allt hända, man kan byta roller och vara vem som helst (Olofsson 
Knutsdotter 2003). 
 

Samspel och dialog  

Enligt Åberg och Taguchi (2005) menar att barnen skall känna till demokrati och delaktighet. Allt 
samspel bygger på dialog. Grunden i demokrati är samspel och dialog. Delaktighet och demokrati 
skall diskuteras i förskolan. Säljö (2000) utgår från Vygotskij som beskriver att i den sociokultu-
rella synen på den kognitiva utvecklingen, utvecklar barnen sina grundläggande kognitiva 
färdigheter i ett samspel och samarbete med andra. Barnen får genom kommunikation även ökad 
kreativ förmåga. Det är viktigt att barnen lär sig att se på frågor ur olika perspektiv och att de 
utvecklar ett kritiskt tänkande. Språket är främsta barnets redskap för att kommunicera.  
 
För att barnen på förskolan skall lär sig att samtala bör vi ha en ständig dialog. Trots att språket är 
ett abstrakt regelsystem lär barnen sig att förstå och använda språket mycket tidigt i livet. Ju mer 
nyanserat språk barnen har desto bättre kan de förstå och uttrycka sig i val av aktiviteter (Brodin 
& Hylander, 1997). 
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Pedagogernas förhållningssätt i lärandemiljön 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, ss. 27-28) är det de barnen som möts av respekt 
och får positiv respons från sin miljö utvecklar självförtroende och har lusten att lära sig mer. 
Loris Malaguzzi påstår att diskussionen mellan barnen skall vara en lykta som man söker kunskap 
med. Wallin (1996, s. 98) menar att barnen tar till sig och uttrycker sig var och en på sitt sätt.  
Inlärning är både en social och en individuell process. Pedagoger måste observera hur barnen 
kommer fram till rätt svar själva och skall inte indirekt styra och påverka barnets beslut.  
 
Om pedagoger vill klara av att omsätta Läroplanen i vardagens praktik måste de fundera över den 
barnsyn och barns kunskap som läroplan bygger på, och det är en syn på barnet som kompetent. 
”Barnsyn och kunskapssyn hör ihop. Lärande kan inte heller bygga på att det är vi vuxna som äger 
all kunskap som vi skall förmedla till de okunniga barnen” (Lpfö 98). Barnen behöver ambitiösa 
vuxna som ger barnen verktyg, möjligheter på deras väg för att lyckas. Pedagoger skall inte ge 
barnen svaren innan de har frågat (Åberg & Taguchi 2005, s. 58).  
  
I Reggio Emilia talas det om lyssnandets pedagogik, en lyssnandets pedagogik innebär att ta till 
sig någon annans synsätt och tänkande, att som pedagog vara uppmärksam och när det behövs 
förändra. Miljön måste som allt annat vara föränderlig. Det gäller att vara medveten, observera 
vad barnen gör och hur barnen använder miljön. Det är viktigt att vara en lyssnande och aktiv 
pedagog som kan inspirera barnen och föra deras tankar och handlingar vidare (Kennedy 1999).  
 
Enligt Wallin (1996, s.134) som utgår från Loris Malaguzzi, talar om den kollektiva subjektivite-
ten som är en viktig del i människors utveckling och lärande. Han anser att barnen bör träna i att 
lyssna på varandra, lära sig och förstå att man har rätt att tycka olika.  I förskolan skall barnen 
utveckla sin förmåga att förstå demokratiska principer genom att få delta i olika former av 
aktiviteter och samarbete och vara delaktiga.  
 
Barnkonventionen beskriver att alla barn ha rätt till inflytande och att alla skall påverka sin egen 
situation. Trots att Reggio Emilias pedagoger undviker att bestämma, beskydda eller kontrollera 
barnen så är det inte en låtgåpedagogik. Så att barnen gör vad de vill, de vuxna behövs. Wallin 
(1996, s. 90) menar att i förskolan skall det finnas möjligheter för barnen att själva styra sina lekar 
och val av aktivitet. Men pedagogerna skall tydliggöra för barnen när det finns valmöjligheter, och 
kanske i vissa situationer där besluten ligger hos de vuxna och inte hos barnen. Pedagoger skall se 
barns rätt till inflytande och delaktighet. Barnen skall förstå varför vi har de reglerna och när eller 
varför vi vuxna måste bestämma. Barnen skall vara medvetna om skillnaderna mellan barns rätt 
och barns rättigheter. Genom att ge barnen för mycket makt att styra ger vi dem dock en falsk 
delaktighet, självbild och självkänsla. 
 

Material 

Trageton (1996, ss.115 -118) utgår från olika forskare och berättar att Almquist är först i Norden 
med att ha doktorerat  på förskolematerial området. Almquist framhåller att förskolor spelar en 
viktig roll på marknaden gällande pedagogiska leksaker. Forskningen visar att förskolor är 
påfallande likriktade när det gäller inköp av leksaker. Hon betonar att det är viktigt att utveckla en 
kollektiv förståelse för vilka leksaker som behövs köpas eller inte köpas. Det har visat att många 
förskolor köper dyra leksaker som för det första inte behövs och för det andra hindrar allsidig lek. 
Barn behöver en mångsidig och varierat lekmaterial för att de skall leka. Barn behöver inte 
leksaker, men saker att leka med. För att utveckla sensomotorisk lek och rollek, behövs bara ett 
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barn som har förmåga att föreställa sig något i sin fantasi. Konstruktionsleken behöver däremot 
ostrukturerade, formbara material om barnet skall lyckas uttrycka sina tankar och känslor och 
utveckla sin fantasi och kreativitet. Det är vanligt att indela leksaker i ostrukturerade och 
strukturerade lekmaterial (Nielsen 1985; Johnson, Christie & Yawkey 1987; Einsiedler 1991). 
 
Trageton hävdar vidare att de ostrukturerade materialen så som lera och sand  är de viktigaste 
leksakerna. Strukturerade leksakerna så som Barbiedockor och Turtles är inte nödvändiga och kan 
delvis inverka ogynnsamt på leken. 
 
Trageton (1996, ss.24 – 26) utgår från olika forskare och beskriver hur barn under olika utveckl-
ingsfaser leker. Författaren diskuterar pedagogernas roll och hur man kan skapa goda miljöer för 
barns konstruktions lek samt beskriver lekformer, utvecklingsfaser och lekteorier som ger en 
generell bakgrund för valet av pedagogik. De flesta forskare definierar fyra huvud lekformer: 
      1. Funktions lek, psykomotorisk lek o. dyl. 
      2. Rollek, Socio dramatisk lek och dyl. 
      3. Konstruktions lek, (lek med material, bygg lek, bild och form) 
      4. Regel lek (regel leken utelämnas för att denna form av leker når i åldrarna 7-12) 
Olika forskare betonar olika lekformer. Rollek betonas i de flesta böckerna samt dessa böcker 
lägger mindre vikt på konstruktions lek. Rysk lekteori räknar inte konstruktion som lek. I Sverige, 
Norge, Danmark och USA fyller konstruktions lek mer än 40 procent av förskolebarns lek. 
Barnen kombinerar olika lekformer. Rollek är betydelsefull för barnens kommunikations sinne. 
Regel lek blir viktigare när barnen når ålder 7-12. 
 
Sensomotorisk lek är grunden för hur barnen upplever sin omvärld. Barn använder sin kropp och 
undersöker materialet under leken. Sensomotorisk lek börjar i åldern 0-2 och övergår i åldern 2-4 
till divergent symbolisk rollek, för att nå konvergent symbolisk lek i åldern 4-7. I den  sensomoto-
riska fasen utforskar barnen materialet fysiskt genom att ta på, smaka, lukta, lyssna och se. I den 
divergenta symboliska fasen används samma konstruktionsform för olika idéer och begrepp, till 
exempel en klump av lera kan vara mamma eller en fotboll. Under den här perioden kan det vara 
svårt för barnen att samordna sina tankar till en fungerande lek sinsemellan. Nästa period är den 
konvergenta symboliska fasen (ca 4-7år), där de divergenta symbolerna samlas till stabila begrepp. 
Mamma är mamma och inget annat. Det är i denna fas relationer mellan olika symboler knyts ihop 
och barnen sammanfogar sin värld. Barnet blir en vi - orienterad individ. I följande figur 
illustreras lekens utveckling. 

 

Lokaler 

I läroplanen betonas det att barnen får använda sin närmiljö, träna motoriken och utveckla sina 
olika sinnen. Arkitekturtyp, lokaler och former kan därför naturligt inkorporeras också i förskolan. 
Verksamheten har ansvar för att barnen får möjligheter att påverka och vara delaktiga i sina 
närmiljöer på förskolan. ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger utryck för 
bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamhet-
en” (Lpfö 98, s.14).   
 
Kennedy (1999)  beskriver att barngruppen förändras hela tiden därför är det viktigt att miljön 
utgår från den aktuella barngruppen och barnens intresse. Förskolan har byggt på en pedagogisk 
verksamhet där barnen har rätt till en verksamhet som utvecklar deras kognitiva såväl som sociala 
färdigheter, och där förskolläraren har en tydlig pedagogik. Miljön har också en driftig betydelse i 
barnens utveckling och lärande. Det skall skapas en kreativ och föränderlig miljö som lockar 
barnens intresse, utmanar, väcker förundran och vidare uppmuntrar till kommunikation och 
samspel.  
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Förskolan skall ge barnen inspiration till lek och aktiviteter. En estetiskt tilltalande miljö som 
stimulerar barnens hundra språk och alla sinnen vilket fångar barnens intresse, väcker deras fantasi 
och inbjuder till lek. För att leken skall kunna finnas och fungera på ett bra sätt krävs en trygg 
miljö och en tillåtande stämning. Åberg & Taguchi (2005) beskriver att genom pedagogisk 
dokumentation kan vi göra vår miljö till en synlig mötesplats där den synliga och den osynliga 
miljön samspelar. Med den synliga miljön syftar författarna på vilket material och möblering vi 
erbjuder barnen, och den osynliga miljön handlar om hur pedagogerna förhåller sig till barnen och 
vad som sker i samspelsprocesser mellan vuxna och barn/barn och barn.  
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Teoretiska perspektiv  
 

Vi har valt att använda oss av teorier som utvecklats av Bronfenbrenner och Vygotskij. Vi kan se 
likheter mellan dem och Malaguzzis tankar vilka stämmer överens med Reggio Emilia filosofin, 
där miljön är av stor vikt. Miljön är ett pedagogiskt redskap som skall stimulera och inspirera 
barnen och uppmuntra dem till att söka kunskap. I Reggio Emilia brukar man tala om de tre 
pedagogerna. De består av barn, pedagoger och miljön. Barnen hjälper varandra i kunskapssökan-
det. Pedagogen stödjer barnet i bakgrunden. Miljön är föränderlig och stimulerande. Miljön har ett 
stort pedagogiskt värde och därför kallar man den ”den tredje pedagogen”.  
 

En utvecklingsekologisk modell 

Barnen utvecklas inte bara i en miljö utan genom alla de miljöer som de kommer i kontakt med. I 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ges en syn på samspelet mellan individen och 
miljön. Andersson (1986) anser att samspelet mellan individens förutsättningar och miljö är 
avgörande i utvecklandet. En utvecklingsekologisk modell består av fyra olika nivåer. Mikro-, 
meso-, exo-, och makronivån. Bronfenbrenner visar på betydelsen av att se barns utveckling och 
uppväxtmiljö som en helhet. Modellen kan användas som ett instrument för att analysera barns 
utveckling i olika lärandemiljöer. Längst in i den utvecklingsekologiska modellen finns barnet och 
dess familj. Den första nivån är mikronivån, vilket är de miljöer där barnet befinner sig i och som 
har direkt påverkan på barnet, till exempel familjen, förskolan och närområdet. Alla delar som hör 
till systemet samverkar och påverkar varandra. Om en del i systemet förändras påverkas de andra 
delarna också. Detta betyder att om ett barn inte får tillräckligt med stimulans inom familjen då 
påverkas de andra delarna också. Andra nivån är mesonivån, det är länken mellan olika mikroni-
våer som bildar mesonivån. Mellan dessa olika mikronivåer utvecklas relationer som får 
konsekvenser för individen. Det är kontakter och relationer mellan människor som sammanbinder 
dessa länkar och det är den direkta närmiljön.  
 
Det är inte bara den direkta närmiljön som påverkar barnet utan även den indirekt exonivån och 
makronivån. Exonivån är den nivån som barnet inte befinner sig i men som indirekt genom olika 
sociala kontakter påverkar barnet, till exempel aktiviteter eller händelser på mikronivån. Man kan 
säga i sambandet med situationer som sker med föräldrarna, om föräldrarna inte trivs med 
varandra eller om det är risk för arbetslöshet. Detta kan skapa oro och dåligt stämning i hemmet 
och kanske orsaka distans i samspelet med barnet. Men däremot om föräldrarna känner sig trygga 
hemma och på jobbet eller har bra ekonomiska förutsättningar medför detta att föräldrarna har mer 
ork att umgås med sitt barn och barnet känner sig säkert och tryggt i denna nivå. Makronivån är 
den nivån som är längst ut i modellen. Förhållanden i makronivån, som , till exempel lagstiftning, 
ekonomiska strukturer och ideologier påverkar andra nivåer och får direkt eller indirekt konse-
kvenser för verkligheten som individen möter i sin närmiljö. Sista nivån påverkar alla de tre 
tidigare nivåerna,  till exempel nedskärningar inom förskolan påverkar barnets miljö negativt 
(Andersson 1986). Bronfenbrenner menar att i de olika närmiljöerna ligger i interaktionen mellan 
människor. Gemensamt för Malaguzzi och Bronfenbrenner är att de utgår ifrån individen  
(figur: 1).
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        Figur: 1  Vår tolkning av Bronfenbrenners  utvecklingsekologiska modell 
          
 
 
  
                  Mikronivå - Barnets närmiljö och har direkt påverkan på barnet         
         
 
                           Mesonivå  - Detta är den sammanbindande länken av mikronivån 
 
 
                           Exonivå – Den har indirekt konsekvenser, tex. aktiviteter / händelser 
 
         
                           Makronivå – Den har indirekt konsekvenser, politiska tex. nedskärningar 
  
 
 
 
 
                     

Den utvecklingsekologiska modellen 
Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ges en syn på samspelet mellan individen och 
miljön.  

 

Arbetslöshet Aktiviteter 

Bostadsområde Morförälder 

BARNET 

Hemma Förskolan 

    Ekonomi Händelser 
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Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv  

Enligt Säljö (2000) som utgår från Vygotskij hävdar att barnen lär sig genom att interagera med 
andra barn och vuxna. Det innebär att barn lär sig av andra som kan mer. Enligt det sociokulturella 
perspektivet är barnet först åskådare för att sedan klara av mer och mer på egen hand och därifrån 
skapar sig kompetens. Den kunskaps nivå som barn kan uppnå med hjälp av stöd och vägledning 
av någon som kan mer har en mycket central roll. Det viktigaste redskapet för den sociokulturella 
utvecklingen är språket. Det handlar om hur vi lär oss att kommunicera. Vi kan minnas, förstå oss 
själva och andra med mera. Ju mer nyanserat språk vi har desto lättare har vi för att förstå och 
uttrycka oss. Vygotskij hävdar att det är genom sociala och kulturella erfarenheter som människan 
i samspel med andra formas som den tänkande och kommunicerande varelsen. Vygotskij hävdar 
att språket har många funktioner som länkar mellan det “yttre” (kommunikation) och det “inre” 
(tänkandet), och används som ett redskap för tänkande. Vygotskij ser interaktion som ett viktigt 
redskap vid lärande.  
 

Fantasi och kreativitet i barndomen  

Till skillnaden från många andra teorier om kreativitet anser Vygotskij att alla människor är 
kreativa till i sin natur, även det lilla barnet. Den kreativa förmågan människan har, kallade 
Vygotskij för fantasi. Han anser att ju rikare ett barns erfarenheter är, desto mer kunskaper har 
barnet över till fantasi. Han beskriver vikten av att ta vara på barnets intressen och erbjuder dem 
meningsfulla och kommunikationsskapande aktiviteter. Han lyfter fram leken som redskap genom 
att ge barnen möjligheter att tolka det de upplever i vardagen (Vygotskij 1995).  
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Metod och genomförande 
 

I metodavsnittet redogörs för metoden och hur studien är genomförd genom forskningsetik, urval, 
analys samt validitet och reliabilitet. Vi har olika erfarenheter i vår ryggsäck, vilket färgar vårt 
synsätt. Syftet är att finna variation på olika sätt att se på samma fenomen (Kihlström i Dimenäs 
(red.). (2007, s. 157). När vi valde datainsamlingsmetod bestämde vi oss för att ha kvalitativ 
datainsamling och inspireras av fenomenografisk analysmetod. Metoden tillämpar vi i vår studie 
då vårt syfte är att ta reda på Reggio Emiliapedagogerna uppfattningar om och förhållningsätt till 
arbete med barnen i en lärande miljö.  
 

Kvalitativ ansats 

I vårt arbete använder vi kvalitativa insamlingsmetoder som bl.a. utgår från intervjuer och 
miljöobservationer för att synliggöra pedagogernas uppfattning kring lärande miljön enligt Reggio 
Emilia filosofin. Enligt Backman (2008, s.53) innebär den kvalitativa metoden att man undersöker 
hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Metoden passar oss för att syftet 
med studien är att undersöka hur pedagoger beskriver att de förhåller sig till ett visst fenomen.  
Kvalitativ forskning kännetecknas av att materialinsamlingen för undersökningen består av 
intervjuer, för att få svar på hur en människa uppfattar fenomen. Metoden lämpar sig för att ta reda 
på pedagogernas uppfattning och förhållningssätt. 
  
Vi har valt fenomenografi som är en kvalitativ forskningsansats för att förstå hur våra pedagoger 
ser och uppfattar olika saker. Syftet är att finna variation på olika sätt att se på samma fenomen. 
Det handlar inte om att det behöver vara rätt eller fel Kihlström i Dimenäs (red.). (2007, s. 157). 
Vi har olika tolkning/förståelse av världen, för att vi bär olika ryggsäckar under livets gång. 
Förförståelse präglar vårt sätt att se på verkligheten mer än vi ofta tänker på.   
  
Lökken och Söbstad (1995) säger att genom aktiv användning av sina sinnen, kan man få fram 
information som därefter kan bearbetas och analyseras.  Det kan väl användas bandspelare eller 
videokamera. Författarna  menar att genom observationer kan olika aspekter sättas i ett samman-
hang och ge en helhetsbild. Vi använde kameran som redskap under våra miljövandringar, det 
ökade tillförlitligheten i vårt arbete. 
 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Vi använder fenomenografi i vårt arbete genom att intervjua ett antal pedagoger. Efteråt analyse-
rade vi och kategoriserar vi deras olika uppfattningar. De svaga sidorna hos ansatsen är att vår 
förförståelse kan påverka våra tolkningar. De starka sidorna är att hermeneutiken ofta har mer 
förståelse för relativistiska sätt att tänka (Thurén, s. 16).  
 
Hermeneutisk grundar sig på individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, 
vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. 
Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, deras handlingar och 
resultatet. Det är långtifrån alltid förnuftet räcker till för att förstå en människa.  
 
Inom hermeneutiken talar man om förförståelse. Med det betyder att de kunskaper en tolkare 
redan har, blir bakgrunden till hans/hennes tolkning av ett fenomen. Det gäller vardagslivet och 
vetenskapen. Förförståelsen präglar vårt sätt att se på verkligheten mer än vi ofta tänker på. Vi har 
olika tolkningar av världen.  
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Validitet är ett sätt att komma fram till det man vill veta. Materialet måste vara kommunicerbart. 
Det innebär att någon annan kan förstå det som beskrivs och kategoriseras. Det gäller att forskaren 
är tydlig och kan beskriva de olika faserna i arbetet. Reliabilitet handlar om trovärdighet och 
tillförlitlighet. Intervjuaren bör vara väl tränade genom att ha övat på sina kollegor. Om man vill 
att resultaten skall ha hög reliabilitet bör man låta någon annan undersöka materialet och se om 
utfallet blir det samma. Liknande resultat har hög tillförlitlig (Kihlström i Dimenäs (red.). (2007, 
s. 158). 
  

Forskningsetik  

Det sunda förnuftet har en central roll i etiska beslut. Forskningssamhället måste ha samma etiska 
grund som de övriga samhället. Allt forskning som finansieras av något vetenskapligt råd måste 
godkännas av etiska rådet. Vi följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrå-
det, 2002) vad gäller informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav för undersökning-
en. Dessa har säkerställts genom information till deltagarna om deras uppgift i förväg samt om de 
villkor som gäller för deras deltagande. Vi har även informera deltagarna om rättigheten att 
avbryta medverkan i undersökningen om de av någon anledning vill göra så. Det råmaterial och 
det bearbetade materialet får bara användas till denna studie.  
Vi följde vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2002) när vi gjorde intervjuerna. 

 
1. Informationskravet: Pedagogerna blev informerade om att vi ska undersöka pedagogers 

förhållningssätt till och uppfattningar om barns lärande i en Reggio Emilia inspirerad 
lärandemiljö. Alla intervjupersonerna gav sina samtycken och medverkade i 
undersökningen. 
 

2. Konfidentialitetskrav: Intervjupersonerna blev informerade om att deras personuppgifter 
är anonyma och att det är oåtkomligt för obehöriga.  

 
3. Samtyckeskrav: Pedagogerna blev informerade om att de har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan, och kan avbryta intervjun om de vill.  
 
4. Nyttjandekrav: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Hela rapporten kommer att läsas av våran studiegrupp och 
handledaren. 

 

Urval   

Vi tog kontakt med sex pedagoger genom vår rektor och en klasskamrat. Det är en lärare, tre 
förskollärare, en resurs pedagog och en barnskötare. Förskolorna ligger i tre olika områden i 
Göteborg och alla förskolorna säger att de arbetar Reggio Emilia inspirerat. Två av pedagogerna 
har högskolepoäng i Reggio Emilias filosofi och de flesta har varit på kurser och studiebesök.  
 

Genomförande  

Vi kontaktade  respektive rektor per telefon och skickade ut missivbrev och intervjufrågorna 
(bilaga 1 och 2). Vi informerade dem om att vi är två förskollärare studenter från Borås som läser 
sista terminen.  Vi bokade tid för intervju och miljöobservation. Vi bestämde på förhand att en av 
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oss ställde frågorna och den andra antecknade, samtidigt som vi spelade in intervjuerna på 
diktafon. Intervjuerna skedde på en lugn plats på respektive förskola efter avtalad tid. Efteråt 
gjorde vi miljöobservationer. Vi fotograferade lokalerna och materialet för att tydliggöra hur det 
ser ut på respektive förskola. Enligt Kihlström i Dimenäs  (red.). (2007, s. 231) kunde vi med hjälp 
av pilotstudierna förbättra intervjufrågorna. Vi gjorde ett antal pilotstudier (provintervjuer) för att 
öka tillförlitligheten i våra intervjufrågor. Respondenter som deltog i vår pilotstudie var personal 
på våra förskolor och en rektor. De skrev sina synpunkter om intervjufrågor i efterhand. Detta 
gjorde vi för att veta om intervjufrågorna var lämpade för vår studie. Vi informerade personalen 
att deras utsagor inte kommer med i vårt arbete. Reliabilitet handlar om trovärdighet och 
tillförlitlighet och intervjuare bör vara väl tränade. Man kan öva på , till exempel sina kollegor.  
 

Intervju som redskap 

Undersökningen riktar sig till pedagoger verksamma i förskolan. Kilström (2007) beskriver att 
man innan intervju ska förbereda sig genom att fundera och tänker över vilken förförståelse man 
har och vad det är man vill få ut av sin undersökning. Detta är viktigt för att de egna erfarenheter-
na inte skall påverka de som vi intervjuar.  Vi två har närvarat under intervjutillfällena. En 
intervjuade och den andra antecknade. Vi ändvände även bandspelare. Intervjuer kan utformas på 
olika sätt. Vi har valt den strukturerade intervjun.  I den strukturerade intervjuerna har vi 
formulerat frågorna i förväg med avsikt att fånga ett bestämt antal svar och uppfattningar av 
pedagoger. I intervjun ställdes en fråga i taget och därefter besvarade deltagaren frågan och gavs 
tid att tänka och beskriva klart. Med detta menar vi för att pedagoger skulle få tid att utveckla sina 
svar och därifrån beskrivningarna ger bidrag att nyansera det undersökta fenomenet. Kilström 
(2007) menar att intervju är ett sätt att förstå hur andra tänker.  Detta ligger till grund till vår 
undersökning, och pedagogernas tidigare tankar och erfarenhet är av stor betydelse för vår studie.  
För att intervjun skall lyckas krävs det att de som intervjuar skapar ett gott samspel mellan sig 
själv och pedagogerna. Frågorna skall vara relevanta och tydliga så att respondenten förstår dem. 
Vi har lagt fokus i att förstå hur respondenten tänker, och att gå på djupet. Kilström (2007)  
belyser vikten av att använda bandspelare. Författaren menar att bandspelare är ett bra verktyg 
eftersom man kan lyssnar på allt som sägs vid intervjun och man kan komma fram till ett resultat. 
På alla tre förskolor har vi utförde vår intervju med pedagoger en och en exakt på samma sätt.  
  

Miljöobservation som redskap 

Vi ville komplettera vårt resultat med bilder från tre olika Reggio Emilia förskolor, för att ge en 
tydligare helhetsbild av lokalerna, materialet och utformningen. Enligt Kihlström i Dimenäs (red.). 
(2007) är observation ett exempel på hur teori och praktik hör ihop. Lökken och Söbstad (1995, s. 
61) beskriver att vi har våra sinnen att observera med. Vi skall skärpa våra sinnen för att kunna 
ägna vår uppmärksamhet åt iakttagelse av barnen eller iaktta något specifikt. Under miljöobservat-
ionen fick den intervjuade pedagogen berätta om förskolans miljö.  
 
I Reggio Emilia filosofin är den  pedagogiska miljön förhållandet mellan en synlig miljö och en 
osynlig miljö. En synlig miljö är allt från uppbyggnad, lokaler, möblering till materialet och en 
osynlig miljö är pedagogernas förhållningssätt till barn och varandra. Man ser miljön som den 
tredje pedagogen. De två andra pedagogerna är lärarna samt barnen själva. I Reggio Emilia 
filosofin finns det ett samband mellan fysisk miljö och lärande. Pedagogens förhållningssätt mot 
barnen visas genom rummens utformning. Vi ville komplettera vårt resultat med bilder över de tre 
olika Reggio Emilia förskolor, i syftet att de ska ge en tydligare helhetsbild av Reggio Emilias 
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fysiska miljö som pedagogiskt redskap i relation med pedagogernas förhållningssätt i en 
lärandemiljö.  

 

Analys och bearbetning av data 

Enligt Lentz (1993) skall man i en kvalitativ analys skaffa sig en helhet av hur respondenten 
uppfattar fenomenet och sedan måste man skriva ner med egna ord. Vi bearbetade och analyserade 
pedagogernas uppfattningar utifrån en fenomenografisk ansats. Pedagogerna beskriver den lärande 
miljön utifrån Reggio Emilias filosofi. Enligt Kihlström i Dimenäs (red.). (2007) innebär den 
fenomenografiska analysen att man plockar fram människors skilda sätt att tänka och uppfatta 
fenomen. Vi lyssnade igenom inspelningarna av våra intervjuer. Vi skrev ner svaren, vi letade 
efter likheter och olikheter i svaren och utifrån det kategoriserade vi dem för att hitta den röda 
tråden utifrån vårt syfte. Malmqvist i Dimenäs (red.). (2007) säger att när en gruppering är 
påbörjad, bör man tänka över om den grupperingen man har påbörjat eller slutfört och ger den 
överblick man vill ha. Man skall undra om uppdelningen har samband och anknytning till ämnet  
samt är  meningsfull utifrån det syfte man har valt. Vi diskuterade och bestämde vad som är 
relevant för vår undersökning och vårt syfte och vad det är vi vill presentera.  
 
Fotografierna har fungerat som ett komplement till vårt arbete. Allt materialet skall förvaras och 
får endast användas till vår undersökning. 
 

Validitet och Reliabilitet 

Enligt Kihlström (2007) är det viktigt att resultatet svarar på syftet som var meningen med studien. 
Med validitet manas att man skall undersöka studien så att den besvarar syftet. Vi har gjort 
pilotintervjuer innan undersökningen för att eventuellt förbättra våra intervjufrågor. Vi fick 
förslag, och utvecklade våra intervjufrågor för att öka validiteten. Ett annat viktig sätt att öka 
validitet är att någon annan läser arbetet. Våra döttrar har läst vår arbete och vi har fått chansen att 
ändra en del i språket och formuleringar. Vi intervjuade pedagogerna en i taget så att de inte skulle 
påverka varandra. Detta anser vi ökade reliabilitet. Vi spelade in intervjuerna och kunde lyssna 
flera gånger. På så vis missade vi inte något viktigt och kunde förbättra reliabiliteten.    
   
  



 21

 Resultat 

Resultat av intervjuer på tre Reggio Emilias inspirerade förskolor 

Resultatet presenteras i fem huvudkategorier, Erfarenheter och kunskap, Skillnaden mellan 
Sverige och Italien, Lärande miljö, Barns inflyttande och delaktighet, och Observation och 
dokumentation. Tillsammans med intervjuerna så har vi även tre sammanfattningar av förskolorna 
för att det skall bli en mer levande beskrivning. Vi har även kompletterande och beskrivande 
bilder för att förtydliga vårt resultat. Resultatet baseras på intervjuer med sex pedagoger verk-
samma inom tre Reggio Emilias inspirerade förskolor. 
 

Erfarenheter och kunskap 

Det var fyra förskollärare, en barnskötare och en resurs pedagog. En av förskollärarna var Reggio 
Emilia inspiratör. De har varierad utbildning, erfarenhet och bakgrund.  
En pedagog är barnskötare. Hon berättade att hon hade ingen tidigare erfarenhet av Reggio Emilia. 
Hon sa ”Jag jobbar från blöjbyte till pedagogiskt arbete”.   
En pedagog berättar att hon inte har valt Reggio Emilia förskola frivilligt. Hon berättade att hon 
hade ingen erfarenhet men hon hade varit på några studiebesök i Stockholm och Jönköping. En 
pedagog var på en tredagars kurs i Stockholm. En pedagog läste fristående kurs och en annan 
pedagog berättade att hon läste mycket om Reggio Emilia filosofin. En pedagog tycker att 
personalen är väldigt långtifrån varandra, för de har olika erfarenheter. En del har jätte mycket 
erfarenhet och en del har ingen alls och en del mittemellan. 

 

Skillnaden mellan Sverige och Italien 

En pedagog berättade att de hade två olika tankar från två olika chefer. Första chefen som de hade 
var väldigt noga med att det skulle vara exakt enligt böckerna. Men den andra chefen vill att de 
arbetar efter egna tolkningar. På annan förskolan berättade två pedagog att de tidigare pedagoger-
na som jobbade där var fanatiker. De försökte att kopiera direkt från Reggio Emilia som det var 
när det uppkom. Efter att den personalen slutade hade de utvärderat verksamheten och tog med sig 
det som var positivt och tänkte omkring det som var negativt. Det negativa var att det inte finns 
någon mötesplats i centrum och att de hade långa korridorer som skapade spring och inte gav 
arbetsro. De strukturerade om lokalerna rätt mycket.  
En annan pedagog sa ”Vi kan inte ha Reggio Emilia filosofi som i Italien för att vi inte är i Italien. 
Vi har en annan kultur här i Sverige. Vi kan inspireras av deras filosofi”. Hon säger att man inte 
kan ta hit Italien för de har andra förutsättningar där. Här är höga krav på pedagoger, Vi har inte 
utrymme att följa Reggio Emilia filosofi. Det finns andra krav på oss i Sverige, det funkar tyvärr 
inte här. Vi kan inte kopiera från Italien, vi lever i två olika kulturer, tycker hon. 

 

Lärande miljö 

Nästa alla tycker att de jobbar med alla mål i relation till Reggio Emilia. En pedagog tycker att 
miljön skall anpassas efter barnens behov, intresse och antal barn. De lockar och uppmuntrar 
barnen till att använda de material som finns. En pedagog önskar sig större utrymme som var 
lättare att förändra med avskärmning, flera små utrymmen. Hon tror på färre leksaker. Om man 
gör rum i rummet blir det tydligare vad som skall göras i de olika lek hörnen, anser hon.  
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En pedagog tycker att miljön, för henne skall vara funktionell och inbjudande för att ta tillvara på 
barnens intresse och behov. Därför bör man byta material ofta och inte låta allt material ligga 
framme hela tiden . Materialet skall tillgodose varje barn. Pedagogen berättar vidare att de har små 
lokaler och många barn i grupperna. Hennes ideala miljö är mer utrymme, fler ljusa rum, verkstad, 
rum som man lätt kan skärma av. Ett stort rum för rörelse. Olika rum som inte är genomgångs rum 
så man inte blir störd. Hon menar att en lärande miljö är en miljö där barnen kan samlas kring 
samma intresse, barnen kan inspirera varandra och samspela. Ett socialt möte i ålders nivå.  
 
En pedagog tycker att vuxna behöver vara nyfikna och ha lust att lära sig hela tiden. Hon tycker 
att pedagogen måste tänka på vilken barnsyn man står för. Pedagogen skall inte låsa in sig själv 
och barnen i ett faktamässigt tänkande utan att se och göra nya saker och utvecklas i en ständig 
förändring, se och tänk nytt. 
 
En pedagog säger att de har en låg miljö med detta menas att alla möbler är i barnens nivå.  
Barnen skall är inte vara beroende av henne, om de önskar hämta något kan de göra det själva. 
Barnen väljer själva aktivitet och de vet att de skall slutföra det de påbörjat. De har skapat rum i 
rummen för att erbjuda en mer tilltalande miljö, tycker hon. 
 
Materialet är viktigt men det beror på hur pedagogen introducerar det, en pinne kan bli ett bra 
material om det finns en tanke bakom, materialet skall vara inbjudande och ofärdigt tycker en 
pedagog. Hon känner sig som en medforskare och hjälper barnen i deras utveckling och forskning. 
Hon tycker att lärande miljön, är att man har lite material framme och byter ut det ofta. Det blir 
rörigt om alla saker är överallt under en aktivitet. Det som är bra och fungerar idag kanske inte 
fungerar imorgon säger hon men att de har möjligheter att påverka miljön tycker hon. 
 
En annan pedagog tycker att material som är sorterade i lådor, lätt att byta ut när det behövs. 
Lärandet sker ständigt och utifrån var barnet befinner sig och är intresserat av. Hon anser att de 
måste fördjupa sig hela tiden, se barnet och utmana dem. Den pedagogiska miljön är förhållandet 
mellan den synlig och den osynliga miljön. Hon säger att den synliga miljön är allt från lokal, 
möblering och material, medan den osynliga miljön består av våra förhållningssätt och synsätt till 
barn och varandra.  
 
En pedagog säger att de förändrar miljön utifrån vad de ser, och var barnen befinner sig. De tillför 
material efter intresse, de har lite material framme. Hon tycke att barnen inte behöver fråga om 
hjälp hela tiden, tillgång till material är viktig. Lego är bra för konstruktion. Naturliga, kreativa 
och ofärdiga material är något som de försöker använda så mycket som möjligt. Hon säger att det 
beror på hur pedagogerna pratar till barnen och hur de förhåller sig till dem.  
 
En pedagog säger att de har glasdörrar, så att de har överblick. Barnen skall få möjligheter att 
uttrycka sig på sitt sätt och inspireras, det är det som är filosofin bakom Reggio Emilias tanke. Det 
skall främja barnets lärande. Att ha material från skogen och arbeta med kan skapa en kreativ 
process. Det blir helt oväntat, utgår från varje barn och vad de är intresserade av. Ideal miljö, det 
har de inte idag, anser hon. Det är en process, det tar tid tycker hon.  

 

Barns inflyttande och delaktighet 

De flesta betonar att barns inflytande och delaktighet är viktigt.  En pedagog berättar att social-
kompetens, gemenskap i gruppen är viktigt i de demokratiska villkoren, alla får vara med, ”Det 
handlar om delaktighet och demokrati. Det är ett modernt tänkande att barnen får bestämma själva 
vad de vill göra. Det är ett nytt sätt att förhålla sig. Den kollektiva kunskapen är stor, den som är 
kunnig kan hjälpa den som är okunnig” säger en pedagog.  
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En pedagog säger att hon kan stödja barnens intresse i lärande miljön genom att vara delaktig, 
närvarande och komma med nya utmaningar. Man måste fånga barnens intresse snabbt och 
utveckla dem. Hon säger att när de anser att de inte har en tilltalande miljö, tar de upp det på 
samlingen och diskuterar det med barnen. 
En pedagog tycker att delaktighet har stor betydelse. En viktig punkt i Reggio Emilia att barnet 
skall vara delaktigt i lärandet. Demokrati och delaktighet är viktig. När man är delaktig då känner 
man att man har ansvarskänsla, och hela Reggio Emilias grund och botten är demokrati. 

 

Observation och dokumentation 

Pedagoger säger att de observerar barnen och dokumenterar. En pedagog säger att barnen visar 
vad de vill när de pratar med varandra och vi observerar och lyssnar på deras intressen. De 
observerar mycket och barnen talar om vad de vill göra och inte göra. 
En pedagog berättar att de observerar, dokumenterar barnen och diskuterar under planeringen, där 
de utvärderar och bestämmer hur de vill ha det. På måndagar har pedagogerna möte tillsammans, 
en förskollärare och en barnskötare från varje avdelning. De pratar om pedagogisk dokumentation. 
En pedagog säger att de observerar och dokumenterar för att förbättras.  

 

Sammanfattning av förskola 1 

Förskolan ligger i de centrala delarna av en storstad och i anslutning till en stor skola. De har tre 
avdelningar, en småbarnsgrupp, en mellanbarnsgrupp och en stora barns grupp. Förskolan är inte 
byggd som en Reggio Emilia förskola. Lokalens utformning är av avlång karaktär där tre 
avdelningar är placerade efter varandra. De har sextio barn tillsammans med nio pedagoger.   
 
De tycker att miljön skall vara funktionell, tydlig, inbjudande och ta tillvara på barnens intresse 
och behov. Materialet skall tillgodose varje barn, det skall inte vara framme hela tiden utan bytas 
ut efter behov. Pedagogerna bestämmer vilket material som passar barnens behov och lärande. 
Deras ideala miljö är större utrymme, flera ljusare rum som man kan skärma av, verkstad och de 
vill inte ha ett genomgångs rum. De tycker att lokalerna skall anpassas efter gruppen, antal barn 
och det bör finnas utrymme för förändring, men det skall vara tydligt vad som skall göras i 
rummet. En lärande miljö är en miljö där baren kan samlas kring samma intressen och de kan 
inspirera varandra och samspela. Det skall vara ett socialt möte i åldersnivå. Barnen visar vad de 
vill när de pratar med varandra. Pedagoger skall observera och lyssna på deras intressen och 
dokumentera.  
 
De berättade att de har haft två rektorer, den första var väldigt noga med att det skulle vara exakt 
enligt böckerna, medan nästa rektor tycker att de skall arbeta efter egna tolkningar. Pedagogerna 
tycker att man skall tänka på vilken barnsyn man står för. Man skall inte låsa in sig själv och 
barnen i ett faktamässigt tänkande utan att se och göra nya saker och utvecklas i en ständig 
förändring, se och tänk nytt. Vuxna behöver vara nyfikna och att ha lust att lära sig hela tiden. 
De betonade att delaktighet är viktigt, barnen bör ha möjlighet att bestämma själva vad de vill 
göra. De menade att det är ett modernt sätt att tänka. De tog även upp att det är många barn i 
barngruppen, små lokaler och tidsbrist. 
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(Här visas 12 bilder på förskolan 1)  
 

 
 
Dokumentationer (bild 1,2 och 3) 

 
 

  
 
  Lek hörn (bild 4 och 5)                          Samlingsplats (bild 6) 
 

 

 
 
Språkpåsar (bild 7)                Arbetsmaterial (bild 8)            Dokumentation (bild 9)      

 
 

 
 Dokumentationer (bild 10, 11 )                                                                                      färg och form (bild 12) 
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Sammanfattning av förskola 2 

Förskolan var från början en traditionell kommunal förskola med två avdelningen. För några år 
sedan gjordes en omfattande ombyggnad och den nya förskolan hade från början en enda stor 
barngrupp som senare delades upp i tre mindre barngrupper. Med var sin hemvist, en små, en 
mellan och en stor barngrupp, mitt på dagen. På morgon och kväll är de en grupp. De har 
trettiofem barn tillsammans med sju pedagoger.  
 
De säger att miljön, handlar om förutsättningar, miljön skall inte begränsa barnen. Intresset måste 
fångas snabbt. Materialet är viktig men det beror på hur pedagogerna introducerar det. Materialet 
skall vara inbjudande och inte färdigt. Att ha en piazza och kunna skapa flera utrymmen i det stora 
rummet, mer avgränsat lyfts fram som viktigt. Att ha små stationer, mer material, mycket ljusare, 
kreativa och tilltalande miljöer är också centralt. Ateljén är jätte stor här och det tycker de är 
viktigt. Tredje pedagogen är viktig och det är avgörande hur tilltalande den är för barnen. De 
tycker att nivån skall anpassas efter barnen, alla möbler skall vara i barnens nivå, så att barnen kan 
hämta material själva.  
 
De berättade att de inte kan arbeta på samma sätt som i Italien för att vi har en annan kultur här i 
Sverige, men att vi kan inspireras av deras filosofi. Man skall se efter barnens behov och intresse.   
Barnen skall vara i små grupper. När de inte har tilltalande miljö för barnen tar de upp det på 
samlingen och diskuterar med dem. De observerar mycket och barnen talar mycket om vad de vill 
gör och inte vill göra. De säger att de är medforskare och problemlösare ihop med barnen. Barnen 
måste involveras hela tiden. De observerar, diskuterar och utvärderar och bestämmer hur de vill ha 
det. Barnen talar mycket om vad de gör och inte gör, anser de. De diskuterar mycket med barnen. 
Pedagogerna tror på lärande miljö via fantasi, kreativitet och inspirerande miljö. 
En pedagog tycker att relationen mellan barn och barn/ barn och vuxna är viktig. Den kollektiva 
kunskapen är viktig för att fånga barnens intresse och hjälpa dem utvecklas. De betonar att det 
finns många barn i barngruppen och brist på tid.  
 
(Här visas 12 bilder på förskolan 2)  
 

 
 
Låg miljö i tamburen (bild 1)                       Dokumentation (bild 2)                  Språklek (bild 3) 
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Inne hos de allra minsta (bild 4)                    Avskärmning (bild 5)                      Teater (bild 6)        

 
 

 
 
Glasvägg skapar samspel (bild 7)                   Lågamiljöer (bild 8 och 9) 

 
 

 
 
Arbetsmaterial (bild 10)                       Dokumentation (bild 11)                  Glasvägg skapar samspel (bild 12)                     

    

Sammanfattning av förskola 3 

Den tredje förskolan är en nybyggd förskola med tre fräscha avdelningar utformad efter Reggio 
Emilias riktlinjer för en förskola. Förskolan i sin helhet har öppna lokaler, ljusa rymliga rum och 
många stora och små fönster och glasväggar. De har tre avdelningar en små, en mellan och en stor 
barngrupp. I centrum av förskolan ligger en öppen luftig piazza med en stor scen i rummet. 
Material och byggnaden är utformad efter en miljövänlig byggteknik. De har fyrtionio barn 
tillsammans med elva pedagoger, där ateljéerna dominerar byggnaden. 
 
Pedagogerna menar att det skall vara mindre färdigproducerat material, helst naturligt material, 
material behöver inte vara dyrt utan mycket beror på hur material presenteras. Materialet skall 
vara sorterat i lådor och lätt att bytas ut efter behov. Den synliga miljön är allt från lokaler, 
möblering och material, medan den osynliga miljön består av de vuxnas förhållningssätt och 
synsätt på barn och varandra. Allting skall vara i barnens storlek och nivåer tycker de. En pedagog 
säger att piazzan skall vara en mötes plats och skall ha många stationer. De anser sig inte ha 
uppnått den ideala miljön utan det är en ständig process.  
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De hävdar att pedagoger har olika erfarenheter och utbildningar på förskolan. Pedagogen skall 
vara medforskare tillsammans med barnen. De anser att man inte kan ta hit Italien för att de har 
andra förutsättningar och kultur. En pedagog tycker att demokrati och delaktighet är viktigt och 
det hela Reggio Emilia grundar sig på. I den pedagogiska miljön är det förhållandet mellan en 
synlig och en osynlig miljö som är viktig. Den ultimata Reggio Emilia förskolan tycker de är när 
pedagogen har tid att lyssna, reflektera och utmana och ta tillvara på det man ser att barnen är 
intresserade av. Det som fungerar idag kanske inte fungerar imorgon, menar en pedagog. Detta 
beror på barngruppen och vad de är intresserade av. En pedagog tycker att de måste vara normer, 
gränser och regler, för att kunna anta deras idéer. De säger att de observerar och dokumenterar för 
att förbättra. De betonar att det finns många barn i barngruppen och brist på tid.  

 
(Här visas 12 bilder på förskolan 3) 
 

 
 
Låg miljöer (bild 1, 2 0ch 3) 

 
    
 

 
 
Piazza (bild 4)                               Dokumentation (bild 5)     Pyramidspegel för rumsuppfattning (bild 6) 

 
 

 
 
Låg miljöer och skapande (bild 7, 8 och 9) 
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Ateljé (bild 10)                          Upptäcka färg, form och material (bild 11)     Lek för de minsta (bild 12) 

 

Sammanfattning av tre förskolor 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att alla pedagoger är överens om att den låga miljön 
är viktig. Miljön kan uppmuntra till självständighet, samarbete, och kommunikation barnen 
emellan. Det skall vara lite material framme, materialet skall vara tillgängligt och ofta bytas.  
De flesta tycker att det skall vara mindre färdig producerat, helst naturliga material, Men en av 
förskolorna var mer inne på att köpa material som anpassats för barnens utveckling och lärande. 
Två pedagoger anser att ”det beror på hur materialet presenteras för att det skall bli levande”. En 
pedagog poängterade att ”den synliga miljön är allt från lokaler, möblering och material, medan 
den osynliga miljön består av de vuxnas förhållningssätt och synsätt på barn och varandra”. 
Pedagogerna tror på lärande miljö via fantasi, kreativitet och inspirerande miljö. Enligt vårt 
resultat, i Reggio Emilia filosofin finns det ett samband mellan fysisk miljö och lärande. Det har 
framkommit att pedagogens förhållningssätt mot barnen visas genom rummens utformning och 
materialets tillgänglighet.  
 
Två pedagoger önskar sig en piazza där alla kan samlas och lätt skapa rum i rummet. Men endast 
en förskola har tillgång till en sådan. De flesta tycker att ”man skall vara medforskare tillsammans 
med barnen”. Tre pedagoger anser att ”man inte kan ta hit Italien för att de har andra förutsätt-
ningar och kultur än vad vi har i Sverige”. De flesta uttrycker att demokrati och delaktighet är 
viktig och en pedagog säger att ”hela Reggio Emilia grundar sig på demokrati”. Nästan alla är 
överens om att den ultimata Reggio Emilia förskolan har en utmanande miljö för barnen där det 
finns tid för pedagogen att lyssna, reflektera och utmana och ta tillvara på det man ser att barnen 
är intresserade av. En pedagog tycker att ”det måste vara normer, gränser och regler, för att kunna 
anta deras idéer”. De säger att ”observation och dokumentation är viktig”. De talar om att ”de är 
medforskare och problemlösare ihop med barnen”. De lyssnar på barnen, de observerar, diskuterar 
och utvärderar och bestämmer hur man vill ha det. En pedagog säger att ”den kollektiva kunskap-
en är stor”. En annan pedagog beskriver att ”man skall tänka på vilken barnsyn man står för”. Hon 
anser att ”man inte skall låsa in sig själv och barnen i ett faktamässigt tänkande utan att se och 
göra nya saker och utvecklas i en ständig förändring, se och tänk nytt. Vuxna behöver vara 
nyfikna och att ha lust att lära sig hela tiden tycker hon”. De betonar att ”det finns många barn i 
barngruppen och brist på tid”.   
 
Gemensamt för två av förskolorna är att de vill satsa mer på de naturliga och ofärdiga materialen. 
”Det är viktigt att barnen har tillgång till material som är placerat så att de kan nå det själva” 
berättar de. 
Enligt pedagogerna bör möblerna vara i barnnivå för att underlätta för barnen att påbörja en 
aktivitet utan en vuxens hjälp. Några pedagoger anser att ”de låga möblerna kommer att påverka 
barnens självständighet. Barnen behöver inte vänta på vuxna för att hämta material och kan starta 
aktiviteter själva, material skall sorteras i lådor, till exempel var uppdelade i former eller färger”.   
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Diskussion 

 
I detta avsnitt kommer vi att behandla resultatdiskussion och metoddiskussion. Vidare presenterar 
vi de didaktiska konsekvenserna inför vårt kommande yrke och till sist avslutar vi med fortsatt 
forskning. 
 

Resultatdiskussion  

I resultatet får vi ta del av hur pedagogerna uppfattar Reggio Emilia filosofin och hur de säger sig 
arbeta med den. I resultatet av vår studie presenteras utdrag från de intervjuer och miljöobservat-
ioner som vi har gjort. Människor har olika erfarenhet med sig och detta är avgörande i hur man 
uppfattar sin omvärld. Vi försöker hitta en logik i det som pedagogerna säger och försöker hitta ett 
samband mellan olika utsagor. Naturligtvis har vår förförståelse påverkat vår studie för vi har 
också en del erfarenheter med oss i ryggsäcken. 
 
Vi har genomfört tre miljöobservationer på 3 förskolor 1, 2 och 3. Vi har lagt fokus på den lärande 
miljön. Vi ville tydliggöra vårt resultat med bilder från de tre olika Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna, i syfte att de skall ge en tydligare helhetsbild av lokaler, material och utformning. 
   
I detta avsnitt kommer vi att titta närmare på resultatet som vi har presenterat tidigare, genom att 
noggrant granska vårt insamlade material i relation till de frågor vi ställt oss i början av studien. Så 
att läsaren skall förstå vad vi har kommit fram till i vår undersökning. När vi sammanställde 
resultatet valde vi att bearbeta materialet noga. Enligt Malmqvist i Dimenäs (red.). (2007, 122) är 
det viktigt att man går systematiskt tillväga när man påbörjar sin bearbetning av materialet. Vi 
försökte hitta några relevanta kategorier. Vi bearbetade och samlade våra kategorier och till slut 
fick vi huvudkategorier och därefter har vi tematiserat materialet. Resultatet presenteras i fem 
huvudkategorier Erfarenheter och kunskap, Skillnaden mellan Sverige och Italien, Lärande miljö, 
Barns inflyttande och delaktighet och Observation och dokumentation.  
 

Erfarenheter och kunskap 

I resultatet framgår även att pedagogerna har olika erfarenheter, kunskaper och utgångspunkter. 
De ansåg att det inte fanns någon speciell metod som de kan gå efter, däremot finns ett synsätt och 
förhållningssätt att utgå från i mötet med barnet. 
 
Rektorerna har stor betydelse för arbetssättet. På vår första förskola bytte de rektor. Han hade en 
helt annan uppfattning om filosofin än den första. Den första hade en strikt Reggio Emilia filosofi 
medan den andra ansåg att de skall arbeta utifrån sina uppfattningar och behov. Loris Malaguzzi 
menar att pedagoger skall ställa verktyg och erfarenheter till barnens förfogande, men de får inte 
vara statiska och definitiva utan i ständig rörelse för att stimulera barns kreativitet (Grut, 2005, 
red.). Varje förskola utgår ifrån sina uppfattningar om filosofin.   
 
En pedagog tycker att personalen är väldigt långtifrån varandra, för de har olika erfarenheter. En 
del har jätte mycket erfarenhet och en del har ingen alls och en del mittemellan. Åberg & Taguchi 
(2005, s. 131) lyfter fram att pedagogernas olikheter är en tillgång. Vi vet att vi tänker och gör på 
olika sätt. Med det är viktigt hur vi lyssnar och använder oss av varandras olikheter i arbetslaget. 
Det handlar om att vi är nyfikna på varandra lika mycket som på barnen. Det är värdefullt att 
synliggöra varandras olikheter lika mycket som vi lyfter fram barnens olikheter.  
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Skillnaden mellan Sverige och Italien 

Som det framkommer i resultatet upplever många pedagoger att det är högre krav på pedagogerna 
i Sverige jämfört med i Italien. De anser också att de inte kan arbeta efter Reggio Emilia filosofin 
som är i Italien för att Sverige och Italien är två olika världar. Enligt Wallin (1986) kan man inte 
kopiera Reggio Emilias arbetssätt direkt från Italien, eftersom de skiljer på pedagogik och omsorg, 
vilket vi inte gör i Sverige. Enligt Wallin (1996, s. 41) ”pedagogik är nämligen föränderliga 
processer i olika föränderliga samhällen. Då man väljer riktning är alltid barnen och nuet de 
främsta vägvisarna”. Det verkar som att man får anpassa verksamheten efter de omständigheter 
som råder. Enligt Åberg och Taguchi (2005, s. 11) ”Reggio Emilias arbetssätt är ingen metod utan 
representerar ett synsätt till barnens lärande och till individens inneboende förmågor och 
rättigheter”. Åberg säger att jag har vänt upp och ner på alla gamla föreställningar om både mig 
själv som pedagog samt mitt sätt att se på barnen efter Reggio Emilias tankar. Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi bör förstås i relation till att vi lever i en tid av stor föränderlighet.   

 

Lärande miljö  

Genom pedagogerna har det kommit fram att intressanta miljöer och lustfyllt material har stor 
betydelse i barnens lärande. Enligt Wallin (1996, s. 61) utgår från Loris Malaguzzi så att det var 
den gamla tidens skola med sin kunskapsförmedling som lurade oss att tro att lärandet var något 
tungt, trist och tråkigt. I verkligheten är lärandet ansträngande, men även lustfyllt. En pedagog 
menar att en lärande miljö är en miljö där barnen har samma intresse, de kan inspirera varandra 
och samspela. Man skall anpassa miljön efter gruppen, antal barn och intresse. Enligt Läroplanen 
(Lfö 98) uttrycker tydligt att verksamheten skall utgå från barnets egna erfarenheter, intresse, 
motivation och drivkraft att söka kunskap. Som pedagog skall man ha kunskap om hur barn lär sig 
utifrån ålder och tidigare erfarenheter. Den mest optimala miljön i förskolan är den som är 
erbjudande, uppmuntrande, lärande och skapas av barnen själva. 
 
I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Andersson 1986), talas det om att lärande och 
utveckling sker i olika miljöer. Barnen utvecklas inte bara i en miljö utan genom alla de miljöer 
som de kommer i kontakt med. Vi anser att barnen skall växla mellan olika aktiviteter under dagen 
i små grupper. Alla barn behöver inte göra samma sak samtidigt. Barn skall delas i små grupper, 
utifrån intresseområde. Vi vet att man lär sig mer när det finns lust och vilja. Bronfenbrenners 
sammanhängande struktur består givetvis av både sociala och fysiska miljöer.   
 
När det handlar om den ideala miljön tycker de flesta pedagoger att miljön skall vara funktionell, 
tydlig och inbjudande, ta tillvara barnens intresse och behov. Åberg & Taguchi (2005, ss. 27-29) 
anser att för att få idéer och inspiration till arbete och miljöförbättring, behöver man möta andra. 
De menar att pedagoger bör se och låta sig inspireras av andra förskolor och talar om att lärande 
miljön bör likna en kreativ verkstad, fylld av möjligheter. En miljös utseende är beroende av 
barnen och deras intressen. Miljön, den tredje pedagogen är väldigt viktig, men avgörande är hur 
pass tilltalande den är enligt de flesta pedagogerna i vår studie. De är alla överens om att 
möbleringsnivån skall anpassas efter barnen.  

 
En pedagog tycker att man skall uppdatera och ligga steget före och se vad barnen är intresserade 
av. Man måste fånga barnens intresse snabbt och utveckla dem tycker en pedagog. Både skollagen 
och läroplanen skriver om lusten till det livslånga lärandet. Verksamheten skall försöka skapa en 
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helhet mellan omsorg, utveckling och lärande. Förskolan skall också främja allsidiga sociala 
kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning.  
En annan pedagog tycker att man skall kunna arbeta med andra barn på andra avdelningar, och det 
är en del av demokratins tankegång.  
 
Björklid (2005, ss.30-31) menar att de sociala relationerna och rollindelningarna påverkar de 
aktiviteter som barnen deltagit i. De aktiviteterna kan förändra givna rollförväntningar och 
underlätta sociala relationer. När barnen leker sker något spontant och de kan aktivt utforska sin 
egen närmiljö vilket leder till en förståelse för kunskap och gällande miljö. För att barnen skall 
känna ett ansvar för sin miljö måste de bli delaktig i förändringarna. Miljön skall ständigt vara 
under förändring, ordning och struktur vilket leder till lek. När vuxna är intresserade av leken och 
ser den som värdefull ges leken respekt. Det är viktigt att barnen lär sig respektera varandras lek, 
så att de inte stör varandra och även att de känner att deras lek respekteras.  
 
Det kreativa förmågan benämner Vygotskij för fantasi och det finns ingen motsats mellan fantasi 
och verklighet. Det är den kreativa aktiviteten som gör att barnet kan skapa något nytt (Vygotskij 
1995, s.9). Vygotskij har påpekat mycket om kreativitet och fantasi hos barnen i tidiga åldrar.  
“Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans 
tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna 
byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. 
Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika” 
(Vygotskij 1995, s.19). 
 
En pedagog tycker att man skall inte låsa in sig själv och barnen i ett faktamässigt tänkande. Vi 
vet att allt lärande och utveckling bygger på att man som pedagog är lyhörd och nyfiken inför 
barnens tankar och har en tilltro till barnens förmåga. Barnen skall utveckla en förståelse för olika 
fenomen och händelser i miljön, utveckla olika kompetenser och skaffa sig kunskaper på egen 
hand.  
  

Barns inflyttande och delaktighet 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.93) menar att i förskolan skall barn ha inflytande och 
de skall kunna ta egna initiativ. Detta kräver en väl planerad struktur och flexibilitet under dagen, i 
vilken både vuxna och barn kan initiera olika aktiviteter.  
Tanken om barns inflyttande och delaktighet betonas i förskolans läroplan och den är också en av 
de grundläggande tankarna i Reggio Emilia filosofin. Flera pedagoger utrycker att delaktighet är 
viktigt, barnen skall ha möjlighet att själva bestämma vad de vill göra. En pedagog säger att det är 
ett modernt sätt att tänka. Läroplanen betonar vikten av delaktighet och samspel i barnens lärande.  
  
De behov och intresse som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. En pedagog tycker att 
man skall fördjupa sig hela tiden, se barnet och utmana dem. En annan pedagog tycker att 
delaktighet har stor betydelse, vilket är hela Reggio Emilias grund, att barnet skall vara delaktig i 
lärandet. Demokrati och delaktighet är viktigt. När man är delaktig då känner man att man har 
ansvarskänsla, anser pedagogen.  Av pedagogernas svar kan vi uppfatta att alla tycker att 
delaktighet är viktigt. 
Loris Malaguzzi talar om barns rättigheter att uttrycka sig i alla sina hundra språk för att utvecklas 
till en demokratisk medborgaren. En pedagog påpekar på kollektiva kunskapen, den som är 
kunnig kan hjälpa den som är okunnig. Barnen skall få kunskap och kunnighet om hur de skall gå 
tillväga för att engagera sig, de behöver råd och förklaringar om hur de skall bete sig, hur de skall 
utforska och ställa frågor. Detta kräver bättre förutsättning för barns utveckling och lärande. 
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Barnen måste få känna sig trygga och ha roligt på förskolan. Allt detta skall analyseras, utvärderas 
och denna utvärdering skall utgå från ett barnperspektiv (nya läroplanen, reviderad 2010, s.14). 
Det innebär att förskolan skall ge barnen stöd och möjlighet i sin lärande och utveckling för att få 
en positiv uppfattning om sig själva. 
 

Observation och dokumentation 

Vi studerade förskolors dokumentationer på väggar, och kom upp i pedagogernas intervjuer att 
dokumentation är viktigt. Pedagogerna i vår studie säger att de observerar, lyssnar på barnen och 
dokumenterar. Dokumentation är viktig för barn, föräldrar och pedagoger för att de kan reflektera 
över vad som gjorts på förskolan vilket ger verksamheten möjligheter att ta del av varandras 
tankar och utveckling.  Enligt Åberg & Taguchi (2005, ss. 17-21) är barnobservationen något mer 
än att bara se barnet. Observationen blir ett medvetet samlade av erfarenheter. När man observerar 
barnens sociala, motoriska, språkliga och emotionella utveckling har man fokus på barnens 
styrkor, intressen och förmågor. En pedagog säger att de har möte pedagogiska på måndagar. De 
pratar om pedagogisk dokumentation. Författarna hävdar att målet med dokumentation är att 
kunna öka pedagogernas gemensamma förståelse för barnens utveckling och lärande. Man kan 
också se hur barnen söker kunskap för att förstå sin omvärld. Det ger också pedagogerna möjlighet 
att vara delaktig i den gemensamma läroprocessen med barnen. Det är en process där barn och 
pedagoger skapar ny kunskap tillsammans. När man skaffar kunskap om vad och hur barnen redan 
gjort, kan man ge barnen utmaningar som utvecklar deras handlingar och tänkande. Taguchi 
(2005) framhåller att det är inte bara för barnen som man dokumentera, är det viktigt även för 
pedagogerna för att kunna gå vidare i arbete.  
 
En pedagog säger att barnen visar vad de vill när de pratar med varandra och pedagoger observe-
rar och lyssnar på deras intressen. Åberg & Taguchi fortsätter att dokumentation bygger på ett 
möte mellan teori och praktik, dokumentation är ett sätt att förstå barnens värld på många olika 
sätt. Med dokumentationens hjälp kan vi göra lyssnandet synligt. Författarna beskriver att när man 
sparar barnens teckningar, intervjuer, blir barnets eget lärande synliggjort. Utveckling och lärande 
blir med detta lätt att följa för pedagogen, föräldrarna och barnen själva. Pedagogisk dokumentat-
ion blir också ett förhållningssätt och en kommunikation mellan pedagoger. Dokumentationsar-
betet blir ett verktyg i arbetet.  
 
En annan pedagog säger att de observerar och dokumenterar för att förbättras. Åberg & Taguchi 
påpekar vidare att dialogen är nödvändig för att arbetslaget skall förstå betydelsen av en doku-
mentation. Dokumentationen är ett medel, men utan dialog sker ingen utveckling. Det är 
nödvändigt att också bjuda in barnen i dialogen. Där man ger barnen möjlighet att växa in i ett 
moraliskt tänkande , det betyder att barnen behöver möta pedagoger som själva reflekterar 
moraliskt. Pedagogen skall sträva efter att dokumentera, för att synliggöra vad barnet gjort och 
uppvisa barnets arbete. 

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt framlägger vi fördelar och nackdelar med de metoder vi har valt att använda oss av i 
vår undersökning. Metoderna vi har använt oss av är pilotstudie, intervjuer och miljöobservation-
er. Enligt Dimenäs (2007 s. 31) för att kunna se på något redan bekant med nya ögon kan man 
göra intervju och observation. Vi valde att komplettera våra intervjufrågor med pilotstudie på våra 
förskolor för att öka tillförlitligheten i våra intervjufrågor. Detta gjordes för att vi ville veta om 
intervjupersonen förstod våra frågor och om vi faktiskt fick svar på det vi ville veta.                    
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Om man vill att resultaten skall ha hög reliabilitet bör man låta någon annan undersöka materialet 
och se om utfallet blir detsamma. Liknande resultat har hög tillförlitlig (Kihlström i Dimenäs 
(red.). (2007, s.158). En annan fördel med pilotstudie är att intervjufrågorna gav våra kollegor och 
rektor en möjlighet att engageras, och skapade diskussion. Därefter fick vi en del förslag och 
kunde förbättra våra intervjufrågor.  
 
Först skickade vi ut intervjufrågorna och missivbreven till förskolorna, vi valde att informera 
respektive rektor om vår studie. Rektorn på respektive förskola fick bestämma passande 
respondent för vår undersökning.  
I vår studie ingår dels intervjuer med sex pedagoger på tre förskolor, två pedagoger från varje 
förskola och dels miljöobservationer på tre förskolor. Kihström (2007, s. 49) säger ”skriv alltså 
ner din förförståelse och försök att bortse från den så mycket som möjligt under intervjun”. Vi har 
tänkt igenom detta och försökt att vara neutrala under intervjubesöket. Syftet med de kvalitativa 
intervjuerna är att ta reda på pedagogernas förhållningssätt till och uppfattningar om barns lärande 
i en Reggio Emilia inspirerad lärandemiljö. Innan  intervjubesöket har vi planerat hur vi skall 
genomföra intervjuerna och vem som har ansvar  för vad, att intervjuerna kommer att spelas in på 
band. Kihström (2007, 49) beskriver att när man kommit så långt är det dags att planera för de 
praktiska arrangemangen. Vi var både två närvara under intervjuerna. Pedagogerna informerades 
om de etiska reglerna. Våra intervjuer var strukturerade. Detta innebär att frågorna genomfördes i 
en bestämd ordning och exakt samma frågor ställdes till varje pedagog på samma sätt. Vi 
intervjuade pedagogerna en i taget så att de inte skulle påverka varandra. Detta anser vi ökade 
resultatens noggrannhet. Kihlström i Dimenäs (red.). (2007) anser att intervjun underlättas av en 
ostörd plats, så vi valde att låta intervjun ske i ett lugnt rum. Pedagogerna fick gott om tid att tänka 
igenom sina svar.  Författaren säger att använda bandspelare är många gånger en fördel vid 
intervjuer, man får med allt som respondenten säger och kan också höra dina egna frågor. Det 
inspelade samtalet är en övning i intervjumetodik. Man kan höra om man ställer någon ledande 
fråga, betonar eller kommenterat något svar som kunna påverka respondenten. Vid intervjutill-
fällena har vi använt oss av penna, papper och bandspelare, vilket gjorde att vi kunde gå tillbaka 
och kontrollera att vi uppfattat deras svar korrekt. En av oss antecknade under intervjun och dessa 
anteckningar var till stor hjälp för oss då bandspelaren ibland inte fungerade, detta skedde på 
förskola 1.  
 
Vi har genomfört tre miljöobservationer och har dokumenterat bilder där vi har lagt fokus på 
lärande miljön. Miljöobservationerna gjordes under samma dag som intervjuerna och med samma 
pedagoger. Miljön den tredje pedagogen är den fysiska miljön som barnen vistas i, till exempel 
lokalerna, material och dess utformning. Lökken och Södstad (1995) säger att när man observerar 
studerar eller iakttar man något specifikt. Genom observationer får man mer kunskap och man kan 
se, tolka och reflektera över vad som händer i omgivningen. Vi vill tydligt förankra bilderna med 
pedagogernas beskrivning om den lärande miljön, till exempel materialet tillgänglighet, den låga 
miljön, lokaler, möblering och dokumentationer. Vi har genomfört tre miljöobservationer på 3 
förskolor nr 1, nr 2 och nr 3.  
 
Under miljöobservationen har vi studerat dokumentationer som har hängt på väggar. I doku-
mentationerna anser vi att barnen har möjlighet till inflytande. Lökken och Söbstad (1995) menar 
att undersökaren under sina observationer upplever omgivningen genom syn och hörselintryck. Vi 
har använt kamera som redskap. Fördelen med observationer är att man kan gå in på djupet i 
arbetet. Nackdelen är att det är vi som observatörer som väljer vad det är vi observerar. Observat-
ioner används för att kunna koppla bilderna till pedagogernas beskrivningar. Miljöobservationerna 
har varit ett positivt redskap vid fotograferingstillfällena eftersom vi fick en mer genomgripande 
beskrivning av lokalerna, materialet och dokumentationer. Miljöobservationerna och intervjuerna 
kompletterade varandra. 
 



 34

Vi har bearbetat vårt material genom att vi lyssnade igenom intervjuerna. När vi lyssnade sökte vi 
efter den information som besvarade de frågorna vi ställde och själva syftet med undersökningen. 
Tillsammans har vi noggrant diskuterat vad det är vi vill presentera samt vad som är relevant för 
vår studie. Vi har skrivit intervjuerna både i berättelse form och rubrikform. 
  
Om man vill ta reda på hur andra människor ser och uppfattar ett och samma fenomen kan man 
intervjua ett antal personer. Efteråt analyseras svaren och man kan tydligt se personernas olika 
uppfattningar (Kihlström i Dimenäs (red.). (2007, s. 159).  Vi analyserade svaren och fick fram 
pedagogernas olika uppfattningar och tänkesätt. Förförståelse präglar vårt sätt att se på verklighet-
en oftare än vi tror, vi har alla olika tolkningar/förståelser av världen. Under undersökningens 
gång försökte vi hålla oss objektiva för att vår uppfattning inte skulle påverka resultatet.  
Genom denna studie har vi fått kunskap om vår nuvarande verksamhet och vårt pedagogiska 
arbete.  
 

Didaktiska konsekvenser 

Vi lever i ett kunskapssamhälle vilket ställer höga krav på barnens utbildning, kompetens och med 
tiden blir kraven högre. Detta ger oss en ny både barnsyn och kunskapssyn. Kunskapssamhället är 
under konstanta och snabba förändringar. Det är en ständig fråga för oss pedagoger som arbetar i 
förskolan hur man genomför arbetet och hur man når målet. Det står i läroplanen (s. 10) att 
lärandet skall grundas på samspel mellan vuxna och barn och på att barnen lär av varandra.                  
 
Reggio Emilia filosofin har ett förhållningssätt mot barnen där de ses som kompetenta. Vi vet att 
barn är kompetenta. Vi anser att man bör ge barnen ansvar för sina egna val så att de kan utveckla 
sitt självförtroende och självkänsla. Det är viktig erfarenhet för barnen att själva fundera på vad de 
vill göra i vardagen.  Vi menar att barnen skall få hjälp under processen vilket innebär att barnen 
själva skall skaffa sig kunskap och komma fram till slutsatser och inte ges färdiga svar. Vi tror att 
barn och vuxna lär på olika sätt och det finns inget rätt eller fel sätt att ta till sig kunskap på.   
 
Det  överensstämmer med vår studie där vi har kommit fram till att miljön har stor pedagogisk 
betydelse. Verksamheten sänder tydliga budskap om hur man förväntas bete sig i lokalen och hur 
materialet skall användas. Vi tror att miljö och materialet kan skapa både möjlighet eller 
begränsningar för barns utveckling och lärande. Därför är det viktigt anser vi att skapa ett klimat 
som barnen känner sig trygga i. Miljön bör signalera att verksamheten är kreativ och materialet 
inbjuder till läroprocesser. Vi köper dyra, färdiga och onödiga leksaker som för det första inte 
behövs och för det andra hindrar allsidig lek. Varierande leksaker skall stimulera barns fantasi och 
kreativitet. Materialet skall finnas på barnens nivå och skall vara varierat i form av natur och 
återvinningsmaterial. 
 
Olika forskare betonar att barn inte behöver leksaker, men behöver saker att leka med. Vi tror 
liksom forskarna i studien att barn behöver ett rikt och varierat lekmaterial för att kunna leka. I 
leken skall barnen uttrycka sina tankar, känslor och fantasi. De ostrukturerade materialet/formbara 
materialet är de viktigaste leksakerna. Kanske vi, pedagoger skall satsa mer på naturliga, ofärdiga 
och mer ostrukturerade material. Men vi bör inte glömma att strukturerade leksaker som till 
exempel Lego och klossar är bra konstruktions lek.  
 
Vi tror liksom pedagogerna i vår studie att miljön skall anpassas till barn och barngruppen. Vi 
skall ständigt reflektera över aktuell miljö och material tillsammans med barnen. Ett sätt att 
analysera miljön är att utgå ifrån läroplanen och dess strävande mål. Vi skall reflekteras över 
vilken struktur olika miljöer kan ha. Materialet skall inventeras och analyseras, till exempel på 
vilket sätt är materialet ett stöd för barnens lärande. Vilka sorters material finns? Fattas det 
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material inom ett område eller kanske har vi för mycket material inom vissa områden. Lokaler 
skall också analyseras. Hur använder barnen olika rum? Varför är detta favoritrummet eller inte! 
Det skall diskuteras med barnen och utifrån barnens intresse skall förändringar ske. Man skall 
också undersöka vilka förutsättningar som finns i miljön och vilka material som behövs utifrån 
särskilda områden, så som språkpåsar till språklek. 
 
Ett viktigt sätt att ta reda på barnens intresse och erfarenheter är barnintervjuer och dokumentat-
ion, anser vi. Åberg & Taguchi (2005) säger att genom barnintervjuer och dokumentation,  kan 
man medvetet lyssna ordentligt på barnens ord och tankar. Barnen får också möjligheter att 
formulera sina tankar och upplevelser. Dokumentation ger föräldrarna möjlighet till inflytande i 
barnens vardag på förskolan, så att de kan titta in i aktiviteten och lyssna på barnen och följa 
barnens lärande. Dokumentationen väcker också nya frågor och tankar hos föräldrarna om sina 
barns utveckling och lärande.  
 
Enligt vårt resultat är stress en av konsekvenserna i den fysiska verksamheten. Vi är överens med 
resultatet att det är för  många barn i barngrupperna och brist på tid. Kontinuerligt ökande 
barngrupper och mindre tid för pedagoger att planera och reflektera. Besparingarna i förskolan, 
större barngrupper och minskad personaltäthet innebär stora hinder för den fysiska och sociala 
miljön. De fysiska miljöernas förmåga att ge förutsättningar för fria lekar blir begränsade. 
Respekten för barnet som individ, att få ha utrymme för lek och vara i fred  har minskat. Ett bra 
sätt enligt oss är att dela upp barngruppen i mindre grupper, det ger bättre förutsättningar för 
barnens inflytande, delaktighet och varje barn kan då komma tilltals. Det handlar om att barn skall 
bli tagna på allvar, bli lyssnad på och känna medverkan i beslut. Tror man att barn är kompetenta 
så är de det. Pedagogernas roll är att stödja barnen så att de klarar av alla snabba utvecklingar och 
stärker sin självkänsla så att de vågar se möjliga utvägar och söka kunskap på egen hand.  

 

Fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört denna studie är vi än mer intresserade att observera både barnen och 
pedagogerna i den synliga miljön och koppla detta till pedagogernas påståenden. Det skulle vara 
intressant att studera samspelet mellan synliga och osynliga miljön. För vidare forskning skulle 
vara spännande att göra samma studie fast på utomhusmiljön. 
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Bilaga nr 1 

 
 
 
Högskolan i Borås  
Institutionen för pedagogik 
Examensarbete 
Missivbrev 
2010-09-03 
Hej! 
Vi är två barnskötare som läser till förskollärare på Högskolan i Borås. Vi går vår sista termin och 
det är dags att genomföra vårt examensarbete. Det område vi har valt att studera är den lärande 
miljön i Reggio Emilia. 
  
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur Reggio Emiliapedagogerna arbetar med 
barnen i en lärande miljö. Studien skall också undersöka hur pedagogerna väljer att beskriva den 
lärande miljön utifrån Reggio Emilias filosofi och hur pedagogerna har införlivat Reggio Emilia i 
sin verksamhet. 
Vi planerar att göra miljöobservationer genom fotografering där rummet är i fokus. Det kommer 
inte att förekomma några barn på bilderna. Eftersom vi är medvetna om sekretessen. För att vi 
skall få lov att använda kameran måste vi få rektorns godkännande samt underskrift. Därefter vill 
vi göra uppföljande intervjuer med två pedagoger per förskola. 
  
Materialet vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och anonymitet garanteras. Materialet 
kommer enbart att användas av oss (Vetenskapsrådet, 2002). Vi är tacksamma om ni kan meddela 
ert svar så snart som möjligt och vi hoppas på er delaktighet så att vårt arbete blir möjligt att 
genomföra. Har ni några frågor så får ni gärna höra av er. 
  
Med vänlig hälsning/ 
Cecilia Hedlund tel. xxxxxxxxxx, mail. cecilia.hedlund@hb.se 
Sandra Daryoni tel. xxxxxxxxxx, mail. Sandra.daryoni@hb.se 
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Bilaga nr 2 

 

 

Intervjufrågor 

  
1. Beskriv din yrkes roll och hur kommer det sig att du arbetar på den här förskolan? 
2. Vad har du för Reggio Emilia erfarenhet? 
3 Vilka mål jobbar ni med i läroplanen i relation till Reggio Emilia? 
4. Miljön, ”tredje pedagogen” är en viktig del i Reggio Emilia filosofin, hur arbetar du med den? 
5. På vilket sätt skiljer sig er miljö från en traditionell förskola? 
6. På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskilt barns lärande och behov? 
7. På vilket sätt kan miljön främja barnens lärande? 
8. Hur tänker du om materialet och vilken betydelse har det? 
9. Hur kommer det sig att ni möblerat som ni gjort? 
10. Har ni möjligheter att påverka miljön? 
11. Hur skulle din ideala miljö se ut? 
12. Hur uppmuntrar miljön lärandemöten mellan barnen? 
13. Vem förändrar miljön? 
14. Hur kan du stödja och utveckla barnens intresse i lärande miljön?  
15. Hur ser du på den ultimata Reggio Emilia inspirerade förskolan? 

 


