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Sammanfattning 
 

Inledning 

I denna undersökning vill jag ta reda på; Har pedagogerna ett syfte med lärmiljöerna, vad sker 

det för lärande och är pedagogerna medvetna om lärandet. Är pedagogerna medvetna att barnen 

lär sig i lärmiljöerna? 

 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i 

Reggio Emilia inspirerade förskolor. Hur förskollärare ser på sin roll i utformningen av lä-

rande miljön och hur de skapar och synliggör barnens delaktighet och inflytande. 

 
Metod 

Studien är kvalitativ och har inspirerats av kvalitativ ansats, vilket beskriver människors upp-

fattningar om olika fenomen. Jag använder den kvalitativa metoden och utgår från intervjuer. 

Metoden lämpar sig för att undersöka förskollärarnas uppfattning och förhållningssätt.  

 
Resultat 

Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt tillsammans med barnen där de själva får vara 

aktiva i sina val av aktiviteter. Då ökar barnens valmöjligheter och ansvarstagande. När barnen 

blir medvetna att vi ser dem som kompetenta och utmanas av olika material ökar deras fantasi 

och kreativitet. Barnen får ett ökat inflytande och blir medvetna om att de kan vara med och 

påverka sin situation. När det gäller att ge de yngre barnen inflytande, som ännu inte har verbalt 

språk, detta genom att observera det barnen gör och visar intresse för och sen arbeta vidare med 

det.  
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Inledning  

Jag vill undersöka lärmiljöerna i en Reggio Emilia inspirerad förskola. Själv började jag ar-

beta på en Reggio Emilia inspirerad förskola efter att ha arbetat i flera år på en traditionell för-

skola. Min bild av Reggio Emilia är att fokus ligger på skapande och att de har ateljéer som 

barnen får uttrycka sig i på olika sätt och de använder mycket ofärdigt material som barnen 

själva får skapa och konstruera med.  

Min kunskapssyn som pedagog är att genom trygghet får man viljestarka barn som vill söka 

kunskap i möten med varandra och omvärlden. Jag tror på en kunskapsform där barnen är/blir 

subjekt. Jag tror på att barn lär tillsammans, som Vygotskij menar. Barn lär i möten mellan 

varandra och i leken. Barn är nyfikna, vill utforska och lära, pedagogerna behöver därför vara 

närvarande, visa trygghet och kärlek. Min barnsyn är att barn kan, vill och förstår. Deras kom-

petenser utvecklas genom nyfikenhet och utforskande. Se det kompetenta barnet, tro på att 

barn kan och att varje barn gör så gott de kan. Utefter min erfarenhet vill jag skapa miljöer 

och situationer där barn stöttas till att klara av saker själva. Barn är nyfikna och vill lära sig, 

min uppgift som pedagog är att erbjuda och stötta dem i deras kunskapssökande. Barn lär av 

varandra, piazzans stationer skapar förutsättningar för barn i olika åldrar att mötas och utveck-

las gemensamt och med varandra. 

 

I arbetet och i intervjuerna nämner jag miljön som den tredje pedagogen. För mig ska miljön 

fungera som den tredje pedagogen. Miljön ska tilltala barnen och skapa möjligheter för att 

uppmuntra till utforskande och lärande. Den pedagogiska miljön utformas och ändras utifrån 

observationer av barnen, deras lekar och samspel. Målet är att miljön ska vara utmanande och 

inspirerande hela dagen. Jag har inte hittat någon tidigare forskning och anser därför att denna 

undersökning bör göras. I denna studie vill jag ta reda på; Har pedagogerna ett syfte med 

lärmiljöerna, vad sker det för lärande och är pedagogerna medvetna om lärandet. Är pedago-

gerna medvetna att barnen lär sig i lärmiljöerna? 

 

För att möjliggöra läroplanens intentioner behöver man skapa en basmiljö där man kan läsa in 

alla läroplansmål. Följande miljöer med olika mötesplatser anser jag borde finnas på varje av-

delning. Ateljémiljö, bygg och konstruktions miljö, miljö för avskildhet, läsa lyssna och berät-

tande, naturvetenskaplig – teknisk och laborativ miljö, rollek, fantasi och drama, musik och 

rörelse, digital miljö och dokumentationsplatser. Basmiljöerna kan antingen ha sina tydliga 

platser eller att de går in i varandra och kombineras med varandra på olika sätt. Här blir det 

viktigt att pedagogen lyssnar in barnen. Syftet är att se till att alla basmiljöer finns med men 

en ateljémiljö kan till exempel kopplas ihop med en digital miljö och att rita byggritningar kan 

kombineras med bygg och konstruktionsmiljö. Franzén (2016) beskriver att för barnen är för-

bindelserna ofta mer naturliga än för oss vuxna och därför behöver vi lyssna på hur de gör. 

Om vi låter barnens handlingar påverka arbetet med den pedagogiska miljön kommer de att 

visa vilka material som hör ihop. Förskolan bör vara rik på material och redskap som inbjuder 

till att pröva, undersöka, experimentera, testa och förbättra samt att beskriva föremål utifrån 

hur de förändras och deras osynliga egenskaper.  
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Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare uttrycker att de skapar 

lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor. 

 

Frågeställningar 

 

1) Hur ser förskollärare på sin roll i utformningen av lärande miljön? 

 

2) Hur uttrycker förskollärare att de skapar och synliggör barnens delaktighet och inflytande i 

lärmiljöerna? 

 

Begreppsdefinitioner  
 

Okodat material: Material som är könsneutralt. Det kan vara återbruksmaterial eller natur-

material. Material som inte enbart pojkar eller enbart flickor kan leka med, utan alla kan an-

vända det på olika sätt.  

 

Revisit cirkel: Här samlas de bilder barnen och pedagogerna under veckan åter besökt, reflek-

terat kring och pratat om. Barnens pågående undersökningar, frågor och funderingar är i fokus 

för det fortsatta arbetet.  

 

Piazza: Piazza betyder torg på italienska. I förskolan används torget som en mötesplats - där 

både yngre och äldre barn kan mötas under dagen.  

 

100 språk: Det är en syn på barn, kunskap och pedagogik. För att få känna in till exempel en 

blomma på många sätt och för göra det behöver barnet använda sig av alla sina uttryck, det är 

de som Reggio Emilia kallar de hundra språken. 

Bakgrund 

 

I detta avsnitt beskrivs förskolans styrdokument och Reggio Emilia filosofin. 

Styrdokument 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 7-8) redogörs för att förskolan ska erbjuda barnen 

en god miljö. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 

utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i 

förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjlig-

heter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. 

Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges 

förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans 

miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begrän-

sas av könsstereotypa uppfattningar. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 12) redo-

görs för i förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala  

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga, får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksam-
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heten. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 6) redogörs för förskolan ska erbjuda bar-

nen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjlig-

heter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Kun-

skap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, för-

ståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Verksam-

heten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kun-

skaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lä-

rande bli mångsidigt och sammanhängande. 

 

Reggio Emilia filosofin  
 

Loris Malaguzzi var den store inspiratören för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. 

Enligt Dahlberg och Åsén (2011) såg Malaguzzi pedagogiken ur ett mycket brett perspektiv. 

För Malaguzzi var pedagogiken en del av ett demokratiprojekt, som en livshållning. Han an-

såg att den pedagogiska verksamheten i Reggio Emilia var intressant för att man där lyckades 

skapa en pedagogisk praktik, som efter snart femtio år fortfarande spirar, utvecklas och för-

ändras. I sin verksamhet har man lyckats förena en gemensam värdegrund och en medveten 

pedagogisk filosofi med ett vetenskapligt förhållningssätt. Den pedagogiska filosofi och prak-

tik som man lyckas skapa och utveckla i Reggio Emilia kännetecknas av en djup respekt för 

barnets rättigheter och potentialer. Det pedagogiska arbetet präglas av en syn på kunskap och 

lärande, som tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier. 

 

Mercilliott (2001) redogör i sin studie att Reggio Emilia filosofin bygger på en grundläggande 

tro på att barnet har rättigheter och inte bara behov. Malaguzzi menar att eftersom barnet har 

rättigheter borde de också få möjligheter att utveckla sin intelligens. Och där igenom utveckla 

sina rättigheter och göra den till sin egen. Inspirerad av detta ses barnet som vackert, kraft-

fullt, kompetent, kreativt, nyfiket och fullt av potentiella och ambitiösa önskningar. Barnets 

personlighet samt hens tankar och arbete tas på allvar och respekteras. Därför betonas hand-

lingar som syftar till att lyssna på barnet verkligen på allvar.  

 

Göthson och Kennedy (2015, ss. 182-185) redogör för några kännetecken man förväntas finna 

i förskolor som kallar sig Reggio Emilia-inspirerade. Här beskrivs kort fyra av dessa punkter. 

Den första är delaktighet och dialog; som bygger på viljan att skapa och undersöka delaktig-

heten. I Reggio Emilia strävar pedagogerna ständigt efter olika former för att utveckla dialo-

gen med och mellan alla som omger barnen i lärandet.  Pedagogisk miljö; anses ha stor bety-

delse inom Reggio Emilia filosofin. Filosofin talar om den pedagogiska miljön som den tredje 

pedagogen. I Reggio Emilia ses organiserandet av rummet och tiden som verktyg för att ge 

draghjälp åt de värden och teorier som lärandet utgår från. 100 språk, estetik, uttrycksformer; 

En Reggio Emilia inspirerad miljö bör alltid genomsyras av en lärandets estetiska dimension 

och ett användande av de hundra språken och att se på alla frågor genom hundra perspektiv.  

Rikt och kompetenta barnet, en i samhället; Ett starkt intresse för barnen och barndomens rät-

tigheter i den egna staden och bygden och att bidra till att barnen blir delaktiga och erkända 

som medborgare. I praktiken innebär det att pedagogerna har en stark tilltro till barnet och 

dess egen förmåga.  
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Den pedagogiska miljön 
 

Dahlberg och Åsén (2011, ss. 162-166) beskriver synen på lärandet och kunskapandet som ett 

mellanmänskligt aktivt samspel som kan få konsekvenser för hur förskolans miljö och organi-

sation utformas. Det handlar här om att skapa förutsättningar för lärande genom att arrangera 

sammanhang och miljöer, där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där kunskap ses 

som en process snare än en produkt. Detta förutsätter tillskapandet av meningsbärande sam-

manhang och en miljö och organisation som kan stödja barnens, men även pedagogernas, ut-

forskande, lärande och delaktighet. Även Barsotti (2015, s. 58) redogör för förskolornas miljö 

och arkitektur ofta gör stort intryck på besökare i Reggio Emilia. Stora, luftiga rum, inre träd-

gårdar, små intima rum, matrum som doftar av den kommande lunchen, rum med dämpat ljus, 

rum för dans och fantasifulla material som lockar till lek och undersökning. I Reggio arbetar 

man oftast två pedagoger i en grupp på 3-5årsförskolor, men man säger att man har tre peda-

goger eftersom man har en så stimulerande miljö.  

 
”Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter 

och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” 
                                                                                         (Nordin-Hultman 2016, s 32) 

 

Nordin-Hultman (2016, s. 32) menar att det gäller också för pedagogerna. Även pedagogerna 

blir på olika sätt i förhållande till miljö, material och förväntningar. Att låta detta sätt att tänka 

prägla arbetet ger oss möjlighet att undersöka hur pedagogerna med miljöernas och aktivite-

ternas hjälp kan utforma en miljö som gör både barn och pedagoger kompetenta. Linder 

(2016, s. 36) däremot betonar att pedagogerna behöver vara medvetna om att miljön ger förut-

sättningar för vad barnen kan uttrycka och vad pedagogerna kan få syn på i verksamheten. Pe-

dagogerna måste förstå att det är deras uppdrag att se till att alla barn får möjlighet att möta 

olika sätt och att hitta sina sätt att kommunicera tankar och idéer och utveckla nya. Det hand-

lar inte bara om att våga prata i samlingen, det kan lika gärna handla om att dansa, bygga, 

måla eller fotografera. Hur väl motsvarar våra pedagogiska miljöer barns rättighet till en miljö 

som enligt läroplanen skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

 

I Linder (2016, s. 22) beskrivs miljö som är så pass intressant och utmanande att man kan tala 

om att barnet har tre olika typer av pedagoger: de andra barnen, pedagogerna och den pedago-

giska miljön. I likhet med Wallin (1996, s. 22) som förklarar att i Reggio Emilia ser man mil-

jön som en pedagog. Reggio Emilia filosofin anser alltså att miljön ska stimulera och inspirera 

barnen. Den ska utmana dem i deras tankar och fantasier och uppmuntra dem till kunskapens 

alla möjligheter. Detta kan ses på Reggio Emilia institutets hemsida som redogör för att skapa 

miljöer som utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande. Pedagogernas syfte är att 

skapa miljöer och erbjuda olika material som stimulerar och inspirerar till att skapa möten, 

kommunikation och lek. Miljön, materialet och verktygen är inte det enda den tredje pedago-

gen handlar om. Det handlar också om hur man organiserar tid och rum så att hela organisat-

ionen kan fungera som ett viktigt verktyg för de värden och teorier man vill utgå ifrån. 

Pedagogiskt material 

Linder (2016, s. 34) anser att när man tittar på hur barn kombinerar och hanterar material, be-

höver miljöer och material vara mer ”flytande”, det vill säga att barn ska kunna förflytta och 

kombinera material på ett friare sätt. När materialen sorteras begränsas också deras möjlig-

heter efter vad pedagogerna tror och tänker om dem. Pedagogerna hindrar också barnen att 
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förbinda olika områden med varandra. Odegard (2015, ss. 52) redogör också för att flera för-

skolor använder återbruksmaterial i det pedagogiska arbetet som ett komplement till leksaker 

och andra pedagogiska material. I sin kreativitet och skaparglädje väljer barnen olika material 

och möter rummen på olika sätt. Barn har en viss förmåga att lära, skapa mening och vara i 

aktiv relation till material, speciellt till återbruksmaterial. Det som kännetecknar återbruks-

material är att det inte bär på ett färdigt budskap om vad det ska användas till och det gör 

materialen särskilt spännande att arbeta med. Barns interaktion med återbruksmaterial kan in-

volvera alla sinnen. Återbruksmaterial kan vara material för konstruktion, för att forma möns-

ter, ha som rekvisita i olika lekaktiviteter eller bara till utforskande. Odegard (2015, s. 111) 

anser att återbruksmaterial är okönade och neutrala material. För att motverka att barns hand-

lingsutrymme reduceras är det viktigt att se till att det finns en mångfald i materialet när det 

gäller storlek, form och komplexitet. Samtidigt är det viktigt att skapa medvetenhet kring an-

vändningen av materialen och deras potentialer, för att alla barns ska ges samma möjligheter 

att utforska dem.  

 

Ett utforskande arbetssätt 

 
Dahlberg och Åsén (2011, ss. 239-259) beskriver att inställningen till utforskandet är något 

som tydligt präglar arbetet på förskolorna. Man talar om ”det medforskande barnet” och ”den 

medforskande pedagogen”. Detta är ett uttryck för att de vuxna, precis som barnen, måste ge-

nomsyras av en undersökande hållning till arbetet. I detta sammanhang, påpekar Dahlberg och 

Åsen, att enligt Malaguzzi handlar pedagogiskt arbete om att pedagogen tillsammans med 

barnet går in i ett rum och tar det i besittning. En stor utmaning för pedagogerna är att försöka 

ta tillvara på barnens nyfikenhet och förundran inför tillvaron, men också att själv återerövra 

sin egen nyfikenhet som vuxen. På så sätt skapar man förutsättningar för att kunna fungera 

som medforskande pedagog tillsammans med barnen. Den vuxnes ansvar handlar om att inte 

slå sig själv till ro utan låta sig inspireras av barnens nyfikenhet och deras frågor. Att studera 

hur de söker svar på sina frågor, att lära sig behärska lyssnandets och frågandets konst samt 

att som vuxen inte ge barnen svaren innan de ställt frågorna. Om man alltid har färdiga svar 

riskerar man att handla utifrån det man redan känner till och behärskar. Med en utforskande 

inställning sitter pedagogen inte inne med de färdiga lösningarna. Som pedagog blir det vik-

tigt att skapa nya utmaningar för barnen och att skapa situationer där barnen får pröva sina 

egna funderingar och hypoteser. Men också situationer som utmanar deras frågeställningar 

och sätt att tänka och som kan bidra till att de formulerar nya hypoteser. 

 

Pedagogisk dokumentation och reflektion 
 

Lenz Taguchi (1997, s. 18) redogör för att våra konstruktioner och därmed vår förståelse och 

den mening och innebörd vi lägger i saker och ting, uppstår i samspel med andra människor 

och med samhället som helhet. Det är i vår kommunikation med omvärlden, via språket, 

kroppsspråket och alla våra andra uttryck (bild, konst, musik, rörelse m.m.) som vi tillsam-

mans skapar en gemensam mening och innebörd. Denna tolkning av Taguchi kommer från 

Malaguzzis tankar om att de ”hundratals” språk är viktiga, för att vi ska kunna skapa mening 

och innebörd i våra liv. Precis som i Reggio måste pedagogerna koncentrera sig på att stärka 

det positiva i barnen, för att hjälpa dem att växa i sin självkänsla. Taguchi menar också att 

barn blir subjekt när de är verkligt aktiva, dvs. drivna av sin förundran och nyfikenhet och inte 

bara sysselsatta för att tillfredsställa pedagogerna. Pedagogisk dokumentation är ett arbets-

verktyg som kan hjälpa pedagogerna att få syn på dessa individuella och gemensamma uttryck 
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från barnen. Via dokumentation kan pedagogerna kommunicera tillbaka till barnen. Pedago-

gen kan läsa upp för barnen vad de hade sagt gången innan, så att barnen får syn på sina egna 

tankar igen för att utgå från dem i sitt fortsatta tänkande.  

 

Lenz Taguchi (1997, s. 43) redogör för att man lever i ett fullständigt beroendeförhållande till 

världen. Vi blir till i relation till den och i relation till varandra. Ingen annan kunskap finns än 

den som vi själva konstruerar tillsammans. Kunskap finns alltså inte endast i individens hu-

vud, utan skapas och definieras i samspelet mellan oss människor. Via en pedagogisk doku-

mentation har pedagogerna möjlighet att se barnet på nytt, om och om igen. Pedagogerna kan 

tänka, lyssna och ifrågasätta i en gemensam reflektion kring det vi ser och hör. De kan synlig-

göra olika teorier och hypoteser, ifrågasätta dem och skapa nya. Genom dokumentationen gör 

sig pedagogerna synliga för sig själva. Samtidigt kan de använda dokumentationen och på så 

vis kan det göras synligt för barnet självt, genom att visa dokumentationen för barnet.  

 

Delaktighet och inflytande 
 

Barsotti (2015, s. 64) redogör för i Reggio Emilia ingår barnen tillsammans med de vuxna i en 

reflekterande kultur. Begreppet delaktighet är ett grundläggande värde man strävar efter i alla 

processer och i all kommunikation. Delaktighet behövs från allra första början för att barnet 

ska känna sig som ett subjekt och inte ett objekt. Barnens delaktighet i lärandet är en del av 

detta. De deltar på alla sätt, från valet av projektarbete till vägvalen under arbetets gång. För 

de vuxna gäller det att vara nyfikna och intresserade av barnens idéer och tankar, men också 

av tillvaron själv, att hålla vid liv förmågan att förundras. I likhet med Dahlberg och Åsén 

(2011) beskrivs idén om dialogen och lyssnandes konst skapas i mötet med andra människor, 

vilket innebär att vi måste relatera oss till andra för att få insikt om oss själva. Idén om att 

möta andra i dialog lägger också grunden för den etik som präglar verksamheten i Reggio 

Emilia, en etik som bygger på delaktighet, ansvar, vänskap, tillit och omsorg. Hela organisat-

ionen genomsyras av en sådan etisk hållning, byggd på delaktighet och ansvarsfulla relationer 

mellan barnen, mellan barnen och pedagogerna samt mellan förskolan, föräldrarna och det 

omgivande samhället. Detta kan även ses i Arnér (2014, s. 14) som redogör för sin tolkning av 

begreppet inflytande i förskolan som handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka sin till-

varo på ett påtagligt sätt. Det medför att lärarna utvecklar sin planering av innehållet i försko-

lan med uppmärksamhet på barnens erfarenheter, idéer och initiativ. Men det innebär också 

att lärare bör vara beredda att ändra sin planering för att utveckla den utifrån barnens perspek-

tiv. 

 

Kunskapssyn  

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 6) kan man läsa följande; 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspe-

lar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intres-

sen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kun-

skap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lä-

rande bli mångsidigt och sammanhängande. 
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Enligt Barsotti (2011, s. 24-25) ser man barnen som aktiva, kunskapstörstande individer som 

hela tiden försöker att växa och utvecklas. Då ger man dem också utrymme att utveckla sitt 

individuella tänkande och att över huvud taget arbeta utifrån egen motivation och eget in-

tresse. De hypoteser pedagogerna låter barnen ställa i olika projektarbeten om hur de tror att 

saker och ting förhåller sig, får de sedan själva pröva. På detta sätt får de en egen upplevelse 

om hur det ligger till. I Reggio Emilia filosofin vänder man sig mot den traditionella kun-

skapssyn som ser barnen som tomma blad som ska fyllas av lärarna. Den underliggande idén 

med Reggio Emilias kreativa, hypotesprövande och problemformulerande arbetssätt är inte att 

försöka skynda på barnens kognitiva utveckling, utan låta dem få tillgång till sitt eget tän-

kande. Genom att få tillgång till sina uttryck och sitt tänkande kan individen få möjlighet att 

”simma” i hela sin personlighet, ta sig själv i besittning och bli subjekt. Genom att på detta 

sätt få lära känna sig själv, och bli sedd som kompetent och resursrik, kan individen frigöra 

sin inneboende förmåga till inlevelse, till generositet och till att gå vidare i sitt eget kunskaps-

skapande.  

 

Barnsyn 

 

I Barsotti (2015, s. 46) beskrivs Malaguzzis tankar om barnsyn på följande sätt;  

 

Ingenting av det yttre som kan uppfattas av Reggio Emilia i form av organisat-

ion, metodiska vägval, rumsuppfattning eller liknande blir meningsfullt om 

man inte sätter det i relation till den syn på barn som ligger till grund för hela 

verksamheten. Malaguzzi använde uttrycket det rika barnet för att beskriva 

idén om barns potentialitet. Malaguzzi menade att barn har förutsättningar för 

att utveckla en mängd olika förmågor – hundra språk – och att det är deras rät-

tighet att få vara i ett sammanhang som ger dem dessa möjligheter.  

 

 

I Barsotti (2015, s. 46) beskriver Malaguzzi ett annat påstående om barnsyn att alla barn är 

intelligenta. Det är ett synsätt om att alla människor är kompetenta och kan skapa mening och 

värde med sitt eget liv och i relation till sin omvärld. Med uttrycket alla barn är intelligenta, 

menar Malaguzzi att alla barn är på ständig upptäcktsfärd i världen och försöker skapa me-

ning i världen. I Reggio Emilia filosofin jämför man inte barn med en generell teori om barn, 

utan står öppen för att låta sig förundras över varje enskilt barns personlighet och tillgångar. 

Det rika barnet är en bild som är tilltalande och lätt att ta till sig, barnet konstruerar sin egen 

kunskap och ställer därför krav på oss vuxna. Vi måste ha tillit till barnen och kunna utmana 

deras tänkande och handlingar och det är vår uppgift att skapa en stimulerande miljö för deras 

växande och lärande. 

 

Reggio Emilia i Sverige 
 

Enligt Dahlberg och Åsén (2011) är det genom en utställning på Moderna Muséet i Stock-

holm 1981 som svenskar för första gången kommer i kontakt med Reggio Emilia filosofin. En 

ny utställning gjordes fem år senare och sedan dess har intresset för verksamheten ständigt 

ökat. Sedan 1992 pågår ett nära samarbete mellan en forskningsgrupp i Stockholm och de 

kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Samarbetet startade med projektet ”Pedagogik i en 

föränderlig omvärld” – ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med 

Reggio Emilia och Stockholm. Samarbetet har sedan fortsatt i nya projekt, där verksamheten i 

Regio Emilia fungerat som en inspirationskälla och som perspektiv på vår egen förskole trad-

ition – på vår syn på barn, kunskap och lärande. 
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I Barsotti (2011, s. 29) gör Lindqvist en jämförelse mellan temaarbete i svensk förskola och 

temaarbete i Reggio Emilia, i Italien. Hon pekar på att man i Reggio Emilia låter barnen stu-

dera ”det dynamiska förhållandet till tingen, deras förändring och förvandlingar” och att man i 

sina frågor till barnen ”genom en polariserande teknik får en verklig problematisering och frå-

gor som är genuina. Det i sin tur ger en mer sammansatt bild av förhållandena”.  

 

 

Teoretisk ram 

Studien fokuserar på delaktighet och miljö. Det har lett till att jag valt det sociokulturella per-

spektivet som utvecklats av Vygotskij. Säljö (2014, s. 17) beskriver Vygotskijs tankar om bar-

nens lärprocesser där man utgår från att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever 

i den intellektuella miljö där de växer upp. Alla barn lär sig hela tiden i olika sociala samman-

hang och det är viktigt att man fokuserar på vad barnet lär sig istället för om barnet lär sig. 

Vygotskij anser att vi är kulturvarelser och samspelar och tänker tillsammans med andra män-

niskor i vardagliga aktiviteter. I vår omvärld finns också materiella resurser som vi kan an-

vända för att tänka med. Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell 

verklighet med tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de 

gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp.  

Svanelid (2014, s. 84) beskriver Vygotskijs teori att barn lär sig det vi ger dem möjlighet att 

lära sig, en tankefigur som har utvecklats vidare och gett det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Vygotskijs teori utgår ifrån att alla barn lär sig hela tiden, att barnen är i ständig ut-

veckling. Anledningen till det ständiga lärandet, är att barnen tar hjälp av andra i alla de sam-

spelssituationer de hamnar i. Med hjälp av andra, klasskamrater och lärare, kan barnen hämta 

stöd för att kunna nå upp till nästa kunskapsnivå. Utifrån detta perspektiv på lärande blir be-

grepp som deltagande, situerat lärande och mediering centrala. Teorin säger att lärandet äger 

rum i ett socialt och kulturellt sammanhang. Lärandet är situerat på så sätt att man lär sig sam-

tala om olika saker och på olika sätt utifrån olika perspektiv beroende på var man vistas. 

Enligt Vygotskij (1995, s. 20) är det nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om man vill 

skapa en tillräckligt stadig grund för barnets skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, 

hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det 

besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt 

lika förutsättningar. Hundeide (2003) talar om rummet som ett intersubjektivt rum som skapas 

och formas av de pedagoger och barn samt den aktivitet som pågår i rummet. Genom denna 

påverkan formas normer för accepterade sätt att tala och handla. Verksamheten blir utifrån det 

perspektivet någonting mer än bara undervisningens innehåll.  

 

Metod  
 

Denna studie utgår från ett fenomenologiskt synsätt. Jag har använt en kvalitativ metod med 

intervju som redskap. Enligt Kihlström (2007) är fenomenologi en kvalitativ forskningsansats, 

där syftet är att ta reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Dessa upp-

fattningar är olika för olika människor och handlar inte om hur något är utan om hur något ter 

sig för någon. Alltså hur människor uppfattar något som för dem är självklart. Metoden som 

används vid bearbetning av intervjun är en fenomenografisk kvalitativ analys. Analysen av 
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intervjuerna består av att urskilja människors kvalitativt olika sätt att tänka, beskriva och upp-

fatta olika fenomen och förteelser i sin vardag. I Dahlgren och Johansson (2015, ss. 162-166) 

beskrivs fenomenografi som en metod som är utvecklad för att analysera data från enskilda 

individer. Den är insamlad genom halvstrukturerade intervjuer för att få veta hur förskollä-

rarna uppfattar olika perspektiv av sin omvärld i relation till verksamheten och utifrån deras 

erfarenheter på sina förskolor.  
 

 

 

Intervjuguide 

 
Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och tematiska. Det innebär att intervjugui-

den som vägleder intervjuaren endast innehåller ett mindre antal frågor. Dessa elva frågor 

ordnas i guiden med hänsyn till de olika fenomen, teman, som intervjun avser att beröra.  
 

Innan intervjuerna hade jag delat in frågorna i olika kategorier. I början var det fyra bak-

grundsfrågor som handlade om korta fakta, till exempel utbildning och antal yrkesår. I bak-

grundsfrågorna fick deltagaren berätta vilken utbildning och hur lång erfarenhet av yrket de 

hade, samt på hur många barn som ingick i respektive barngrupp. Sen hade jag delat in resten 

av frågorna i tre olika kategorier material, miljö och styrdokument.  

 

Urval 
 

Studien har genomförts på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Jag har intervjuat sju förs-

kollärare som alla arbetar på samma Reggio Emilia inspirerad förskola. Några av förskollä-

rarna arbetade på samma avdelning. De andra förskollärarna är själva förskollärare på sin av-

delning. Det är fem åldersindelade avdelningar; 1-2 år, 2-3 år, 3 år, 4 år och 5 år. Alla förskol-

lärare hade förskollärarexamen och alla hade erfarenhet av Reggio Emilia antingen på försko-

lan eller på praktik. Gemensamt för alla förskollärarna är att de alla hade läst mycket litteratur 

kring Reggio, tror på filosofin och ville arbeta Reggio Emilia inspirerat. Förskollärare 1 hade 

arbetat i förskola i fyra år, förskollärare 2 hade arbetat i 1 ½ år, förskollärare 3 arbetat i fem 

år, förskollärare 4 hade arbetat i 20 år, förskollärare 5 hade arbetat i 14 år, förskollärare 6 

hade arbetat i sex år och förskollärare 7 hade arbetat i tre år. 

 

Genomförande 
 
Jag kontaktade förskolechefen på den förskola jag önskade genomföra min studie på. Jag bör-

jade med att berätta om mitt examensarbete. Det skulle handla om lärmiljöer i Reggio Emilia 

inspirerade förskolor. Vidare frågade jag om jag fick lov att intervjua förskollärare på denna 

förskola. Det gick bra och jag bestämde tid med varje pedagog. Alla intervjuer utfördes på en 

vecka. Intervjuerna spelades in och när intervjuerna var färdiga började arbetet med att lyssna 

genom och transkribera dem.  

 

Etiska principer 

 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra etiska principer informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I intervjuerna har dessa fyra etiska princi-

perna följts. 
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Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forsknings uppgiftens syfte. Pedagogerna blev informerade om ämnet kring under-

sökningen och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Mina informanter blev även in-

formerade om att intervjun är frivillig och att dem har rätt att avbryta när de vill.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Respondenterna fick själva bestämma om de ville delta eller inte.  

Konfidentialitetskravet avser att informationen som kommer in förvaras säkert och att delta-

garnas namn antingen är fingerade eller att det är helt anonyma. I denna undersökning tog jag 

hänsyn till att varken rätt namn eller personnummer finns med på informanterna.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Som intervjuare har jag inte använt eller delat ut information om de be-

rörda i intervjun till andra människor eller i andra syften än vad studien avser. 

Analys och bearbetning av data  

 

Jag bearbetade och analyserade förskollärarnas olika uppfattningar om lärmiljöer i Reggio 

Emilia inspirerade förskolor. Det praktiska arbetet började med att alla intervjuerna transkri-

berades, ord för ord. Därefter läste jag igenom intervjuerna flera gånger för att hitta likheter 

och olikheter. Jag skrev ut intervjuerna, markerade och grupperade utefter respondenternas 

olika uppfattningar. Efter detta började jag leta i de olika grupperna efter olika kategorier. Un-

der intervjuerna hade jag från början tre olika kategorier; material, miljö och styrdokument. 

Redan under intervjuerna, men också under tiden då jag läste igenom intervjuerna, uppmärk-

sammade jag de andra kategorierna. Det var tydligt under intervjuerna då förskollärarna beto-

nade det viktiga i varje kategori. Kunskapssyn och barnsyn går lite hand i hand, men jag 

tycker båda är viktiga och valde därför att ha de som två rubriker. Till sist styrdokument, var-

för vi gör som vi gör och hur gör vi det bästa för barnen. De olika kategorierna blev då 

material, den pedagogiska miljön, inflytande och delaktighet, kunskapssyn, barnsyn och styr-

dokument.  

Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Kihlström (2007) är det viktigt att resultatet svarar på syftet och frågeställningarna. 

Med validitet menas att man ska undersöka det som är avsett att undersökas. Min handledare 

gav jag mig förslag att utveckla mina intervjufrågor för att öka validiteten på min studie. Reli-

abiliteten är ett mått på noggrannheten och säkerheten i den använda metoden. Ett sätt att kon-

trollera reliabilitet är att låta någon annan person undersöka om resultaten blir lika. Ett annat 

sätt är att låta respondenterna uttrycka sig i citat. Respondenterna intervjuades en i taget så att 

de inte skulle påverka varandra. Det gjordes i syfte att öka reliabiliteten. Intervjuerna spelades 

in och jag kunde därför lyssna på dem flera gånger. Detta ökade chanserna för mig att kunna 

återgeresultatet på bästa sätt.  

 

Resultat 
 

Som ett resultat av den kvalitativa analysen presenteras resultatet i sex huvudkategorier. 

Material, miljön som den tredje pedagogen, inflytande och delaktighet, styrdokument, barn-

syn och kunskapssyn.  
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Pedagogiskt material 
 

Respondenterna berättade att materialet som används i förskolan har en viktig betydande roll 

och materialet ska vara ett utforskande för att det inte ska sätta stopp för barnens egen kreati-

vitet. Materialet som erbjuds är på något sätt det barnen har att förhålla sig till. Lämnar peda-

gogerna material som är redan kodade eller redan förutbestämt hur man ska göra och att det 

kanske redan bara finns ett sätt att använda sig av materialet, skapar inte det fritt skapande el-

ler möjlighet till fantasi och egen kreativitet. Materialet har en stor betydelse utifrån vad peda-

gogerna vill att barnen ska få utforska, erfara och möta i förskolan. Förskollärarna berättade 

att det materialet som finns tillgängligt för barnen det ägs av barnen, sen självklart finns det 

material som behövs ställas upp beroende på vilken ålder eller vilken mognad barnen befinner 

sig i. Det som är tillgängligt är barnens arbetsmaterial och barnens möjlighet att få utforska. 

Det som inte finns tillgängligt är det som pedagogerna anser att just nu kanske inte barnen 

klarar av att använda sig av det här materialet, men kanske i framtiden. När de gäller de yngre 

barnen väljer pedagogerna ofta att ta bort ett visst material. Istället finns materialet när man 

kommer upp till tre eller fyra års avdelning och att det finns tillgängligt där.  

 

Förskollärarna berättade att materialet är viktigt för barnens fantasi och att det inte ska vara 

givet vad det ska användas till. Till exempel bilar, att den kör man med, men sen kan barn 

hitta på saker med den också... men just det där att de får fantisera. Förskollärarna berättade 

att inne på avdelningarna har de ganska lite material. De har hellre mycket av en sak, än 

mycket olika, blandat material eftersom de arbetar med stationstänk. Det är lätt att det blandas 

ihop och blir stökigt.  

 
”Jag upplever att det blir bättre lekar om man har mindre material, sen kan man kombinera vissa 

material.” Förskollärare 3 

 

”Jag tänker att materialet signalerar, eller helst ska vara okodat för att barnen ska kunna skapa vad 

de vill av det. Det ska vara ett öppet material som kan utforskas på olika sätt och jag tänker om det 

inte är det blir det väldigt styrt. Dockan är en docka, det är svårt att få den att vara något annat.” 

Förskollärare 4 

 

Pedagog 1 framförde åsikten att ”Jag tycker det är viktigt att det finns material för barnen, jag 

upplever att de yngre barnen behöver mer färdigt material än de äldre barnen. De yngre bar-

nen leker mycket själva och bredvid lekar” medan pedagog 7 tyckte att ”Jag tror inte på fär-

digt material, sen kan det komma och vara en del i det andra materialet. Behöver du till exem-

pel en figur för att skapa runt den, kan man exempelvis ha en häst. Jag tycker inte man ska ha 

färdigt material för det blir platt och inte så mycket nytänk, utan det blir färdigt vad det ska 

vara.”  

 

Den pedagogiska miljön 
 

Respondenterna uttryckte att när de planerar inomhusmiljön utgår de från de processerna bar-

nen befinner sig i just nu, kanske både i projektet, intressen eller de som man arbetar med här 

och nu. Miljön ska vara föränderlig, det ska vara en estetisk tilltalande miljö och att man ska 

bli nyfiken och inspirerad när man kommer in. Förskollärarna berättade att de försöker att in-

omhusmiljön ska erbjuda olika typer av utforskande från projektet som de arbetar med, just nu 

är det ljus och ljud. Då är det där vi pedagoger utgår från att det ska finnas olika element som 

ljusbord eller ficklampor. Och att man kan förändra lite för att skapa nya utforskande situat-

ioner.  
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Förskollärarna berättade att miljön är väldigt föränderlig för att de utgår från barnens intresse 

och nyfikenhet och de arbetar projekterande, vilket innebär att i projekten möter barnen olika 

delar eller olika intresseområde. De väljer ofta att byta plats på sakerna och ibland lägger till 

eller tar bort något material. Dels utefter vad de har sett av vad som fungerar och inte fungerar 

som arbetsmiljö för både pedagoger och barn En anledning är också att väcka intresse hos 

barnen, de märker att det blir stor skillnad när de gjort om, bara bytt plats, då är det som att 

materialet får ett helt nytt liv, en ny station bara för att det har bytt plats eller tillfört något.  

 
”Miljöerna förändras kontinuerligt skulle jag vilja säga utifrån barnens intresse och nyfikenhet”. 

(Förskollärare 5) 

 

Förskollärarna berättade att deras miljöer skapar mötesplatser både för att den är tillgänglig 

för barnen och barnen behöver inte be om material, eller något material till just den miljön el-

ler det rummet.  

 
”Det innebär att barnen lär mycket av varandra, att det kanske är något barn som lärt sig bygga 

med magnetiska blocken på ett sätt, då innebär det att det kan vara andra barn som möts av det 

materialet och som gör att de blir nyfikna på hur man kan bygga för att kunna få det tre dimension-

ellt till exempel” (Förskollärare 5) 

 

Förskollärarna anser att möten mellan lärmiljöerna sker mellan barnen hela tiden och de inspi-

rerar och lär av varandra. Men där har de vuxna också en stor del att det materialet de lägger 

fram blir inte ett lärande av sig självt, utan det krävs att de vuxna finns nära till hands och 

ställer utforskande frågor eller lägger till eller tar bort material. Ett lärande sker barn emellan, 

men som pedagog behöver man också vara där och stötta och utmana det lärandet, för att det 

ska bli ett lärande som vi kan se och som barnen blir medvetna om. För att uppmuntra läran-

demöten mellan barnen berättar förskollärarna att de ofta försöker att placera att det går att 

mötas runt, att bordet är runt och att det går att mötas och bygga från två håll, för att barnen 

ska få ögonkontakt, mötas eller att man står vid en spegel och kan se varandra i spegeln. Ge-

nom att de möts också lär varandra och visar på vad de har upptäckt.  

 

Förskollärarna berättade att när det inte är något färdigt material, när det är okodat, som till 

exempel klossar då är det alltid något barn som har någon idé eller fantasi om hur det kan 

göra. De bjuder då in andra barn i bygget och på det sättet växer stationen och fler kommer 

med bra idéer om hur de kan bygga och konstruera.  

 
”Är materialet klart och färdigt tror jag det är svårare för barnen att lära av varandra än vad det är 

om materialet är okodat.” Förskollärare 3 

 

Miljön som den tredje pedagogen berättade förskollärarna att de arbetar mycket med och det 

handlar om att skapa utforskande lärmiljöer och stationer som barnen blir så nyfikna på att de 

inte vill göra något annat än att gå och utforska just det miljön har att erbjuda. Miljön är inte 

en egen del utan i relation till annat också. Det handlar mycket om pedagogernas förhållnings-

sätt att se barnen och pedagogernas förhållningssätt när det gäller lärande miljöer. 

 

Inflytande och delaktighet 

 

Respondenterna förklarade att när de arbetar projekterande och arbetar med pedagogisk doku-

mentation har de ett reflekterande hela tiden kring vad det är barnen tycker är intressant, vilka 

miljöer befinner de sig i, vilket material håller de på och utforskar just nu. Genom den reflekt-
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ionen försöka titta på vad är det barnen gör, har barnen ett inflytande på så vis att pedago-

gerna kan se att just nu arbetar ingen med till exempel lego eller just nu tycker ingen att det är 

spännande med håligheter: Då behöver pedagogerna fundera kring är det att det inte finns nå-

got material som utforskar det längre, eller har de utforskat det materialet och behöver tillägga 

något material, eller är det att just nu är det något annat som är mer intressant.  

 

Förskollärarna väljer då att tillföra något annat, plocka bort eller förändra miljön. På så vis har 

barnen inflytande på vad de finns för olika material i deras olika lärmiljöer. Men samtidigt har 

förskollärarna en viktig del där att utmana dem i områden som de inte har intresse i heller, vil-

ket innebär att det behövs tänka kring hela läroplanens mål att skapa miljöer där de kan ut-

forska alla olika delar i läroplanen och kanske inte bara naturvetenskap och teknik, estetiska 

lärprocesser. Inflytande har barnen på så vis att pedagogerna hela tiden reflekterar och obser-

verar vart barnen befinner sig och vilka miljöer de tycker är spännande och kul, men också 

genom den pedagogiska dokumentationen och projektarbetet.  

 

Förskollärarna berättade att de arbetar med något som heter revisit cirkeln. Där har barnen 

möjlighet att blicka tillbaka kring saker de har gjort och det kan ha med projektet att göra eller 

andra saker de har gjort i verksamheten. I revisiten kan man också titta tillbaka på olika typer 

av miljöer som finns inne på hemvisterna och på piazzorna. Där kan barnen uttrycka sig både 

rent kroppsligt, peka med sitt finger, rent verbalt eller man kan med de små barnen höra ljud-

volymer. På något sätt kunna ta upp barnens tankar kring bilder utifrån revisiten, där kan bar-

nen vara delaktiga på så vis att det här tycker vi är spännande och kul genom att prata kring 

bilderna och låta bilderna var tillhands för barnen hela dagen och inte bara när de vuxna be-

stämmer att de ska diskutera miljöerna eller projektet.  

 

Förskollärarna berättade att det handlar om att observera vart barnen befinner sig, vilka mil-

jöer de tycker är spännande och kul och på så sätt göra förändringar, men också låta barnen 

vara en del av förändringarna. Kanske låta några barn vara med när man plockar fram nytt 

material eller fråga dem vad de tycker borde finnas med. Förskollärarna beskriver att ser man 

det, håller några barn på och flyttar ett material till en annan del i rummet eller lärmiljö kan 

man också se; ”Aha, nu håller de på med det här, det kanske är att plocka i och plocka ur eller 

de vill använda sig av de här klossarna i det rummet, varför vill de det?” Förskollärarna menar 

att det är viktigt att vara observant på vad det är barnen gör, att det handlar om att titta på vad 

barnen gör och komma ihåg det och det skapar en delaktighet för barnen att pedagogerna lyss-

nar på barnen, vad är det de säger, vad är de egentligen leker och gör förändringar efter det. 

 

Kunskapssyn 
 

Respondenterna uttryckte att kunskapssyn och barnsyn hänger ihop mycket. Men kunskap 

sker inte enskilt, utan kunskap går in i varandra och ena kunskapen sätter fart så att det kom-

mer en annan kunskap i rullning.  

 
”Jag tror på ett projekterande arbetssätt där barnen kan vara med och sätta spår och visa vägen vart 

vi är på väg. Kunskap sker i relation till andra, vi lär inte själva utan vi lär i relation till varandra 

och med hjälp av varandra.” Förskollärare 5 

 

Förskollärarna berättade att kunskap är något som man förvärvar sig själv och inte kan bli ma-

tad med det, utan det är något man måste erfara först på något sätt för att den ska bli min kun-

skap. Förskollärarna menar att vi lär av varandra, sociokulturella. Vi undersöker, testar med 

hela kroppen tillsammans med andra. Barnen måste få använda alla sina sinnen såsom känna, 

lukta, smaka för att kunna lära. Diskutera tillsammans, varför blev det si och så? Du lär inte 
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en och en utan du lär i ett sammanhang. Förskollärarna berättade att det är viktigt som peda-

gog att vara närvarande och visa trygghet. Barn lär tillsammans i processen leken och möten 

mellan varandra. Barn är nyfikna och vill hela tiden lära sig nya saker.  

 

Barnsyn 
 

Respondenterna uttryckte att barn är precis som alla andra människor att man väljer att se det 

positiva och starka i dem och tro på deras förmåga. Att alla vill göra sitt bästa utifrån de förut-

sättningar man har. Barn är kompetenta och vill och har det här växande i sig. Förskollärarna 

anser att barn ofta är väldigt kompetenta. De hoppas och tror på barnen, tror att alla barn gör 

så gott de kan och att man ska försöka.  

 

Förskollärarna utryckte att barn kan och vill bara de får rätt förutsättningar. Ibland lite stött-

ning, ibland lite utmaning, ibland trygghet. Man får känna av, det är klart att en femåring kan 

saker som en ettåring inte kan, men alla barn kan och ger pedagogerna dem förutsättningar för 

att lyckas så lyckas dem. Förskollärarna berättar att man ska vara närvarande som pedagog, 

trösta och samtala med barnen i deras nivå. Som det är i Reggio Emilia, det kompetenta bar-

net. Skapa förutsättningar för att alla barn ska klara av, känna sig behövda, delaktiga och att 

de känner sig kapabla och känner sig kompetenta. Skapa miljöer och förutsättningar för att 

både de minsta ska klara av sina grejer som till exempel frukost, erbjuda dem att klara sig 

själv annars stötta dem med hjälp. Bemöta barnen som ”små vuxna” visa respekt och inte ner-

värdera, inte vara för snabb med att fixa saker för dem. Låt dem försöka, ge dem tid, stöttning 

och förutsättningar att lyckas. 

 

Styrdokument 
 

Respondenterna uttryckte att när det gäller läroplanen tänker de mycket kring att alla olika lä-

roplansmål ska genomsyra inomhusmiljöerna, det ska finnas en lugn plats där man kan ut-

forska till exempel skriftspråket och ha möjlighet att läsa eller arbeta med flanosagor, eller 

små figurer som gynnar kommunikation. Försöka tänka att när en hemvist eller en avdelning 

formas att det finns plats för alla läroplansmål. Det handlar om att vara uppmärksam och 

tänka som läroplansmålen. Reflektera kring våra olika miljöer, vad är det för lärande här och 

vad är målet från vår sida som pedagoger, vad vill vi se för lärande här och vara medveten om 

det.  

 

Förskollärarna berättade att kring de miljöerna de skapar ska det finnas ett lärande och utfors-

kande i och då är läroplanen med där i om det är matematik eller något annat. Ofta finns det 

flera olika mål vid samma station, det behöver inte bara vara naturvetenskap med ljuset utan 

det kan vara storlek och sortering där också. Förskollärarna beskriver att de har fokuserat 

mycket på att materialet ska vara könsneutralt. Det är material där barn kan mötas vid oavsett 

förutsättningar eller kön kan barnen vara intresserade av samma aktiviteter. Fokus har varit på 

naturvetenskap och teknik, som är gemensamt fokusmål på hela förskolan. De arbetar med att 

försöka skapa mycket lärmiljöer kring fokusmålet. Alla ska vara delaktiga, värdegrundsfrå-

gorna, alla ska känna sig inkluderade, att det ska finnas något som passar och utmanar alla 

barn vid de olika stationerna.  

 
”I det mesta jag gör tänker jag kring läroplanen, varför jag gör det jag gör. Både det spontana och 

det inte. Varför jag använder orden som jag säger och inte. Varför tar jag fram detta material”?  

 

                                                                                                             (Förskollärare 7) 
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Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen följer samma indelning i rubriker som resultatet. 

 

Pedagogiskt material 
 

En viktig gemensam sak som alla förskollärare svarade likadant på är att materialet har en 

viktig och betydande roll. Förskollärarna beskrev att materialet ska vara ett utforskande för att 

det inte ska sätta stopp för barnens egen kreativitet. Vidare beskrivs att materialet de erbjuder 

är det som barnen har att förhålla sig till. Ger de barnen redan färdigt material, kodat material, 

skapar inte det fritt skapande eller möjlighet till egen fantasi eller kreativitet. Förskollärarna 

beskrev att de använder mycket återbruksmaterial och naturmaterial på förskolan. I likhet med 

Odegard (2015, ss. 52-54 ) som beskriver att återbruksmaterial inte bär på ett färdigt budskap, 

utan barnen får själva använda sin kreativitet och fantasi till att skapa och producera. Jag an-

ser, att materialet har stor betydelse för barnen. Att arbeta med okodat material såsom natur-

material och återbruksmaterial bjuder på visa utmaningar, utforskande, både när det gäller 

konstruktion och inte minst ljud. Förskollärarna har valt att fokusera mycket på könsneutralt 

material. Barnen kan vara intresserade av samma aktiviteter oavsett kön eller andra förutsätt-

ningar. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 2010, s. 12) redogörs för att det är viktigt att alla som 

arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvid-

gade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och 

utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa 

uppfattningar 

 

Den pedagogiska miljön 
 

Förskollärarna beskrev att de försöker skapa miljöer med stationer där barnen kan mötas. Ex-

empelvis i ett rum med speglar för att barnen ska få ögonkontakt och mötas och kan se 

varandra i spegeln. Genom att de möts i varandras spegelbilder kan de också lära av varandra 

och visa vad de upptäckt. Detta talar också Vygotskij om i (Svanelid 2014, s. 84). Han menar 

att man tar hjälp av andra i alla de samspelssituationer man hamnar i, med hjälp av andra kan 

man hämta stöd och ta sig upp till nästa kunskapsnivå. Jag anser att barn lär tillsammans, barn 

lär i möten mellan varandra och i leken. Jag anser också att den pedagogiska miljön utformas 

och förändras utifrån observationer av barnen, deras lekar och samspel.  

 

Linder (2016, s. 36) redogör för att pedagogerna behöver vara medvetna om att den pedago-

giska miljön ger förutsättningarna för vad barnen kan uttrycka och vad vi kan få syn på i verk-

samheten. Jag anser att miljön ska anpassas efter den barngruppen man har och att man tar 

hänsyn till barnens ålder, behov och intressen. Wallin (1996, s. 22) beskriver att miljön ska 

utmana barnen i deras tankar och fantasier och uppmuntra barnen till kunskapens alla möjlig-

heter. Förskollärarnas målsättning med miljön var att den ska vara utmanande och inspire-

rande under hela dagen.  

 

Förskollärarna beskrev att de arbetar mycket med miljön som den tredje pedagogen, de försö-

ker att skapa utforskande lärmiljöer och stationer som barnen blir nyfikna på och vill utforska. 

Detta kan ses i Göthson och Kennedy (2015, ss. 182) som redogör för att i Reggio Emilia ses 

organiserandet av rummet och tiden som verktyg för att ge draghjälp åt de värden och teorier 

som lärandet utgår från. Jag anser att miljön ska fungera som en tredje pedagog, men den är 

inte för sig själv utan den hänger samman med allt annat. Det pedagogerna arbetar med är 

miljöer som är utforskande, estetiska, tillgängliga, föränderliga och utgår ifrån de projekten de 

befinner sig i nu och försöker utmana barnen i det. 
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Nordin-Hultman (2016) menar att barn inte är på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relat-

ion till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. Det gäller 

också för oss pedagoger. Även vi blir på olika sätt i förhållande till miljö, material och för-

väntningar. Att låta detta sätt att tänka prägla arbetet ger oss möjlighet att undersöka hur vi 

med miljöernas och aktiviteternas hjälp kan utforma en miljö som gör både barn och pedago-

ger kompetenta.  

 

Inflytande och delaktighet 
 

Förskollärarna berättade att de arbetar projekterande och när de arbetar med pedagogisk doku-

mentation har de ett reflekterande hela tiden kring, vad det är barnen tycker är intressant och 

vilka miljöer de befinner sig i. Genom den reflektionen försöker de se vad det barnen gör och 

på det sättet har barnen ett inflytande att pedagogerna kan se vid vilka miljöer barnen befinner 

sig och inte befinner sig vid. Detta kan ses i Arnér (2014, s. 14) där hon redogör för att barn 

ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Det medförde att lärarna utveck-

lade sin planering av innehållet i förskolan med uppmärksamhet på barnens erfarenheter, idéer 

och initiativ. I likhet med Arnér (2014, s. 14) anser jag att barnens lärmiljö återspeglas i det 

barnen är intresserade av och att barnen är med och bygger upp miljöerna tillsammans med 

pedagogerna. Genom att observera och konkretisera olika valmöjligheter genom konkret 

material där barnen då också kan visa vad de är intresserade av.  

 

Förskollärarna förklarade att de arbetar med något som heter revisit cirkeln. Där kan barnen 

blicka tillbaka på vad de har gjort och vilka miljöer de har haft och uttrycka sig både kropps-

ligt och verbalt. På så sätt kunna ta upp barnens tankar kring bilder utifrån revisiten, där kan 

barnen vara delaktiga genom att det här tycker de är spännande och kul. I Dahlberg och Åsén 

(2011) beskrivs att hela organisationen genomsyras av en sådan etisk hållning, byggd på del-

aktighet och ansvarsfulla relationer mellan barnen, mellan barnen och pedagogerna samt mel-

lan förskolan, föräldrarna och det omgivande samhället. Genom revisiten anser jag att peda-

gogerna och barnen tillsammans kan reflektera och prata kring de bilder de har återbesökt un-

der veckan. Barnen kan även reflektera med föräldrarna vad de har gjort, eller vad de arbetar 

med just nu. Barnens pågående undersökningar, frågor och funderingar är i fokus för det fort-

satta arbetet. Detta kan ses i Göthson och Kennedy (2015, ss, 183-184) som redogör för att i 

Reggio Emilia strävar de ständigt efter olika former för att utveckla dialogen med och mellan 

alla som omger barnen i lärandet.  

 

Kunskapssyn  
 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 6) redogörs för att förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera bar-

nen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjlig-

heter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Det 

framkommer att förskollärarna med stöd i läroplanen anser att kunskap är något som man för-

värvar sig själv och inte kan bli matad med. Det är något man måste erfara först på något sätt 

för att den ska bli min kunskap. Förskollärarna menade att vi lär av varandra, sociokulturella. 

Vi undersöker, testar med hela kroppen tillsammans med andra. Barnen måste få använda alla 

sina sinnen såsom känna, lukta och smaka för att kunna lära. Detta kan ses i Vygotskijs teori i 

(Svanelid 2014, s. 84) att barn lär tillsammans, utvecklingen sker i samspel med individens 

omgivning och med andra barn. Förskollärarna berättar att det är viktigt som pedagog att vara 

närvarande och visa trygghet. Barn lär tillsammans i processen leken och möten mellan 
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varandra. Barn är nyfikna och vill hela tiden lära sig nya saker. I likhet med vad Barsotti 

(2011, s. 24) menar att man ser barnen som aktiva, kunskapstörstande individer som hela ti-

den försöker växa och utveckla Jag anser att för mig som pedagog är det att genom trygghet 

får vi viljestarka barn som vill söka och erövra kunskap i möten med varandra och omvärlden.  

 

 

Barnsyn 
 

Förskollärarna redogjorde för sitt stöd om Reggio Emilia filosofins tankar om det kompetenta 

barnet. De ska skapa förutsättningar för att alla barn ska klara av och känna sig behövda, del-

aktiga, kapabla och kompetenta. Min barnsyn går i samma tankar att se det kompetenta bar-

net, tro på barnen och att de gör så gott de kan. Skapa miljöer och situationer där barn stöttas 

till att klara sig själva. I likhet med Barsotti (2015, s. 46) som menar att det finns ett påstående 

att ”alla barn är intelligenta”. Det är en värdering, en hållning som hävdar att alla människor 

är kompetenta och kan skapa mening och värde med sitt eget liv och i relation till sin om-

värld. Förskollärarna anser att barn kan och vill bara de får rätt förutsättningar. Lite stöttning, 

utmaning och trygghet. Alla barn kan bara vi ger dem rätt förutsättningar så lyckas de. Ma-

laguzzi talar om det rika barnet, att vi måste ha tillit till barnen och kunna utmana deras tän-

kande och handlingar och det är vår uppgift att skapa en stimulerande miljö för deras växande 

och lärande. 

 

Styrdokument 
 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 2010, s. 7-8) redogörs för att miljön i förskolan ska erbjuda 

alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsätt-

ningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Förskollärarna berättar att 

när de försöker forma en avdelning ska det finnas plats för alla läroplansmålen. Jag anser att 

det behöver finnas en basmiljö för att läsa in alla läroplansmål. En ateljémiljö kan tillexempel 

kopplas ihop med ett en digital miljö eller rita byggritningar med bygg och konstruktions-

miljö. 

 

Metoddiskussion 
 

Jag anser att valet av kvalitativ metod, intervju som verktyg och fenomenografisk ansats var 

ett bra val, då pedagogerna verkligen berättade utifrån sin verksamhet och erfarenhet, i nulä-

get, av att arbeta med lärmiljöer. Fördelarna med att göra intervjuer var att jag kunde sitta en-

skilt tillsammans med en förskollärare i taget och få reda på deras åsikter och uppfattningar. 

En nackdel med intervjuer kan vara att respondenterna har olika förmåga att uttrycka sig i tal, 

intresset att ställa upp i en intervju kan variera och det kan vara svårt att hitta respondenter. 

En annan nackdel kan också vara tidsfaktorn, då det ibland kan vara svårt att lämna barngrup-

pen. Jag valde att bara använda en förskola i studien då jag kände att svar från sju förskollä-

rare skulle räcka med att besvara mina frågor. Jag hade tur då alla förskollärarna ställde upp. 

Hade jag haft mer tid hade jag velat genomföra observationer för att få mer kunskap och 

kunna tolka och reflektera över lärmiljöerna. Kunna se vad som är tillgängligt, vad finns det 

för material och hur möbleringen är. 
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Didaktiska konsekvenser  
 

I litteraturen och under intervjutillfällena har jag fått kunskap om att olika material ger olika 

lärande och kunskaper till barnen. Materialet har stor betydelse och det ska vara ett utfors-

kande för att det inte ska sätta stopp för barnens kreativitet. I de olika lärmiljöerna sker möten 

mellan barnen hela tiden och de inspirerar och lär av varandra. Reggio Emilia filosofin har ett 

förhållningssätt mot barnen där de ses som kompetenta. Jag vet att barn är kompetenta. För att 

barnen ska kunna utveckla sitt självförtroende och självkänsla bör pedagogerna ge barnen an-

svar för sina egna val. Det är viktig erfarenhet för barnen att själva fundera på vad de vill göra 

i vardagen. Jag anser att barnen själva skall skaffa sig kunskap och komma fram tillslutsatser 

och inte ges färdiga svar genom att få hjälp under processens gång. Det finns inget rätt eller 

fel sätt att ta till sig kunskap på, jag anser att barn och vuxna lär på olika sätt. 

 

Det överensstämmer med min studie där jag har kommit fram till att miljön har stor pedago-

gisk betydelse. När det gäller barns utveckling och lärande anser jag att miljö och material 

kan skapa både möjligheter eller begränsningar. Därför är det viktigt anser jag att skapa ett 

klimat som barnen känner sig trygga i. Materialet bör inbjuda till läroprocesser och miljön bör 

signalera att verksamheten är kreativ. Barns fantasi och kreativitet ska stimuleras genom vari-

erande leksaker. Materialet skall vara varierat i form av natur- och återvinningsmaterial och 

skall finnas på barnens nivå. 

 

Barnen skall uttrycka sina tankar, känslor och fantasi i leken. Det okodade materialet är det 

viktigaste materialet. Jag anser att pedagogerna verksamma ute i förskolorna skall satsa mer på 

naturliga, ofärdiga och mer okodade material. Jag anser att ett viktigt sätt att ta reda på barnens 

intresse och erfarenheter är genom observation och dokumentation. Dokumentation ger föräld-

rarna 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. 
 

Som pedagoger har vi ett ansvar att konstruera, planera, utveckla, analysera och utvärdera 

verksamheten. På så sätt bidrar vi till att skapa goda relationer i gruppen, samt att skapa en 

miljö där det finns goda förutsättningar för utveckling och lärande. Vi är precis som barnen 

människor som inte är, utan vi blir i olika sammanhang och vi ser våra olikheter som en till-

gång. 
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Tack 

 
Denna studie hade inte vart möjlig utan allt stöd och hjälp jag fått av alla människor runt om-

kring mig. Jag vill först och främst tacka min handledare Matilda Bogren Svensson som tagit 

sig tid när jag behövt henne och som hjälpt mig att reda upp oklarheter genom arbetets gång. 

Jag vill tacka alla förskollärare som tagit sig tid att delta i intervjuerna och berätta om deras 

erfarenheter och tankar. Jag vill också tacka pedagogista Terese Nurman som varit bollplank i 

svåra situationer och som inspirerat, utmanat och pushat mig.  

 

Till sist vill jag också tacka min mor, Ulrica Hermansson, mina gamla kollegor Lotta Lang 

Landen och Sandra Hjelmström som aldrig gav upp, utan som fortsatte att uppmuntra och 

stötta.   
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BILAGA 1.   
 

Intervju frågor till pedagoger  

 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat i förskola? 

Hur många barn har du i barngruppen? 

Vad har du för Reggio Emilia erfarenhet? 

 

Material 

Hur tänker du om materialet och vilken betydelse har det? 

Vilket material finns tillgängligt för barnen och inte tillgängligt för barnen? 

 

Miljön 

Hur planerar du inomhusmiljön? 

Hur ofta förändrar du inomhus miljön på er avdelning? 

Hur uppmuntrar miljön lärandemöten mellan barnen? 

Hur stort inflytande har barnen i lärmiljöerna? 

Hur gör du barnen delaktiga i lärmiljöerna? 

Miljön ”tredje pedagogen” är en viktig del i Reggio Emilia filosofin, hur arbetar du med den? 

 

Styrdokument 

Hur arbetar du med läroplanen när det gäller inomhusmiljön för barnen? 

Vilken kunskapssyn har du? 

Vilken barnsyn har du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 
 

Informationsbrev till pedagoger i förskolan 
 

 

Information till pedagoger om intervjuer utförda av  

lärarstudent vid Högskolan i Borås 

 
Jag är lärarstudent från högskolan i Borås och jag ska skriva ett examensarbete om lärmiljöer i 

Reggio Emilia inspirerade förskolor. Syftet är att undersöka hur förskollärare uttrycker att de 

skapar lärmiljöer och hur förskollärare skapar och synliggör barnens delaktighet och infly-

tande i lärmiljöerna. Jag har valt att göra en undersökning med intervjufrågor. Intervjuerna 

ska ses som övningar och ett utbildningsmaterial som jag arbetar med under utbildningen och 

inget som kommer att användas i den ordinarie verksamheten. 

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och ni kan själva avbryta när ni vill. All information 

som kommer in förvaras säkert och deltagarnas namn är antingen fingerade eller helt ano-

nyma. I denna undersökning finns varken rätt namn eller personnummer på informanterna. 

All insamlad information kommer endast användas till forskning. Jag kommer inte använda 

eller dela ut information om de berörda i intervjun till andra människor eller i andra syften. 

Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. Ljudupptagning vid intervju är däre-

mot något som vi använder oss av för att underlätta analysarbetet.  

 

Vänliga hälsningar  

 

Matilda Hermansson 
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