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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete var att öka kunskap om Reggio Emilia inspirerat arbetssätt 
och varför det ses som ett föredöme. Vi ville undersöka vad som utmärker ett Reggio Emilia 
inspirerat arbetssätt. Hur verksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat samt om det finns 
några hinder eller svårigheter med detta arbetssätt. Inledningsvis beskrivs Reggio Emilia 
filosofins historiska bakgrund följt av litteratur och tidigare forskning kring området. Därefter 
beskrivs forskningsmetoden där fem kvalitativa intervjuer genomförts med syfte att undersöka 
pedagogers tankar kring Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Detta sammanställs i ett resultat 
som visar på att alla verksamheter inspireras i olika grad men alla har gemensamt att de har 
samma tankar kring barnsyn, miljö, projektarbete samt pedagogisk dokumentation. Därefter 
diskuteras resultatet av undersökningen och återkopplas till litteratur och tidigare forskning. 
Avslutningsvis sammanställs allt i en slutsats. 
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INLEDNING 

 
Efter snart sju terminer på förskollärarutbildningen har vi utvecklat många färdigheter inom  
flera områden. Ett område som vi stött på ett flertal gånger via både litteratur och 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är filosofin Reggio Emilia. Reggio Emilia är en stad 
i norra Italien där det har utvecklats en filosofi på förskolorna som bygger på barn ses som 
kompetenta och medskapare av kunskap (Wallin, 1996). Vi har genom egna erfarenheter från 
verksamheter uppmärksammat hur Reggio Emilia är en filosofi som många svenska förskolor 
inspireras av. Samtidigt har vi genom pedagoger fått uppfattningen att det kan finnas en del 
hinder och svårigheter med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Vår uppfattning är även att 
det skiljer sig mycket mellan förskolor som arbetar med Reggio Emilia inspiration. Med det 
menar vi i hur stor utsträckning förskolor inspireras av Reggio Emilias filosofi samt hur de 
väljer att arbeta med det. Vi har även läst mycket litteratur under utbildningen som har lyft 
Reggio Emilia som ett uppskattat och inspirerande arbetssätt. Däremot har vi inte stött på så 
mycket litteratur som har problematiserat filosofin och dess arbetssätt. Det blev för oss 
problematiskt att förstå vad ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt står för och hur det kommer 
till utryck i förskolorna. De olikheter vi stött på genom verksamheter som arbetar Reggio 
Emilia inspirerat bidrar även till att vi har svårt att förstå vad som kännetecknar ett Reggio 
Emilia inspirerat arbetssätt.  

Mot den bakgrunden ville vi fördjupa vår kunskap om vad ett Reggio Emilia 
inspirerat arbetssättet handlar om och varför så många använder sig av det. Vi menar att det är 
viktigt i vår kommande yrkesroll att förstå Reggio Emilias grundtankar samt hur det kommer 
till utryck i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger hoppas vi 
kunna få en djupare förståelse för Reggio Emilias arbetssätt. I Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) nämns ingenting om Reggio Emilia men vi vet däremot genom att läsa Att 
erövra omvärlden: förslag till läroplan för förskolan: slutbetänkande, att läroplanen i stora 
delar har inspirerats från Reggio Emilia filosofin (SOU 1997:157).  
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Syfte och frågeställningar 	
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och 
varför det ses som ett föredöme. För att uppnå syftet kommer vi intervjua verksamma 
pedagoger på förskolor.   

Frågeställningar;    

• Vad är det som utmärker ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt?   

• Hur arbetar verksamheter Reggio Emilia inspirerat?  

• Finns det några hinder eller svårigheter med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt?  

För att uppnå vårt syfte och att besvara våra frågeställningar kommer vi att presentera en 
litteraturöversikt, där vi redogör för hur författare och forskare ger sin bild av Reggio Emilias 
filosofi. Därefter följer en metod del som beskriver hur vi gått tillväga när vi utfört vår studie. 
I resultatdelen presenteras resultaten av vår studie och i den avslutande delen förs en 
diskussion om resultaten kopplat till litteratur. Uppsatsen avslutas sedan med en referenslista 
och bilagor. 
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LITTERATURGENOMGÅNG  
I detta avsnitt redogör vi för hur Reggio Emilias beskrivs i litteratur, avhandlingar och artiklar 
samt vad det finns för tidigare forskning kring ämnet. Avsnittet är uppdelat i olika rubriker. 
När vi skriver Reggio Emilia syftar vi på den filosofi som förskolorna i Reggio Emilia 
förhåller sig till. 

  

Historisk bakgrund 
 

Wallin (1996) beskriver Reggio Emilias historiska bakgrund. Hon berättar hur allting började 
i den lilla byn Cella i Reggioprovinsen i norra Italien. Året var 1945 och det var slutet på 
andra världskriget och den fascistiska perioden som infunnit sig i Italien. Det började som en 
motståndsrörelse mot just fascismen men även mot den katolska kyrkan som var huvudman 
för barnens fostran via förskolorna. Den tjugofemte april 1945 började en grupp kvinnor att 
bygga en förskola på det sätt de ville ha den. Fri från kyrkan och fascistisk propaganda. 
Kvinnorna hade fått en bit land gratis av en bonde och byggde sedan förskolan genom att 
samla tegelstenar från sönderbombande fastigheter som skrapades rent och användes. 
Kvinnorna hade stor hjälp av den lokala befolkningen som hjälpte till så gott de kunde. Åtta 
månader av slit och hårt arbete och sedan stod förskolan färdig. Förskolan fick just namnet 
XXV APRILE (15 april) efter den dagen förskolan öppnade. Ryktet om vad som pågick i 
byn Cella spred sig till folkskolläraren Loris Malaguzzi (1921-1994) som reste dit. Wallin 
(ibid.) beskriver hur Malaguzzi efter att ha kommit till Cella förstod att allt var möjligt. Kunde 
det byggas en förskola ur ingenting, då kunde allt ske. Kvinnorna ville övertala Malaguzzi att 
stanna kvar och arbeta gratis på förskolan vilket han gjorde. Malaguzzi förstod snabbt att om 
ska samhället skulle förändras måste det börjas med barnen (Barsotti, 2005). Wallin skriver 
att eftersom förskolan inte var religiöst driven och inte heller fick bidrag från kommunen blev 
pedagogerna ofta utan lön. Mellan 1945-1947 öppnades ytterligare sex förskolor i Reggio 
Emilia och först 1963 övertog kommunen i Reggio Emilia drivandet av de privata förskolor 
som öppnats. Malaguzzi blev därmed kommunal barnomsorgschef. Malaguzzi hade en 
barnsyn som skiljde sig mot de som tidigare funnits på förskolor. Hans tankesätt influerades 
av flera olika pedagoger och filosofer såsom Maria Montessori, Vygotskij, systrarna Agazzi 
och Piaget (Burlin & Emriksson, 2005). Carlo Barsotti (2005) beskriver hur Malaguzzi hela 
tiden utforskade med barnen. Han fastslog aldrig någon metod för arbetet med barnen då han, 
enligt Barsotti (2005), menade att det inte finns någon färdig metod utan arbetet ska vara ett 
ständigt utforskande och experimenterande tillsammans med barnen.   
 	

Reggio Emilias filosofi  
 
Reggio Emilias filosofi bygger, enligt Dahlberg, Moss och Pence (1999), i grund och botten 
på dess barnsyn, där barn är rika, intelligenta, medskapande och full med potential. Dahlberg 
m.fl. (1999) menar i likhet med Dahlberg och Göthson (2005) att ett barn har hundra språk 
och behöver därför också få möta flera olika uttrycksformer. Men det menas att barnen ska 
ges möjlighet till många olika uttrycksformer. Dahlberg m.fl. (1999) fortsätter beskriva hur 
barn i Reggio Emilia ses som en del av samhället med egna tankar och funderingar, som ska 
tas på allvar och lyssnas på, inte skyddas som någon slags oskyldig varelse. Fortsättningsvis 
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skriver författarna hur pedagoger hela tiden ska förundras i arbetet med barn och därmed inte 
ha några förutfattade meningar om vad barn kan och inte kan. Kunskap är enligt Dahlberg och 
Göthson (2005) en subjektiv process som kan begränsas av redan färdiga föreställningar. 
Dahlberg m.fl. (1999) beskriver istället kunskap som något som sker i mötet med andra, både 
vuxna och barn. De menar att lärande inte sker genom "kunskapsöverföring" där barnet ses 
som fattigt som väntar på kunskap (Dahlberg m.fl. 1999). Lenz Taguchi (1997) beskriver 
även Reggio Emilias filosofi som att de har en tilltro till barnen som kompetenta och att 
barnen kan och vill lära sig saker. Reggio Emilia institutet beskriver även de ett Reggio 
Emilia inspirerat arbetssätt med barnet i fokus.  

 
[…] en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning – vilken har utvecklats i 
Reggio Emilias kommunala förskolor under femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt 
arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och 
intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Något som nu sprider sig 
över världen (Reggio Emilia institutet, 2016). 

 

I Reggio Emilia vill man hela tiden vara föränderlig. Det betyder inte att man söker efter att 
förändra saker utan snarare en lyhördhet mot barnen där det pedagogiska arbetet utgår från 
dess intressen och intentioner (Dahlberg & Göthson, 2005).   

Det som kännetecknar ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt är, förutom dess barnsyn, arbetet 
med pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar om att dokumentera vad 
barnen gör, säger och synliggör på så sätt lärprocesser och hur barnen lär sig (Jonstoij, 2015). 
I Reggio Emilia skiljs det på pedagogisk dokumentation och observation, då man menar att 
barnobservationer syftar till att se vad barnen kan och är kapabla till ur ett 
utvecklingspsykologiskt tänkande (Jonstoij, 2015 & Wehner-Godée, 2000). Jonstoij (2015) 
menar dessutom att pedagogisk dokumentation även kan medverka till att alla barn blir sedda 
och på så vis gynnar det demokratin i förskolan. Wehner-Godée (2000) skriver att det som 
utmärker sig i pedagogisk dokumentation är att dokumentationen används för reflektion hos 
pedagogerna. Här reflekterar pedagogerna om vad barnen gör och säger, vad deras intresse är, 
pedagogens agerande och hur barnen tänker. Pedagoger reflekterar även tillsammans med 
barnen och föräldrar. Barsotti (1986a) hävdar även att inom projektarbete spelar den 
pedagogiska dokumentationen en stor roll. Det ges då en en chans att överblicka arbetets gång 
både för pedagoger, föräldrar och barn. 

Dokumentationen är ett arbetsmaterial. Hur skall man stödja barnen? Vart är de på väg? Vilka 
behov har de? Vilka olika vägar väljer barn för att lära sig? Hur kan kreativa processer gå till? Hur 
kan jag använda mina resurser som vuxen? Vilka misstag gjorde jag? Hur kunde jag ha gjort på ett 
alternativt sätt? Hur kan vi förändra miljö och redskap så att det gagnar barnen? (Wallin, 1996, 
s.132). 

Wehner-Godée (2000) skriver också att genom att sätta upp dokumentationer på väggar görs 
arbetet synligt för både barn och vuxna. Vea Vecci arbetar som ateljérista på en förskola i 
Reggio Emilia och har stor kunskap om pedagogisk dokumentation. Hon menar att; "I varje 
produkt hålls en process fången. Dokumentationen handlar om att synliggöra den processen 
inte resultatet" (Wehner-Godée 2000 s. 20). Wehner-Godée (2000) problematiserar dock 
tidsaspekten som pedagogisk dokumentation kräver. Hon menar dock att den pedagogiska 
dokumentationen måste ersätta något annat istället för att bli ännu något som måste hinnas 
med. Wehner-Godée (2000) menar också att det handlar om en organisationsfråga, att 
personal och tider måste organiseras så att pedagogisk dokumentation prioriteras. I läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2016) har dokumentationen en central roll;  



	 5 

Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar 
används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas 
och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas (Skolverket, 2016 s.17). 

Tillsammans med pedagogisk dokumentation kännetecknas arbetet i Reggio Emilias förskolor 
av genomtänkta miljöer. I Reggio Emilia såg miljöerna på förskolorna på 80-talet väldigt 
annorlunda ut mot för på de svenska förskolorna. I de svenska daghemmen skulle miljön i stor 
utsträckning likna hemmet medan fokus i Reggio Emilia var en tillgänglig och barnanpassad 
miljö (Kennedy, 1999). Miljöerna har även ofta ett öppet torg "piazza", där möten mellan barn 
och vuxna ska ske (Wallin, 1996). Kennedy (1999) menar att genom observationer där 
pedagogen ser vad barnen gör i rummet kan de förändra miljön utifrån barnens intressen och 
lekar. Förskolor i Reggio Emilia har även ofta åldersindelade grupper för att på så vis kunna 
ha materialet och miljön anpassat efter barnens ålder (Wallin, 1996).  På förskolorna i Reggio 
Emilia finns en ateljérista anställd och på varje förskola finns en ateljé och skapande har ett 
stort utrymme och material är framme på barnens nivå. Ateljéristan är en pedagog men som 
ofta har en estetisk bakgrund (Theorell, 2010). Atéljen är en plats där barnen får möjlighet att 
uttrycka ett av sina hundra språk, där ateljéristan finns för att utmana barnen (Theorell, 2010).  

Det är vanligt att arbeta med projektarbete inom Reggio Emilias arbetssätt. Att arbeta i projekt 
är liksom pedagogisk dokumentation och genomtänkta miljöer, ett verktyg som användas i det 
pedagogiska arbetet i Reggio Emilia. Anna Barsotti (1986b) förklarar projektarbete: 

Projektarbetet i Reggio Emilia syftar inte till att lära ut ett specifikt kunskapsstoff till barnen eller 
något inlärningssystem. Genom att arbeta med teman vill man istället förmedla vissa 
grundläggande egenskaper hos omvärlden och hos barnet självt, som kan hjälpa barnet att begripa 
(Barsotti, 1986b).  

 

Barsotti (1986b) skriver även att själva området i projektarbetet inte är viktigt i Reggio Emilia 
men pedagogerna försöker ofta hitta något i barnens närhet de kan undersöka, projekten pågår 
också ofta i en termin eller ibland längre. Ämnet i projektarbetet bestäms av de vuxna utifrån 
vad de tänker barnen kan utvecklas inom. I projektarbetet "Staden och regnet" som utfördes i 
staden Reggio Emilia utgicks det ifrån den kulturella debatt som pågick i staden just då 
(Barsotti, 1986a). Jonstoij (2015) hävdar också att projektarbetet ska präglas av ett 
undersökande arbetssätt utan ett fast mål. Vea Vecchi som arbetar på en förskola i Reggio 
Emilia, berättar om att när förskolor i Reggio Emilia arbetar med projekt fokuserar man oftast 
på en del av barngruppen men vid vissa tillfällen deltar alla barnen i projektet (Barsotti, 
1986a). Innehållet i projektarbetet mynnar ut i ett lärande för barnen och projektarbetet styrs 
av barnens intressen och frågor, skriver Jonstoij (2015).  

	

Förskolans organisation i Reggio Emilia  
Förskolornas organisation i Italien skiljer sig dock en del från de svenska förskolornas. Något 
som pedagogen Karin Wallin (1996) beskriver i Reggio Emilia och de hundra språken där 
hon utifrån egna erfarenheter skildrar Reggio Emilias organisation. 

Hon beskriver hur det på förskolorna i Reggio Emilia är en uppdelning mellan barnen där de 
yngsta och upp till tre år går på "småbarnsdaghem" medan barnen mellan tre och sex år går på 
"barndomsskolor". Författaren berättar även hur föräldraförsäkringen i Italien skiljer mycket 
från den svenska vilket i sin tur resulterar i att på småbarnsdaghemmen kan barn börja redan 
när de är mellan tre-tio månader. Wallin (1996) beskriver fortsättningsvis hur organisationen 
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Reggio är uppbyggd så att pedagogerna har en arbetsvecka på 36 timmar i veckan varav 31 
timmar i barngrupp. De fem timmar som är utanför barngrupp använder pedagogerna till 
fortbildning, möten, administration, dokumentation eller annat som pedagogerna behöver göra 
utanför barngrupp. Pedagogerna på förskolorna i Reggio Emilia arbetar mellan klockan 9 till 
16 och då ska även alla barn vara där för att kunna delta i projekt och arbete i mindre grupper. 
Klockan 16 går pedagogerna ur barngrupp för planeringstid och istället kommer hjälpredor 
som finns hos barnen tills de går hem. Verksamheten som sker efter klockan 16 syftar enbart, 
enligt Wallin (1996), till tillsyn till dess barnen blir hämtade. 	

På förskolorna i Reggio Emilia arbetar man i åldernära grupper med två förskollärare i varje 
grupp. Wallin (1996) beskriver hur pedagogerna följer med barngruppen när den går över på 
en ny avdelning. Vidare beskriver författaren hur pedagogerna har hjälp i sitt pedagogiska 
arbete av dels en pedagogista vars uppgift är att stödja pedagogerna i deras pedagogiska 
arbete. Dels av ateljéristan som finns på det flesta förskolor i Reggio Emilia vars uppgift är 
att ge barnen möjlighet till många olika uttrycksformer. Wallin (1996) beskriver även 
samarbetet mellan förskola och hemmet i Reggio Emilia som en ömsesidig, nyttjande och 
glädjande relation. Föräldrar och anhöriga hjälper förskolan på alla sätt de kan, bl.a. genom att 
snickra och reparera.	

Anette Hamerslag (2013) benämner en annan markant skillnad mellan organisationen 
i Sverige kontra Italien. I Italien finns det inte någon bestämd läroplan. Malaguzzi menar att 
förskolorna i Reggio Emilia inte ska ha en läroplan utan istället lyssna in barnen och deras 
intressen och tankar. Varje förskola planerar inför varje år olika projektarbeten som ligger till 
grund för verksamheten. Emellertid skulle texten ”Indications of preschools and infant-
toddler centres of the municipality of Reggio Emilia” som beskriver hur verksamheter i 
Reggio ska bedrivas kunna tolkas en slags läroplan. Denna text skiljer sig dock från den 
svenska läroplanen genom att innehålla principer kopplade till Reggio Emilias pedagogik 
istället för ämnesmål (Hamerslag, 2013).  

 
Svårigheter med Reggio Emilia   
 

Det har varit svårt att hitta nackdelar och svårigheter med Reggio Emilias filosofi, då den 
mest beskrivs som positiv i litteratur. Det som vi har hittat finns i uppsatser med intervjuer 
med pedagoger. Det som kommit fram där har varit att det finns en stor okunskap bland 
föräldrar och många har också en negativ tanke om Reggio Emilia och dess arbetssätt. "De 
har förutfattade meningar som att pedagogerna bara skulle måla med barnen hela dagarna, 
vilket inte stämmer" (Asplund & Korhonen, 2008 s.25-26). I studenten Ida Rydebjörks (2009) 
arbete lyfte däremot pedagogerna fram flera saker som de ansåg var negativa med 
filosofin. Bland annat att filosofin ska vara för tillåtande och att det känns som att barnen tar 
över ibland. Någon tyckte också att filosofin kändes för "skolaktig". Även att vi här i Sverige 
inte på samma sätt kan "[…]lyfta Reggio Emilia som de gör i Italien, där är hela samhället 
involverade på ett sätt som inte går i Sverige. Man får plocka barnsynen och godbitarna och 
göra till sitt eget" (Rydebäck, 2009 s.28). Någon som sägs vara kritisk mot Reggio Emilia 
filosofin är Ingrid Pramling Samuelsson som menar att det fattas ett kritiskt förhållningssätt 
inom filosofin och att förskolor som arbetar med Reggio Emilia skulle anses bättre än en 
annan förskola (Nöjd, 2011).  
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Läroplanens koppling till Reggio Emilia 	
1998 får den svenska förskolan sin första Läroplan. Gunilla Dahlberg var en av de som satt 
med i BOSK-kommittén (Barnomsorgs och skolkommittén) som 1996 skulle ta fram ett nytt 
måldokument för förskolan och tidiga grundskolan (SOU 1997:157). Kommittén presenterade 
motiv och förslag på viktiga delar som skulle finnas med i måldokumentet. Samarbete med 
föräldrar anses viktigt och att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Föräldrarna ska 
också kunna ges inflytande i förskolan. Förskolan ska arbeta för jämlikhet och motverka det 
som traditionellt ses som flick- och pojkbeteenden. Barn, oavsett kön ska ges samma 
förutsättningar till att utvecklas. I förslaget presenteras också att förskolan ska arbeta för att 
främja miljön, att lära barnen om vikten att värna om miljön och även att göra miljömedvetna 
val. I förslaget framhålls att förskolan ska ge alla barn samma förutsättningar oavsett om ett 
barn är i behov av särskilt stöd, har en annan etnicitet, kultur eller ett annat språk. En annan 
stor viktig del i förslaget handlar om dokumentation och utvärdering. Här handlar det inte om 
att utvärdera barns förmågor och dela in barnen i grupper om vilka som kan något och vilka 
som inte kan något. Istället handlar det om att utvärdera och på så vis kunna gå vidare och 
eventuellt förändra verksamheten. I förslaget dras flera paralleller till hur pedagoger tänker på 
förskolor i Reggio Emilia där barnen ses som kompetenta medskapare och där pedagogisk 
dokumentation har en betydande roll (SOU 1997:157). 	

	

Tidigare forskning	

I avsnittet tidigare forskning har vi inte avsikten att beskriva ett heltäckande forskningsfält. Vi 
kommer istället att göra några nedslag som ger en översiktlig bild över fältet. Det finns 
relativt lite forskning inom området då den mesta litteratur är skriven av verksamma 
pedagoger med erfarenheter av Reggio Emilia.  
	

AREA-gruppen  

1988 bildades AREA-gruppen, arbetsgruppen för studier av Reggio Emilia. 
Forskningsgruppen bestod av nio personen med alla olika bakgrund. Gruppen bestod 
av barnomsorgsassistenter, forskare, barnomsorgschef, planeringssekreterare 
statlig projektledare, metodiklärare samt föräldrakooperativ utvecklare. Syftet med 
forskningsgruppen är att studera hur de i Reggio Emilias förskolor lyckats utveckla deras 
pedagogiska verksamhet (Jonstoij, 2015).   

Professor Gunilla Dahlberg var en av personerna i forskningsgruppen och beskriver i Från 
kvalitet till meningsskapande hur forskningen ledde fram till insikten att det i Sverige fanns en 
stor klyfta mellan teori och praktik. Författaren menar att det är relativt lätt att inta de synsätt 
på det kompetenta barnet som finns i Reggio men mer utmanande att sedan förmedla det i 
praktiken. Den insikten ledde till ett samarbete mellan Sverige och Reggio som kom att 
kallas Stockholmsprojektet. Dahlberg mfl. (1999) beskriver hur de tillsammans med 
pedagogerna i Reggio utvecklade verktyg för det pedagogiska arbetet i förskolorna. I projektet 
medverkade sex svenska förskolor. (Dahlberg m.fl. 1999) 	
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Pedagogisk dokumentation  
Det är flertalet forskare som i sina studier har fokus på pedagogisk dokumentation. Till 
exempel har professor Hillevi Lenz Taguchi haft fokus på pedagogisk dokumentation som 
verktyg. Hon menar att pedagogisk dokumentation handlar om att reflektera tillsammans, som 
pedagoger eller med barn och föräldrar (Lenz Taguchi, 1997). Lenz Taguchi menar även att 
pedagogisk dokumentation inte handlar om att förändra sitt arbetssätt utan att se pedagogisk 
dokumentation som ett "arbetsverktyg". 

Som pedagog kan jag ta pedagogisk dokumentation i bruk för att gå in i en lärprocess som gäller 
både det egna och barnens arbete- ett arbete som egentligen aldrig blir färdigt. Lenz Taguchi (1997 
s.12).  

Det som dokumenteras och reflekteras om berättar även om pedagogers förhållningssätt och 
barnsyn, menar Lenz Taguchi (ibid.). Hon visar även på att pedagogisk dokumentation kan 
bidra till att göra förändringar i verksamheten och att pedagoger utvecklas och lär sig nya 
saker om sitt arbetssätt. Även miljön ska kunna vara föränderlig för att eventuellt kunna 
anpassas till projektarbetet. 	

Professorerna Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (1999) problematiserar 
istället begreppet "kvalitet" i förskolan i deras studie. Författarna utgår och ger exempel från 
förskolorna i Reggio Emilia. Istället för att, som Lenz Taguchi (1997), ha fokus på arbetssätt 
har dessa författare fokus på innehåll och process. Där innehållet handlar om att t.ex. 
anteckna, fota vad barnen gör och hur pedagogerna agerar. Processen handlar om att ta vidare 
materialet och reflektera över innehållet, tillsammans med kollegor eller barnen (Dahlberg 
m.fl. 1999). 	

  	

Miljön som "tredje pedagog"  
Flera forskare som forskar om Reggio Emilia har fokus på miljön i förskolan. Förskolor 
i Reggio Emilia vill att miljöerna ska locka barnen till lek och stimulera barnen. Många 
gånger säger därför pedagogerna att de är tre pedagoger istället för två när miljön är så 
inspirerande och stimulerande. Miljön ska även ge barnen en känsla av självständighet och det 
ska finnas rum för många olika sinnen med dofter, olika ljus, rum för dans och växter 
(Jonstoij, 2015).   

Flera av de forskare som har fokus på Reggio Emilia i sina studier, studerar ofta miljön som 
"tredje pedagog". Till exempel Lenz Taguchi (1997) har jämfört olika förskolemiljöer i 
Sverige, Frankrike, England och Reggio Emilia. Anette Hamerslag (2013) har istället 
genomfört en etnografisk studie, med observationer och intervjuer i en svensk förskola. Lenz 
Taguchis (1997) jämförelser visar att i Frankrike har förskolan mer en skolliknade miljö med 
ett klassrum, i England finns ett stort rum med små mindre hörnor med olika skapande 
aktiviteter, i Reggio Emilia består förskolan av flera rum men med en mötesplats "Piazza" där 
pedagoger och barn från de olika avdelningarna möts. I Sverige har fokus legat på att 
förskolorna ska efterlikna hemmet i rummens planering och i placering av material. Lenz 
Taguchi (ibid.) skriver även om att materialet ska vara tillgängligt för barnen och att det på så 
vid stimulerar och inspirerar barnen i sitt skapande. Anette Hamerslag (2013) beskriver även 
hon i sin licentiatuppsats hur miljön i förskola utformas som en tredje pedagog. Närmare 
bestämt ska miljön vara tillgänglig och stimulera barns lärande.  
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Projektarbete 
Lenz Taguchi (1997) har även studerat projektarbete i förskolor som arbetar utifrån Reggio 
Emilias filosofi. Hon skriver att inför ett projektarbete börjar pedagogerna med en inventering 
av barnens kunskaper och intressen inom området, här och i övriga projekttillfällen används 
pedagogisk dokumentation för att kunna gå vidare med projektet utifrån barnens tankar, 
frågor och intresse (Lenz Taguchi, 1997). Projektarbetet diskuteras även i en pedagogisk 
arbetsgrupp som finns i staden Reggio Emilia: 

Idéer för projektarbeten förbereds noga av förskollärarna och tas sedan upp till diskussion i 
daghemmets pedagogiska arbetsgrupp före arbetets start och flera gånger under projektets gång. 
Det innebär att såväl representanter från föräldrar och stadens invånare samt pedagogistan  
(motsvarande pedagogkonsulter) har stor insyn i både barnens och pedagogernas arbete (Lenz 
Taguchi, 1997 s.72). 

 
Lenz Taguchi (1997) har även sett att pedagoger tycker att projektarbete ska styras av barnen, 
vad barnen är intresserade av och vill lära sig mer om. Anette Hamerslag (2013) har forskat 
om barns delaktighet i projektarbete i förskola som är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. 
Hamerslag (2013) beskriver skillnaderna mellan det som i Sverige kallas för "temaarbete" och 
det som i Reggio Emilia kallas för "projektarbete". Hamerslag (2013) redogör för att de 
största skillnaderna är, att i ett temaarbete utgår man från ett ämne där syftet många gånger är 
att lära sig saker om ämnet, tex. "kroppen" eller "affären". I ett projektarbete på förskolorna i 
Reggio Emilia utgår man mer från hur saker och ting kan förhålla sig till varandra och ur ett 
undersökande arbetssätt tex. Projektarbetena "Staden och regnet" och "Lejonet". Hennes 
studie visar även på att miljön som inretts så att barnen själva ska kunna hämta material, ändå 
blir serverade material som hämtas av pedagoger vid projektarbete. Studien visade även på att 
under projektarbetet var det pedagogerna som bestämde vilka verktyg och material som skulle 
användas (Hamerslag, 2013).  

Dahlberg, Moss & Pence (1999) menar däremot att i tematiska projektarbeten ses barn som 
medkonstruktörer och som tillsammans med andra barn och vuxna skapar de sin kunskap. 
Pedagogen kan ibland bara behöva finnas i bakgrunden lyssna och se vad barnen gör. Men 
ibland måste pedagogen vara mer aktiv och utmana barnen och problematisera.  	

 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis vill vi kortfattat redogöra för de grundläggande tankar som råder i 
Reggio Emilias filosofi. Barn ses som kompetenta och som att de vill lära sig saker (Lenz 
Taguchi, 1997). Barn ses också som intelligenta och medskapare av kunskap (Dahlberg m.fl. 
1999). Pedagogisk dokumentation, miljön och projektarbete har stort fokus och skapande 
anses viktigt. Pedagogisk dokumentation används för reflektion tillsammans med barn, 
pedagoger och föräldrar (Wehner-Godée, 2000). Den pedagogiska dokumentationen används 
också för att starta upp och gå vidare i projektarbeten (Lenz Taguchi, 1997). När förskolor 
arbetar med projekttarbete på förskolor i Reggio Emilia är det barnens intressen och frågor 
som styr (Lenz Taguchi, 1997). Kunskapen inom temat skapas också tillsammans mellan barn 
och vuxna (Dahlberg m.fl. 1999). Miljöer anses viktigt på förskolor i Reggio Emilia. 
Miljöerna ska inbjuda barnen till lek och vara inspirerande (Jonstoij, 2015). Materialet ska 
vara tillgängligt för barnen och erbjuda något annat än vad hemmet gör (Lenz Taguchi, 1997). 
Organisationen på förskolor i Reggio Emilia ser annorlunda ut än vad den gör på förskolor i 
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Sverige. I Reggio Emilia arbetar förskollärare till ca kl.16 och går då ur barngruppen för 
reflektion tillsammans. Då kommer hjälppedagoger och är med barnen tills föräldrarna hämtar 
(Wallin, 1996). När läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skrevs hämtades mycket 
inspiration från förskolor i Reggio Emilia.  
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METOD  
I detta kapitel redogörs tillvägagångsättet för undersökningen. Inledningsvis beskrivs 
metodval, därefter hur urval gjordes samt vilka etiska aspekter vi hade i åtanke under 
undersökningen. Fortsättningsvis redogörs genomförandet och hur data bearbetades. Till sist 
kommer ett stycke kring tillförlitlighet och äkthet följt av metoddiskussion.  

Metodval  
Vi bestämde oss tidigt för att använda kvalitativ intervju med verksamma pedagoger som 
metod. Anledningen till metodvalet var att vi ansåg det som bästa sättet att få kännedom om 
hur pedagoger beskriver Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, som i sin tur ökar 
kunskapen inom området.   

Innan intervjuerna förberedde vi en intervjuguide (bilaga 1). Anledningen till att vi gjorde en 
intervjuguide var för vår egen trygghet som intervjuare att ha något att ta stöd ifrån men också 
för att informanterna hade möjlighet att få intervjuguiden i förväg och kunde på så 
vis förbereda sig i lugn och ro. Efter andra intervjutillfället valde vi dock att utifrån de två 
första intervjuerna ändra intervjuguiden och ta bort eller ändra några av frågorna (bilaga 2). 
En av våra intervjuer genomfördes med en pedagog som arbetar på en förskola som inte 
profilerar sig som Reggio Emilia inspirerad, därför ändrade vi i frågorna även inför denna 
intervju (bilaga 3). 

Vi valde att använda oss av ljudinspelningar vid intervjutillfället. Enligt Kvale och Brinkman 
(2009) finns de många fördelar med att använda ljudinspelning. Vi som intervjuare behövde 
inte anteckna så mycket och kunde därför lyssna in informanten bättre. Vi hade även 
möjligheten att återvända till intervjun genom inspelningen. Vi ville dock ändå föra 
anteckningar men var försiktig med att anteckna för mycket då Kvale och Brinkman (2009) 
menar att omfattade anteckningar kan vara distraherande och förhindra samtalsflödet vid 
intervjun. Vår intervjuguide bestod av öppna och enkla frågor som uppmuntrade 
informanterna till att berätta. Kvale och Brinkman (2009) beskriver hur öppna frågor ger 
intervjupersonerna en möjlighet att med egna ord berätta sina upplevelser och ge en bild av 
vad de ser som de viktigaste aspekter inom området. En nyfiken inställning hos intervjuare 
beskriver Kvale och Brinkman (2009) kan leda intervjun vidare och vi förberedde därför 
eventuella uppföljningsfrågor för att få intervjupersonen att utveckla sina svar genom att ge 
exempel eller berätta mer.   

Trost (2005) diskuterar hur två intervjuare eventuellt kan resultera i maktövergrepp och 
att intervjupersonen känner sig i underläge. Trots det beslutade vi att närvara båda två vid 
intervjuerna för att ha stöd av varandra. Vi hade däremot författarens synvinkel i åtanke.    
 

Urval   

Vi gjorde som Kvale och Brinkman (2009) beskriver ett bekvämlighetsurval. Respondenterna 
valdes då ut på så sätt att vi frågade pedagoger som vi vet, genom egna erfarenheter, arbetar 
på förskolor som förskollärare eller barnskötare. Alla informanter har erfarenhet och kunskap 
om Reggio Emilia. Vi har också valt just dessa personer för att vi anade att de har möjlighet 
att ställa upp på intervju. En del av urvalet utfördes även genom att de som först visade 
intresse för att ställa upp på intervjun blev valda.  
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När det gäller urvalet av litteratur, som presenteras i detta examensarbete, valde vi litteratur 
som behandlade vårt valda område. Vi tittade tillbaka till vår kurslitteratur samt sökte på 
biblioteket efter annan relevant litteratur till vår litteraturöversikt. Gällande tidigare forskning 
använde vi oss av avhandlingar och andra vetenskapliga källor som vi hittade på diva.   

 

Informanter 
Informanternas namn är fingerade. 

Sofia, har arbetat som förskollärare i 9 år. Arbetar på en förskola som profilerar sig som 
Reggio Emilia inspirerad. 

Lisa, har arbetat som förskollärare i 26 år. Arbetar på en förskola som profilerar sig som 
Reggio Emilia inspirerad.	

Jan, har arbetat som förskollärare i 8 år. Arbetar på en förskola som profilerar sig som Reggio 
Emilia inspirerad. 

Emil, arbetat som förskollärare i 28 år. Arbetar på en förskola som profilerar sig som Reggio 
Emilia inspirerad. 	

Siv, har arbetat som barnskötare i 18 år. Arbetar på en förskola som inte profilerar sig som 
Reggio Emilia inspirerad.	
 

Etiska aspekter  
Inför alla intervjuer fick informanterna intervjuguiden innan. Vi skickade även med ett 
följebrev där vi beskriver hur vi använder oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002) samt en kortfattad beskrivning av vad kraven innebär. Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer består av fyra huvudkrav som i vårt fall ska tas hänsyn till vid 
intervjuerna. Informationskravet innebär att vi måste informera om syftet till forskningen 
samt om informanten och förskolans anonymitet.  Samtyckeskravet innebär att deltagaren har 
rätt att själv bestämma över sitt deltagande i intervju och har därmed rätt att när som 
helst avbryta intervju utan att förklara sig. Konfidentialitetskravet betyder att 
informationen som samlas in används enbart används till vårt examenarbete och efter avslutat 
arbete kommer materialet slängas och raderas. Nyttjandekravet innefattar att information som 
insamlas endast får användas i forskningsändamål. Intervjuer ska ske i en miljö som är 
lugn och trygg för intervjupersonen menar Trost (2005) därför utfördes intervjuerna på 
respektive pedagogs förskola i ett enskilt rum.   

   

Genomförande    
Vi började tidigt i vårt examensarbete att förbereda intervjufrågor vilka vi sammanställde i en 
intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden utgick från våra frågeställningar. När vi var färdiga 
med förberedelserna kontaktade vi de utvalda pedagogerna. Vi berättade om vårt syfte och 
bestämde en tidpunkt för intervjuerna. Vi skickade sedan ett mail med intervjuguiden och 
följebrev till informanterna så att de fick möjlighet att förbereda sig lugn och ro. Trost (2005) 
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poängterar hur det innan intervjun bör ges en sammanfattning och tidsuppskattning av 
intervjun. Vi informerade därför i det bifogade följebrevet intervjuns syfte om och hur lång 
tid vi uppskattade att det skulle ta. Vi informerade också om de forskningsetiska principerna. 
Vi avslutade vår information med våra kontaktuppgifter ifall informanterna skulle vilja 
kontakta oss.   

Vi förberedde oss inför intervjuerna genom litteraturläsning och om tidigare forskning om 
Reggio Emilia för att uppdatera våra kunskaper inom området. Vi läste både litteratur som vi 
bearbetat under vår utbildning men också för oss ny litteratur som vi lånade på biblioteket. Vi 
bestämde också upplägget för genomförandet av intervjun där vi bestämde att vi leder halva 
intervjun var och då var den andra av oss passiv. 

Vid genomförandet av intervjun tog vi som redan nämnt, stöd ur vår intervjuguide där vi 
förberett frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar i undersökningen. Precis som Trost 
(2005) skriver, började vi intervjun med att informera om tidsramen på intervjun och de 
etiska principerna. Därefter började vi med uppvärmningsfrågor där vi samtalade om hur 
länge den intervjuade har arbetat som förskollärare/barnskötare och hur länge de har varit på 
den befintliga arbetsplatsen. Vi gick sedan in på våra intervjufrågor som vi formulerat som 
öppna frågor för att uppmuntra informanten till att berätta sina erfarenheter av Reggio 
Emilia. Samtliga intervjuer tog mellan 25-60 minuter och de utfördes på pedagogernas 
arbetstid på deras respektive förskola.   

   

Bearbetning av data    
När vi var färdiga med intervjuerna började vi bearbeta vårt material. Under intervjuerna 
använde vi oss av ljudinspelning och anteckningar. Efter intervjun transkriberade vi 
varje intervju i dess helhet. Vi har dock valt att ta bort så kallade verbala ticks som "eh" och 
"typ" (se Bryman, 2014). Vi har också valt att ta bort våra egna kommentarer som "Ja, okej, 
precis, just det". När vi transkriberat alla intervjuer sammanställde vi intervjuerna i, precis 
som Bryman (2014) skriver, teman. Dessa teman utgick från vår litteraturgenomgång och 
frågeställningar. Vilket även visade sig stämma överens med pedagogernas svar. Vi ansåg att 
det blev lättast att urskilja olikheter och likheter i pedagogernas svar om vi ställde deras svar 
mot varandra. Dessa teman blev senare rubriker i resultatdelen där vi kopierade och klistrade 
in från våra transkriberingar. Texten omarbetades sedan så den blev mer läsvänlig. Rubrikerna 
utifrån våra teman återkommer sedan även i diskussionsdelen. 

 

Tillförlitlighet och äkthet 
Anna Rantala (2016) refererar från Bryman (2014) om validitet och reabilitet "validitet, som 
betyder att forskaren studerar det den avsett att studera, och reliabilitet, som avser hur 
tillförlitlig mätningen är" (Rantala, 2016 s.52). Reliabilitet passar mer in vid mätningar och 
kvantitativa studier och därför kommer vi att istället redogöra för tillförlitlighet och äkthet 
som, enligt Bryman (2014), passar bättre in mer vid kvalitativa studier.  

Tillförlitlighet handlar om fyra olika delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att skapa trovärdighet både när 
det gäller genomförandet av studien och skrivandet av detta examenarbete (Bryman, 2014). 
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Detta har vi gjort genom att i hög utsträckning anpassa oss till regler som finns, tex. genom att 
skicka ut följebrev och upplysa informanterna om deras rättigheter. En av informanterna har 
hittills gett uttryck för att vilja läsa uppsatsen när det är klar och därför kommer vi maila den 
till henne. Överförbarhet handlar om hur överförbara våra resultat är till en annan kontext. Vi 
menar att genom att vara tydlig med hur vi har genomfört studien ökar vi överförbarheten. 
Detta gäller även pålitlighet vilket menas att det redogörs för alla delar ur 
forskningsprocessen (Bryman, 2014). Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att 
forskaren inte ska lägga egna personliga värderingar och på så vis påverka resultatet (Bryman, 
2014). Vi har i stor utsträckning försökt vara neutrala i frågan och inte påverka informanterna 
i deras svar eller åsikter. Vi har inte heller lagt någon egen värdering varken i resultatet eller i 
diskussionen. 

Äkthet menar Bryman (2014) handlar bland annat om att ge en rättvis bild av de 
medverkandes svar och uppfattningar. För att ge en rättvis bild har vi valt att intervjua fem 
pedagoger på fem olika förskolor, detta för att få en så bred bild som möjligt inom området. 
Vi har också valt att under alla fem intervjuer ställa liknade frågor. I resultatdelen varierar de 
olika pedagogernas medverkan i de olika temana. Detta beror på att pedagogerna har svarat 
olika fylligt under olika delar och beroende på hur våra teman växte fram är vissa pedagoger 
inte lika synlig i resultatet.   

 

Metoddiskussion 
Vi valde att utföra en kvalitativ undersökning med intervju som metod. Vi tycker att den 
metoden passade att använda sig av för att få svar på våra forskningsfrågor. Alla intervjuer 
utfördes på ungefär samma sätt men de varierade ändå i både längd och svar. Vi upplevde det 
som positivt att ha gett informanterna intervjuguiden i förväg då det möjliggjorde att 
informanterna kunde svara mer utförligt på frågorna.  

Efter de två första intervjuerna valde vi dock att ta bort en av frågorna. Detta på grund av att 
frågan var väldigt öppen och hade egentligen inget med våra forskningsfrågor att göra. Inför 
intervju tre tog vi också beslutet att inte anteckna, detta eftersom anteckningarna inte tillförde 
något till vårt resultat och för att vi ansåg det störa fokus hos pedagogen. Inför den sista 
intervjun ändrade vi frågorna, detta utifrån att pedagogen vi intervjuade arbetade på en 
förskola som inte profilerar sig som Reggio Emilia inspirerade. Innan intervjun informerade 
vi pedagogen om att hennes svar inte kommer användas som kritik eller en negativ vinkling i 
vår undersökning. Det är även något vi kommer ha i åtanke när vi sammanställer vårt resultat.  

Vi tyckte att metoden passade bra för att uppnå vårt syfte. Hade vi istället haft som syfte att se 
hur verksamheter arbetar med Reggio Emilia hade observation som metod passat bättre.   
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RESULTAT OCH ANALYS 
I det här avsnittet presenteras resultaten av vår undersökning genom olika teman, arbeta 
Reggio Emilia inspirerat, projektarbete, pedagogisk dokumentation, miljön som ”tredje 
pedagog”, svårigheter och hinder, förskolans organisation, läroplanens koppling till Reggio 
Emilia. Intervjupersonernas namn är fingerade. 	

 

Arbeta Reggio Emilia inspirerat   
När det gäller hur förskolor arbetar Reggio Emilia inspirerat framkommer liknande 
uppfattningar i alla intervjuer. Jan och Sofia menar att ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt 
utmärks av en syn på barnet som kompetent och född med en drift att utforska och lära sig 
saker. Sofia poängterar dock hur pedagoger måste vara medvetna om betydelsen av sin egen 
roll och vilka förväntningar de har på barnen. Med det menar hon att om vi har låga 
förväntningar av vad barnen klarar av, så klarar det inte heller av något. Genom att ge barnen 
utrymme för att på egen hand behärska sin omvärld, erövrar barnen självförtroende och 
självkänsla. Sofia betonar även hur viktigt det är att de som pedagoger finns till hand för att 
stötta barnen. ”Mycket går ut på att vi ska hjälpa dem erövra självförtroendet och 
självkänslan om att de är duktiga” menar Sofia. Jan tycker även att arbetet med Reggio 
Emilia stärker barnen som individer och att barn får känna sig lika mycket värda som 
vuxna; "barn ska ha lika mycket makt och barn ska synas lika mycket i samhället, barn ska få, 
dom kan göra val, dom kan vara aktiva i samhället och man har stor tro på barnen att man 
vill lyfta det, att dom ska synas".   

Emil beskriver att på hans förskola har det alltid funnits en strävan att arbeta Reggio Emilia 
inspirerat. Han uttrycker hur både han själv och många andra på förskolan varit och gjort 
studiebesök på förskolor i Reggio Emilia. När det gäller hur hans förskola arbetar utifrån ett 
Reggio Emilia inspirerat arbetssätt beskriver han likartade tankar som både Jan och Sofia. 
Han menar att Reggio Emilias tankesätt handlar om att stärka sin egen självkänsla och att 
varje individ, utifrån sina förutsättningar, ska få känna att de kan. Vidare beskriver Emil hur 
de på hans förskola har ett tillåtande arbetssätt vilket synliggörs mycket i deras miljö. Precis 
som Sofia diskuterar även Emil vikten av pedagogens roll för ett tillåtande arbetssätt.   

Lisa beskriver i likhet med Sofia hur även hennes förskola arbetar för att barnen ska få 
möjlighet att bli självständiga. Hon betonar hur de på förskolan vill ge barnen utmaningar som 
gör att de växer och känner att de är kompetenta. Hon menar dock att det måste vara lagom 
stora utmaningar. Lisa är också noggrann med att betona vikten av att ett Reggio Emilia 
inspirerat arbetssätt inte betyder att barnen bestämmer allting utan att de betyder att pedagoger 
skapar förutsättningar och ramar för barnen utifrån deras tankar och idéer. Jan menar dock att 
jobba Reggio Emilia inspirerat handlar om att släppa, att pedagoger har tilltro på barnen och 
att de har gjort ett ställningstagande och vill vara en medforskande pedagog.  

Jan beskriver också att genom att arbeta Reggio Emilia inspirerat arbetar förskolan även efter  
läroplanen eftersom den är skriver ur ett Reggio Emilia-tänk. Jan tänker också att man kan 
inspireras på olika sätt utifrån en gemensam grund och sen välja att applicera det man tycker 
är viktigt. Jan tycker även att pedagogiska dokumentationen, dess reflektion och miljön är 
viktiga delar inom Reggio Emilia.  
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På förskolan Siv arbetar har de valt att inte profilera sig som Reggio Emilia inspirerade. Siv 
tycker att Reggio Emilia är fyrkantigt och därför har de valt, i likhet med Jans förskola, ta de 
delarna som de själva tycker är bra "Vi har tyckt att vi måste ta hela paketet om vi ska 
profilera oss". Siv berättar att de ser barn som kompetenta och undersökande och att det är en 
av delarna de tagit med sig från Reggio Emilia. 

Således beskrivs arbetet med Reggio Emilia filosofi olika av alla pedagoger. Däremot 
uttrycker samtliga pedagoger att de har samma barnsyn som på förskolorna i Reggio Emilia, 
där barn ses som kompetenta och medskapande.   

 

Projektarbete  
 

Alla pedagoger som intervjuades beskriver hur det på olika sätt arbetar med projekt. Sofia 
berättar hur projektarbete ligger förskolan nära hjärtat och hon beskriver det som ”det 
roligaste vi känner till”. Projektarbetet, som vanligtvis pågår under hela läsåret, beskrivs av 
pedagogen som ett utmärkt sätt att involvera mycket av de grundidéer förskolan 
har. Projekten på Sofias förskola involverar alltid hela avdelningen och de senaste åren har 
alla avdelningar valt att arbeta med samma projekt under läsåret. Ett argument till varför det, 
enligt Sofia, är så fantastiskt är att det inte finns något tydlig mål. Projektet utgår alltid från 
barnens tankar och idéer. På Sofias avdelning är det planerat för tre projekttillfällen per vecka 
där en mindre barngrupp deltar. Vid dessa tillfällen är pedagogerna oftast själva och ansvarar 
även för att dokumentera tillfället. Jan berättar istället om hur de på hans förskola försöker 
vara två pedagoger vid varje projekttillfälle då en dokumenterar och en är forskande med 
barnen. På Jans förskola tycker de det är viktigt att involvera projektet i allt man gör "Sen 
tycker vi det är jätteviktigt att projektet är levande i hela verksamheten, hela dagen, om vi 
jobbar med tex vatten då ska det synas".  

Både Lisa, Jan och Emil beskriver också att de inspirerats till att arbeta med projektarbetet på 
deras förskola men deras beskrivning skiljer sig från Sofias. I jämförelse med Sofias 
beskrivning om hur deras projekt sträcker sig över hela året beskriver Lisa, Jan och Emil hur 
deras projekt kan variera mycket i längd och antal deltagare. 

Lisa, Jan, och Sofia berättar hur de arbetar med en "inventeringsperiod" där de försöker se vad 
barnens intressen och frågor finns. Utifrån det planerar de upp en projektstart. Trots att de 
under hösten haft en inventeringsperiod menar Lisa att det trots allt kan vara problematiskt att 
fånga barngruppens intressen. Lisa beskriver att därför kan deras projekt variera i längd. 
"Dom kan vara väldigt långsiktiga. Man kan ju göra projekt som endast håller på en dag 
också". Emil uttrycker även han hur projekten på hans förskola kan variera mycket i tid. På 
Sivs förskola arbetar de i fasta åldersindelade grupper medan på Jan och Sofias förskolor har 
olika grupper vid olika projekttillfällen 

Sofia beskriver vad hon tycker projektarbete ska erbjuda barnen ”Vi är noga med att försöka 
erbjuda ett så brett urval av uttrycksformer som möjligt”. Hon konkretiserar det genom att 
berätta hur de erbjuder estetiskt skapande som involverar hela kroppen. Såsom målning, 
arbete med lera eller andra material, dans och musik eller bygga och konstruera. På 
förskolorna i Reggio Emilia vill de erbjuda barnen så många uttrycksformer som möjligt för 
att säkerhetsställa att varje barn hittar sitt kall, eller ”ess i skjortärmen” som Sofia beskriver 
det.   
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Den enda av alla fem pedagogerna som tog upp skillnaderna mellan projekt och temaarbete 
var Siv, som arbetar på en förskola som inte profilerar sig som Reggio Emilia inspirerad. På 
hennes förskola har de resonerat som: 

”Ska man läsa vad det är så är väl största skillnaden att det är barnen som styr i projekt där man 
inte har ett färdigt mål vilket man har i temaarbete där man hela tiden har ett mål man jobbar 
mot”. 

Siv berättar att de har just startat ett projektarbete på förskolan där alla fyra avdelningar på 
förskolan har samma uppstart men att de sen får se vart projektet tar vägen utifrån vad barnen 
intresserar sig för.  

Fyra av fem pedagoger beskriver hur de utifrån dokumentation och reflektion både med 
kollegor och med barnen utgår från barnens intressen och frågor när de går vidare i projektet. 
”Vi här har en jättestrukturerad organisation för reflektionstid, för att vi ska kunna driva 
projekten för barnen”, berättar Jan. Sofia beskriver att det kan vara frustrerande som vuxen 
att inte kunna planera så långt framåt, "man försöker hela tiden låta barnens görande ligga till 
grund för deras fortsatta görande". Medan både Lisa, Jan och Sofia sitter tillsammans med 
kollegor och reflekterar hur projektet ska föras vidare, sker Sivs reflektion ofta själv eller 
tillsammans med barnen ”På en vecka försöker jag höra deras tankar. Vad tänker de på kring 
det de har gjort? Vad har de för frågor? På något sätt få deras hjälp på det sättet vad vi ska 
styra det till”.  

Projektarbete ser alltså olika ut på alla pedagogernas förskolor, bland annat i längd och 
genomförande. Några pedagoger beskriver hur de har samma projektområde på hela förskolan 
och andra pedagoger beskriver hur alla avdelningar bestämmer själv kring området. Däremot 
är alla pedagoger överens om att projektarbetet ska utgå och baseras på barnens tankar och 
idéer. 

 

Pedagogisk dokumentation  
 

Pedagogisk dokumentation är något som alla intervjuade pedagoger beskriver att de använder 
sig av. Däremot finns det skillnader i pedagogernas beskrivningar av hur pedagogisk 
dokumentation används. Ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt utmärks främst av hur 
pedagogisk dokumentation används, menar Sofia. Både Sofia och Jan beskriver hur 
pedagogisk dokumentation är viktigt för att kunna synliggöra barn och dess lärande, något 
som Sofia menar är grundtanken med Reggio Emilia. Sofia återkommer till förskolans arbete 
med projekt där hon beskriver hur den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för 
förskolans pedagogiska arbete. Sofia berättar hur förskolan har planerat för reflektionstid där 
de där sitter i tvärgrupper och reflekterar tillsammans. Reflektionen tenderar att mestadels 
handla om projektet. Vid reflektionen tar pedagoger med sig det som de fångat vid 
projekttillfällena under veckan och reflekterar tillsammans för att se möjliga tillvägagångsätt. 
Sofia framför hur pedagogisk dokumentation är ett värdefullt verktyg i deras projekt då det 
kan fånga lärandet som kanske missas i stunden. Sofia menar att det inte är helt 
oproblematiskt att utgå från den pedagogiska dokumentationen. Hon beskriver hur "Det kan 
vara frustrerande att som vuxen inte kunna planera så långt framåt".  Trots att Siv ofta sitter 
själv och reflekterar händer det att även de sitter i grupper och reflekterar över projektet och 
hur de tänker framåt.  



	 18 

Jan menar att det endast kallas pedagogisk dokumentation om det sker ett reflekterande kring 
dokumentationen:  

”Viktigt att man sitter tillsammans för att man ser olika saker, det blir som en pedagogisk 
dokumentation när vi gör det tillsammans så att inte jag bara sitter, då blir det ju bara 
dokumentation om jag bara skriver och sen så trycker jag upp den, det finns ju inget reflekterande 
kring den”. 

Siv däremot menar att det kan vara pedagogisk dokumentation trots att den inte reflekteras 
kring med pedagoger. De brukar istället sammanställa dokumentation som barnen får ta del 
av. ”De anses väl egentligen inte som pedagogisk dokumentation men vi anser att det är en 
form”. Fortsättningsvis berättar Jan att de använder den pedagogiska dokumentationen som 
underlag för reflektion tillsammans för att se hur de kan utmana barnen vidare i 
projektarbetet. 

Även Lisa använder dokumentation för att föra arbetet vidare. Däremot lägger Lisa större vikt 
vid att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att utvecklas i sin eget roll som 
pedagog. Hon beskriver hur reflektion även ger pedagoger en chans att pratat om sitt yrke och 
arbetssätt för att kunna utvecklas. ”Väldigt många är jätteduktiga pedagoger och bra med 
barnen men har det svårare att berätta om vad det är vi faktiskt gör”. Lisa betonar hur viktigt 
det är med reflektion, där det i Lisas fall ofta är den pedagogiska dokumentation som ligger 
till grund. 

Lisa berättar mer om deras reflektion och beskriver hur de sitter tillsammans ungefär en 
halvtimme och reflekterar kring pedagogernas medhavda material. För att vara så effektiva 
som möjligt berättar Lisa att de har lagt upp en tydlig struktur för dessa möten där det bara är 
den som har ordet som får tala och övriga lyssnar och får efter presentationen möjlighet att 
ge feedback. Även på Jans förskola har de liknade reflektionsgrupper. 

Vad som tas med till reflektionstiden är frivilligt fortsätter Lisa. Till skillnad från Sofias 
förskola där reflektionerna tenderar att handla om projektet kan reflektionerna hos både Jan 
och Lisa bestå av bilder på exempelvis en miljö eller filmsnuttar från en situation som 
reflekteras runt. Syftet med reflektionen är att hjälpa varandra växa. För att möjliggöra 
det menar Lisa att pedagogerna måste vara trygga med varandra och ha en öppen dialog som i 
sin tur resulterar i att de vågar ställa svåra frågor som bidrar till att de växer i sitt arbete. 

Emil berättar hur de på hans förskola har förändrat sitt sätt att se på pedagogisk 
dokumentation genom åren. "När vi började med det hade vi dokumentationer på alla 
väggarna. Det fanns knappt några utan. Väggarna räckte inte till". Numera används den 
pedagogiska dokumentationen främst för återkoppling och dialog mellan pedagogerna.  

Således använder pedagogerna dokumentationen som underlag för reflektion tillsammans men 
också för att föra projektet vidare. 

  
Miljön som "tredje pedagog"  
 

I Reggio Emilias filosofi ses miljön som en "tredje pedagog" och det är något som de flesta av 
pedagogerna har i åtanke när de beskriver hur arbetet med miljön ser ut på deras respektive 
förskola. Sofia, Lisa och Emil berättar alla tre att på förskolorna de jobbar på försöker de ha 
stegrande utmaningar från de yngsta avdelningarna till de äldsta. Lisa säger också att de 
tänker att miljön ska vara utmanande utifrån ålder på barnen. Lisa tillägger att det däremot 
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beror på barngruppen i sig hur man ordnar med miljön. Att miljön utgår från barngruppen och 
den kultur och behov som finns.	

Sofia berättar om miljön ur ett barncentrerat perspektiv. På hennes förskola försöker de 
fokusera på miljöer där det kan uppstå möten mellan barnen, som möjliggör samspel och att 
barnen tillsammans kan undersöka och utforska miljöerna. Miljön ska också vara estetiskt 
tilltalande och tillgänglig. Sofia belyser en av Reggio Emilias grundtankar vilket handlar om 
det kompetenta barnet. Utifrån detta menar Sofia och hennes kollegor att det är viktigt att 
barnen till exempel ska nå och komma åt material. Angående miljön tänker de också på 
förändring, att de kan förändra miljöerna i takt med barnens förändring och att de aldrig 
ska nöja sig. Sofia berättar vidare om att de även försöker tänka ur ett genusperspektiv när de 
utformar miljöer. Att de inte "vill erbjuda sånt som inte nödvändigtvis tilltalar pojkar eller 
flickor mer. Då kan man fråga sig vad som egentligen tilltalar pojkar eller flickor mer, men 
det är en annan diskussion". Hon säger även att de försöker tänka på att miljön ska 
erbjuda material och användningsområden som inte hemmet har, för att på så vis komplettera 
hemmet. Jan berättar precis som Sofia att det är viktigt att tänka att miljön är föränderlig och 
på hans förskola försöker de tänka en utforskande och magisk miljö "Vi har inte gardiner och 
blommor utan det ska mer vara en utforskande miljö som kan utmana barnen där dom kan 
lära tillsammans" berättar Jan. Även Siv betonar vikten av en föränderlig miljö. 

Emil beskriver även han hur de på hans förskola vill att miljöerna ska stärka barnens 
självkänsla och tilltro till sin förmåga. "Vi har låga bord till alla barn. Ingen behöver bli 
upplyft på en stol utan alla kan sätta sig själva". Miljöerna på Emils förskola är tydligt 
utformade med fasta stationer som utgår från vad pedagogerna märkt att barnen intresserar sig 
för. Emil uttrycker hur de genom sin miljö försöker ge barnen så mycket uttrycksformer som 
möjligt. "Barn har ju hundra språk men berövas nittionio så man försöker ge så mycket 
möjligheter som möjligt". Emil betonar också hur de strävar efter att ha en tillåtande miljö där 
barnen blir självständiga och har möjlighet att välja vad de vill göra. Som exempel beskriver 
Emil hur de strävar efter att barnen ska kunna måla vid valfritt tillfälle. För att uppnå det 
målet berättar Emil att de tidigt introducerar barnen i miljöerna och vart materialet finns, 
vilket resulterar i att barnen känner sig trygga i miljöerna.    

Även på förskolan Jan arbetar på ser de miljön ur ett barnperspektiv. Miljön ska stötta, hjälpa 
och utmana barnen, enligt Jan. Jan beskriver, precis som Sofia och Emil att det också är 
viktigt att barnen inte ska behöva be om material utan att sakerna ska finnas på barnens nivå.  

Sofia är den pedagog som mest belyser materialets betydelse. Hon beskriver att de försöker ha 
ett undersökningsbart material, ett material som är hållbart ur miljösynpunkt 
och att materialet ska inbjuda till möten mellan barn. Hon tänker att det är mer intressant när 
barnen inte har nån förutfattad mening om vad de ska göra med materialet  

”Ger man dem exempelvis en bil vet alla barn vad det är och vad man gör med den. Även om man 
skulle kunna ha en bil till mycket annat kommer barnen förmodligen inte komma på det då och 
låsa sig vid att man kör med den”.  	

Jan berättar om materialet på förskolan han jobbar på. Här tänker de precis som på Sofias 
förskola att det är viktigt med material som inte kan uppfattas ha speciella koder. Här lägger 
de fokus på återvinningsmaterial och naturmaterial, men utesluter dock inte material som 
dockor mm. "Men sen har ju vi även dockor och såna saker, vi tänker att alla barn ska få 
välja att göra det man vill. Vi tror inte på det här att ta bort saker utan mer på att lägga till 
saker […] 

Både Jan, Sofia och Emil nämner skapande och många uttrycksformer som en viktig del. "Så 
att det estetiska är ju jätteviktigt man måste få uttrycka sig på olika sätt för att man lär sig på 
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olika sätt […] säger Jan. Han berättar även att de har en ateljé på varje avdelning och att den 
är kärnan och deras utgångspunkt. Sofia berättar att på hennes förskola har de en ateljérista 
anställd för att på så vis ge en bredd i barnens uttrycksformer. Även på Emil och Lisas 
förskolor har ateljén en betydande roll i deras arbete. 

På Sivs förskola har de mer åldersblandade grupper än på övriga fyra förskolor och hon 
nämner svårigheterna med detta när miljön utformas. De tänker ändå på att ha framme allt 
material och inte stänga dörrar utan mer att försöka styra de mindre barnen från vissa miljöer. 
Trots det redogör även Siv för liknande tankar som övriga pedagoger där hon menar att miljön 
ska vara tillgänglig, inbjudande och utmanade. 

Sammanfattningsvis är alla pedagoger överens om att miljön har stor betydelse för deras 
pedagogiska arbete. Miljön ska vara barncentrerad och inspirerade. Trots att alla pedagoger 
beskriver liknande tankar kring vad miljön ska erbjuda finns det ändå skillnader i vilket 
material som erbjuds.   

Svårigheter och hinder  
Det finns delade meningar hos de intervjuade pedagoger ifall det finns några hinder eller 
svårigheter med att arbeta med inspiration från Reggio Emilia. Sofia är en av dem som 
uttrycker att det finns utmaningar med att arbeta Reggio Emilia inspirerat. Sofia beskriver 
svårigheterna som till exempel att hinna med i barnens svängande intressen. Det kan vara 
svårt att hinna med att rodda om miljöerna efter barnens intressen om de svänger mycket. Det 
kan också vara svårt att läsa av barnens behov fortsätter Sofia.   

Sofia beskriver också hur de stött på en kulturkrock mellan förskolan idag och "den gamla 
världen" när de började arbeta Reggio Emilia inspirerat. Sofia utvecklar sig och förklarar hur 
synen på förskolan som den var förr där den mer sågs som en barnpassning lever kvar i 
mångas ögon. Detta i sin tur blir problematiskt när förskolor vill komma bort från det gamla. 
Som exempel berättar Sofia om när deras förskola skulle startas och de ville komma så långt 
bort från det gamla som möjligt. "Vi är minsann utbildad och professionella och vi har högre 
ambitioner än så”. Här beskriver Sofia hur det kändes som att det blev för opersonligt och att 
det professionella tog över det familjära, vilket även en del föräldrar påtalade som kritik. Flera 
gånger under intervjun gör Sofia paralleller till skillnader mellan förskola och skola: 

”I skolvärlden har nästan alla en gemensam syn på skolan, vad är den till för, vad gör man? I 
förskolan är det inte så då nästan alla föräldrar en egen bild av vad och för vem förskolan finns 
vilket kan leda till lite spänning”. 

Sofia påpekar svårigheterna mellan balansgången då förskolan vill visa att arbetet som görs på 
förskolan är viktigt. På förskolan hon jobbar försöker de tänka att föräldrarna ska anpassa sig 
efter deras planering av verksamheten genom att barnen ska vara på förskolan de dagar de 
arbetar med projekt. 

Tvärtemot Sofia, som uttrycker hur det kan finnas problem och svårigheter, menar Lisa att det 
knappt finns några problem alls; 

”Nej, absolut inte, det finns inget. För jag hävdar ju också, dom vill ju gärna ha det till att det 
kostar mer personal ibland, kritikerna då, men jag vill ju hävda att de kostar mindre, egentligen”. 

Lisa fortsätter med att berätta att hon tror att förskolor vinner på det i längden eftersom 
arbetsklimatet blir bättre för pedagogerna. Däremot påtalar hon vikten av att ha skapat en 
hållbar organisation för att få det att fungera rent praktiskt med möten, reflektion osv. Både 
Sofia och Lisa tar däremot upp vikten av att begränsa sig när de dokumenterar för att kunna 
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hinna gå igenom och utforska materialet. Lisa talar om vikten av att redan när fotot tas tänka 
igenom vilket syfte som finns med dokumentationen för att på så vis få mindre material att 
bearbeta.  

Jan har även han lite svårare att komma på svårigheter och hinder med Reggio Emilia. 
Däremot påpekar han precis som Lisa vikten av att ha ett hållbart schema och en struktur för 
att få tiden att räcka till för allt. Han pratar också om att personal ibland känner höga krav på 
sig själv och att de kan bli besviken om de inte hinner allt som tänkts. Däremot säger Jan att 
han tror att så länge pedagoger är medvetna om svårigheterna blir de inte lika svåra. 

Precis som Jan har även Emil svårt att se några hinder med att arbeta Reggio Emilia 
inspirerat. Däremot menar Emil, i likhet med Sofia, hur det kan bli en kultrutkrock vilket 
försvårar arbetet med ett sånt arbetssätt. Då Sofia drar paralleller till skolan jämför Emil 
istället svenska förskolan och förskolorna i Reggio Emilia. "Föräldrarna har en annan bild 
av förskolan där. Man går dit för att det är viktigt. Här är det många som går hit för att man 
behöver". Emil beskriver hur förskolorna i Reggio Emilia har fokus på lärande och han jämför 
det med en slags skol-modell för yngre barn medan svenska förskolor ska komponera lärande 
och omsorg. Av den anledningen menar Emil att de aldrig helt kan efterlikna arbetet som sker 
på förskolorna i Reggio Emilia utan förskolor får göra det till sitt eget. Emil sammanfattar 
genom att uttrycka "Man kan ju säga att vi har Reggio på svenska". 

Sofia, Jan och Lisa nämner alla dock allihop en svårighet med arbetssättet. Det kan vara att 
strukturen i filosofin inte funkar för alla barn. En del barn kan ha svårt med det öppna, fria 
och allt material som finns och behöver istället mer tydliga ramar. Något som är viktigt att 
tänka på enligt Lisa.  

 	

Förskolans organisation 
Båda pedagogerna Sofia och Jan visar på en likartad uppfattning om följden av olikheter 
i organisationen mellan Italien och Sverige. Det finns mycket likheter mellan de svenska och 
italienska barnen men även mycket olikheter, förklarar Lisa. Av den orsaken går det inte att 
kopiera ett Reggio Emilia arbetssätt utan endast inspireras menar Lisa.  	
Sofia talar i synnerlighet om hur fördelningen av resurser är det som skiljer Sverige mest från 
Italien. "De har personal som är utbildad som enbart jobbar några timmar om dagen i 
barngrupp och sen kommer det annan personal om tar över barngrupperna". Sofia fortsätter 
att förklara hur vi i Sverige däremot har samma personal som ska täcka hela dagen. Av det 
skälet är det en utmaning att ändå arbeta som de gör i Italien när man inte har samma 
utgångpunkt. Som exempel beskriver Sofia hur det kan vara en utmaning att få ihop 
verksamheten med reflektion och planering samtidigt som pedagoger kan behövas 
i barngrupp. Däremot är Sofia tydlig när hon säger att det här är en organisationsfråga som det 
inte bör fästa för mycket vikt vid. "Gör man det blir det lätt en ursäkt att och något 
man skyller på när det inte går som man vill". Slutligen betonar Sofia hur organisationen kan 
vara en utmaning i ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, men inte en omöjlighet.   

Det finns skillnader mellan förskolornas organisation i Sverige och Italien enligt Emil. Han 
menar att i Italien finns en helt annan syn på förskolan än i Sverige. I staden Reggio Emilia är 
förskolan viktig och därför är alla barn på förskolan några timmar varje dag oavsett om 
föräldrarna arbetar eller inte berättar Emil. Som exempel jämför Emil förskolorna i Reggio 
Emilia med skolan i Sverige. "Lite som i skolan som har fritidspersonalen som kommer och 
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tar över på eftermiddagen när lärarna har reflektion". På det svenska förskolorna finns det 
mer fokus på omsorg och förskolor måste hitta en balans mellan omsorg och lärande. Emil 
beskriver även hur barngruppernas storlek skiljer sig mycket mellan länderna. Emil berättar 
utifrån egna erfarenheter hur barngrupperna på förskolorna i Reggio Emilia kan bestå av tjugo 
barn och endast två pedagoger. Om förskolorna i Reggio Emilia får sin verksamhet att fungera 
menar Emil att vi i Sverige borde få det att fungera här också där vi har alla möjligheter. 
Sammanfattningsvis säger Emil, i likhet med Lisa, att förskolor får arbeta Reggio Emilia 
inspirerat efter sina egna erfarenheter.   

 

Läroplanens koppling till Reggio Emilia  
Båda pedagogerna Lisa och Sofia ser tydligt ett förhållande mellan Reggio Emilias filosofi 
och läroplanen. Lisa, Sofia och Jan säger att läroplanen ur många perspektiv är skriven utifrån 
Reggio Emilia filosofin. På det viset, menar Lisa och Sofia, finns det heller ingen motsättning 
till att förskolor arbetar med Reggio Emilia. Sofia säger att Reggio Emilia filosofin 
syns tydligt i Läroplanen "i hur de betonar vikten av lärande i samspel och miljöns betydelse, 
fördelar med att jobba i projekt samt demokratin som en central utgångspunkt". Jan säger att 
när han tittar i läroplanen tänker han "att det är ju såhär vi jobbar, det är så vi tänker". 
Däremot tycker han att läroplanen och dess mål känns mer strukturerade än Reggio Emilias 
filosofi är "den är ganska uppstrukturerad efter vad barnen ska sträva efter och för oss, dom 
gör ju alla de här sakerna men vi kanske inte är riktigt lika tydliga med att bena ut det och att 
skriva det sådär". Även Siv kan se mycket från Reggio Emilia filosofin i läroplanen, t.ex. att 
barn är kompetenta och att verksamheter ska utgå från barnens intressen.   

Emil håller med Lisa och Sofia som beskriver Reggio Emilias förhållande till läroplanen. Han 
menar om man är insatt i Reggio Emilias filosofi kan det ses på många ställen i läroplanen. 
Emil, som arbetat Reggio Emilia inspirerat redan innan det fanns en läroplan, uttrycker att det 
är lättare att argumentera för ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt när det numera finns en 
läroplan som stödjer arbetssättet. "Vi har diskussioner runt Reggio Emilia hela tiden. Nu finns 
det ju i läroplanen så då blir det ju enklare än tidigare då det inte var så". 

För att sammanfatta är alla pedagogerna överens om att det finns se mycket av Reggio 
Emilias arbetssätt i läroplanen vilket stödjer dem i deras arbete.   
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete har varit att genom kvalitativa intervjuer med verksamma 
pedagoger fördjupa vår kunskap om hur Reggio Emilia inspirerat arbetssätt kommer till 
utryck i olika förskoleverksamheter. Inledningsvis kommer vi i detta avsnitt att diskutera vårt 
resultat med återkoppling till syfte och frågeställningar, samt litteratur och tidigare forskning 
och våra egna tankar. Avslutningsvis skriver vi om vad som skulle vara intressant att forska 
vidare om samt vår slutsats. 

 

Arbetet med Reggio Emilia 
Under denna rubrik vill diskutera kring en av våra frågeställningar; Vad är det som utmärker 
ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt?  

Samtliga av de intervjuade pedagogerna beskriver likartade tankar kring vilken barnsyn de 
har. Pedagogerna beskriver hur de ser barn som kompetenta, medskapande och fulla med 
potential. De vill även hjälpa barnen att bli självständiga vilket kommer till uttryck i både 
deras miljö och i deras förhållningssätt till barnen. Dahlberg, Moss och Pence (1999) skriver 
också om barnsyn i Reggio Emilias filosofi. Även de menar att barn ska ses som kompetenta, 
medskapande, rika och fulla med potential. Vår tanke är att barnsynen är det som ligger till 
grund för hela Reggio Emilias filosofi, men å andra sidan tänker vi att det nödvändigtvis inte 
behöver vara något som endast tenderar att förekomma inom Reggio Emilias filosofi. 
Läroplanen för förskolan uttrycker hur Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna 
tilltro till sig egen förmåga […] (Skolverket, 2016 s7)  Även pedagogen som inte arbetar på 
en Reggio Emilia inspirerad förskola uttrycker liknande uppfattning som de övriga 
pedagogerna kring barn. Av den anledningen tänker vi att trots att synen på barn som 
kompetenta medskapare är utgångpunkten i Reggio Emilias filosofi, stöds även de tankarna i 
läroplanen. Detta betyder egentligen att alla förskolor ska ha den barnsynen och inte bara de 
som profilerar sig som Reggio Emilia inspirerade.  
  

Projektarbete 
 

Under denna och kommande rubriker, projektarbete, pedagogisk dokumentation och miljön 
som tredje pedagog, kommer vi diskutera vår frågeställning: Hur arbetar verksamheter 
Reggio Emilia inspirerat? 

Resultaten visar att alla förskolor arbetar med projektarbete på något sätt men att det 
framförallt skiljer sig i hur länge förskolor arbetar med projektet. Nästan alla pedagoger 
beskriver hur de utgår från barnens frågor och tankar när de går vidare med projektarbetet. Ett 
liknande resonemang beskriver Dahlberg m.fl. (1999) som menar att barn ska ses som 
medkonstruktörer. Även Lenz Taguchi (1997) beskriver hur pedagoger ska utgå från barnens 
tankar och intressen när det arbetas med projekt. Det verkar även skilja sig en del i hur 
förskolor jobbar med projektet. På vissa av förskolorna har de fasta projektgrupper, medan 
andra har mer oregelbundna grupper. Barsotti (1986a) beskriver att i staden Reggio Emilia 
varierar ofta projektgruppen i antal deltagare.  
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I likhet med Lenz Taguchi (1997), som skriver om hur förskolor kan använda sig av en 
inventeringsperiod inför ett projekt, berättar tre av pedagogerna liknande tankar där de då 
försöker se barnens intressen. En av pedagogerna beskriver att hon vill ge barnen så många 
uttrycksformer som möjligt och på samma sätt beskriver Dahlberg och Göthson (2005) att 
barnen har hundra språk och just behöver få många uttrycksformer. Hamerslag (2013) skriver 
om skillnaderna mellan tema och projektarbete. Hon menar att skillnaden är att i temaarbete 
är syftet att lära sig saker om ett visst ämne medan i projektarbete utgår pedagoger från ett 
undersökande arbetssätt. Endast en av de fem pedagoger vi har intervjuat har berört ämnet om 
skillnaderna som menar att i temaarbete har pedagoger ett styrt mål man jobbar mot medan i 
projekt har de inget tydligt mål utan låter barnen styra. Vi hade aldrig själva reflekterat över 
skillnaden mellan tema och projektarbete men nu när vi har läst om det tycker vi det är att 
föredra att arbeta med projekt. Dels för att i projekt utgår projektet från barnet och dels för att 
i projekt finns inget bestämt mål. Vi undrar om förskolor har reflekterat över skillnaderna? 

 

Pedagogisk dokumentation 
 

Alla pedagoger beskriver att de använder pedagogisk dokumentation. Många av pedagogerna 
beskriver hur den pedagogiska reflektionen ofta ligger till grund för reflektionen mellan 
pedagoger. Tre av pedagogerna tydliggör hur de menar att dokumentationen på något vis 
måste reflekteras kring för att vara en pedagogisk dokumentation, den dokumentation som 
enbart hamnar på väggarna kan inte anses som just pedagogisk dokumentation. En av 
pedagogerna menar däremot att dokumentationen kan anses som pedagogisk även om den inte 
har reflekterats kring i arbetslaget. Även Wehner-Godée (2000) skriver att pedagogisk 
dokumentation endast är pedagogisk dokumentation när den används till reflektion pedagoger 
emellan där de reflekterar kring vad barnen gör, vad deras intressen är eller pedagogers 
agerande. Vi håller med författaren och pedagogerna när de beskriver hur det måste ske en 
dialog kring dokumentationen för att den ska få kallas för pedagogisk dokumentation. 
Reflekterar pedagoger inte kring den på något vis tänker vi att det är svårt att kalla den för 
pedagogisk dokumentation då den inte hjälper till att föra det pedagogiska arbetet framåt. I 
sådana fall kanske den snarare ska kallas för enbart dokumentation.  

Pedagogernas beskrivningar av hur reflektionen sker skiljer sig mellan varandra. Några 
reflekterar i tvärgrupper med pedagoger från andra avdelningar medans andra sitter 
arbetslagsvis. Även fokus på reflektionen är olika på pedagogernas respektive förskolor. 
Några av pedagoger beskriver hur de reflekterar kring miljön eller pedagogens agerande. Hos 
några pedagoger tenderar reflektionen istället att handla om att se på dokumentation från 
projekttillfällen för att i sin tur föra projektet vidare. Lenz Taguchi (1997) och Barsotti 
(1986a) uttrycker, precis som pedagogerna, att den pedagogiska dokumentationen ska ha stor 
inverkan på projektarbetet och därmed ligga till grund för hur projektet går vidare.  

Flera av pedagogerna menar också att pedagogiska dokumentationen ger möjlighet att följa 
barnens lärande. Något som också Jonstoij (2015) belyser när hon skriver hur den 
pedagogiska dokumentationen handlar om att dokumentera barns görande för att synliggöra 
dess lärprocesser. Det är inte helt oproblematiskt att använda pedagogisk dokumentation som 
utgångspunkt i sitt pedagogiska arbete, menar en pedagog. Pedagogen utvecklar och menar att 
som vuxen är det lätt att vilja planera i förväg och dra förhastade slutsatser och därför utgår de 
inte från barnens intentioner. Vi håller med pedagogen om att det kan finnas en svårighet att 
inte bestämma och planera saker i förväg. Det kan också vara svårt som pedagog att inte ha 
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några förutfattade meningar om vilken väg projektarbetet kommer gå. Detta tänker vi kan 
vara en stor utmaning för oss i vår kommande yrkesroll. Vi tänker också att det kan finnas en 
svårighet att tolka dokumentationen och intentioner. Något som vi även tänker kan vara 
problematiskt är att barnen själva ofta inte får välja om de vill vara med på foton eller inte, 
hur pedagoger ställer sig till det är inget som kom till uttryck i våra intervjuer. 

 

Miljön som "tredje pedagog" 
 

Vissa pedagoger talar om miljön som inspirerande där barnen ska bli självständiga och vissa 
talar om den som barncentrerad, tillgänglig och inbjudande. Gemensamt är att alla nämner 
någon av de grundtankar som finns på förskolor i Reggio Emilia. Flera av pedagogerna 
beskriver även miljön som "tredje pedagogen". I enlighet med pedagogernas tankar beskriver 
Kennedy (1999) att fokus i Reggio Emilia är att miljön är barnanpassad och tillgänglig. 
Miljön ska också stimulera och inspirera barnen samtidigt som den ger barnen en känsla av 
självständighet (Jonstoij, 2015). Wallin (1996) beskriver att förskolor i Reggio Emilia oftast 
har åldersindelade grupper för att på så vis kunna anpassa materialet och miljön. En av 
pedagogerna vi har intervjuat arbetar på en förskola där de inte profilerar sig som Reggio 
Emilia inspirerad och här är grupperna mer åldersblandade. Hon beskriver att det ibland finns 
svårigheter med detta när miljöerna ska utformas. Vi har själva reflekterat över att det kan 
finnas svårigheter med att utforma miljön när det är åldersblandade grupper, vilket även 
pedagogen nämner. Vi tycker även att det var intressant att pedagogerna beskrev liknande 
tankar kring miljön vilket även stämmer överens med den litteratur vi har läst (se mer Lenz 
Taguchi 1997 och Hamerslag 2013). 

Pedagogerna visar på olika uppfattningar om materialet på förskolorna. En av pedagogerna 
berättar att på förskolan hon jobbar på har de valt att erbjuda annat material än sånt som 
tilltalar flickor eller pojkar mer. Tvärtemot berättar en annan pedagog att de inte väljer att 
plocka bort material som dockor mm. Övriga tre pedagoger nämner inget om något specifikt 
material. I litteraturen har vi heller inte hittat någon författare eller forskare som skriver om 
något specifikt material för Reggio Emilia inspirerade förskolor. Här skiljer sig pedagogernas 
tankar åt kring hur de tänker kring materialet. En av pedagogerna beskriver hur de i hög grad 
väljer material som är mer intetsägande medan övriga pedagoger inte verkar ha några 
speciella tankar kring materialet. Eftersom att vi inte hittar något specifikt om material i 
litteratur tänker vi att det är förskolans egna val att välja att erbjuda en viss typ av material, 
vilket nödvändigtvis inte behöver vara inspirerat från Reggio Emilia filosofin.  

Tre av pedagogerna betonar vikten av en föränderlig miljö, utifrån barnens intressen och 
förändringar. I likhet med detta menar Dahlberg och Göthson (2005) att det är viktigt att vara 
just föränderlig utifrån barnens intressen och inte bara för att förändra saker. Två av 
pedagogerna lyfter fram att de försöker erbjuda en miljö som ska komplettera hemmet. 
Liknande beskriver Kennedy (1999) som menar att förskolor i Sverige på 1980-talet istället 
strävade efter att i hög grad efterlikna hemmet. Vi tycker det var intressanta tankar som några 
av pedagogerna nämner om att miljön på förskolan istället för att efterlikna hemmet, ska 
komplettera hemmet och erbjuda annat. Våra tankar har tidigare varit att förskolan ska 
försöka likna hemmiljön, men efter våra intervjuer har vi börjat tänka om. 

På förskolorna i Reggio Emilia har skapande och ateljén en betydande roll. Skapande är en av 
barnens viktiga uttrycksformer belyser Theorell (2010). Tre av pedagogerna belyser detta och 
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menar att ateljén är viktig för att ge barnen fler uttryckssätt. Vi håller med pedagogerna om att 
skapande är viktigt och vi tänker även att många barn kan ha lättare att uttrycka sig med bild. 
Trots att skapande har en viktig och betydande roll på förskolorna i Reggio Emilia har våra 
intervjuer inte återspeglat detta på samma sätt. Även fast ateljén har nämnts i intervjuerna har 
andra delar inom filosofin kommit fram tydligare. 

 

Svårigheter och hinder 
När det gäller hinder och svårigheter med att arbeta med Reggio Emilias filosofi i förskolor 
uttrycker alla intervjupersoner delade tankar och åsikter. Några av pedagogerna menar att det 
inte finns några svårigheter alls med Reggio Emilias arbetssätt medan andra uttrycker att det 
finns utmaningar. Två av pedagogerna menar att den stora skillnaden mellan förskolans 
organisation i Sverige och Italien är en utmaning i arbetet med Reggio Emilias filosofi. I 
Italien finns det en annan syn på förskolan än vad det finns i Sverige vilket gör att det är svårt 
att arbeta som i Italien. Det kan bli en "kulturkrock" mellan den gamla synen på svenska 
förskolan med omsorg i fokus, och arbetet med Reggio Emilia där lärande är mist lika viktigt. 
Även studenten Ida Rydebäck (2009) beskriver i hennes examensarbete hur intervjuade 
pedagoger menar att det är svårt att lyfta Reggio Emilias filosofi på samma sätt som i Italien 
då det skiljer sig så mycket. Vi håller med pedagogerna när de beskriver att skillnaderna 
mellan länderna kan vara en utmaning i arbetet med Reggio Emilia. Just därför tänker vi att 
förskolor enbart kan inspireras av arbetet på förskolorna i Reggio Emilia och göra det till sitt 
eget. Precis som flera pedagoger uttrycker i resultatet, får förskolor arbeta Reggio Emilia 
inspirerat efter sina egna förutsättningar. Läggs det för stort fokus på svårigheter tänker vi, 
precis som en pedagog uttrycker, att det lätt blir en ursäkt som tas till när det blir svårt. Man 
får helt enkelt ta de bitar av Reggio Emilias filosofi som passar förskolans verksamhet med 
inställningen, som en pedagog uttrycker, "vi har Reggio på svenska".  

Några av pedagogerna uttrycker även hur det kan vara svårt att alltid ha miljöerna som fångar 
barns intressen då deras intressen snabbt kan förändras. Pedagogerna menar även att det kan 
vara svårt att hinna med att gå igenom och reflektera kring all dokumentation, därför måste 
det begränsas i vad som väljs att dokumentera, menar pedagogerna. Vi tänker att precis som 
pedagogerna menar, måste det väljas vad som ska dokumenteras så det finns tid att senare gå 
igenom och reflektera kring dokumentationen. Däremot tänker vi att om pedagoger har som 
mål att dokumentera ett specifikt lärande finns risken att de missar något om det redan innan 
är bestämt vad som ska dokumenteras.  

Flera av pedagogerna belyser även hur det fria och tillåtande arbetssättet som finns inom 
Reggio Emilias filosofi inte passar alla barn. Alla barn klarar inte av det öppna och fria där 
allt material finns tillgängligt utan de behöver tydliga ramar.  

Trots att det finns hinder och utmaningar med att arbeta Reggio Emilia inspirerat finns det 
enligt oss mer fördelar än nackdelar med att arbeta Reggio Emilia inspirerat. Vi tror det är 
viktigt att ta de delarna som passar just den förskolan och att vara flexibel i det man gör. Än 
en gång tänker vi att förskolor helt enkelt måste utgå från sina egna förutsättningar och enbart 
inspireras av arbetssättet i Reggio Emilias förskolor.  
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Förskolans organisation 
Vi ställde aldrig någon direkt fråga till någon av pedagogerna om hur förskolans organisation 
skiljer sig mellan Sverige och Italien, däremot var det tre av pedagogerna som belyste den 
skillnaden. Wallin (1996) beskriver på samma sätt som pedagogerna gör att förskolan i staden 
Reggio Emilia mer är uppbyggd som skolan är i Sverige. Där förskolläraren är med mitt på 
dagen och "hjälppedagoger" på eftermiddagen. Detta utgör en stor skillnad efter som 
förskollärarna där har mer planerad tid för reflektion och planering. Skillnaden är även att alla 
barn är på förskolan en tid under dagen oavsett om föräldrarna arbetar eller inte beskriver en 
av pedagogerna. Skillnaden är även att hela samhället är med involverad i förskolan och att 
förskolan har en högre status i Italien än vad den har i Sverige. I Italien är barnen på förskolan 
för att den är viktig. Vi hade innan inte kunskap om hur organisationen ser ut på förskolor i 
Reggio Emilia. Vi håller dock med pedagogerna om skillnaden och tycker det är viktigt att 
tänka på det när man arbetar Reggio Emilia inspirerat.  Vi tycker det är intressant att förskolan 
och förskollärare i staden Reggio Emilia verkar ha en högre status än i Sverige. Speciellt med 
tanke på att förskollärare i Reggio Emilia, enligt Dickson (1981) inte har något pedagogisk 
examens så som förskollärare i Sverige har. Kraven för att vara förskollärare i Reggio Emilia 
är att ha gått ut klass fem, fyllt 21 år och under ett års tid medverkat i ett par kurser.   

 

Läroplanens koppling till Reggio Emilia 
Nästan alla pedagoger beskriver ett tydligt förhållande mellan läroplanen (Skolverket, 2016) 
och Reggio Emilias filosofi. I litteraturgenomgången beskriver vi just hur läroplanen är 
skriven med inspiration från Reggio Emilia filosofin (SOU 1997:157). Några av pedagogerna 
tycker därför att det känns skönt för att det då inte finns någon motsättning till att profilera sig 
som Reggio Emilia inspirerade. En av pedagogerna menar dock att läroplanen känns mer 
strukturerad än vad filosofin är. Det är intressant att läroplanen är skriven ur ett Reggio Emilia 
tänk. Detta betyder då att egentligen alla förskolor är Reggio Emilia inspirerade på något sätt, 
tänker vi. Vi undrar också om alla förskolor är medvetna om detta? 

 

Vidare forskning 
Under vårt examensarbete började det väckas tankar kring hur vår undersökning hade kunnat 
utvecklas. Vi tyckte det skulle vara intressant att komplettera våra kvalitativa intervjuer med 
observationer. Då hade vi kunnat basera vår undersökning mer på våra egna uppfattningar om 
hur förskolor arbetar med Reggio Emilia filosofin, istället för enbart olika pedagogers tankar 
och åsikter. 

 

Slutsats 
Vi har insett att det är svårt att beskriva vad som utmärker ett Reggio Emilia inspirerat 
arbetssätt eftersom att Reggio Emilias filosofi enbart är något förskolor kan inspireras av. Vi 
har också uppmärksammat att de stora skillnaderna mellan verksamheter är i vilken grad de 
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inspireras från förskolor i Reggio Emilia. Detta i sin tur resulterar i att verksamheter arbetar 
väldigt olika med Reggio Emilia filosofin och i olika utsträckning. Under intervjuer har även 
pedagoger beskrivit möjliga hinder och svårigheter. Dock är det inget som pedagogerna 
menar skulle stoppa dem i deras arbete med Reggio Emilias filosofi. Syftet med 
undersökningen var att öka kunskapen om Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och varför det 
kan ses som ett föredöme. Genom intervjuer med verksamma pedagoger samt genom att ha 
läst litteratur och forskning kan vi konstatera att detta arbetssätt kan ses som ett föredöme, för 
att det följer läroplanens intentioner, vilket gör att det kan vara svårt att kritisera arbetssättet 
utifrån samma orsak.   

Slutligen vill vi avsluta med ett citat som vi tycker sammanfattar vår undersökning; ”Vad är 
Reggio Emilias filosofi? Eller är det en filosofi? Eller är det en pedagogik? Eller vad är det 
för någonting?”. En tanke som vi tycker är viktigt att reflektera kring när man arbetar med 
Reggio Emilias filosofi.  
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BILAGOR  

Intervjuguide 1 
Intervjun kommer att ta ca en timme, vi kommer att använda ljudinspelning för att vara säkra 
på att vi får med all information. Vi kommer även att föra anteckningar. Efter vi avslutat vårt 
examenarbete så kommer allt material slängas och raderas. Genom att delta i intervjun har du 
som informant samtyckt till intervju men har när som helst rätt att avbryta utan att förklara 
dig. Materialet som samlas in kommer att användas som underlag i ett examenarbete. 
Informanterna och förskolans namn kommer att avidentifieras.  

Uppvärmningsfrågor   

Hur länge har du arbetat på denna förskola?   

Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?   

 

Frågor   

Hur ser en dag ut här på förskolan?   

Berätta mer, kan du ge exempel?  

På vilket sätt tror du barn lär dig?   

Kan du förklara, ge exempel?  

Hur kom du i kontakt med Reggio Emilia filosofin?  

     Vad tänkte du då? Vad var det som tilltalade dig?  

Kan du berätta om hur ni tänker kring att arbeta Reggio Emilia inspirerat?   

På vilket sätt? Kan du förklara hur det går till?  

Berätta om vad du tycker är utmärkande för arbetssättet?   

Berätta mer, motivera  

Använder ni er av pedagogisk dokumentation?   

Hur då? Kan du ge exempel, hur går ni vidare?  

Hur tänker ni kring miljön på er förskola?   

Vad kan vara svårt? Vilka är dina erfarenheter?  

Vilka hinder ser du med att arbeta med Reggio Emilia?   

På vilket sätt? Kan du ge exempel?  

Finns det enligt dig något negativt med att arbeta Reggio Emilia inspirerat?   

Berätta mer..  

Hur ser du på Reggio Emilias förhållande till läroplanen?   

Vad kan vara svårt?  



	

Intervjuguide 2  
Intervjun kommer att ta ca en timme, vi kommer att använda ljudinspelning för att vara säkra 
på att vi får med all information. Vi kommer även att föra anteckningar. Efter vi avslutat vårt 
examenarbete så kommer allt material slängas och raderas. Genom att delta i intervjun har du 
som informant samtyckt till intervju men har när som helst rätt att avbryta utan att förklara 
dig. Materialet som samlas in kommer att användas som underlag i ett examenarbete. 
Informanterna och förskolans namn kommer att avidentifieras.  

Uppvärmningsfrågor   

Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?   

Hur länge har du arbetat på denna förskola?   

Frågor   

 

Hur kom du i kontakt med Reggio Emilia filosofin?  

Vad tänkte du då? Vad var det som tilltalade dig? 

På vilket sätt tror du barn lär dig?   

Berätta mer, kan du ge exempel?  

Hur tänker ni kring projektarbete? 

Hur och när har ni reflektion? 

Kan du berätta om hur ni tänker kring att arbeta Reggio Emilia inspirerat?   

På vilket sätt? Kan du förklara hur det går till? Varför?  

Berätta om vad du tycker är utmärkande för arbetssättet?   

Berätta mer, motivera  

Använder ni er av pedagogisk dokumentation?   

Hur då? Kan du ge exempel, hur går ni vidare?  

Hur tänker ni kring miljön på er förskola?   

Vad kan vara svårt? Vilka är dina erfarenheter?   

Finns det enligt dig några hinder och svårigheter med att arbeta Reggio Emilia inspirerat?   

På vilket sätt? Kan du ge exempel?  

Hur ser du på Reggio Emilias förhållande till läroplanen?   

Vad kan vara svårt?  

 

 

 



	

Intervjuguide 3 
Intervjun kommer att ta ca en timme, vi kommer att använda ljudinspelning för att vara säkra 
på att vi får med all information. Vi kommer även att föra anteckningar. Efter vi avslutat vårt 
examenarbete så kommer allt material slängas och raderas. Genom att delta i intervjun har du 
som informant samtyckt till intervju men har när som helst rätt att avbryta utan att förklara 
dig. Materialet som samlas in kommer att användas som underlag i ett examenarbete. 
Informanterna och förskolans namn kommer att avidentifieras.  

Uppvärmningsfrågor   

1.Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?   

1.Hur länge har du arbetat på denna förskola?   

Frågor   

1.Hur kom du i kontakt med Reggio Emilia filosofin?  

Vad tänkte du då? 

2.Varför har ni valt att inte profilera er som en Reggio Emilia förskola?   

3.Hur tänker ni kring projektarbete? 

Berätta mer 

4.Använder ni er av pedagogisk dokumentation?   

Hur då? Kan du ge exempel, hur går ni vidare?  

5.Hur tänker ni kring miljön på er förskola?   

Vad kan vara svårt? Vilka är dina erfarenheter?  

6.Finns det enligt dig några hinder och svårigheter med att arbeta Reggio Emilia inspirerat?   

På vilket sätt? Kan du ge exempel?  

7.Hur ser du på Reggio Emilias förhållande till läroplanen?   

Vad kan vara svårt? 

	  



	

Följebrev 
Tack för att ni vill delta i denna intervju! 

Vi kommer i det här brevet informera lite allmänt om hur intervjun kommer gå tillväga och 
vad som är viktigt att veta inför intervjun.  

Vi som kommer intervjua er går termin sju på förskollärarprogrammet på Umeå universitet. 
Vi skriver för tillfället vårt examensarbete som handlar om Reggio Emilia. Syftet med denna 
intervju är att få ett underlag till vårt examenarbete där vi vill fördjupa vår kunskap om 
Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.  

Intervjun kommer att ta ca en timme, vi kommer att använda ljudinspelning för att vara säkra 
på att vi får med all information. Vi kommer även att föra anteckningar. Efter vi avslutat vårt 
examenarbete så kommer allt material slängas och raderas. Genom att delta i intervjun har du 
som informant samtyckt  till intervju men har när som helst rätt att avbryta utan att förklara 
dig. Materialet som samlas in kommer att användas som underlag i ett examenarbete. 
Informanterna och förskolans namn kommer att avidentifieras. 

Vid frågor kan ni kontakta oss på:  

Marielle Lundström: 07XXXXXX 

Anne Jansson: 07XXXXXXX 

 

 

 

 


