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BAKGRUND: I vår bakgrund beskriver vi Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi genom litteratur, vår resa till Italien samt aktuell 
forskning inom förskolan och svenska förskolans läroplan.  

 SYFTE: Syftet med undersökningen är att beskriva arbetssätt och 
tankesätt hos sex pedagoger och hur fyra rektorer stödjer 
verksamheten utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

 METOD: Undersökningen omfattar tio kvalitativa intervjuer med sex 
pedagoger och fyra rektorer på sex förskolor där även sex 
miljöobservationer har genomförts. Datainsamlingen har 
bearbetats genom en kvalitativ analys.  

RESULTAT:          Resultatet har visat pedagogernas tankesätt och arbetssätt, 
vilket utgår ifrån deras barnsyn. Miljöns 
användningsområden har framkommit genom 
miljöobservationer. Genom intervjuer med rektorer 
framkom det hur de stödjer, uppmuntrar och erbjuder 
pedagogerna fortbildning.    

 
 
 



Förord 
 
 
Våren 2007 gjorde vi en gemensam resa till Reggio Emilia i Italien som skulle sätta spår i vårt 
sätt att tänka och arbeta. Vi hade sedan tidigare fått en bild av Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi i vår lärarutbildning på Högskolan i Borås och två av oss hade fördjupat oss vidare i 
kursen att arbeta ur ett Reggio Emilia perspektiv vid Högskolan i Borås. Det var genom denna 
kurs som vi alla tre fick möjligheten att åka till Italien. Vår resa började i Florens med en tid 
för shopping och stadsvandring på gator och torg. Sedan gick vår resa vidare norrut till 
Guastalla och hotell ”Old River” där vår inkvartering var. Följande dagar fylldes med 
studiebesök på förskolor runt omkring Guastalla och seminarium på Progettinfanzia 
organisationen för Reggio Emilias alla förskolor. Ett flertal föreläsare höll föredrag om 
barnsyn, dokumentation, pedagogiska miljöer och mycket annat. Denna resa har fått oss att 
häpna över de möjligheter som barn kan klara av om det bara finns vuxna som tillåter barnet 
att pröva. 
 
Med denna studie har vi fått en inblick i hur svenska förskolor arbetar och tänker utefter 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi har fått se olika miljöer med olika förutsättningar och 
olika tolkningar. För att ytterligare fördjupa oss i ämnet har vi läst litteratur, sett filmer och 
sökt information på Internet. Vi har delgivit varandra det som vi ansett vara av intresse och 
har tillsammans skrivit denna studie. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de förskolor, pedagoger och rektorer som har medverkat i 
vårt examensarbete och vår handledare Mary Larner.  
 
Till sist vill vi tacka Åke Björck samordnare av vår studieresa till Italien och Ina Linden-
Furtenbach vår tolk. 
 
 
Anna-Karin, Ann-Margreth och Catharina.   
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1. Inledning 
 
 
Under våren 2007 gjorde vi en studieresa till norra Italien, där vi besökte ett flertal förskolor i 
Reggio Emilia regionen. Denna resa ligger till grund för att skapa oss en egen uppfattning och 
förförståelse av Reggio Emilia pedagogiska filosofin. Vi har funnit en uppfattning av Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi genom intervjuer med sex pedagoger och fyra rektorer samt 
miljöobservationer på de förskolor vi besökte i Sverige under vår studie. Den svenska 
traditionella förskolan beskrivs kortfattat i ett avsnitt då vi anser att den är en utgångspunkt 
för pedagogernas och rektorernas yrkesroll. Denna studie är ingen jämförelse mellan den 
traditionella svenska förskolan och Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige. 
 
Loris Malaguzzi var grundaren och inspiratören till den pedagogiska filosofin i Reggio 
Emilia. Hans syn var att se barnet som en del i det demokratiska samhället. Den pedagogiska 
filosofin bygger på respekt för barnets rättigheter och potentialer, vilket gör att man ser det 
kompetenta barnet1. Barnens tankar, teorier och erfarenheter präglar arbetssättet på de 
kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Loris Malaguzzi beskriver barnets betydelse och 
kunskaper på följande sätt.  

 
Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen  
skiljer huvudet från kroppen. De tvingar oss att tänka utan kropp och  
handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin,  
vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras 
motsatser. (Svedberg & Zaar. 1998).  

 
Det är utifrån perspektivet ”det kompetenta barnet” som vi vill se hur sex svenska pedagoger 
på västkusten arbetar inspirerat med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. I läroplanen för 
förskolan 1998 (Lärarförbundet, 2006, Lpfö -98) talar man om att ge barnet den stimulans och 
vägledning för att barnet skall kunna öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 
insikter. För att uppnå detta mål förutsätts ett förhållningssätt hos pedagogerna, där olika 
uttryckssätt blandas och bildar en helhet vilket stämmer överens med Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi.  
 
Vår tänkta läsare är pedagoger och rektorer i förskolan som vill utveckla sitt arbetssätt och 
tankemönster i verksamheten samt föräldrar till barn i förskoleåldern som står inför ett val av 
förskola eller som allmän information. Vår studie är en beskrivning av tankesätt och arbetssätt 
hos de sex pedagoger som intervjuats och arbetar inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi, samt fyra rektorers stöd för detta arbetssätt och tankesätt. Vår studie innefattar även 
miljöobservationer. 
 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi är för oss ett intressant område, då vi sett likheter i vårt 
egna tankesätt att se på barnet som kompetent och utforskande. Genom vår utbildning har vi 
kommit i kontakt med denna filosofi och som även återkommit ute i verksamheterna i svenska 
förskolor. Vår nyfikenhet och vårt intresse av denna pedagogiska filosofi gjorde att vi ville få 
fördjupad kunskap i tankesättet och arbetssättet. Under hösten 2006 gick två av oss en 
utbildning i att arbeta ur ett Reggio Emilia perspektiv vid Högskolan i Borås. Som avslutning 
på denna utbildning åkte vi alla tre på studieresa till Reggio Emilia i Italien. 
 

                                                 
1 Det kompetenta barnet definierar vi med en barnsyn där barnet blir respekterat och betraktat som en individ 
med egna tankar, erfarenheter, kunskaper, kompetenser och en egen handlingskraft. 
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2. Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva arbetssätt och tankesätt hos sex pedagoger och hur 
fyra rektorer stödjer organisationen utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

 
• Hur beskriver pedagogen arbetssätt och tankesätt ur Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi? 
• Hur beskriver pedagogerna miljön utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi? 
• Hur beskriver rektorn sitt stöd i organisationen? 
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3. Bakgrund 
 
I vår bakgrund beskriver vi Reggio Emilias pedagogiska filosofi genom litteratur, studiebesök 
i Sverige och vår resa till Italien och vad forskningen säger om den svenska traditionella 
förskolan. Vidare beskriver vi läroplanen för förskolan som alla förskolor i landet skall arbeta 
utifrån och förhållandet till den traditionella svenska förskolan.  
 

3.1. Teoretisk ram 
 
I vår studie har vi valt att använda oss utav en teoretisk ram som innefattar Vygotskijs teorier 
och tankar för att vi ser likheter med Malaguzzis tankar, men vi ser också att Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori stämmer in med Reggio Emilias pedagogiska filosofi, då 
organisationen och användandet av miljöer är av stor vikt i denna filosofi. 
 
Vuxna har oftast fostrats med förmedlingspedagogiken, menar Bråten (2007), så det är lätt att 
pedagogerna tar över agerandet från barnen. Enligt Barsotti (1997) vill pedagogerna inom 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi undvika att vara de som styr lärandet och planerar hela 
verksamheten och istället ge barnen stöd i att själva ta stegen framåt i lärandet, som Vygotskij 
kallar den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen förklarar Bråten 
(2007) med ett samspel som kan vara mellan pedagoger och barn, eller mellan två barn samt 
två vuxna, som stimulerar dem till att nå allt högre i sin utveckling. Zonen är utrymmet 
mellan den nivån barnet redan har nått och den nivå det är på väg emot. Det är då lärandet 
utvecklas (Bråten, 2007, red.).  
 
New (2007;46) skriver i en artikel, om Reggio Emilia att i Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi är pedagogerna medforskare till barnen under projektarbetet, som leder till nya 
upptäckter och erfarenheter. Pedagogerna dokumenterar hela förloppet av projektarbetet där 
barnens språk synliggörs i lärprocessen. Vygotskijs teori om språkets roll är att tänkandet 
utvecklar lärandet. I detta arbetssätt med projekt som leder till utveckling och en höjdpunkt av 
problemlösning med hjälp och handledning av pedagogerna illustreras Vygotskijs 
inlärningsprincip, den närmaste utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen, där 
barnens intellekt utvecklas till högre kulturella nivåer och psykologiska processer som är 
viktiga aspekter ur det socio-kulturella perspektivet ( New, 2007;46). Bråten (2007) skriver att 
Vygotskij menade att samarbetet mellan vuxen och barn är själva kärnan i lärprocessen och ur 
ett socio-kulturellt perspektiv ansvarar det för utvecklingen av högre psykologiska processer. 
  
Vygotskijs närmaste utvecklingszon och Malaguzzis syn på lärandesituationen påminner om 
varandra. Då Malaguzzis syn på förändringar och obalans och menade att obalansen är viktig 
för såväl barnens som vuxnas utveckling. Kom ihåg er egen obalans i okända situationer, 
minns att obalans ger utveckling, annars blir vi dumma amöbor! Vi går genom obalansen mot 
jämvikten (Kennedy, 1999, sid.166). Vidare ansåg Malaguzzi som Vygotskij, att samspelet i 
socialt sammanhang påverkar vår utveckling samt att man har ett socialt nätverk omkring sig.  
 
Utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner forskade kring människans utveckling i 
interaktionen mellan individen och miljön och har inspirerats i hög grad av de ryska 
utvecklingspsykologerna Luria och Vygotskij. Miljöns påverkan på en individ kan uppfattas 
och påverka individer olika. Andersson (1986) tolkar Bronfenbrenners system över hur 
individen ingår i olika närmiljöer som i sin tur påverkas av varandra. Barnet sitter i centrum 
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och omges av flera olika grupper av närmiljöer som t.ex. förskola, skola, familj, kamrater och 
grannar. Det är varje relation mellan människor som ingår i närmiljöer. Tillsammans bildar 
dessa miljöer ett s.k. Mesosystem (figur 1). Mesosystemet utvecklas utefter barnets ålder då 
de successivt ingår i fler grupper. Alla dessa miljöer påverkar barnets utveckling då de olika 
närmiljöerna hänger ihop (Andersson, 1986). Det som händer i skolan påverkar barnets 
situation i de övriga närmiljöerna och tvärtom. Bronfenbrenner (1979) menar att i de olika 
närmiljöerna ligger i interaktionen mellan människorna. 
 
 
 
 
                   Familj 
                 Förskola 

Grannskap Barnet  
                 Skola 

           Kamratgrupp 
 
 

Figur 1,Mesosystem utav utvecklingsekologiska närmiljöer. (Vår tolkning). 
 
 
Vidare säger Andersson (1986) att Bronfenbrenner betonade att när barnets uppfattning av 
verkligheten växer, går barnet vidare in i nya mesosystem genom att vara fysiskt och psykiskt 
aktiv i miljön. Mesosystemet innefattar alla de olika närmiljöerna och hur de aktivt 
samarbetar. När barnet har förstått att det existerar i närmiljöerna som de ännu inte har varit i 
kontakt med, kan barnen föreställa sig en ny miljö. Den nya miljön som barnet inte själv mött 
men, som barnet existerar i och där miljön påverkar barnet blir det till exosystem. I 
exosystemet ingår de kommunala beslut som direkt och indirekt påverkar barnets utveckling 
inom förskola och skola. Den sista strukturen i miljön heter makrosystemet och det är här som 
direkta eller indirekta konsekvenser påverkar barnet i form av politiska beslut på 
regeringsnivå, vilket påverkar barnets närmiljö (Andersson, 1986). 
 
Nordin – Hultman (2005) som är barnpsykolog och forskare tar upp i sin doktorsavhandling 
att Bronfenbrenner har genom sin utvecklingsekologiska teori bidragit till att vidga synen på 
det som påverkar individen, ifrån den omedelbara omgivningen till de olika nivåer av 
närmiljöer som påverkar så väl pedagoger som barn direkt eller indirekt (Nordin – Hultman, 
2005). 
 
I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ges en syn på samspelet mellan individen och 
miljön. Andersson (1986) menar att samspelet mellan individers egna förutsättningar och 
miljöns som denne ingår i är viktiga förutsättningar för utvecklingsprocessen. Det är ett aktivt 
samspel som driver utvecklingen framåt. Tre begrepp som ingår i den utvecklingsekologiska 
teorin som är centrala är sociala relationer, roller och aktivitet. Gemensamt för Malaguzzi och 
Bronfenbrenner är att de utgår ifrån individen. Vi har upptäckt att även i Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi är det som finns runt barnet av stor vikt. I detta arbetssätt krävs en stark 
organisation för att arbetet skall bli bra. 
 
Andra faktorer som påverkar barns utveckling är fantasin och leken som är av stor betydelse, 
då det är där barnen har sin egen läroarena. Fantasin föder kreativitet och tankar, 
sammansmältningen mellan tanke och ord sker i medvetandet och det handlar om förhållandet 
mellan olika psykologiska funktioner, så som att tänka och sätta ord på tanken menar 
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Vygotskij (2005). Vidare hävdar han också att tanken är ”språk utan ljud”, detta är en faktor 
och ljudet en annan faktor som tillsammans bildar språket. Utan social kommunikation sker 
ingen utveckling ansåg Vygotskij (2005), av vare sig tänkandet eller språket. Människan har 
behov av att kommunicera med varandra och på så sätt utbyts erfarenheter och kunskap 
(Vygotskij, 2005).  Bråten skriver att Vygotskij ansåg att barnen är själva aktivt agerande i 
denna process och bidrar utifrån deras egna förutsättningar och erfarenheter till 
kommunikation (Bråten, 2007). Malaguzzi talade om barns rättigheter att uttrycka sig i alla 
sina hundra språk för att utvecklas till den demokratiska medborgaren. Barnen skulle känna 
att de dög till som de var och se tillgången med att alla är olika. 
 
Dahlberg och Åsen (2005) beskriver Reggio Emilias pedagogiska filosofi med att I sin 
verksamhet har man lyckats förena en gemensam värdegrund och en medveten pedagogisk 
filosofi med ett vetenskapligt förhållningssätt som lever och fungerar på daghemmen i en hel 
kommun (Dahlberg & Åsen, 2005, s.189). Denna helhetssyn kännetecknar en djup respekt för 
barns rättigheter och potentialer. Synen på kunskap och lärande har sin utgångspunkt i barns 
erfarenheter, tankar och intressen. Helhetssynen hos pedagogen utmanar och vidareutvecklar 
barns förmåga till kreativt tänkande och lärande. Malaguzzi menade att varje barn tar till sig 
kunskap på olika sätt (Rankin, 2004;32). Barn lär i relation med varandra och de erbjuds att 
göra saker tillsammans, lösa problem tillsammans och därför ställs de också inför situationer 
där de måste samspela.  Den dag vi som pedagoger lär oss att lyssna, sätter vi barnet i 
centrum. Så länge vi pratar sätter vi inte barnet i centrum menar Cristian Fabbi2.  
  
Barsotti, C (2005) beskriver Loris Malaguzzi som en ”sann människa” och han ansåg att 
vuxna skulle ge barnen verktyg och erfarenheter för att utveckla sina egna kunskaper och 
erfarenheter, men de fick inte vara statiska och definitiva utan skulle vara i ständig förändring. 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi är känt för sitt arbete med barnens eget skapande, knutet 
till tankar och ögats betydelse. Malaguzzi talade om barns hundra språk som de hade rätt att 
uttrycka sig med, så som måla, dansa, gestalta mm. Han skrev aldrig någon bok om den 
pedagogiska filosofi eller småbarns pedagogik på grund av att han var rädd för att detta 
synsätt på arbetet med barn skulle bli fastlåst och inte förändras med framtiden och det är 
själva kvaliteten med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
 

3.2 Reggio Emilias historia och introduktion i Sverige 
 
Kärnan i förhållningssättet i Reggio Emilias filosofi kommer ifrån kampen om demokrati 
efter andra världskriget, då invånare i den lilla staden Cella byggde upp en förskola. 
Invånarna ville forma en annan framtid för barnen och få en samhällsmedborgare med en 
människosyn där alla var lika värda. Loris Malaguzzi hörde talas om detta som skedde i Cella 
och begav sig dit. Han blev sedan barnomsorgschef på förskolorna som växte fram och var 
eldsjälen för Reggio Emilias pedagogiska filosofi i området Reggio Emilia (Wallin 1986, 
2001). 
 
Loris Malaguzzi föddes 1921 och avled januari 1994. Han var utbildad psykolog och 
pedagog, men hade också erfarenhet som teaterarbetare och redaktör på en tidning. För att 
visa hur vi bör vända upp och ner på allt vi tidigare trott på, att barnen kunde fyllas med 

                                                 
2 Dr. Cristian Fabbi arbetar som samordnare på Progettinfanzia, organisation för kommunala förskolor i distriktet 
Bassa Reggiana Italien. Fabbi har en bakgrund som pedagog och psykolog. Under skribenternas studieresa i 
Italien föreläste Cristian Fabbi på seminarium. 
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kunskap ifrån den vuxne pedagogen så behövs det en ”kopernikansk kullerbytta” för att 
pedagogerna skall tänka om och se att barnen inte är oskrivna blad utan har erfarenheter och 
göra en pedagogisk revolution menar Malaguzzi (Wallin 2001). Vi behöver se på ett nytt sätt 
och se det kompetenta barnet. Han kämpade hela sitt liv för sin vision om att barn har hundra 
språk och deras rättigheter att uttrycka dem.  
 
1981 presenterade Moderna museet i Stockholm en utställning ”Ett barn har hundra språk” 
vilket var det första mötet med det italienska arbetet på förskolorna i Reggio Emilia för den 
svenska publiken (Gedin & Sjöholm, 1995). Efter att Anna Barsotti och Karin Wallin gjort 
resor till Reggio Emilia och blivit inspirerade av denna pedagogiska filosofi ville de 
introducera den för Sverige (Jonstoij & Tolgraven, 2001). I samarbete med utbildningsradion 
gjorde Carlo Barsotti en film ”Ett barn har hundra språk” inför utställningen 1981 och kom 
tidigt i kontakt med Loris Malaguzzi. Intresset i Sverige väcktes på allvar efter den andra 
utställningen ”Mer om hundra språk” från Italien som kom 1986. Malaguzzi menade att det 
inte är resultatet av det barnen gör utan processen i lärandet och vägen till målet som är det 
väsentliga. Forskningen som pedagogerna och barnen gjort tillsammans i temat var det som 
barnen illustrerat i sina målningar som var med på utställningen 1986. Målningarna som 
barnen gjort väckte stor beundran hos publiken och kunskap om den pedagogiska filosofin 
började spridas i vårt land (Grut, 2005).  
 

3.3 Reggio Emilia utifrån litteratur och studieresa till Italien 
 
I detta kapitel följer en beskrivning av Reggio Emilias pedagogiska filosofi genom litteratur 
och utifrån anteckningar som vi gjorde under seminarium på vår resa till Reggio Emilia i 
Italien 2007. 

3.3.1 Studieresans upplägg 
 
Genom kursen ”Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv” som gick under hösten 2006 
på Högskola i Borås fick vi erbjudandet av Åke Björck en av samordnarna i kursen att åka på 
studieresa till Italien. Den 13 maj 2007 gick flyget till Florens i Italien och sedan vidare med 
buss till Guastalla i Reggio Emilia. Under fem dagar fyllda med studiebesök och efterföljande 
seminarium på Progettinfanzia fick vi möjlighet till reflektioner och frågeställningar till 
Cristian Fabbi samordnare på organisationen Progettinfanzia. Varje dag innehöll seminarium 
och föreläsningar med olika teman som hölls av pedagogistor3, pedagoger, samordnare och en 
lokal politiker. Ett besök gjordes även på International center Loris Malaguzzi i staden Reggio 
Emilia. 
 
Då föreläsningar och seminarium hölls på italienska översattes och tolkades de av en svensk 
tolk vid namn Ina Linden. Utifrån de anteckningar vi gjort under studieresan och ifrån den 
litteratur vi läst kommer vi nedan att redogöra för de teman som presenterades under veckan 
då vi skribenter var i Italien.  
 
 
 

                                                 
3 Pedagogistan ansvarar för minst fem förskolor inom distriktet i Reggio Emilia. De är pedagogiskt ansvariga för 
verksamheten och är handledare för arbetslagen på förskolorna. 
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3.3.2 Barnsyn och kunskapssyn 
 
Jonstoij och Tolgraven som är författare skriver att den barnsyn som pedagoger har påverkar 
hur de ser på barnet och styr pedagogens handlande samt hur pedagogerna förhåller sig till 
barnet i arbetet (Jonstoij & Tolgraven 2001). Att betrakta barnet på det sätt som att de är 
aktiva, kompetenta och resursrika redan från början får en konsekvens i pedagogens 
bemötande av barnen (Barsotti 1997). Nyckelord i det pedagogiska förhållningssätet är, 
upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet, förundran (Gedin & Sjöblom 1995, sid. 100) Vidare 
poängterar författarna att den pedagogiska filosofin inte är någon metod utan ett 
förhållningssätt. Malaguzzi sade att … strategin att hjälpa barn att växa i kunskap kan aldrig 
vara låst i en taktik (Gedin & Sjöblom 1995, sid. 101). Enligt Wallin (2001) fungerar 
pedagogen som den som stödjer, uppmuntrar och handleder barnet. Pedagogen undervisar inte 
barnen utan utmanar barnen att lära sig. Man ger inte svar utan ställer barnen inför problem.    
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att barnet ses som ett subjekt med rätt till att finna sina 
egna svar och lösningar på frågor och som får utvecklas i sin egen takt. Det rika barnet har en 
stark önskan att utforska och ställer sig frågor som, varför? Barnen kände en stolthet i känslan 
av att ”jag kan”, genom att skapa sin egen kunskap och får möjlighet till detta. 
Kunskapssynen inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är social- konstruktivistisk, vilket 
gör att lärandet sker i processer som är föränderliga och kunskap är något som utvecklas i 
samspel och dialog mellan både barn och vuxna. Pedagogen skall vara en medforskare och 
didaktiken skall finnas i centrum.  
 
Barns delaktighet i beslut som berör deras vardag är självklart i Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi eftersom det är barnet som står i centrum och inte de vuxna. Att tänka om, att vända 
upp och ner på alla vardagliga situationer, där lärande sker kallas för en pedagogisk 
kullerbytta4 .  I Reggio Emilias pedagogiska filosofi har man uppfattningen att förskolan och 
skolan ska fostra medborgare som är delaktig i utvecklingen av samhället och kulturen 
(Jonstoij & Tolgraven 2001). 
 
Gedin och Sjöblom (1995) skriver att det finns olika sätt att se på barnet enligt Malaguzzi, ett 
sätt är att se på barnet som ett oskrivet blad eller en behållare som skall fyllas av den vuxne 
alltså det sovande och fattiga barnet. Ett annat sätt att se på barnet är att se det som resursrikt, 
men i behov av en vuxens engagemang och hjälp i sitt lärande, men då förblir barnet således 
vaket men fattigt. I Reggio Emilias pedagogiska filosofi ser man ett barn som vill lära, få 
möjligheter att växa och skapar kunskap. Det barnet har både kraft och resurs i sig självt. Det 
vill säga ett rikt barn och de föds kompetenta. Den vuxnes roll är således att se, lyssna och 
forska tillsammans med barnet (Gedin & Sjöblom 1995).  
 
Under seminarium i Italien berättades det att pedagogerna skall ge barnen möjlighet att själva 
utforska sin miljö och kommer i centrum först när vi vuxna lärt oss att lyssna. De lär i relation 
med andra och skall smitta varandra dvs. ge varandra sin kunskap. Genom att ständigt 
utforska och pröva, skapar barnen sina vetenskapliga teorier då de bygger upp för att sedan 
riva ner och sedan bygga upp igen. Njutningen ligger i att få pröva. Nyckelord kring 
barnsynen är relation där barn lär i samspel, utforskande där barnets tanke erkänns som 
intelligent, känslor som är både positiva och negativa, nyfikenhet som motor för barnens 

                                                 
4 Den pedagogiska kullerbyttan kommer från ett begrepp som Loris Malaguzzi fick från ”Den Kopernikanska 
Kullerbyttan” vilket var Kopernikus teori från början av 1500-talet att solen inte kretsar runt jorden utan tvärtom.  
Människan fick alltså göra en kullerbytta i sitt sätt att tänka. 
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intresse, kännedom som i situationer där barn får skapa kunskap, fantasi som barnen knyter 
ihop med logik, kreativitet och föreställningsförmåga. 
 
Alla barn har ett lika värde, därför finns inga specialavdelningar. Alla barn är integrerade i 
gruppen. Reggio Emilias pedagogiska filosofi gynnar alla barn, menar Cristian Fabbi5. 

3.3.3 Organisationen 
 
Barsotti (1997) skriver att i Reggio Emilia är det pedagogerna som har ansvaret för den 
pedagogiska verksamheten, kocken lagar maten och medhjälparna tar hand om vilan, 
måltiderna och städningen. På storbarnsförskolor arbetar dessutom atelierista6, men dock inte 
på småbarnsförskolor av resursskäl. Även samarbetet med vårdnadshavaren är nära det 
pedagogiska arbetet vilket är en förutsättning för ett gott samarbete anser pedagogerna 
(Barsotti 1997).  
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att oavsett vilken uppgift man har i förskolan så är man 
delaktig i den pedagogiska helheten. Delaktigheten innebär att alla ingår i förskolerådet som 
finns tillsammans med vårdnadshavarna. Alla inom förskolans verksamhet får fortbildning, är 
med och diskuterar verksamheten. I diskussionerna arbetar man med valet av metoder, 
projekt, arbets- och ämnes- områden, egen fortbildning, gemensam fortbildning, 
föräldrasamverkan, kulturella initiativ, organisationen av miljön och av det dagliga arbetet. En 
pedagogisk handledare, pedagogista ersätter chefpositionen och har regelbunden handledning 
av pedagogerna (Jonstoij & Tolgraven, 2001).  
 
Förutsättningen för arbetssättet inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en väl 
fungerande organisation, vilket vi informerades om under vår studieresa i Italien. Den skall 
underlätta för möten mellan pedagoger och förskolor i form av ett nätverk, men även ge 
pedagogerna reflektionstid, fortbildning, erfarenhetsutbyte och delaktighet. Delaktighet kräver 
ansvar ifrån pedagogerna, samt en vilja att utforma och underlätta arbetet. Det handlar om att 
ge och ta mellan pedagogerna, samt att de ger varandra möjligheter utifrån sina 
förutsättningar. Progettinfanzia är den organisation och en samlingspunkt som styr de 
kommunala förskolorna i åtta kommuner runt om i Reggio Emilia. 

3.3.4 Dokumentation 
 
Gedin och Sjöblom (1995) skriver att dokumentation i pedagogisk mening har för avsikt att 
göra verksamheten synlig och för att beskriva verksamheten för andra som t ex barnen, 
pedagogerna samt vårdnadshavarna och samhället. Med olika hjälpmedel så som 
digitalkamera, observationer, anteckningar mm kan dokumentationen ske. Detta innebär att 
man skall synliggöra i praktiken vad barn säger, tänker och gör samt den pedagogiska 
processen och utvärdera verksamheten. Dokumentationen blir ett verktyg för pedagogerna att 
se barnens utveckling samt att föra diskussioner om sitt eget arbete. Observationer ligger ofta 
till grund för dokumentationerna. När man dokumenterar måste man kunna se, lyssna och 
tolka (Gedin & Sjöblom, 1995).  
 

                                                 
5 Dr. Cristian Fabbi är samordnaren för Progettinfanzia inom distriktet Bassa Reggiana i Italien. Progettinfanzia 
är organisationen bakom de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. 
6 Atelierista är en konstpedagog. 
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Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att om dokumentationen skall bli ett användbart 
instrument måste allt insamlat material bearbetas genom diskussioner och analyser av 
pedagogerna. Först då kan en förändring ske där teori och praktik kan knytas ihop. För att 
pedagogerna skall kunna göra en gemensam tolkning av det insamlade materialet måste 
pedagogerna diskutera hur de ser på barns utveckling. Förskolans identitet blir synlig genom 
dokumentationen, detta kan vara viktigt för föräldrar och samhället. Det är också en hjälp i 
utvärderingen av verksamheten (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Under vår studieresa till 
Italien såg vi på förskolorna att dokumentationen var en stor del av verksamheten och enligt 
Cristian Fabbi är dokumentationen fundamentet i Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

3.3.5 Projektarbete 
 
Barsotti (1997) skriver att när ett projekt startar är barnen med och bestämmer utvecklingen, 
vilket innebär att man aldrig vet var ett projekt kommer att sluta. Projektets ämne bestäms av 
de vuxna, då man anser att de kan göra den lämpligaste bedömningen av vad barnen i gruppen 
har störst behov av. Vidare menar Barsotti (1997) att arbetet i ett projekt inte syftar till att lära 
barnen förbestämda uppgifter och fakta från pedagogen utan denne observerar vad som 
intresserar barnen utifrån frågor och tankar då tar projektet form. Den vuxne handleder och 
utforskar tillsammans med barnen i ett projekt, det skall ske i relation och samspel mellan den 
vuxne och barnen. Genom att barnen forskar om ämnen, händelser och förhållanden kan de se 
helheter och sammanhang i företeelser menar Barsotti (1997), precis som barnen själva bildar 
sina erfarenheter och utifrån det en helhet. Strong-Wilson och Ellis skriver att pedagogerna 
reflekterar och samtalar med varandra och barnen. Vidare säger de att pedagogen använder 
sig utav det de hör, ser och tänkt till kommande projekt (Strong-Wilson & Ellis, 2007; 46 (1), 
40-47). 
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att barn skall få möjlighet att skapa ny kunskap. Att 
utmana barnen och väcka nyfikenheten hos dem är en drivkraft i projektet och arbetet förs 
framåt. Pedagogen ställer frågor och lyssnar till barnen, samt reflektera och dokumentera de 
barnen gör för att sedan återskapa processen för barnen. Författarna skriver också att när man 
arbetar med ett projekt i Reggio Emilia så kan det sträcka sig över flera år men även korta 
projekt förekommer. I ett projektarbete handlar det om att kommunicera och förhandla att 
ställa hypoteser som vägs mot andra, förkastas eller utvecklas. I projekten arbetar barnen i 
smågrupper där barnens teorier problematiseras. Denna utmaning kan vara att introducera nya 
material, metoder, fakta eller upplevelser (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Författarna menar att 
Tänkandet och handlandet sker i ett växelspel. Teori och praktik är inte skilda åt, utan delar 
av samma erfarenhet (sid.23). Arbetet i projektet är varvat av praktiskt arbete tillsammans 
med barnen och reflektioner i personalgrupperna som sedan leder fram till nya utmaningar 
och infallsvinklar i barngrupperna. 
 
Forskarna Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att lärarna i Reggio 
Emilia väljer teman som utgår ifrån barnens intresse med syftet att lära barnen något om 
omvärlden. Dessa lärare samspelar med barnen vilket resulterar i att de uppmärksammar vad 
barnen ger uttryck för samtidigt som de tar avstånd från att leda barnen till särskilda 
kunskaper (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
 
Cristian Fabbi berättar att alla pedagogistorna träffas för att sammanställa och diskutera allt 
material från de olika förskolorna. Tidigare utvärderingar från de olika förskolornas 
verksamhet kan också ligga till grund vid valet av ett nytt projekt. Hela distriktet skall stå 
bakom valet av projektet, men enskilda förskolor kan välja att stå utanför det gemensamma 
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projektarbetet. Slutsatser utifrån detta skapar ett gemensamt projekt som ofta löper över två 
år. Progettinfanzia väljer vilket projekt som kommer att erbjudas gemensamt. Ett stort ämne 
arbetas ner till en enkel grund och utifrån den utgår projektet på de enskilda förskolorna. 
Tillgång till utbildning, kulturpedagoger, litteratur och material som anknyter till det 
gemensamma projektet erbjuds från Progettinfanzia till pedagogerna på förskolorna. 
Reflektioner sker dagligen i arbetslaget över arbetets gång. En central tanke i projektarbetet är 
att komma ifrån att den vuxne programmerar barnen, lärandet skall vara en process hos barnet 
och på så sätt skapas ny kunskap. 

3.3.6 Miljön 
 
Kennedy som arbetar som pedagog på Reggio Emilia förskola i Kalmar (1999) hävdar att i 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi talar man om miljön som den ”tredje pedagogen” detta 
innebär att miljön skall fånga barnen och vara utformad på ett sådant sätt att barnen skall 
kunna leka och utforska tillsammans. Miljön och arkitekturen skall stimulera upptäckter, vara 
rik på möjligheter för kunskap, lärdom och underlätta barns utforskande. Då kan pedagogerna 
få stöd i miljön och kan arbeta med små grupper. Rummet skall inspirera alla våra sinnen och 
måste därför förändras. En miljö skall byggas upp efter hur den egna barngruppen ser ut och 
utifrån dessa barns kompetens och forsknings intresse (Kennedy 1999). Alla möbler är 
tillverkade efter barnens storlek och all dokumentation som täcker väggarna finns i barnens 
höjd. 
 
Nordin – Hultman (2005) hävdar i sin studie utifrån sju svenska förskolor och fem engelska 
förskolor kring barns subjektskapande att de miljöer och sammanhang som ett barn agerar i 
blir betydelsefulla för vår bedömning och uppfattning av barnet. Wallin (1986) skriver att det 
är viktigt att se vilket budskap och signaler som ett rum sänder och redan i entrén skall 
förskolans identitet synas. Väggarna skall kommunicera i bild och ljus då det stimulerar våra 
sinnen och det är element som förändrar mycket i miljön (Jonstoij& Tolgraven, 2001). Enligt 
Abbott och Nutbrown (2005) som är forskare, så skall miljön prydas med speglar då filosofin 
handlar om att betrakta sig själv och skapa sin egen identitet.  
 
Abbott och Nutbrown (2005) skriver att en förskola i Reggio Emilia har mycket ljusinsläpp 
och har alltid en piazza7 centralt i mitten av förskolan. Denna piazza fungerar som ett torg för 
möten mellan barn, pedagoger, vårdnadshavare och besökare.  
 
När man kommer in på en förskola i Italien möts man av en piazza. Det upplevde vi 
skribenter på alla förskolor som vi besökte. Piazzan är en plats som berättar genom 
dokumentation och material vad som pågår och vem eller vilka som finns där. Det är som 
torget i staden och det är ingen slump att det heter piazza då torget har en stor betydelse för 
italienaren och förskolan fungerar som den ideala staden. Under dagen är grupper av barn i 
piazzan och arbetar med olika saker då den är indelad i olika områden med utklädning, 
dockteater, ljusteater, spegel lek och mycket annat. I piazzan finns dokumentation som sparas 
som en tidslinje för att visa tidigare teman och projekt. 
 
En ateljé8 med ljusbord9 och stafflier är också obligatoriskt på Reggio Emilia förskolorna 
menar Åberg och Lenz Taguchi. Där arbetar en atelierista nära barnen och de andra 
                                                 
7 Piazza är det Italienska ordet för torg och fungerar som en mötesplats. 
8 Ateljé är som ett målarrum och ett rum för skapande verksamhet. I texten använder vi denna benämning. 
9 Ljusbordet är ett bord där bordsskivan är av plexiglas som belyses under ifrån. På detta placeras föremål för att 
få en annan dimension och ge en sinnesupplevelse. 
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pedagogerna. Allt material skall finnas tillgängligt för barnen oavsett ålder för att väcka lust 
att skapa. Det är materialet som kan hjälpa barnet att prova sina upptäckter eller hindra dem 
(Åberg & Lenz Taguchi, 2007).  
 
 I Italien såg vi att varje förskola som vi besökt hade en eller flera ateljéer där allt material var 
sorterat noga. Detta gjordes för att förmedla att pedagogerna vårdar förskolan och då sätter 
barnen värde på materialet. Miljön skall stimulera alla sinnen med hårda, mjuka, stora, små, 
kalla och varma material. Den skall ge möten med ljud, ljus, dofter, färger, material och 
inredning då detta också är ett språk, enligt Cristian Fabbi. Att få fram barns kreativitet görs 
genom att låta barnet möta olika material. Vårdnadshavare i Italien hjälper till med att samla 
in material från sina arbetsplatser och även återvinningsmaterial då det ger annorlunda 
upplevelser för barnen.  
   
Kennedy (1999) skriver att i utemiljön skall också sinnena stimuleras genom olika material 
och upplevelser. Även i utemiljön kan man se möjligheter till rum med utmaningar och 
överraskningar (Kennedy 1999). Utemiljön skall fungera som ett rum där innermiljön 
kommer ut och utemiljön skall komma in. En del av utemiljön skall vara färdig planerad för 
barnen så som gungor, karuseller, cyklar och sandlådor. Den andra delen skall vara en miljö 
där barnen själva får finna stimulans. Exempel på olika sinnens upplevelser är speglar, vatten 
lek och naturmaterial som vi såg i Italien.   

3.3.7 Samhälle och närmiljön 
 
De italienska Reggio Emilia förskolorna skall vara en del av samhället och i ständig dialog 
med varandra. Lokalpolitikerna har ett nära samarbete med Progettinfanzia. Företaget Remida 
samlar ihop återvinningsmaterial som tvättas och detta material kan sedan hämtas av 
förskolorna.  Pedagogerna skall hålla en öppen dialog med samhället. Utevistelse i samhället 
ger barnen relationer till andra åldrar. Ett förslag är att hänga upp dokumentation på 
restauranger och andra offentliga ställen. Under projektens gång kan centrala kulturpedagoger 
anlitas för barnen i skapande verksamhet. Barnen deltar i studiebesök med anknytning till 
projektarbetet, det kan vara arbetsplatser, offentliga platser eller liknande i utforskande syfte.  

3.3.8 Vårdnadshavare 
 
Progettinfanzia anser att det är viktigt att samarbeta med vårdnadshavarna och att de deltar i 
förskolans liv. Det krävs också en viss insats av vårdnadshavarna till barn i en Reggio Emilia 
förskola då vårdnadshavarna får ingå i ett speciellt skolråd. Förskolorna har också ett skolråd 
där även politiker finns representerade.  När nya barn börjar i förskolan informeras 
vårdnadshavare om de regler som gäller. I början av året hålls ett föräldramöte, vilket görs vid 
tre tillfällen per år. Genom en diskussion kan en gemensam syn på förskolan formas av 
vårdnadshavare, politiker, pedagoger och andra ledare tillsammans. Två fester ordnas om året, 
då vårdnadshavarna bjuds in till förskolan. Det sker även gemensamma arbetskvällar vid 
andra tillfällen då saker lagas, repareras eller en överraskning för barnen planeras. Vid fyra 
tillfällen under året erbjuds temaföreläsningar. Aktuella teman som barn och television eller 
barn och reklam diskuteras då. Mor- och farföräldrarna involveras och bjuds in vid speciella 
tillfällen i förskolans verksamhet. 
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3.4 Svenska förskolan  
 
Svenska förskolans verksamhet utgår ifrån styrdokument, kommunala uppdrag och lagar. 
Detta gäller samtliga former av förskoleverksamheter i Sverige, vilket inkluderar förskolor 
som inspirerats av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta styr även pedagogen och 
rektorn i sin yrkesroll. Den svenska förskolan belyser vi genom att ta upp delarna, barnsyn, 
kunskapssyn, organisation, pedagogen, dokumentation, tematiskt arbetssätt, miljön och 
vårdnadshavare. Vi belyser den svenska traditionella förskolan för att vi anser att 
lärarutbildningen ger pedagoger och rektorer ett utgångsläge i yrkesrollen utifrån 
styrdokument, forskning och lärarutbildningens kursmål. Ibland möts vi av andra filosofier 
och pedagogiker som bekräftar vårt eget tankesätt och arbetssätt samt utmanar pedagoger att 
vidareutvecklas. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett exempel. 

3.4.1 Barnsyn och kunskapssyn 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) som är forskare i pedagogik belyser och 
problematiserar begrepp som används inom förskolan och menar att kunskapssynen i de 
traditionella svenska förskolorna har sin utgångspunkt i utvecklingspsykologin. Då var det, 
det enskilda barnets mognad som var i fokus. Denna syn finns fortfarande som en under 
liggande faktor i de svenska traditionella förskolorna. Den nya läroplanen för förskolan 1998 
(Lärarförbundet 2006, Lpfö-98) har gjort att fokus ändrats till att se ett barn med 
kompetenser, det kompetenta barnet och vilket har gett andra möjligheter för pedagogerna att 
stödja barns utveckling och lärande i en kontext. Det handlar mer om ett samspel mellan de 
vuxna och barnen, som förespråkas i det sociokulturella perspektivet (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003). Denna förändring har vi stött på genom möten på en del svenska 
förskolor. Lpfö-98:  I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 
som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (sid. 27). 
Läroplanen talar om att pedagogen skall möta barnet både enskilt och i grupp.  
 
Ett annat kulturellt stark bundet synsätt är synen på barnen, vilket pedagogerna i förskolan 
behöver vara medvetna om. Emilsson (1998) som är förskollärare och forskare skriver i sin 
analys om begreppet att sätta barnet i centrum, att detta har blivit ett honnörsuttryck, och 
ifrågasätter om detta verkställs på barnen i verkligheten? Vidare menar Emilsson att det finns 
minst två förhållanden till begreppet att sätta barnet i centrum. Det ena sättet är då pedagogen 
har en barncentrerad syn, dvs. att barnet sätts i fokus för pedagogens intresse och vilka 
åtgärder som behövs i barnets lärande. Det andra sättet är då pedagogen närmar sig barnet på 
ett sådant sätt att pedagogen tolkar och förstår ur barnets perspektiv (Emilsson, 1998). Det gör 
att innebörden i begreppet att sätta barnet i centrum blir komplicerat p.g.a. olikheter i 
betydelsen. 
 
Emilsson (1998) skriver att det finns många olika synsätt att se på barnet, ett synsätt är ur ett 
social- konstruktivistiskt perspektiv där utgångsläget är att sätta barnet i centrum. Det blir då 
möjligt att lyfta fokus på det enskilda och se barnet i sitt sammanhang, i relationer och 
samspel med andra och i miljön. Utifrån detta synsätt är inte barnet det problematiska i 
verksamheten, utan befinner sig i en problematisk situation i verksamheten (Emilsson, 1998). 
Bjervås (1998) skriver att sätta barnet i centrum är i likhet med uttrycket det kompetenta 
barnet. Har begreppet lett till en förändrad verksamhet eller en förändrad vokabulär? undrar 
författaren som är verksam vid Högskolan i Kalmar. Inom Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi talar man om det kompetenta barnet och vi anser att begreppet är reflekterar och har 
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en mening, vilket speglar sig i verksamheten som utgår ifrån barnet och har ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt.  

3.4.2 Organisationen och pedagogen 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att läroplanen är målstyrd och allmänt 
formulerad. Det blir lärarens uppgift att tolka vad målen innebär och hur pedagogen skall hitta 
strategier för att få barnen att nå dit. Här har pedagogens kompetens och erfarenhet betydelse. 
Hur pedagogen ser på barnet avspeglas på pedagogens handling och agerande i arbetet med 
barnet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Rektorernas har ett huvudansvar för att 
verksamheten följer styrdokumenten.  
 
Läroplanen är så allmänt formulerad att den stämmer väl överrens med flera pedagogiska 
perspektiv. Både det traditionella synsättet och Reggio Emilias pedagogiska filosofi utgår 
ifrån barnen och barnens utveckling samt lärande, men det kan ske på olika sätt. I den 
traditionella svenska förskolan görs mycket av arbetet med barnen utifrån vuxen planerad 
verksamhet, men på barnens nivå och som månar om barens lärande. Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi arbetar inte i lika stor utsträckning med vuxen planerad verksamhet, utan 
låter barnens inflytande påverka verksamheten, då pedagogen skall vara mer som en 
medforskare. Detta är ett antagande som inte belyses senare i studien. Lpfö-98: Förskolan 
skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 
begreppen kunskap och lärande (sid. 27). Vi ställer oss frågan om begreppen så som barnsyn, 
kunskapssyn m.fl. diskuteras i tillräckligt stor utsträckning. 
 
Den traditionella förskolan i Sverige utgår från pedagogernas planering och vårdnadshavarnas 
omsorgsbehov. Vilket också läroplanen belyser genom orden omsorg, fostran och trygghet. 
Lpfö-98: Förskolan skall lägga grunden till 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 (sid. 26). 
Omsorgen, fostran och lärandet är tre delar som den svenska traditionella förskolan arbetar 
utefter. Förskolan fungerar då som en förlängning av hemmet. Nordin – Hultman (2005) 
hänvisar i sin forskning till en studie som gjorts om vårdnadshavare och då främst 
mammornas förhållande till att lämna sina barn inom barnomsorgen. Att lämna barnen föder 
en stor skuldkänsla hos de flesta mödrar och vad de önskar från barnomsorgen och de 
pedagoger som arbetar där är framförallt omvårdnad och omsorg om barnen. Detta leder till 
att en del i yrkesrollen blir som ställföreträdande förälder (Nordin – Hultman 2005).  
 
Den svenska förskolan har i många anseenden varit en ersättning till hemmet och 
förskolläraren har varit en ställföreträdande mor, vilket vi tror beror på att inte yrkesrollen 
diskuteras på arbetsplatsen i denna tradition. Vidare anser vi att det också beror på att 
efterfrågan från vårdnadshavarna är av detta slag. Dahlberg och Lenz Taguchi (1998) som är 
forskare, har i en analys och utredning hänvisat till en avhandling som gjorts, där varje 
intervjuad pedagog hade sin egen föreställning om sin yrkesroll och syftet med den. Det fanns 
ingen gemensam grundsyn. I det praktiska arbetet visade det sig dock att pedagogerna på 
samma avdelning hade ett mer gemensamt arbetssätt än vad pedagogerna hade gett uttryck 
för. Vidare skriver författarna att handlandet blir som en vanebildning som lagrar sig i 
kroppen. Dessa vanebildningar och rutiner skapar en identitet som ger en gemenskap i arbetet. 
Behovet av att kontrollera omgivningen speglar sig i bland annat möbleringen (Dahlberg & 
Lenz Taguchi 1998). 
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3.4.3 Miljön  
 
 Den pedagogiska miljöns organisation signalerar hur pedagogerna ser på barns kompetens 
och är därför en viktig del i arbetet med barnen. Vår erfarenhet har gett oss bilden att miljön i 
de svenska förskolorna bygger på tanken om en mysig och hemtrevlig miljö. I det traditionella 
synsättet har personalen sett till vårdnadshavarnas behov och inte sett det som en arbetsplats 
för barnen som de gör inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi i Italien. Vi har dock sett en 
ny utveckling inom den traditionella förskolan när det gäller miljön, vilket också styrks av 
Lpfö-98: Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 
att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (sid. 30). Nordin – Hultman 
(2005) skriver att det finns en stark kulturell tradition bakom vårt sätt att arrangera och inreda 
förskolor. Denna tradition tas för given utan reflektioner. Rum kan bära maktrelationer, som 
utgörs i förskolan av pedagogernas kontroll i inredningen av de olika rummen på förskolan 
(Nordin – Hultman, 2005). 

3.4.4 Dokumentation 
 
Ett pedagogiskt verktyg som synliggör barnets utveckling är dokumentation. 
Dokumentationen i de svenska förskolorna sker genom IUP10 (Individuell utvecklingsplan) 
och portfolio, som sedan redovisas för föräldrarna på utvecklingssamtalet. 
Dokumentationsmaterialet samlas oftast i pärmar som skall visa barnets utveckling i 
förskolan. En riktlinje i Lpfö-98 är att … arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med 
barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan 
samt genomföra utvecklingssamtal (sid. 33). Doverborg och Anstett (1998) skriver att vikten 
med den pedagogiska dokumentationen skall vara ett hjälpmedel som synliggör förskolans 
verksamhet. Den skall också vara ett underlag för diskussion kring bedömning för hur 
verksamheten kan utvecklas och få en bättre kvalitet i förskolan (Doverborg & Anstett, 1998). 
På utvecklingssamtalen utvärderas barnets utveckling tillsammans med vårdnadshavarna. 
Egen reflektion för pedagogerna kan ske i en yrkesdagbok. 

3.4.5 Tematiskt arbetssätt 
 
Lpfö-98: Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande . Då pedagogerna arbetar utifrån ett tema kan de väva in olika delar som  
t.ex. språkutvecklande aspekter, matematik och naturkunskaper i ett sammanhang. Dessutom 
kan pedagogerna arbeta med de olika uttryckssätten med barnen så som dans, skapande 
verksamhet och musik mm. Barnen får möjlighet i samarbetet att lyssna och lära av varandra. 

3.4.6 Vårdnadshavare 
 
Lpfö-98: Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära 
och förtroendefullt samarbete med hemmen. Kontakten mellan hemmet och förskolan anser vi 
sker genom föräldrar möten, utvecklingssamtal och vid tillfällena då barnen hämtas och 
lämnas. 

                                                 
10 IUP (individuella utvecklingsplan) av Skolverkets allmänna råd 2005. Grundskoleförordningen 7 kap, §2. 
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4. Metod och ansats 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ analys. Syftet är att göra en undersökning där vi beskriver 
tankesättet och arbetssättet hos sex pedagoger och hur fyra rektorer ger sitt stöd i deras 
Reggio Emilia inspirerade verksamhet. Backman (2006) skriver att det kvalitativa synsättet 
riktar sig mot individen och hur den uppfattar och tolkar sin omgivning, istället för det 
traditionella synsättet som riktar sig mot hur man observerar, registrerar och mäter 
omgivningen och blir mer en åskådare i verkligheten. Det kvalitativa synsättet betonas genom 
att individen tolkar, upplever och strukturerar sin verklighet till sin tidigare förförståelse och 
hur det sätts i ett sammanhang (Backman, 2006). 
 
Eftersom vår undersökning inte är av naturvetenskaplig form har vi valt bort det traditionella 
synsättet och valt det kvalitativa synsättet på analysen Backman (2006) skriver att innan 
datainsamlingen förbereds skall frågorna kategoriseras. Detta gjorde vi utifrån ”hörnstenarna” 
i Reggio Emilias pedagogiska filosofi, så som pedagogen, förskolan, barnet, miljön, 
vårdnadshavare, organisation och övriga frågor. I det kvalitativa genomförandet kan det 
underlätta med denna förberedelse av kategoriserade frågor innan analysmomentet, men detta 
skall vara i en grov struktur för att sedan bearbetas. Analysen sker under hela tiden som 
datainsamlingen bearbetas. Arbetet med analysen är svårt p.g.a. att det är en helhetsbild som 
skall framträda ur den stora mängden av datainsamling. Det insamlade materialet skall 
organiseras, tolkas och struktureras genom bearbetningen (Backman, 2006).   
 

4.1 Urval 
 
För att få en förförståelse av arbetssätt och tankesätt gjorde vi under våren 2007 ett antal 
studiebesök på Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige och även förskolor i Reggio 
Emilia Italien. En provintervju gjordes för att sedan kunna utveckla och revidera frågorna för 
att svara mot vårt syfte. Utifrån intrycken från studiebesöken och provintervjun formades 
intervjufrågorna (bilaga 2,3) och observationsmallen (bilaga 4).  
 
Datainsamlingen består av intervjuer med sex pedagoger och fyra rektorer. Rektorerna är 
knutna till de förskolor som pedagogerna arbetar på. Även sex miljöobservationer på sex 
förskolor ingår i datainsamlingen, för att belysa arbetssätt och tankesätt kring miljön som 
”den tredje pedagogen”. I Italien ingår pedagoger, barn, föräldrar, lokalvårdare, eventuell 
kökspersonal eller vaktmästare som en helhet i Reggio Emilias pedagogiska filosofi men i 
vårt urval ingår inte alla dessa personer då studiens syfte är att se den pedagogiska 
verksamhetens arbetssätt och tankesätt ur pedagogens syn och rektorns tankesätt kring 
organisation.  
 
Förskolorna i urvalet ligger i olika kommuner i Västsverige. Vid sökning på Internet fick vi 
upp cirka tjugo förskolor som presenterar sig som förskolor med Reggio Emilia inspirerat 
arbetssätt. Ett antal förskolor som vi fann hade ännu inte startat sin verksamhet och andra 
ansåg vi låg för långt bort. Dock ville vi ha en viss geografisk spridning på förskolorna då vi 
anser att vi får en bredd av förskolor som inte är inspirerade eller påverkade av varandra. Vi 
ansåg också att det var viktigt att förskolorna var nya för oss som intervjuare och att den 
information vi hade om förskolorna var begränsad till den text på hemsidorna där förskolorna 
presenterat sig.  
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4.2 Intervju 
 
Lantz (2006) menar att ett problem eller en frågeställning är utgångsläget för en 
datainsamling. Valet av metod är viktigt då det skall svara på syftet i undersökningen. Den 
öppna intervjuns frågor fångar respondentens egna definierade uppfattning och upplevelser av 
ett fenomen. Data som samlas in har fångat respondentens subjektiva fria beskrivning och 
tankar. De strukturerade intervjuernas utgångspunkt är att ämnet är känt av respondenterna 
och syftet är att uppfattningar och upplevelser av på förhand fastställda. Utifrån vårt syfte har 
vi valt den halvstrukturerade intervjuformen, där båda formerna finns med, för att kunna dra 
slutsatser av kvaliteterna som utgör de fördjupningar som intervjuaren anser meningsfullt som 
i vårt fall berör Reggio Emilias pedagogiska filosofi (Lantz, 2006).  
 
Lantz (2006) skriver att intervjun är ett samspel mellan två personer med olika roller. 
Respondentens svar är materialet för analys, där av blir intervjuaren den som styr 
utvecklingen av intervjuns riktning. Det är viktigt att den som intervjuas får uttrycka sina 
tankar, vilket enklast görs vid en god miljö som skapats av intervjuaren, menar Lantz (2006). 
Vidare skriver Lantz att för att få ett bra intervjumaterial krävs noga övervägda frågor som 
hjälper till att fånga respondenternas uppfattningar om ämnet (Lantz, 2006). 

4.2.1 Genomförande av intervjuerna 
 
Intervjuerna har skett på slumpmässigt utvalda förskolor där rektorerna tillfrågats och de har 
sedan utsett pedagoger för intervjuerna. Före påbörjandet av intervjuerna skickades ett 
missivbrev (bilaga 1) ut till respondenterna efter att de kontaktats per telefon. Där klargjordes 
syftet med intervjuerna och information om de ansvariga för studien. Intervjuerna har 
antecknats och bandats för att fånga intervjupersonens uppfattning. Under våra intervjuer har 
två av oss deltagit varav den ena har intervjuat respondenten och den andra fört anteckningar. 
Resultatet bygger på anteckningarna och citaten är hämtade från anteckningarna. Catharina 
gjorde intervjuer med två rektorer och två pedagoger, Anna-Karin gjorde intervjuer med en 
rektor och två pedagoger och Ann-Margreth gjorde intervjuer med en rektor och två 
pedagoger. Dessa intervjuer har varit frivilliga och allt material kommer att sparas på 
oåtkomlig förvaringsplats efter bearbetning. 
 
Då intervjuerna skett på för oss okända förskolor och skolor har valet av lämplig intervjuplats 
lagts på respondenten. Valet av platsen under intervjuerna har inte alltid varit väl anpassad 
och med det som följd blev ljudkvalitén försämrad vid vissa bandupptagningar, även störande 
moment som bi-ljud och avbrott av kollegor på förskolan har förekommit. Vi valde att ändå 
fortsätta dessa intervjuer då anteckningarna är av den största vikten och bandupptagning 
endast som komplement. Varje intervju påbörjades med ett tack för respondentens deltagande 
och en försäkran om att informationen från missivbrevet framkommit.  
 
Den första frågans innehåll var av öppen allmän karaktär för att skapa en personlig relation. 
Under pågående intervju fick vi ibland ställa om frågan då svaret inte var relevant för frågan, 
eftersom respondenten kom ifrån ämnet eller glömt ursprungsfrågan. Följden av frågorna 
följde intervjuplanen (bilaga 2 och 3) men kunde ibland förändras utifrån respondentens svar. 
En fördel med intervjuerna är att frågor kan konstrueras utifrån varje delområde och syftet 
ringas in enligt Patel och Davidsson (2003) som också tar upp fördelen med intervjun som är 
att det ges möjlighet under intervjun till kompletterande frågor om detta skulle behövas. 
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Den tid vi avsatt för intervjuerna påverkades av respondenten och var ibland inte tillräcklig. 
Intervjun avslutades med ett personligt tack och med tillfrågan om något som respondenten 
ytterligare ville lyfta fram. Respondenterna var positivt inställda till studien och önskade att ta 
del av den kompletta studien.  
 

4.3 Observation 
 
Ordet observation betyder iakttagelse eller undersökning och kommer från latin skriver 
Lökken och menar vidare att observatörerna måste fokusera på vissa företeelser i vårt fall 
miljön och avgränsa observationsområdet för att få reda på det som svarar på syfte (Lökken & 
Söbstad, 1995).  
 
Miljöobservationen utgår från förbestämda delar av lokaler och material som vi själva 
beskriver i våra anteckningar. Ekholm och Fransson (2006) skriver Vid systematisk planerad 
observation studerar en utomstående observatör t ex en arbetsprocess i dess naturliga 
sammanhang (sid).  Observatören har för att underlätta sitt arbete ett observationsschema som 
anger det som skall observeras. Lökken och Söbstad (1995) menar att det finns olika modeller 
för observationer, två vanliga modeller är den strukturerade och ostrukturerade observationen. 
Den strukturerade observationen passar när det är förbestämt vad som skall observeras och att 
det även kan finnas en mall att följa. Ostrukturerad observation innebär att observationen sker 
spontant och det är vad som sker just nu som det läggs fokus på (Lökken & Söbstad, 1995). 
Vi valde att genomföra en strukturerad observation med hjälp av en observationsmall (bilaga 
4) där utformningen, materialets tillgänglighet och användningsområden av miljön stämde in i 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi, där miljön anses vara ”den tredje pedagogen”. Utifrån 
noggrann planering genomfördes sex miljöobservationer.  

4.3.1 Genomförande av observationerna 
 
Efter tidigare studiebesök våren 2007 på italienska och svenska förskolor hade vi en klar bild 
av vad vi skulle observera i miljön. Genom dessa studiebesök hade vi sett på likheter och 
olikheter mellan de olika miljöerna, vilket blev vårt utgångsläge. 
 
Vid telefonkontakt med rektorerna och pedagogerna, tillfrågades de om vi i samband med 
intervjuerna fick lov att göra miljöobservationer. Detta fick vi klartecken till av samtliga 
deltagare. Tre av förskolorna var förskolor med endast en avdelning medan de andra tre hade 
flera avdelningar och där gjordes avgränsningar till att observera endast den avdelning där den 
intervjuade pedagogen var verksam. Inga pedagoger eller barn observerades, utan enbart den 
fysiska miljön inne och ute. En observatör gick runt på förskolan och observerade den 
avdelning tillhörande pedagogen som intervjuats under tiden intervju pågick. Utemiljöerna 
observerades genom att vi gjorde en skiss över miljön, men i resultatet valdes detta underlag 
bort då endast en respondent nämnde utemiljön i intervjun. 
 
Förskolorna har sett väldigt olika ut både i storlek och i inredning vilket har gjort det svårt att 
beräkna hur lång tid observationen skulle ta. På en del förskolor hade inte informationen om 
vårt besök framkommit till övriga pedagogerna som arbetade på avdelningen, vilket gjorde att 
vi ibland kände oss i vägen. Vi turades om att genomföra observationerna. 
 
Observationsmallen(bilaga 4) gjordes för att begränsa vår observation av miljön. Vi lade 
fokus på användningsområdena som väggar, golv och tak. Vi tittade på placering av möbler, 
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val av möbler, höjder och nivåer samt avgränsningar och användningsområden i lokalerna. 
Förskolornas val av material och placering av dokumentation ingick också i observationen. 
Observationsmallen fylldes noga i genom anteckningar över varje enskilt rum.  
 

4.4 Forskningsetik 
 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om informationskravet och utifrån det har alla pedagoger och 
rektorer fått ett missivbrev (bilaga 1) som skickats efter en överenskommelse om att delta. I 
missivbrevet (bilaga 1) har information om syftet med forskningen och uppsatsen givits. 
Respondenterna har informerats om hur datainsamlingen kommer att användas i studien, 
enligt nyttjandekravet. Intervjuerna har bandats och behandlats helt konfidentiellt, enligt 
konfidentialitetskravet. Av etiska hänsyn har namn och institutioner avkodas, för att den som 
läser inte skall kunna identifiera personer och institutioner. Samtliga intervjuer var frivilliga, 
enligt samtyckeskravet och de medverkande har själva bestämt över sina svar. All form av 
deltagande kan avbrytas om respondenten önskar så och insamlat material kommer då att 
förstöras. Efter bearbetning och avkodning kommer datainsamlingen att förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan tillgå den (Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, 2002). 
 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Under intervjutillfället var två personer närvarande för att höja tillförlitligheten. En person 
ställde frågor och de andra antecknade intervjusvaren samtidigt som intervjun bandades för att 
styrka och komplettera anteckningarna. Bandinspelningar utgör en form av tillförlitlighets 
källa då de kan spelas upp flera gånger. Genom att vi har genomfört en provintervju har vi 
kunnat revidera våra frågor för att utveckla dem så att de blivit tydliga och fångat syftet i vår 
studie. Under provintervjun kunde vi också känna på och få förslag på hur en bra utformning 
av intervjusituationen bör arrangeras. Lantz (2006) menar att En väl genomförd intervju skall 
möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och 
användbara…. Under våra intervjuer har vi skapat de förutsättningar som behövs för att nå 
detta mål då vi före intervjuerna har haft telefonkontakt med respondenterna angående 
passande miljö. Vi utgår från att respondenterna har gett oss ärliga svar på våra frågor under 
intervjun då de inte fått tillgång till frågorna som ställts. Detta innebär att de inte har haft 
möjlighet att konstruera svaren utifrån annan källa.  
 
När det gäller miljöobservationerna fick vi före intervjuerna på de olika förskolorna en 
rundvandring där vi alla iakttog miljön. Detta ledde i vissa fall till en komplettering av 
miljöobservationen. Eftersom vi alla tre skribenter iakttagit miljön anser vi studien tillförlitlig. 
 

4.6 Analys/bearbetning 
 
Vid resultatanalysen läste vi igenom alla anteckningarna från intervjuer och lyssnade igenom 
ljudupptagningarna på de ställen där vi behövde komplettera anteckningarna. Vårt första steg 
var att göra mindmaps utifrån varje intervjufråga där svaren noggrant skrevs ner för att se om 
vi hittade röda trådar. Ytterligare en bearbetning gjordes och det var att vi sammanställde 
svaren från anteckningarna under olika kategorier utifrån våra intervjufrågor som vi hade 
kategoriserat. Vi sökte nya kategorier och vi fann ett flertal mindre kategorier. I bearbetningen 
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arbetade vi ihop kategorier som visade sig vara nära varandra och därför bildade de en 
kategori. På så sätt fick vi till slut fyra huvudkategorier utifrån de femton som vi haft tidigare 
under bearbetningen. Nästa steg i bearbetningen var att skriva ut intervjusvaren på datorn 
under respektive kategori. Under de olika kategorierna lades de intervjusvar som svarat på 
frågan, både som citat och som en sammanställning.  
 
De fyra huvudkategorierna blev barnsyn, organisation, arbetssätt och miljö. Ryen (2004) 
menar att detta är vårt sätt att se på kategorier som framträtt, andra forskare skulle kunna hitta 
andra kategorier ur datainsamlingen. Genom processen då kategorierna framträtt hjälper 
forskaren att fokusera på innehållet. Patel och Davidsson (2003) skriver att genom att hitta en 
djupare lärdom och se en helhetsbild, det är syftet med den kvalitativa bearbetningen (Patel & 
Davidsson, 2003).  
 
Samtliga respondenter döptes till en bokstav där den rektor och pedagog som tillhör samma 
förskola. Under analysen av miljöobservationerna har även förskolorna döpts med en bokstav 
som överensstämmer med pedagog och rektor. Detta gjordes för att kunna se mönster, 
skillnader och likheter.  
 
Sammanställning av intervjuerna är en löpande text där vi försöker beskriva de olika 
pedagogernas uppfattningar av Reggio Emilia pedagogiska filosofi. Ryen (2004) skriver att 
genom aktiviteterna betrakta, reflektera och analysera drar forskaren sedan slutsatser vilket 
görs traditionellt i en kvalitativ analys.  
 
Observationsmallen låg till grund för miljöobservationen. Observationerna bearbetades 
genom en noggrann granskning och beskrivning av de likheter och olikheter som observerats. 
Syftet med miljöobservationerna var att använda de som kompletterande information till våra 
intervjuer. Precis som allt intervjumaterial skall miljöobservationerna förvaras oåtkomligt 
efter bearbetning.  
 
I miljöobservationens mall har vi utgått från vissa delar som har analyserats och sedan 
kategoriserats till nya huvud grupper utefter gemensamma faktorer i resultatet. Lökken och 
Söbstad (1995) säger att med en kvalitativ observation görs observationer av aspekter eller 
delar som tillsammans sätts i ett sammanhang och formar en helhetsbild. De kategorier som 
förskolorna har gemensamt är val av möbler och material samt tillgänglighet, 
sinnesupplevelser, rum i rummen och dokumentation enligt vår studie. Med material menar vi 
ett sådant material som kan användas till estetiska uttryckssätt och annan konstruktion. Vid 
val av möbler har vi valt att se på bord och stolar då det är av stor betydelse i Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi och synen på miljön som ”den tredje pedagogen”. I stycket om olika 
sinnesupplevelser lyfter vi material som stimulerar våra sinnen. Rum i rummen innebär att 
förskolan har avgränsningar och hörn som tydligt visar användningsområde. Alla förskolor 
har någon variant av lekhall, lektorg, allrum vi har valt att kalla alla dessa rum för piazza då 
detta symboliserar olika möten i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det har inte 
framkommit om någon av de undersökta förskolorna benämner detta rum som piazza. 
Kategori dokumentation handlar om var den finns, för vem och vad den innehåller. 
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5. Resultat 
 
Nedan följer en analys av vad rektorer och pedagoger har svarat kring deras barnsyn, 
arbetssätt, organisation och miljön. Pedagogernas barnsyn återspeglas i deras arbetssätt och i 
rektorns svar om organisationen som är stöttepelaren i de svenska Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna i studien. Miljön benämns som den tredje pedagogen vilket ingår i Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi där miljön hjälper barnet att utvecklas. I miljöobservationerna 
lyfter vi delar som lyfts i litteraturen kring Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

5.1 Barnsyn 
 
Gemensamt för alla pedagoger är deras tankesätt kring barnet. Pedagogerna beskriver barnet 
som kompetenta och självständiga. Vidare säger pedagogerna att alla barn har förutsättningar 
och erfarenheter att arbeta med och att pedagogen skall se och lyssna på barnen för att kunna 
utmana barnet i sin utveckling.  

5.1.1 Kompetenta barnet 
… att man ser barns kunnande och kompetens lyfter rektor D fram från Reggio Emilia 
pedagogiska filosofi och liknande svarar pedagog D som … utgår ifrån att alla barn kan. 
 
Barn har hundra språk säger pedagog C3, vi måste bara se vad barnen säger och fortsätter … 
att barn kan mer än man trodde förut och pedagog C2 säger att … lyssna, vad säger de och 
fråga hur de tänker?  
 
Rektorerna ser också barnen som kompetenta och att alla barn har möjligheter efter deras 
egen kunskap. Rektor B lyfter specifikt vikten i att det tar längre tid för vissa barn, men att 
alla barn kan. Detta kan jämföras med pedagog A som säger … att det lilla barnet är en 
enskild individ som kan, en egen person.  

5.1.2 Människosyn  
 
Rektor C menar att barnsynen framkommer genom att forska på barnet idag i dagens 
samhälle. Pedagog C1 sammanfattar sitt tankesätt kring barnsynen på följande sätt Det 
handlar om ens hela människosyn och vilken samhällsmedborgare man vill ha i samhället och 
fortsätter med att grunden som läggs har de förhoppningsvis med sig.  
 
Pedagog B menar att hon sällan pratar om hela gruppen utan om den enskilda individen och 
önskar att ett barn får med sig stark självkänsla från tiden på förskolan.  
På frågan om vad ett barn får med sig från Reggio Emilias pedagogiska filosofi svarar 
pedagog D att de ser på sig själva som dugliga individer. Jag duger som jag är. 

5.1.3 Sammanfattning 
 
Barnsyn är för pedagogerna i intervjuerna ett begrepp i tankesättet och arbetssättet som 
används för att förtydliga för andra, att människosynen även gäller för barn och inom Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi. Man särskiljer inte på barnsyn och människosyn, då barn är 
människor som skall bemötas med samma förhållande och respekt som vuxna. Pedagogerna 
beskriver hur de ser barnet som kompetent. 
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5.2 Organisation 
 
Organisationen handlar om hur de svenska Reggio Emilia inspirerade förskolorna i studien 
blev influerade och började arbeta utifrån denna filosofi, enligt rektorerna. Det handlar om att 
kunna anpassa arbetssätt och miljön efter barngruppen för att kunna möta barnen i deras 
utveckling. Pedagogerna och rektorerna berättar även om olika former av fortbildning som 
erbjuds och stöd till det pedagogiska arbetet.  

5.2.1 Hur förskolan blev inspirerad av Reggio Emilia 
 
Det finns många olika vägar in i en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Rektor A säger att 
den Reggio Emilia inspirerade avdelningen är uppstartad utav tidigare personal och säger 
vidare att … jag tilltalas mycket av den pedagogiska filosofin. På rektor D:s förskola var det 
pedagogerna som startade upp förskolan med inspiration från Reggio Emilia. Rektor D säger 
att … jag har inte varit delaktig i utvecklingen innan, jag är ny i arbetet här. 
 
Rektor B berättar om hur det egna intresset för Reggio Emilias pedagogiska filosofi startade 
under utbildningen till förskollärare … det fanns en engagerad lärare på utbildningen. På 
rektor B:s förskola hade den tidigare rektorn bestämt att förskolan skulle vara Reggio Emilia 
inspirerad, och rektorn beslutade då att börja om från början då det är viktigt att börja 
tillsammans och inte bestämma uppifrån. Rektor C startade upp förskolan och dess inriktning 
tillsammans med pedagogerna efter att samtliga varit i Italien.  

5.2.2 Åldersgruppering av barnen 
 
Barngrupper på förskolorna i studien är både ålderhomogena barngrupper och åldersblandade 
grupper, men pedagogerna är förespråkare för åldershomogena grupper. Pedagogerna anser 
att det är lättare att anpassa miljön och arbetssättet om grupperna är åldershomogena. Pedagog 
C1 säger följande … det är bra att möta barnen, alla är på samma nivå. Även pedagog B 
säger … att dela upp arbetet blir lite enklare. Pedagog C2 säger att fördelen med 
åldersindelning är att … de stora barnen kan spara sina konstruktioner.  
 
Pedagogerna C3 och D som arbetar på 1-5 års avdelning säger att det är svårt att anpassa 
miljön och arbetssättet till alla barns förutsättningar pga. ålderspridningen. Pedagog D arbetar 
dock i olika grupper i sitt temaarbete, då barnen delas in i små-, mellan- och stora 
barnsgruppen. Pedagog C3 tycker att … det är jobbigare att organisera arbetet med gruppen 
men fördelar har det också att de stora hjälper små. På förskolan med en barngrupp mellan 1-
3 år såg pedagogen A barngruppen med … små barn som homogen. 
 
Rektor C säger att det bara är positivt med … åldersrena grupper och att blandade åldrar … 
blir mer splittrade. Rektor D menar att … åldersindelningen 1-5 år beror på att det bara 
finns en avdelning och förklarar att det styrs av behovet. 

5.2.3 Fortbildning 
 
Fortbildning finns på alla förskolorna och samtliga pedagoger nämner någon form av allmän 
fortbildning eller Reggio Emilia inspirerad fortbildning. Exempel på detta är kurser, 
arbetsplatsträffar (APT), läsa litteratur eller reflektionstid och diskussioner. Detta tar även 
rektorerna upp att pedagogerna får.  
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Pedagog A säger att rektorn skall ta reda på mer om en högskolekurs om Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi. 
 
Samtliga pedagoger ingår i någon form av nätverk. De två pedagogerna A, B ingår i ett 
kommunalt nätverk för fortbildning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Pedagog D 
ingår i ett allmänt nätverk där tre förskolor samarbetar. Pedagogerna C1, C2, C3 ingår i ett 
nätverk som finns i distriktet och har samarbete med samordnaren i Italien. Pedagog C2 säger 
om samarbetet med samordnaren från Italien att det har utvecklat tankarna på så att 
pedagogerna … tänkte förr att man bara skall lyssna på barnet. Nu lyssnar vi in och 
utvecklar.  
 
En rektor A ingår i ett allmänt nätverk för skolledare. De andra tre rektorerna nämner även 
nätverk, men inte hur de deltar. Rektor D säger att … vi får se om jag lyckas med nätverk och 
syftar på att utveckla nätverket. 

5.2.4 Stöd till det pedagogiska arbetssättet 
 
Alla rektorer står bakom Reggio Emilias pedagogiska filosofi och stödjer detta tankesätt och 
arbetssätt och samtliga pedagoger känner detta stöd av rektorerna på förskolorna, men på 
olika sätt. Pedagog D säger om de tidigare rektorerna att … de har stöttat men inte varit 
engagerade. 
 
Pedagog C2 säger att rektorn C är eldsjälen och är intresserad av det som pedagogerna gör, 
samt ger dem komplimanger även om det finns många avdelningar. Pedagog C1 säger om 
rektor C:s stöd att rektorn är … mån om att vi skall få utvecklas och uppmuntrar att vi är 
professionella och fortsätter med att … det är viktigt att ha en bra ledare . Pedagog C3 talar 
om samma rektor med orden att denne … brinner för detta. Rektorn är jättebra. 
 
Rektor A stödjer sina pedagoger genom att vara närvarande och står bakom personalen i sin 
yrkesroll och ger ett exempel … jag stöttar genom att finnas på föräldramöten, medan rektor 
C stödjer sina pedagoger genom medarbetarsamtal och gruppsamtal. Vi arbetar med vad 
pedagogerna vill, men även att ge och ta, säger rektor C. Rektor D stödjer arbetssättet … 
genom att komma med frågor och uppslag, som skall ge en uppmuntran.  
 
Samarbetet mellan pedagoger och rektor skall ske tillsammans och inte bestämmas uppifrån 
säger rektor B, vidare säger rektor att … det skall vara roligt att gå till jobbet och att 
pedagogerna känner att de vill jobba på detta sätt och fortsätter med att som rektor kan man … 
inte få med alla på tåget, men de flesta. 
 
Läroplanen är ett stöd till det pedagogiska arbetssättet och samtliga rektorer lyfter fram 
läroplanen och anger att den bland annat bygger på Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
Rektor B säger att … läroplanen bygger på Reggio Emilias tankar. Rektor D säger att Reggio 
Emilia stämmer överens med läroplanen. 

5.2.5 Sammanfattning   
 
Alla de olika förskolorna som undersökts har på olika sätt blivit inspirerade av Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi i sin verksamhet. När det gäller åldersindelningen i barngruppen 
tycker alla pedagoger att åldershomogena barngrupper är det ultimata. Samtliga pedagoger 
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ingår i någon form av närverk och får fortbildning. Pedagogerna tycker att deras rektorer 
stödjer deras arbetssätt och rektorerna lyfter stödet av läroplanen Lpfö -98. 
 

5.3 Arbetssätt 
 
Pedagoger och rektorer säger att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi innebär 
att utmana och handleda barnen. Ansvaret för arbetssättet och det gemensamma 
förhållningssättet ligger på hela organisationen det vill säga pedagoger och rektorer.  
Arbetssättet är nytt för pedagog A eftersom förskolan är en ny arbetsplats sedan drygt två år 
tillbaka, pedagogen säger att det finns mycket bra tankar och idéer inom Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi. Vad som har förändrats i pedagogens tankesätt är att pedagogen blivit 
lugnare, ger barnen tid och hittar nya sätt att utmana barnen i förhållande till arbetssättet på 
tidigare arbetsplatsen.  
 
Pedagog C1 vill veta hur barnen uppfattar sin verklighet genom att vara nyfiken. Vidare 
berättar pedagogen att tankesätt och förhållningssätt gentemot barnen har förändrats. 
Pedagogens arbetssätt innebär att lyssna på barnen och se vad de kan göra själva, handleda 
dem genom ansvar och låta dem tänka själva. Pedagog C1 säger … hur jag förhåller mig till 
barnen som pedagog är en viktig reflektion och det är viktigt att låta barnen få använda sina 
språk. Även pedagog C3 säger att arbetssättet har förändrats genom att denne lyssnar mer till 
barnen och inte arbetar efter färdiga mallar utan barnen skapar själva av materialet som finns 
på förskolan.   
 
Pedagog C2 arbetssätt innebär att uppmuntra barnen att hjälpa varandra och att … utmana 
barnen till att prova själva och att ställa frågor . 
 
Det gäller att inte fastna i sitt arbete utan att vidareutvecklas … att sträva åt samma håll i 
arbetslaget, annars går det inte säger pedagog D. Denna pedagog kan inte tänka sig att arbeta 
på något annat sätt än Reggio Emilias pedagogiska filosofi, då … arbetssättet har blivit 
naturligt.  
 
Rektor B säger att pedagogen … skall vara en medforskare och handledare som inte ger 
barnen svaret som de skall hitta själva. Rektor D anser att kreativ personal som är lyhörda är 
viktigt. 

5.3.1 Dokumentation 
 
Dokumentationen uppges som ett arbetssätt att följa upp barns utveckling. Pedagog A säger 
att dokumentationen sker med fotografier och pedagog B säger att … dokumentationen 
skickas hem i bokform och fortsätter med att säga … dokumentationen om utvecklingen 
hamnar i en portfoliopärm. Pedagog D dokumenterar mycket och har dokumentationspärmar 
samt dokumentation uppsatt på väggar. Förr tog det onödig tid. Nu använder vi annan 
dokumentation som arbetats om säger pedagog C3. 
 
Samtliga rektorer ger sitt stöd för dokumentationen. Rektor A säger att hon tilltalas av 
dokumentationen. Rektor D säger att … dokumentationen har utvecklat mig och miljön från 
Reggio Emilia. Rektor B lyfter fram att … genom dokumentationen ser vi vad mycket vi gör 
men tiden begränsar till att dokumentera och reflektera. Rektor C menar att dokumentationen 
är ett verktyg. 
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Fem av pedagogerna anger portfolion som ett arbetssätt där barnets utveckling följs och ger 
exempel på hur portfolion används och att den skall vara till för barnen. Pedagog A säger att 
portfolio … skall vara till för barnet och exempel på vad som kan finnas med i portfolion är 
om barnet klarar av att klättra på en stol, cykla eller tvätta händerna och när barnen slutar på 
förskolan följer pärmen med dem hem. Pedagog C1 säger att i portfolion vill pedagogerna 
synliggöra med bild, processen i lärandet och visa barnen vad de har gjort och lärt sig.  
 
Pedagog C1 säger att … du måste välja ut vad du väljer dvs. att pedagogerna väljer ut 
materialet till portfolion och har reflektionskvällar för portfolion. Även pedagog C2 arbetar 
med portfolio och säger att … vi följer barnets utveckling genom att observera. Pedagog C3 
lyfter fram att … portfolioarbetet är under arbete.  
 
Barnets utveckling följs av pedagogerna C1,C2 och C3 genom IUP11 (individuell 
utvecklingsplan) som är en skriftlig plan över barnets utveckling. Denna plan görs i samarbete 
mellan pedagog och vårdnadshavare. IUP innehåller vilka insatser som skall finnas för att 
barnet skall nå vissa mål, vilket skrivs en gång om året, men revideras varje höst.  
 
Utifrån miljöobservationerna på alla sex förskolor finns dokumentation uppsatt i både låg och 
hög nivå. Förskola A har dokumentation av projekt och teman uppsatta på väggarna i piazzan 
för både barn och vuxna. Förskola B har dokumentation i alla rum både om projekt och teman 
för både vuxna och barn. På förskola C1 finns dokumentation om projekt och teman både för 
barn och vuxna mest i entrén. Förskola C2 har dokumentation av projekt och teman i alla rum 
både för barnen och för vuxna. På förskola C3 använder man sig utav ett vitrinskåp där 
barnens alster ställs ut och dokumentation av projekt och teman finns på elementet i entrén för 
både barn och vuxna. Förskola D har dokumentation i entrén och lekrummet samt på piazzan 
av projekt och teman för barn och vuxna. 

5.3.2 Vårdnadshavare 
 
På de undersökta svenska Reggio Emilia inspirerade förskolorna handlar kontakten om 
information mellan förskola och vårdnadshavare. 
 
Pedagog A önskar mer intresse från vårdnadshavarna om vad barnen faktiskt kan men menar 
vidare att när barnen blir större blir vårdnadshavarna mer intresserade av barnens färdigheter. 
Pedagogen tycker att vårdnadshavarna endast vill veta hur barnen har haft det under dagen. 
 
Samarbetet med vårdnadshavarna handlar mer om det praktiska enligt pedagog B. Kontakten 
sker genom månadsblad och ”öppet hus”. Pedagogen B ger också exempel på olika möten där 
vårdnadshavaren har inflytande över verksamheten eller där information ges. 
I kontakten med vårdnadshavarna vill pedagog C1 uppmana vårdnadshavarna att de skall 
stanna upp och inte ha så bråttom vid hämtning och lämning av barnet samt att ha tid för 
barnet under denna stund utan att stressa. Vårdnadshavarna har varit aktiva i verksamheten 
och fått känna sig delaktiga genom att ha deltagit i skapande verksamhet på förskolan.  
 
Pedagog C2 anser att en dialog med föräldrarna är viktig och därför försöker pedagogerna 
möta vårdnadshavarna i hallen då de hämtar eller lämnar barnen. Det skall vara tryggt för 
föräldrarna att lämna sina barn på förskolan. Pedagogen jobbar på relationerna mellan sig och 

                                                 
11 IUP (individuella utvecklingsplan) av Skolverkets allmänna råd 2005. Grundskoleförordningen 7 kap, §2.  
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vårdnadshavarna … är inte föräldrarna trygga med förskolan är inte barnen det heller, säger 
pedagog C2.  
 
Pedagog C3 säger att kontakten till vårdnadshavarna är bra och att de känner sig spontant 
välkomna in på besök, vårdnadshavarna kommer in och sätter sig en stund. Föräldramöten, 
utflykter, utvecklingssamtal, drop-in-fika och luciafirande är andra exempel på möten med 
vårdnadshavare men pedagog säger att … vet inte om alla förstår den pedagogiska filosofins 
mening.  
  
Italien har pedagogerna en annan form av kontakt med vårdnadshavarna än i Sverige, säger 
pedagog D och fortsätter vidare att pedagogerna på förskolan uppmanar vårdnadshavarna att 
tala om dagen och skriva ner innehållet, men det händer inte så ofta. Exempel på möten med 
vårdnadshavare är ”öppet dag” på förskolan, julfest, sommarfest och utvecklingssamtalen. Det 
har hänt att någon vårdnadshavare har bjudits in på grund av ett temaarbete. Pedagogen D 
säger att … det är svårt att tillgodose allas behov utan man får hitta en gyllene gång och 
försöka tillmötesgå de flesta. 
 
På frågan om vilken respons vårdnadshavarna ger, svarar rektor A att ingen respons från 
vårdnadshavarna kommer fram men rektor B och C får respons från vårdnadshavare. Det 
finns föräldrar som bara vill ha in sina barn här, säger rektor B. Rektor C får respons från 
vårdnadshavarna och vid kvalitetsredovisningar får verksamheten … hög nöjd index. Rektor 
D uppger att kontakten med vårdnadshavarna är liten och att det är … föräldrarna emellan 
som upplyser om förskolan och arbetssättet.  

5.3.3 Sammanfattning 
 
Pedagogernas arbetssätt med barnen görs genom att utmana barnen, ställa frågor, handleda 
barnen och låta de prova själva. Det är den egna reflektionen som gör pedagogerna lyhörda på 
ett naturligt sätt. Pedagogerna ser dokumentationen som ett verktyg i arbetet med att följa upp 
barnens utveckling, vilket fanns synligt på samtliga förskolor. Kontakten mellan de 
undersökta förskolorna och vårdnadshavarna sker till störst del genom föräldramöten, 
utvecklingssamtal och olika tillställningar. 
 

5.4 Miljön, den tredje pedagogen 
 
Nedan följer en resultatsammanfattning av intervjusvaren och de sex miljöobservationer som 
gjordes på de förskolor som pedagoger och rektorer arbetade på. Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi lyfter betydelsen av val av möbler, olika material, rummens olika funktioner, 
sinnesupplevelser och hur förskolorna visar sin dokumentation eftersom miljön skall fungera 
som ”den tredje pedagogen”. 

5.4.1 Innemiljön 
 
I intervjuerna med pedagogerna lyfter man främst innemiljön och dess betydelse för Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi. Rektor D beskriver miljön som den tredje pedagogen och att 
man använder sig utav de resurser som finns och gör det bästa av miljön. Pedagog C1 säger 
att … miljön hjälper också till i organisationen och fortsätter … hur kan vi organisera vår 
miljö så att det blir lättare att som vuxen vara nära dem? vilket pedagogen syftar till barnen. 
Pedagog C2 säger att … hitta ett fungerande sätt med miljön på förskolan och konstaterade 
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vidare att … höga bord tar plats, små barn behöver då hjälp med att sätta sig därför behöver 
miljön ständigt förändras.  

5.4.2 Val av möbler och material samt tillgänglighet 
 
På samtliga sex förskolor finns stolar och bord både i hög och i låg nivå. Förskola A använder 
höga matbord och låga bord i målarrum. Förskola B har låga matbord och arbetsbord samt i 
ateljén och piazzan. På förskola C1 finns både ett högt och ett lågt matbord. Denna förskola 
har även ett lågt bord i ateljén och i piazzan. Förskola C2 har låga bord i piazzan, arbetsrum 
och som matbord. Dock finns det ett högt bord på toaletten för arbete med lera. På förskola 
C3 finns det låga bord i ateljén och i arbetsrum men ett högt bord i köket. Förskola D har lågt 
bord i arbetsrum men höga matbord i piazzan. 
 
Rektor C tycker att barn behöver en miljö som passar åldern. Miljöanpassningen gör att barnet 
kan göra så mycket som möjligt självständigt tycker rektor A. Rektor B säger att miljön skall 
vara utmanande med olika saker och att varje rum skall signalera vad man gör där och 
fortsätter … om ett rum inte används skall man ställa sig frågan varför. 
 
Förskola A, C1 och C3 använder sig utav olika naturmaterial som kottar, pinnar och löv även 
papper, färg och pennor finns med i materialet och allt detta material finns på hyllor i hög 
nivå. Förskola B och D har ett urval av färger, garn, pärlor, papper och pennor som finns på 
hyllor i låg nivå. Förskola C2 har material som pärlor, tyger, garn och piprensare på hög nivå 
sedan finns lera, färg, kartong, naturmaterial, kapsyler och skruvar både i hög och låg nivå. 
 
Materialet skall finnas tillgängligt tycker pedagog A, B och C1 men inte allt framme på en 
gång. Pedagog C1 punkterar att var sak har sin plats och pedagog B säger att … inget material 
finns kvar bara för att finnas. Pedagog C2 berättade om inköp till förskolan … vi köpte 
spegeltrianglar, en till de yngre och en till de äldre barnen, pedagogen ger fler exempel på 
inköp till förskolan som scener i olika nivåer, ljusbord och konstruktionsmaterial. Inköpen 
gjordes efter diskussion i arbetslaget om vilka barngrupper som behöver vad. Även pedagog 
C1 talar om ljusbordet … i lilla rummet finns ljusbordet och barnen är ofta inne där. Annat 
material som pedagogen nämner är återvinningsmaterial som finns tillgängligt för barnen.  

5.4.3 Sinnesupplevelser 
 
Gemensamt för alla sex förskolor är speglar i låg nivå vilket är ett material som stimulerar 
barnens sinnen och ger en annan dimension av ett föremål eller händelse. Speglarna finns 
antingen ovanför arbetsbord eller i en hörna och bildar en vinkel. På förskola A, C2 och C3 
finns även en såkallad spegeltriangel12. Alla förskolorna har ljusslingor eller ljusnät i taket på 
väggar eller i fönster. Förskola A, C1 och C3 har glasprismor hängande i fönster. På förskola 
B, C2 och D finns det ljusbord, men C2 har även projektor och overhead. Förskola A har ett 
bord för vattenlek. Förskola C1 och C2 har runda och triangelformade fönster på låg nivå 
mellan rummen. 
 
 

                                                 
12 Spegeltriangeln består av tre sammansatta speglar som bildar en triangel stor nog för barnen att rymmas i som 
tunnel.  
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5.4.4 Rum i rummen 
 
Pedagog A, B, C2, C3 och D säger att miljön bestäms och förändras utefter vilka behov och 
intressen som barnen har just nu. Pedagog C3 ger en förklaring på detta då hon säger att … 
man ser till barnen och ändrar miljön då man ser att det inte intresserar eller bara blir 
stökigt och fortsätter med att … barnen och vi tillsammans förändrar miljön.  
Ofta blir det rum i rummen för att få flera funktioner enligt pedagog A, B, C2 och C3.  
 
Rum i rummen innebär att förskolan har avgränsningar och hörn som tydligt visar 
användningsområde. Förskolorna A, C3 och D har inga för oss synliga rum i rummen. På 
förskolan B finns spelhörna, utklädningshörna, snickarhörna, ateljé, bil och kapplahörna på 
piazzan. I arbetsrummen finns kontorshörna, experimenthörna, legohörna, riddarborghörna, 
djurhörna, affärshörna, samlingshörna samt en skrivhörna och två scener. Samtliga hörnor 
avgränsas med bokhyllor eller skärmar av wellpapp formade till murar. Förskola C1 har en 
bokhörna och bilhörna på piazzan med skärmväggar som avgränsning. På förskola C2 finns 
en konstruktionshörna, datorhörna, pysselhörna och hörna på toaletten för lera. 

5.4.5 Utemiljön 
 
Enligt pedagog A har utemiljön förändrats genom att de har skapat en öppen miljö och ska 
göra buskage och tunnlar, pedagogen fortsätter med … vi har en tanke i utemiljön. Utemiljön 
används ofta till mycket fri lek men även till projekt enligt pedagog B. På pedagog C2´s 
förskola skall utemiljön färdigställas då allt inte är färdigt ännu. I utemiljön har vi arbetat 
mycket med balansstubbar, samlingsstubbar, en grill plats och fotbollsplan, säger pedagog 
C3, dessutom skall olika platser för lek formas på gården.  
 
I närmiljön besöker pedagog C1 och C2 skogen och 4H gården och pedagog C1 säger … vi är 
mycket ute i skogen eftersom vi har nära till naturen. Vad händer när barnen går i skogen?  
Pedagog C2 använder sig även av biblioteket. Pedagog D tycker att förutsättningarna inte är 
de samma på landet som i staden där man kan gå till olika saker och det gäller att ta tillvara på 
allt man kan av närmiljön och det som finns. 

5.4.6 Sammanfattning 
 
I de svenska Reggio Emilia inspirerade förskolorna i studien skall miljön förändras efter 
barngruppen för att fånga barnets intresse och behov. Materialet skall finnas tillgängligt för 
barnen, men allt behöver inte vara framme utan det gäller att hitta ett fungerande sätt för 
verksamheten. Genom miljöobservationen såg att samtliga förskolor har speglar och material 
finns i låg nivå och har ljusslingor i någon form samt stolar och bord i hög och låg nivå.    
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6. Diskussion 
 
Nedan följer en redogörelse över resultatets slutsats och det vi kommit fram till. Vår 
metoddiskussion innehåller olika för- och nackdelar av tillvägagångssättet. I 
resultatdiskussionen lyfter vi fram våra tankar och reflektioner kring de olika svaren. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
De intervjufrågor som vi använt oss av hade som fokus att fånga den enskilde pedagogens 
uppfattning och tolkning samt rektorns stöd i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. De svarade 
som enskild pedagog eller rektor och inte som en representant för arbetslaget. Svaren som vi 
fick var en beskrivning av den intervjuades egna uppfattningar men ibland också en tolkning 
av arbetslagets arbete. Under vår analys noterade vi dock att vi i någon fråga haft för stort 
fokus och inte riktat eller begränsat frågan tillräckligt till det område vi sökte information om 
som projektarbete och utemiljön. Alternativet skulle ha varit att vi skulle ha ställt fler 
följdfrågor som vi hade förberett. Intervjuerna täckte inte hela undersökningsområdet kring 
miljön men har kompletterats genom våra miljöobservationer.   
 
De studiebesök vi gjort tidigare i Sverige och i Italien ligger till grund för vår förförståelse av 
miljön och utifrån detta gjordes en observationsmall. Miljöobservationsmallen utgjorde en 
första kategorisering i analysen av miljön. Dessa miljöobservationer kunde ha varit mer 
begränsade och vi skulle i vårt förarbete ha valt ut och tittat på mer utmärkande delar av 
miljön som lyfts i Reggio Emilias pedagogiska filosofi som t.ex. ateljén och piazzan. Det 
insamlade materialet blev stort och omfattande.  
 
Under våra miljöobservationer märkte vi att det uppkom frågor hos oss observatörer som t.ex. 
om hela förskolan skulle observeras eller endast den avdelning som pedagogen 
representerade. Detta gjorde att vi inte på förhand hade tagit ställning och förutspått hur 
observationen skulle antecknas. Besluten fick fattas under och i nära anslutning till 
observationerna.  
 
Utformningen av förskolan blev en begränsning i vår undersökning då den endast bestod av 
en avdelning eller av flera vilket blev svårare att beskriva. Ibland hade vi inte tillgång till att 
observera alla avdelningar och då använde vi oss utav en skiss av brandritningar för att få en 
god överblick över förskolornas utformning. Då vi alla har gjort miljöobservationer är det 
genom olika ögon som observationerna har gjorts. Vi har genom att samtliga av oss har gått 
en rundvandring i de observerade avdelningarna kunnat fylla i och kompletterat den 
gemensamma bilden av miljön. Genom detta anser vi att miljöobservationen kan ligga som ett 
underlag för studiens syfte. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Då vårt syfte med studien var att beskriva sex pedagogers arbetssätt och tankesätt och hur fyra 
rektorer stödjer denna verksamhet gjordes datainsamling genom intervjuer och 
miljöobservationer. Vi var intresserade av att få reda på pedagogernas tankesätt och arbetssätt. 
Pedagogerna beskrev sitt förhållningssätt utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi och vad 
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som har inspirerat dem. I intervjusvaren kom det fram att pedagogernas barnsyn är att se 
barnen som kompetenta och att det pedagogiska arbetssättet utgår ifrån barnens intressen.  
  
Genom intervjuerna med rektorerna framkom det hur de stödjer, uppmuntrar och erbjuder 
pedagogerna fortbildning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det centrala i studien är 
pedagogens tankesätt och arbetssätt i verksamheten, eftersom det är pedagogerna som kan 
förverkliga Reggio Emilias pedagogiska filosofi i det praktiska arbetet, men organisationens 
stöd anser vi vara av stor vikt. 

6.2.1 Pedagogerna 
 
Hälften av alla pedagogerna i intervjuerna har vid ett eller flera tillfällen varit i Italien och 
mött Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Dessa studiebesök har gjorts enskilt eller i 
samarbete med rektorer. Två av dessa pedagoger gick en senare utbildning till förskollärare 
och har under sin utbildning kommit i kontakt med filosofin. Den tredje pedagogen hade 
under 80-talet blivit inspirerad av en vandrings- utställning kring Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi. Av de övriga tre pedagogerna har två bara följt med en process på initiativ av 
rektorerna och den sista pedagogen sökte sig själv till en förskola som drevs utav pedagoger 
för att möta något nytt. 
 
Oavsett pedagogisk bakgrund har alla pedagogerna Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
gemensamt och arbetar inspirerat utifrån den i sin verksamhet. Utifrån pedagogernas 
beskrivningar i intervjuerna ser vi i resultatet att tankesättet är mer tydligt och utvecklat av 
några pedagoger i intervjusvaren. Genom mötet av Reggio Emilias pedagogiska filosofi i 
Italien, där arbetssättet blir synligt, är det lättare att ta till sig en ny kunskap för pedagoger. 
Utifrån det socio-kulturella perspektivet ansåg Vygotskij att genom mötet och samtalet i det 
sociala sammanhanget utvecklar kognitiva processer (Bråten, 2007). Oberoende av bakgrund 
har pedagogerna i sina intervjusvar givit en bild av en gemensam barnsyn. Det är vår slutsats 
att pedagogerna antingen fått sin tidigare barnsyn utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
utvecklad eller fått sin tidigare barnsyn bekräftad. 

6.2.2 Barnsyn 
 
De intervjuade pedagogerna och rektorerna hade alla liknande eller en gemensam syn på 
barnet som självständigt och kompetent. En pedagog uttrycker sin barnsyn med att barnet är 
en egen person och att alla har egna förutsättningar och en egen kapacitet. Två pedagoger 
menar att barnsynen handlar om hela ens människosyn och vilken samhällsmedborgare man 
vill ha.  
 
Gedin och Sjöblom (1995) beskriver Loris Malaguzzis barnsyn av ett rikt och kompetent barn 
som representeras i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Nordin – Hultman (2005) menar i 
sin forskning att en postmodern kunskapssyn förflyttar fokus och tankar beroende på vilken 
pedagogisk syn vi väljer att arbeta utifrån och hur barnen blir sedda. Detta menar vi sker 
genom att det rika och kompetenta barnet lyfts i arbetet med barn när perspektivet är Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi och enligt pedagoger ser barnet på sig själva som dugliga 
individer. Utifrån intervjusvaren har vi beskrivit tankesätt och arbetssättet hos pedagoger som 
arbetar i de svenska Reggio Emilia inspirerade förskolorna i studien, vilket visar att barnsynen 
är utgångsläget för verksamheten. 
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6.2.3 Arbetssätt  
 
I intervjuerna beskriver pedagogerna sitt arbetssätt i den pedagogiska verksamheten med att 
de lyssnar till barnen och utmanar barnen till att utforska. En pedagog menar att de tidigare 
tänkte att de bara skulle lyssna till barnet, men en förändring i tankesättet hos pedagogen har 
skett och nu utvecklar pedagogerna lyssnandet. En annan pedagog anser att det är viktigt att 
reflektera över sitt förhållningssätt till barnen.  
 
Pedagogerna som tillfrågats ser sig själva som medforskare och handleder barnen i sitt 
lärande. Den vuxne skall fungera som en handledare och samarbetet mellan den vuxne och 
barnet är kärnan i lärprocessen anser Vygotskij och menar vidare att ett barn upptäcker något 
spontant men behöver den vuxnes begreppsvärld för att upptäcka kunskapen. Detta sker i den 
närmaste utvecklingszonen, den betecknar skillnaden mellan det som ett barn kan handskas 
med ensamt och det som barnet kan lösa med hjälp av den vuxne (Bråten, 2007, ). 
Bronfenbrenner ansåg att runt barnet finns det olika närmiljöer som påverkar barnets 
utveckling. En närmiljö är förskolan där det sker en växelverkan i samspelet mellan barnen 
och pedagogerna samt mellan barnen, vilket påverkar utvecklingen hos varje individ 
(Andersson 1986). 
 
Emilsson (1998) menar i sin analys där författaren diskuterar begreppet att ”sätta barnet i 
centrum” vilket likställs med det kompetenta barnet, att begreppet kan bli tomma ord och 
ställer sig frågan om detta synsätt sker i verkligheten. Vidare anser Emilsson genom att arbeta 
utifrån ett socialkonstruktivistiskt utgångsläge så sätts barnet i centrum och det blir möjligt att 
se barnet i sitt sammanhang, relation, samspel med andra och i miljön. Fabbi säger att först 
när vi lär oss att lyssna på barnen sätter vi barnen i centrum. Jonstoij och Tolgraven (2001) 
skriver att Reggio Emilias pedagogiska filosofi utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt 
och med det menas att lärandet hos barnet skapas i processer som är föränderliga och att 
kunskapen sker i samspel och i dialog med både andra barn och vuxna.  
 
Hur pedagogerna inom de Reggio Emilia inspirerade förskolorna praktiskt arbetar i ett 
projekt/tema har endast beskrivits utav en av pedagogerna som svarade att det är barnens 
frågor och tankar som för projektet/temat vidare. I våra miljöobservationer har 
projekt/temaarbeten varit synliga i och med deras dokumentation på samtliga undersökta 
förskolor.  
 

6.2.4 Förutsättningar  
 
Vissa pedagoger anser att olika förutsättningar styr möjligheten att arbeta Reggio Emilia 
inspirerat, exempel från intervjusvaren är då barngrupperna inte är åldershomogena och 
lokalerna inte är anpassade efter filosofin.  
 
Att arbeta åldershomogent innebär att kunna anpassa material och utformandet av lokalerna 
till den åldersgrupp som finns på avdelningen. De flesta pedagogerna hade som mål att arbeta 
åldershomogena barngrupper men förskolornas förutsättningar såg olika ut då en del förskolor 
enbart bestod av en avdelning och därför blev barngruppen styrd av behovet vilket resulterade 
i en 1-5 års avdelning. En annan aspekt som lyftes i intervjuerna var att innehållet i 
verksamheten kunde anpassas utifrån den åldershomogena gruppen och rikta projektet/temat 
till barnens erfarenheter och kunskaper. Att som pedagog kunna möta och hitta något som 
barnen gemensamt kan arbeta med blir svårare i åldersblandade grupper angavs i 
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intervjusvaren. En förskola med en åldersblandad barngrupp delade in barnen i grupper under 
temaarbetet, då bildade barn i ungefär samma ålder en grupp. 
Barn i olika åldrar har olika intressen och är på olika utvecklingsnivåer.  
 
I den litteraturen och forskning vi läst och använt oss av hittade vi inget angående 
organisationen om barngruppens åldrar. Enligt Cristian Fabbi har Reggio Emilia förskolor 
provat flera olika åldersgrupperingar men kommit fram till att det är lättare i den 
åldershomogena gruppen att möta alla barn då de är på samma utvecklingsfas och 
anpassningen av verksamheten till barnen blir lättare. Vår uppfattning är att vi inte skall vara 
så fixerade vid åldern av barnet utan ser till sammanhanget och syftet. Vi kan se fördelarna för 
pedagogerna att kunna anpassa och organisera arbetet i förskolan då barngruppen är 
åldershomogen. Nackdelen som vi ser är om barngrupperna blir isolerade ifrån de andra 
åldersgrupperna. Detta kan hindra ett socialt utbyte mellan olika åldersgrupper av barnen. 
Denna utveckling av åldershomogena barngrupper tror vi ha skett på senare år.  

6.2.5 Rektorns stöd 
 
Samtliga pedagoger känner att rektorerna stöttar dem i arbetet på förskolorna, men på olika 
sätt. Exempel på stöd ifrån rektorn är att vara, mån om pedagogerna och att uppmuntra 
pedagogerna till att vara professionella, samt att rektorerna har ett intresse för den 
pedagogiska filosofin. Ett annat stöd ifrån rektorerna är att samtliga pedagoger ingår i någon 
form av nätverk och deltar i olika former av fortbildning.  
 
Genom våra intervjuer och observationer har vi blivit övertygade om att utan ett samarbete 
mellan rektorer och pedagoger är det svårt att profilera en förskola, som specialiserar sig på 
någon pedagogik eller filosofi. En rektor kan inte tvinga fram ett tankesätt och arbetssätt hos 
pedagogerna samtidigt som pedagogerna inte kan starta en förskola utan att ha med rektorn 
som en stöttepelare för verksamheten. Vi har mött alla dessa varianter och kan bara konstatera 
att organisationen är det viktigaste i hela Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  
 
Progettinfanzia i Italien är en organisation som hela tiden är med i verksamheten på 
förskolorna på olika sätt så som handledning, kurser och resurser, denna motsvarighet har vi 
inte sett i Sverige, där organisationen är betydligt mindre. Barsotti (1997) skriver att Det 
verkar som om man måste få en struktur på verksamheten innan man kan fördjupa sig i 
idéerna (sid. 11) och vidare skriver Barsotti att förutsättningarna för förskolorna hänger ihop 
med de pedagoger och övriga förutsättningar som finns, men att förskolorna i Italien ändå 
håller så hög genomsnitts nivå kvalitetsmässigt tror Barsotti beror på den genomtänkta 
organisationen som hänger ihop med den pedagogiska filosofin (Barsotti, 1997).  
 
Bronfenbrenner utvecklingsekologiska teori menade att interaktionen mellan de olika miljöer 
som i detta fall handlar om barnen, pedagogerna och rektorerna samt olika styrdokument 
påverkar varandra och antingen begränsar eller berikar indirekt innehållet i verksamheten och 
påverkar barnets utveckling då de olika närmiljöerna hänger ihop (Andersson, 1986). I vår 
studie ser vi sambandet mellan de olika kategorierna barnsyn, organisation, arbetssätt och 
miljön hur de påverkar varandra i ett mesosystem runt barnet. 
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6.2.6 Miljön 
 
Innemiljön nämndes av flera pedagoger som betydelsefull i det pedagogiska arbetet. Andra 
faktorer i miljön som pedagogerna lyfte under intervjun var val av möbler, material och att 
miljön skall kunna förändras utifrån barnens behov och tillsammans med barnen. En pedagog 
nämnde att med höga bord och stolar blir inte miljön anpassad till barnen så att de själva kan 
använda den. Materiel som används i de olika verksamheterna var spegeltrianglar, ljusbord 
och olika konstruktionsmaterial bl.a. Pedagogerna var eniga om att allt material skall finnas 
tillgängligt för barnen. Om rum inte används av barnen skall pedagogerna ställa sig frågan 
varför, ansåg en pedagog. Flera pedagoger lyfte fram att rum i rummen skapar fler funktioner 
i miljön på förskolan.  
 
Under våra miljöobservationer såg vi att det fanns både höga och låga stolar och bord på 
samtliga förskolor. Det fanns mycket material att använda i form av skapande verksamhet, 
men en del av material var placerat högt upp. Olika materiel som användes för 
sinnesupplevelser var till stor del speglar i olika format främst i låg höjd. Hälften av 
förskolorna hade inga rum i rummen. De förskolor som hade organiserat miljön med olika 
rum i rummen använde sig av bokhyllor och skärmar bl.a. som avgränsning. 
 
Vi förutsåg att miljön skulle var det lättaste att ta till sig och förändra utifrån Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi, då den pedagogiska miljön är synlig för ögat. Vi såg inte att de svenska 
Reggio Emilia inspirerade förskolorna som vi undersökt utnyttjade miljön som ”den tredje 
pedagogen” med synliga användningsområden. Vad vi saknar i miljön är mer 
sinnesupplevelser och en mer lockande och inspirerande miljö för barnens kreativitet. Är det 
en trend med en spegeltriangel frågar vi oss eller symboliserar den Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi? Vi anser inte att det räcker. Tankesättet mot den pedagogiska filosofin 
ser vi som en process som måste utvecklas av varje enskild pedagog och tar därför längre tid 
att förändra. Atelieristan Vea Vecchi beskriver det på följande sätt … här finns vackra 
möbler, men fina möbler kan inte förändra särskilt mycket. Det är i hjärnan det måste ske 
(Jonstoij & Tolgraven, 2001, sid. 61).  
 
Nordin – Hultman (2005) betonar i sin forskning där forskaren studerat svenska och engelska 
förskolors miljöer, hur ett barn agerar och bildar sitt subjektskapande i miljön, vilket blir 
betydelsefullt för pedagogens bedömning av barnet (Nordin – Hultman 2005). Vi tror att 
genom att bejaka subjektiviteten hos barnet, olikheter hos barnen, samarbetet och rättigheter 
kan en pedagog förändra människovärdet i en mer demokratisk riktning, vilket vi anser oss 
finna i Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

6.2.7 Dokumentation 
 
Under intervjuerna av pedagogerna angavs IUP:n som en del av dokumentationen i 
arbetssättet där barnens utveckling följs. En annan del av dokumentationen utgjordes av 
portfoliepärmar vilket fem av pedagogerna uppger i sina intervjusvar. Någon pedagog nämner 
att de vuxna väljer ut portfoliomaterialet.  
 
Genom våra miljöobservationer såg vi dokumentationerna som fanns på väggarna i olika 
höjder på samtliga förskolor. Det som var dokumenterat var olika projekt som pedagogerna 
och barnen arbetat med på förskolorna. Den dokumentation som vi såg i Italien och som vi 
läst om i litteraturen där lärandeprocesser blir synliga, utvecklingen hos barnen och barnens 
interagerande med varandra syns, har inte framkommit på de observerade förskolorna i den 
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utsträckning vi trodde. Gedin och Sjöblom (1995) skriver att dokumentation har för avsikt att 
göra verksamheten synlig för andra som barnen, pedagogerna, vårdnadshavarna och 
samhället, vilket gör det till ett pedagogiskt verktyg. Den pedagogiska filosofin tar upp 
dokumentationen som ett hjälpmedel som för projektarbetet vidare genom diskussion och 
reflektion.  
 
Det har framkommit att pedagogerna ser portfolion och IUP som en stor del av själva 
dokumentationen i arbetet. Under de senaste tre åren har man i Italien valt att ta bort den 
individuella bedömningen, då man anser att det inte är det enskilda barnet man dokumenterar 
utan barnet som samarbetar i en grupp. Malaguzzi sa …it is not so much that we need to think 
of a child who develops himself by himself but rather of a child who develops himself 
interacting and developing with others (Rankin, 2004; 32 (2), sid. 82).  
 
IUP handlar om att bedöma det enskilda barnets utveckling och detta är inget man förespråkar 
i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi anser att dokumentation skall handla om att 
synliggöra barndomens nyfikenhet och upptäckter genom alla sinnen. Det handlar om en 
process och inte en slutprodukt. Är det viktigt att göra en IUP för det lilla barnet i förskolan? 
 

6.3 Slutsats didaktiska konsekvenser 
 
Utifrån den valda metoden som i detta fall är den kvalitativa analysen ur ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv kan vi konstatera att en bra verksamhet behöver en stark 
organisation bestående av en tydlig ledning i detta fall rektorn. Detta får positiva 
konsekvenser för verksamheten och pedagogernas arbete. Om ledningen är otydlig får det 
negativa konsekvenser och hela tankesättet och arbetssättet kan falla. 
 
För att den pedagogiska filosofin skall förankras i förskolan behöver flera olika närmiljöer 
samspela och påverka varandra. Runt barnet finns många olika närmiljöer som påverkar dess 
utveckling och på samma sätt finns det flera olika närmiljöer runt pedagogen som påverkar 
arbetssättet och tankesättet. En positiv didaktisk konsekvens i arbetet på en förskola med 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi är att genom handledning, nätverksträffar och 
pedagogiska samtal föra arbetet framåt mot en gemensam utveckling. En negativ didaktisk 
konsekvens är att utan olika former av samtal och fortbildning i personalgruppen stagnerar 
arbetet mot ett Reggio Emilia inspirerat perspektiv.  
 
En didaktisk konsekvens för det kompetenta barnet som tillbringat förskoleåren på en förskola 
inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och fostrats i att kritiskt granska och ställa 
frågor kan bli problematiskt när barnet börjar skolan där en annan tradition präglar 
verksamheten. Hur kan den traditionella skolan bemöta de barnen som kommer från Reggio 
Emilias inspirerade förskolor utan att släcka lågan och fortsätta att inspirera dem i sitt eget 
lärande?    
 
Att gruppera barnen i åldershomogena grupper på förskolan kan få som en positiv konsekvens 
att det är lättare för pedagogen att möta barnen utifrån ålderns utvecklingsnivå men kan ge en 
negativ konsekvens i form av isolering och begränsning i barnets sociala umgänge då alla 
barn är olika och har olika behov. Detta kan begränsa utbytet av kontakter till den egna 
åldersgruppen enbart. 
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7. Slutord och fortsatt forskning 
 
Vi har gjort denna studie för att få fram information som skall informera och inspirera alla 
med en nyfikenhet och intresse för Reggio Emilias pedagogiska filosofi och belysa hur sex 
pedagoger har valt att tolka och arbetar utefter denna pedagogiska filosofi. I vår studie har vi 
mött respondenter som var i början av processen av tankesättet och arbetssättet mot ett Reggio 
Emilia inspirerat perspektiv. Vi anser att det som gör en verksamhet till att vara inspirerad av 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi är hur pedagoger och rektorer ser på barnet. Utifrån 
barnsynen formar pedagogen sitt arbetssätt och miljön.  
 
Om pedagoger ser sig som färdigutvecklade är detta en motsats till vad Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi står för, då pedagogen skall utvecklas genom att ständigt reflektera över 
sig och sitt arbete. Carlo Barsotti (2005) beskriver Loris Malaguzzi som en sann människa. 
Kanske låg storheten hos Malaguzzi i att han aldrig stannade kvar i någon andlig 
tillfredställelse över sina framgångar och kanske var detta också hemligheten med hans 
pedagogiska framgång. Kvaliteten i Reggio Emilias verksamhet uttrycks nog framförallt i sin 
icke statiskhet, allt är föränderligt därför skrev aldrig Malaguzzi ner sin småbarns pedagogik 
som en metod. Han menade att vi vuxna skulle ställa verktyg och erfarenheter till förfogande 
för barnen, men de fick inte vara statiska och definitiva utan i ständig rörelse för att stimulera 
barns kreativitet (Grut, 2005, red.).  
 
I vårt framtida yrke som förskollärare inser vi att idéer måste förankras hos kollegor genom 
reflektion och samtal för en gemensam utveckling skall ske mot samma mål för att kunna göra 
en pedagogisk kullerbytta. Det tar olika lång tid hos olika människor beroende av vad som 
påverkar oss i de olika närmiljöerna som finns runt oss och vilken uppbackning rektorerna 
ger. Genom gemensamma upplevelser i form av studiebesök och handledning som reflekteras 
i arbetslaget kan ett arbetssätt och tankesätt som inspirerats av Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi få utvecklas och forma oss som pedagoger. Att ständigt vara nyfikna, förundras och 
vara öppna för nya infallsvinklar i arbetssättet och tankesättet är en förutsättning för ett 
utvecklande arbete.  
 
De frågor som uppkommit under vår studie och som vi lämnar vidare för fortsatt forskning är 
på vilket sätt pedagogens utbildning påverkar ett pedagogiskt arbetssätt och tankesätt.  En 
annan intressant fråga som kommit fram ur våra diskussioner under arbetes gång är hur en 
arbetsledare eller rektor skulle kunna få med alla ”på tåget” i ett pedagogiskt arbetssätt som en 
rektor uttryckte det.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 
 

 
Institutionen för pedagogik 
C-uppsats 15hp 
Catharina Bondesson,  
Ann-Margreth Näslund Lennartsson, 
Anna-Karin Wiman    Varberg 07.10.24 
 
 
 
Till respondenten! 
 
Då vi tidigare har avtalat ett möte för intervju vill vi göra en kortare presentation av oss och 
vårt syfte till uppsats. Vi som skriver denna uppsats är Catharina, Ann-Margreth och Anna-
Karin och går vår sjunde termin på Högskolan I Borås med inriktning förskoleverksamhet. 
Under denna termin ingår en 15hp c-uppsats med syfte att forska i ett för oss intressant ämne. 
Vårt val av ämne och syfte handlar om att se på ett antal förskolor i Sverige som profilerar sig 
med att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Hur arbetar man och vad har man 
tagit till sig från denna pedagogiska filosofi? Reggio Emilias pedagogiska filosofi ligger i 
tiden och återspeglas även i vår läroplan som utgår från barnet. Vi önskar väcka ett intresse 
och eventuellt finna ny kunskap som kan komma till nytta för alla som på något sätt kommer i 
kontakt med förskolan.   
 
Tanken med denna uppsats är att ge en beskrivning av hur ett antal förskolor och pedagoger 
samt rektorer i sitt arbete tolkar Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Du som respondent 
deltar frivilligt och kan själv avbryta din medverkan. Vid avbruten intervju förstörs 
svarsmaterialet. Alla intervjusvar hanteras konfidentiellt och kommer endast att ligga till 
grund för vårt resultat. All datainsamling kommer att avkodas för att inte kunna identifiera 
personer som deltagit. Rådata hanteras endast för denna uppsats för att sedan makuleras efter 
bearbetning. Denna c-uppsats kommer att finnas på Borås högskola för allmän läsning.  
 
Frågor rörande intervju var vänlig kontakta Ann-Margreth på 070-2474339. 
 
Vi vill tacka dig på förhand och ser fram emot vårt möte med dig. 
 
Med vänliga hälsningar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor pedagog 

 
 

Intervjufrågor examensarbete Reggio Emilia ht-07 
Till pedagogen. 

 
 
Pedagogen: 
 

1. Beskriv vem du är i ditt yrke och hur kommer det sig att du arbetar här idag? 
2. Hur skulle du beskriva Reggio Emilias pedagogiska filosofi? Följdfråga: Hur har ditt 

arbetssätt och tankesätt förändrats utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi?  
 

Förskolan: 
 
3. Hur ser organisationen i arbetslaget och i förskolan ut? Följdfråga: Hur ser du på 

detta? Hur ser åldersindelning och gruppstorlek ut i barngruppen och varför? 
4. Beskriv vad det är som gör er verksamhet till en Reggio Emilia förskola? 
5. På vilket sätt stödjer er rektor ert arbetssätt? 

 
Barnet: 
 

6. Hur ser du på barnet? 
7. Hur följer du barnets utveckling?  

Följdfråga: Hur används materialet? Vad gör man med det?  
 
Miljön: 
 

8. Hur används rummen i inne- och utemiljön? 
Följdfråga: Vem förändrar miljön? 

9. Beskriv hur du tycker att närmiljön kan användas i förskolan?  
 
Vårdnadshavare: 
 

10. På vilket sätt ser du samarbete mellan vårdnadshavarna och verksamheten? 
 
Övrigt: 
 

11. Vad önskar du att ett barn får med sig av Reggio Emilias pedagogiska filosofi? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 Intervjufrågor rektor 
 

 
 

Intervjufrågor examensarbete Reggio Emilia ht-07 
Till rektorer. 

 
 
Organisation: 
 

12. Hur tolkar du Reggio Emilias pedagogiska filosofi? 
13. Har ditt arbetssätt och tankesätt kring organisationen förändrats utifrån Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi? 
14. Hur kommer det sig att denna här förskolan arbetar efter Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi? 
15. På vilket sätt stödjer du detta arbetssätt? 
16. Hur ser åldersindelning och gruppstorlek ut i barngruppen? 
17. Hur profilerar sig förskolan mot vårdnadshavare och samhället? 
18. Vad finns det för kontaktnät inom förskolor som profilerar sig som Reggio Emilia? 

Följdfråga: Hur ingår ni i detta kontaktnät? 
19. Hur utvärderas verksamheten? 
20. På vilket sätt får du respons från vårdnadshavarna på verksamheten och dess 

pedagogiska filosofi? 
 

Pedagogen: 
 

21. Vilka kunskaper i ämnet Reggio Emilia skall en pedagog ha vid en nyanställning? 
22. Beskriv den fortbildning som personalen deltar i och vilka mål som finns? 
23. Vilka faktorer tror du kan begränsa eller berika din personal i arbetet utifrån Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 Miljöobservation mall 
 
 

Miljöobservation nr                       Datum 
 

Skiss över förskolan: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Val av möbler. Placering av möbler, höjder, nivåer, avgränsningar i rummen av möbler 
eller hyllor/skärmar. 
 
Arbetsrum: 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
 
Piazza/ lektorg: 
 
 
 
Toaletter: 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
 



 

 
 
 
Användningsområden i rummen: 
För grupper, vrår, egna platser. 
 
Arbetsrum: 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
 
Piazza/ lektorg: 
 
 
 
Toaletter: 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
 
Val av material, leksaker, föremål i rummen: 
 
Arbetsrum: 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
 
Piazza/ lektorg: 
 
 
 
Toaletter: 
 
 
 
Övrigt: 
 
 



 

 
 
 
Dokumentation i rummen. 
Höjder, nivåer, placering. 
Informationen riktar sig till allmänt, vårdnadshavare, närmiljön, litteratur. 
 
Arbetsrum: 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
 
Piazza/ lektorg: 
 
 
 
Toaletter: 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
Golvets användningsområden. 
Sinnesupplevelser, ljud, ljus, känsel, smak, visuellt. 
 
 
Arbetsrum: 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
 
Piazza/ lektorg: 
 
 
 
Toaletter: 
 
 
 
Övrigt: 
 



 

 
 
 
Väggarnas användningsområde. 
Placering innehåll. 
 
Arbetsrum: 
 
 
 
 
Entre: 
 
 
 
Piazza/ lektorg: 
 
 
 
Toaletter: 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
 
 
Utemiljön. 
Skiss över utemiljön.  
Något som utmärker sig. Användningsområden. Sinnen. 
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