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Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar den syn man inom Reggio Emiliainspirerade förskolor har på 
pedagogisk miljö. Man tillskriver miljön ett sådant stort pedagogiskt värde att man benämner 
den ”den tredje pedagogen”. I studien har jag klarlagt Reggio Emiliafilosofins pedagogiska 
grundsyn och dess uppfattning om den fysiska miljön. Vidare har jag undersökt om det finns 
ett samband mellan fysisk miljö och lärande – och därmed Reggio Emilias syn på pedagogisk 
miljö - genom att ta del av relevant forskning i ämnet samt genom intervjuer med två 
pedagoger med erfarenhet av Reggio Emiliainspirerade arbetssätt. Min undersökning visade 
att det finns ett samband mellan lärande och fysisk miljö och att det finns belägg i forskningen 
för ett flertal av Reggio Emiliapedagogikens idéer om pedagogisk miljö. Till exempel har 
forskningen lyft fram det positiva med att ha material tillgängligt för barnen och att ha möbler 
i barnens storlek. Vidare menar man att det finns vinster i att utforma förskolans miljö enligt 
verkstadskaraktär och i att ha en estetiskt tilltalande miljö. Många forskare poängterar vikten 
av miljön återspeglar läroplanen och pedagogiken man arbetar efter. Att utgå från barnens 
intressen i planerandet av miljö och material har också tillskrivits betydelse. Dock efterlyses 
ytterligare forskning i ämnet om relationen mellan lärande och fysisk miljö då den kan sägas 
vara eftersatt. 
 
Sökord: inomhusmiljö, lärande, förskolepedagogik 
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Inledning 

 

Lärande i förskolan sker oupphörligt och i alla situationer, både i den planerade verksamheten 

och i vardagen. Inställningen att barn mellan ett och fem år bara ska förvaras och skötas om 

på ”dagis” medan föräldrarna arbetar hör tack och lov till det förflutna. Åtminstone är det inte 

längre uppfattningen hos de allra flesta som arbetar inom förskolan. I stället är nu förskolan 

en integrerad del av utbildningsväsendet i Sverige, och vi som kommer att arbeta som 

pedagoger med barn i dessa åldrar har ett ansvar som är långt större än att bara se till att 

barnen är torra och mätta. Barnen ska utvecklas och stimuleras till lärande; de ska känna sig 

trygga och ha roligt, de ska respektera och hjälpa varandra, de ska utveckla sin nyfikenhet, de 

ska lära sig att utrycka sig och de ska utveckla sin skapande förmåga och sin identitet - för att 

bara nämna en del av målen i vårt uppdrag.  
 

När man ska gå ut i arbetslivet som nyutexaminerad förskollärare är det många aspekter man 

ska ta ställning till när man väljer var man ska utföra sitt uppdrag. En av dessa är pedagogisk 

inriktning. Ska jag arbeta på en Montessoriförskola, eller tror jag att den antroposofiska 

Waldorfpedagogiken är den bästa för att uppfylla målen i läroplanen? Eller ska jag kanske 

arbeta på en helt vanlig förskola utan särskild pedagogisk inriktning? Själv har jag länge varit 

nyfiken på de idéer som förknippas med Reggio Emilia. Den del av Reggio 

Emiliapedagogiken som jag funderat mycket på - och fascinerats av - är användandet av 

miljön som ett pedagogiskt redskap. Jag har sett fascinerande bilder av miljön i förskolor i 

staden Reggio Emilia i Italien och med egna ögon hur Reggioinspirerade förskolor i Sverige 

gjort idéerna till sina egna. Man kan läsa om hur pedagogerna i Reggio Emilia ser förskolans 

miljö som ”den tredje pedagogen”, utöver förskolläraren och barnen själva. Detta är ett 

intressant synsätt! Många håller nog med om att miljön är viktig på en förskola – men att den 

skulle vara så viktig att man kan tillskriva den ett eget pedagogiskt värde kanske inte alla 

tänker på. Hur många förskollärare i dag arbetar utifrån att förskolans miljö påverkar barnens 

utveckling och lärande? De som arbetar på Reggio Emiliainspirerade förskolor gör det under 

alla omständigheter - men finns det stöd för detta synsätt? Det är vad jag skulle vilja 

undersöka närmare. 
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Syfte 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera relationen mellan Reggio 

Emiliafilosofins syn på den pedagogiska miljön i förskolan och lärande, samt att utreda om 

det finns något stöd för denna syn i den vetenskapliga forskningen. 

 

 

Frågeställningar 

 

För att kunna genomföra syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

• Hur ser Reggio Emiliafilosofins grundläggande pedagogiska idéer ut?  

• Hur ser man inom Reggio Emiliafilosofin på förskolans miljö?  

• Hur ser två pedagoger som arbetar/arbetat Reggio Emiliainspirerat på sitt arbetssätt 

och på miljön som pedagogiskt redskap?  

• Vad sägs i den vetenskapliga forskningen om miljöns påverkan på barns utveckling 

och lärande, och finns det i denna forskning belägg för Reggio Emiliafilosofins syn på 

miljön som pedagogiskt redskap? 

 

 

Definitioner och avgränsningar 

 

Nedan kommer några begrepp att förklaras, delvis för att de är ofta förekommande och av 

central betydelse i denna studie, och delvis för att det är nödvändigt att det finns en samsyn 

kring begreppens innebörd  

 

Miljö - När jag fortsättningsvis skriver om miljö åsyftar jag inomhusmiljön på en förskola 

eller skola. I denna text definierar jag miljö som den fysiska miljön, följaktligen rummets 

innehåll och utseende. De delar jag räknar in i begreppet miljö är arkitektur, val av möbler 

och möblering, val av material och placering av detta, samt estetik. Jag har fokuserat på den 

konkreta utformningen av miljön och pedagogernas tankar bakom denna. Jag behandlar inte 

den sociala miljön eller hälsoaspekter som ventilation eller buller. Dessa perspektiv samt 

utemiljön har jag utelämnat. 
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Reggio Emilia – Man kan inte kalla Reggio Emilia för en egen pedagogik eftersom det är ett 

förhållningssätt som hela tiden förändras och utvecklas. Vill till exempel en förskola i Sverige 

arbeta efter Reggio Emilias idéer så kan man säga att man arbetar ”Reggio Emiliainspirerat”, 

men inte att man är en Reggio Emiliaförskola, som man kan i andra pedagogiska inriktningar 

(t. ex Waldorfförskola eller Montessoriförskola). Detta på grund av att man måste ta idéerna 

från Reggio Emilia och sätta i dem i sitt eget sammanhang och arbeta efter de förutsättningar 

som finns just på den förskolan. Vidare så utvecklas hela tiden idéerna – det är ingen statisk 

pedagogik. Dock kommer jag av stilistiska skäl ibland använda mig av ord som ”Reggio 

Emiliapedagogiken” men avser följaktligen då de idéer och det förhållningssätt om barn och 

lärande som utvecklats i Reggio Emilia i Italien. 

 

Lärande – Jag utgår i denna studie från den sociokulturella teorin vad gäller lärande. Jag 

menar att lärande sker i relationer med andra - med andra ord genom ett deltagande i sociala 

praktiker (Säljö, 2000:236). Jag kommer att titta på lärande i förskolan – i första hand för att 

jag själv ska bli förskollärare men också för att Reggio Emiliapedagogiken främst utövas i 

förskolan. Dock kommer jag att inkludera forskning som också gäller skolan då jag utgår från 

att det eventuella sambandet mellan miljö och lärande inte är avhängigt ålder. 
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Metod 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod genom att intervjua en förskollärare som arbetar på 

en Reggio Emiliainspirerad förskola, samt en utbildad lärare och dramapedagog som under en 

period har praktiserat i Reggio Emilia i Italien och gjort flera besök där. Jag har valt att 

använda mig av en kvalitativ forskningsmetod för att de intervjuade ska ges möjlighet att lyfta 

fram djupare tankegångar (Johansson & Svedner, 1998:27). I användandet av en kvalitativ 

metod lyfts det allmänna fram och det är intervjupersonernas egna inställningar som är 

intressant. Man har med det kvalitativa synsättet ett induktivt förhållande till 

undersökningsprocessen, vilket innebär att resultaten ska ge en uppfattning om verkligheten - 

man går med andra ord från det lilla till det stora (Bryman 2002:20ff). Jag valt att använda 

den kvalitativa metoden då jag tror att den på bästa sätt kan uppfylla syftet med studien. 

Johansson och Svedner (1998:27) hänvisar till åsikter om att den analys som en kvalitativ 

metod innebär ger kunskap som är lätt att realisera i praktiken. 
 

Jag har utöver genomförda intervjuer också genom litteratur tagit del av vetenskaplig 

forskning som gjorts kring sambandet mellan miljö och lärande. Jag har analyserat mitt 

insamlade material med den forskning som finns och därigenom kommit fram till ett resultat 

om förhållandet mellan Reggio Emilias syn på den pedagogiska miljön och miljöns påverkan 

på barns lärande förskolan.  

 

 

Urval 

 

Jag kontaktade en kommunal förskola som arbetar Reggio Emiliainspirerat och frågade om 

någon av dem kunde ställa upp på en intervju. Mina önskemål var att personen i fråga skulle 

vara förskollärare, ha arbetat en längre tid, ha tilltro till Reggio Emilias pedagogiska idé samt 

ha funderat på miljön som pedagogiskt redskap. En person som på alla punkter stämde in på 

mina önskemål ställde upp på en intervju. 

 

Min andra intervju genomförde jag med Linda Kernell. Jag har haft henne som lärare på en 

kurs i lärarutbildningen och mindes att hon arbetat i Reggio Emilia i Italien. Det var bland 
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annat en av hennes föreläsningar där hon visade bilder från Reggio Emilias förskolor som fick 

mig att bli intresserad av ämnet pedagogisk miljö. Hon praktiserade hos en atelierista 

(ansvarig för skapande verksamhet) i Reggio Emilia i Italien på förskolan Pablo Neruda i tre 

veckor 1987. Utöver detta har hon besökt Reggio Emilia och dess förskolor ett flertal gånger, 

senast 2001. Hon var också med och startade en förskola i form av ett föräldrakooperativ i 

Sverige, med intentionen att arbeta Reggio Emiliainspirerat. Linda Kernell är utbildad lärare 

och dramapedagog och arbetar nu som universitetsadjunkt på Umeå universitet. Jag kände att 

hennes upplevelser från Reggio Emilia och hennes tankar kring dessa på ett effektivt sätt 

skulle kunna klargöra vissa av mina frågeställningar. Jag kontaktade henne och frågade om 

hon ville ställa upp på ett samtal kring Reggio Emilia, vilket hon var villig att göra. 

 

 

Genomförande 

 

Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna undersökningsmetod 

innebär till exempel att utgångspunkterna inte har presenterats i någon särskild ordning och att 

jag ställt följdfrågor för att ytterligare kunna utveckla intervjupersonernas resonemang 

(Bryman, 2002:301). Syftet med denna intervjuform har varit att på ett friare sätt kunna 

diskutera ämnet och för att formen mer ska likna ett samtal än en intervju. Jag har utgått från 

ett antal förutbestämda punkter (se bilaga 1), men spontant tagit upp nya ämnen när samtalet 

utvecklats och när informanten tagit upp aspekter jag inte kunnat förutse. Denna metod tror 

jag gör inhämtandet av kunskap mer djupgående, vilket har känts mer angeläget än att strikt 

utgå från en färdig intervjuform. 

 

Intervjun med förskollärare X gjordes avskilt på dennes arbetsplats och spelades in på band. 

Jag klargjorde före intervjun att hon intervjuades i egenskap av representant för ett Reggio 

Emiliainspirerat arbetssätt, men att hon naturligtvis måste utgå från sina personliga tankar och 

ställningstaganden. Jag poängterade också att hennes identitet var konfidentiell och att varken 

hon eller förskolan skulle kunna identifieras i studien.  

 

Intervjun med Linda Kernell genomfördes på hennes kontor på Umeå universitet och här 

antecknade jag hennes svar för hand. Denna intervju hade mer formen av en diskussion, 

varför en bandspelare kändes för formell. Resultatet från vårt samtal sammanställde jag i 
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punktform och Linda Kernell fick senare möjlighet att läsa igenom och kommentera mina 

anteckningar. När jag frågade hur jag skulle benämna henne i studien för att garantera att 

hennes identitet inte skulle avslöjas (universitetsadjunkten, dramapedagogen?) menade hon att 

jag kunde använda hennes namn. Eftersom hennes bakgrund är tämligen unik skulle det 

kunna vara relativt enkelt att identifiera henne genom en beskrivning av denna. Då hennes 

bakgrund är relevant för undersökningen kan den inte heller uteslutas. Intervjun med Linda 

Kernell hade mer en karaktär av samtal eller diskussion, men jag utgick ändå från samma 

punkter som i intervjun med förskollärare X. 

 

 

Bearbetning 

 

Jag skrev ner de svar jag fått av båda informanterna och läste och analyserade dessa mot 

bakgrund av den litteratur jag läst kring ämnet. På grund av att talspråk ibland innehåller 

många utfyllnadsord som kan göra meningarna otydliga i skriven form, har jag i 

resultatredovisningen delvis förändrat språket hos informanterna. Betydelsen är dock 

densamma. Jag har kopplat informanternas idéer kring Reggio Emilia och den pedagogiska 

miljön samt fakta från litteratur om Reggio Emilia till forskning om miljö och lärande för att 

undersöka om samband finns. 
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Bakgrund 

 

Reggio Emilia  
 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Men ”Reggio Emilia” har också blivit namnet på den 

pedagogiska filosofi som sedan efterkrigstiden utvecklats i stadens kommunala förskolor. 

Tankarna som eldsjälen och inspiratören Loris Malaguzzi (1921-1994) hade kring demokrati 

och intresset för barns rättigheter har spritt sig över stora delar av världen. Reggio Emilias 

arbetssätt och synsätt erbjuder ingen speciell metod som man kan kopiera och arbeta efter, till 

skillnad från många andra pedagogiska inriktningar. I stället går pedagogiken ut på att 

kommunicera – och därmed utvecklas i dialog med varandra. Man kan inspireras av 

grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna 

förutsättningar.  Den pedagogiska filosofin utvecklas hela tiden vidare, förändras, lever och 

frodas med hjälp av alla de som inspireras av de idéer som tog sin början i Reggio Emilia. 

Den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia kännetecknas av en stor respekt för barnet, dess 

rättigheter och förmågor (Forsell, 2005:190). Idén om Reggio Emilias pedagogik tog sin 

början när Loris Malaguzzi en tid efter andra världskriget kom i kontakt med en grupp 

föräldrar som behövde barnomsorg till sina barn. Andra världskriget och Benito Mussolinis 

fascistiska styre hade gjort dem övertygade om att människor som var lydiga och inte tänkte 

själva också kunde vara farliga människor (Andersson, 2001:97). Detta är anledningen till att 

demokratin fick ett så starkt inflytande på daghemmens pedagogik. De ville skapa en plats där 

barn och föräldrar kunde mötas i samhället - arbetet med barnen byggdes på förvissningen om 

att barn kan tänka och handla självständigt (Forsell, 2005:193).  

 

Samspel är grundläggande i Reggio Emilia. Man utgår från att barnen lär sig i relationer med 

andra – vuxna och barn – och det är i den interaktionen som kunskap föds. Man är också 

förvissad om att barn och vuxnas kunskaper, och det de lär varandra, är likvärdigt 

betydelsefulla. I Reggio Emilia räknar man barnen själva som pedagoger, eftersom en stor del 

av lärandet sker när de samspelar med varandra. Man har en barnsyn som bygger på det 

forskande barnet som aktivt söker sin kunskap. Barnen i Reggio Emilia ses som handlande, 

tänkande och rika individer. Malaguzzi har ofta uttryckt sin metafor om tre olika barnsyner: 
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• Det sovande, fattiga barnet – en tom container. 

• Det vakna men fattiga barnet - som styrs utifrån. 

• Det rika barnet – med kraft och resurser i sig självt. 

 

Utmärkande för Reggio Emilia är det tredje exemplet där man ser det kompetenta barnet 

(Forsell, 2005:196ff). Dikten "Ett barn har hundra språk" skrevs av Loris Malaguzzi och 

uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin (se bilaga 2). Reggio Emilia är 

enligt det svenska Reggio Emilia Institutet ett pedagogiskt arbetssätt som är förankrat i en 

djupt humanistisk livshållning, vilken bygger på en stark tro på människans potentialer och en 

stor respekt för barnet. Man arbetar efter inställningen att alla barn föds rika och intelligenta 

och har en självklar drivkraft att utforska världen. På Reggio Emilia Institutets hemsida 

hänvisar man till Loris Malaguzzi som har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar 

vår verksamhet är utforskande och delaktighet" (Reggio Emilia Institutet, 2007-12-10). Man 

poängterar också att man vill uppmuntra subjektivitet, olikhet, solidaritet och samarbete. Tron 

på att man genom att bekräfta barnens originalitet och rättigheter på sikt kan förändra världen 

i en allt mer demokratisk riktning genomsyrar verksamheten (Reggio Emilia Institutet, 2007-

12-10). Linda Kernell poängterar i vårt samtal att Reggio Emilia inte är en ”pedagogik” utan 

mer ett förhållningssätt till människan som aktiv och skapande. Man vill få barnen att känna 

att man kan påverka sitt liv och samhället. Man tror att lärande måste starta genom 

nyfikenhet, man vill väcka nya tankebanor och nya frågor hos barnen. Reggio Emilias 

förhållningssätt handlar om nyfikenhet, att ställa frågor. Linda Kernell har fortfarande Reggio 

Emilia som största inspirationskälla, även i arbete med vuxna. 

 

 

Pedagogisk dokumentation 

 

I Reggio Emilia och förskolor inspirerade av deras pedagogik ser man ofta väggar fyllda med 

bilder och texter om barnen och förskolans verksamhet. Det kan vara dokumentationer av 

projektarbeten eller bara situationer ur vardagen som belyser något speciellt. Pedagogisk 

dokumentation har länge använts i Reggio Emilias barnomsorg som ett underlag för 

fortbildning, föräldrasamarbete och utvärdering. Man använder pedagogisk dokumentation 

främst för att synliggöra barnen som kompetenta och aktivt kunskapsskapande, men också 
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som utgångspunkt för barnens fortsatta utforskande. Genom att reflektera över 

dokumentationer blir barnens läroprocesser tydliga - men också pedagogernas läroprocesser 

är av stor vikt vid utvärdering av verksamheten. En dokumentation är inte pedagogisk förrän 

någon reflekterat över den. Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som 

bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar (Lenz 

Taguchi, 1997:15f). 

 

 
Bild 1.  

Från en Reggio Emiliainspirerad förskola i Sverige.  

Här finns ett hörn med olika material att utforska. Bilden ovanför 

dokumenterar hur ett barn undersöker och upptäcker.  

Foto: Jessica Dalsfelt, 2007 

 

 

Reggio Emilia och miljön 

 

Arbetar man Reggio Emiliainspirerat menar man att miljön och arkitekturen måste spegla på 

vilket sätt personalen vill närma sig barnen. Man ser miljön som en pedagog som ska sporra 

och inspirera barnen. Den ska utmana dem i deras tankar och fantasi och uppmuntra dem till 

kunskap. Ofta konstruerar man miljön i form av öppna platser, en mötesplats likt en italiensk 

“piazza”, ett öppet och tillgängligt torg (Wallin, 1996:22). 
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Bild 2.  

Piazza på förskolan Diana, Reggio Emilia, Italien.                                        

Foto: Linda Kernell, 1987 

 

I Reggio Emilia arbetar man gärna med rum i rummet. Större rum avskärmas med hjälp av 

möblering med olika material och mindre utrymmen skapas. De små utrymmena växer fram 

eller förändrads beroende på verksamheten och barnens intressen (Abbot och Nutbrown, 

2005:103). De små hörnorna består ofta av olika aktivitetspunkter som kan väcka barnens 

nyfikenhet, fånga deras intresse samt koncentrera deras lek (Wallin 1996:19).  

 

Viljan och avsikten inom Reggio Emilia när man skapar miljöer och sammanhang är att 

barnet ska få förutsättningar för lärande – barnet ska själv kunna tillägna sig kunskap. Man ser 

kunskapen mer som en process än en produkt och vill att den barnsyn och kunskapssyn man 

har avspeglas i miljön. Man menar att hur vi konstruerar miljön återkastar bilden av vad vi 

förväntar oss ska hända där - och därmed också vad vi förväntar oss av barnet. På det sättet 

står rummet i kommunikation med oss – ändrar man i miljön sänds nya budskap ut och vi 

kommer att handla på ett annat sätt i den nya miljön. I Reggio Emilia Institutets tidskrift 

Modern barndom (3/96) skriver Gunilla Dahlberg och Harold Göthson on hur det 

pedagogiska rummet avslöjar hur pedagogerna vid ett givet tillfälle har konstruerat synen på 

vad ett barn är, och vad ett barn kan och borde vara. Man menar således inom Reggio 

Emiliapedagogiken att ”vi skapar rummet och rummet skapar oss” (Forsell, 2005:202). 

Reggio Emiliainstitutet säger på sin hemsida att ”den miljö vi skapar härrör ur den bild vi har 
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av barnet”. De menar också att Reggio Emilias arbetssätt låter barnen få tillgång till sitt eget 

tänkande. Att bli sedd som resursrik frigör förmågan till inlevelse och kunskapsskapande 

(Reggio Emilia Institutet, 2007-12-10). 

 

Man brukar i Reggio Emilia använda uttrycket ” den tredje pedagogen” när man talar om 

miljön – detta utöver pedagogen och barnen själva. Man vill ge barnen möjlighet till lärande 

genom att utarbeta miljön på ett inspirerande sätt. På så sätt lockas barnen till utforskande, 

skapande, eget tänkande och experiment. Pedagogens uppgift är att planera och arrangera 

miljön så att den blir utmanande och ger förutsättningar för skapande och kreativitet (Forsell, 

2005:203). I Reggio Emilias förskolor är arkitekturen en del av själva pedagogiken. Man tror 

att barnens sinnen stimuleras om de får vistas i upplevelserika rum som erbjuder spännande 

ljus, material och färger. Miljöerna bidrar till deras identitetsutveckling och påverkar barnets 

uppfattning om var det hör hemma (Björklid 2005:45).  

 

Eftersom man arbetar med fokus på skapande och kreativitet är ateljén, eller verkstaden, ett av 

de viktigaste rummen i Reggios förskolor. Den ligger ofta centralt i förskolans lokaler. Vea 

Vecchi - atelierista på förskolan Diana i Reggio Emilia - menar att ateljén fyller två 

funktioner; dels låter man barnen behärska olika skapande tekniker, som är alla symboliska 

språk. Dels att hjälper man de vuxna att förstå barns läroprocesser. Vea Vecchi säger om 

ateljén: ”Den hjälper pedagogerna att förstå hur barn hittar fram till självständiga former för 

uttrycksfrihet, kognitiv frihet, symbolisk frihet och vägar till kommunikation” (Barsotti, 

1997:34). 

 

Ett exempel på en Reggio Emiliainspirerad förskola i Sverige som aktivt arbetar med den 

pedagogiska miljön är Förskolan Klumpen i Umeå. De utrycker på sin hemsida sina idéer om 

miljön som den tredje pedagogen genom några uppställda mål och metoder. Deras mål är att 

fokusera kring barnen när de planerar och utvecklar sin inne- och utomhusmiljö och att 

använda den pedagogiska miljön som ett arbetsredskap. Vidare vill de anpassa miljö och 

material efter barnens intressen, behov och erfarenheter samt att miljön har en inbjudande och 

utforskande prägel. De metoder de använder sig av är till exempel att dela in barnen i 

småbarns- och storbarnsgrupper för att lättare kunna anpassa miljö och material efter barnen. 

De har sänkt stolar och bord så att de är i passande höjd för barnen. Materialet på förskolan är 

inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt, vilket gör det lättare för barnen att 
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själva plocka fram det de vill arbeta med. Rummen är indelade i "stationer" med inspirerande 

miljöer som lockar till lek och utforskande aktiviteter. Deras ambition är att rummen ska tala; 

vad kan man göra här? På Förskolan Klumpen är utomhusmiljön också ett rum för lek och 

aktivitet där de tillbringar mycket tid (Umeå Kommun, 2008-01-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Resultatredovisning och analys 

 

 

Forskning om skolans och förskolans fysiska miljö 

 

Pia Björklid (2005:26) skriver om att det finns en mängd forskningslitteratur kring fysisk 

miljö – detta gäller likaså forskning om lärande och undervisning. Däremot, menar Björklid, 

är sambandet mellan lärande och fysisk miljö inte undersökt i någon större omfattning. De 

forskare som undersökt detta samspel är desto mer förvissade om den fysiska miljöns 

betydelse för lärande. Björklid (2005:50) framhåller hur man i olika litteratur- och 

kunskapsöversikter (t.ex. Skantze 1989; de Jong, 1995; Skolverket, 1998; Wallin, 2000 och 

Bjurström 2001) kan läsa att det inte bedrivits särskilt mycket forskning när det gäller just den 

fysiska miljöns samband med lärande. Björklid (2005:50) hänvisar särskilt till de Jongs 

(1995) uppgifter om att den svenska beteendevetenskapliga forskningen kring skolans 

verksamhet och innehåll inte tar upp skolans fysiska förutsättningar, utan att den mer handlar 

om t.ex. skolresultat, arbetsförhållanden för lärare eller den sociala miljön. Skolans fysiska 

miljö och dess betydelse för barns och elevers lärande, utveckling samt välbefinnande 

beskrivs i Skolverkets litteraturöversikt Skolans fysiska miljö (1998). I översikten visar det sig 

att det är de tekniska aspekterna som främst har uppmärksammats och man efterfrågar 

forskning om vad som är bra rum för lärande (Skolverket, 1998:93). Som en reaktion på den 

traditionella psykologin utvecklades under 60- och 70-talen miljöpsykologin. Tidigare hade 

man inte räknat med miljöns inverkan på samverkansprocesser, varför man inom 

miljöpsykologin kände ett behov av att fokusera på den fysiska miljöns förutsättningar för 

bl.a. lärande- och utveckling (Björklid, 2005:33). Inom miljöpsykologin är man förvissad om 

miljöns inverkan på lärande, men det saknas ändå mycket forskning i ämnet. 

 

 

Läroplanen 

 

Det dokument som främst styr verksamheten i förskolan är Läroplan för förskolan (Lpfö 98). 

Läroplanens text om barn och förskolans uppdrag går ofta in i formuleringar som påminner 

om Reggio Emilias barnsyn. Min informant, förskollärare X, säger att på den förskola hon 
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arbetar tror de att barnen kan, att de är komplexa och duktiga. De utgår i sitt arbete från att 

barnen är intelligenta, nyfikna, utforskande och självständiga – därför ger personalen dem 

mycket tid och barnen får själva försöka, undersöka och prova. Det tar sig uttryck på så sätt 

att barnen forskar och undersöker och att de i hög grad är självgående. Pedagogerna finns där 

och dokumenterar och frågar runt omkring. Informanten menar att de frågar på ett sätt som 

gör att barnen vill fortsätta att försöka. Reggio Emilia Institutet i Sverige anser att om man 

blir sedd som resursrik frigörs förmågan till inlevelse och kunskapsskapande (Reggio Emilia 

Institutet, 2007-12-10). Dessa idéer återfinns i läroplanen för förskolan: ”De vuxna skall ge 

barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 

intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras” (Lpfö 98:5). 

Likaså står det att ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden” (Lpfö 98:5). 

När jag frågar om läroplanens behandling av miljön så berättar förskollärare X att miljön är 

ett verktyg som de använder för att uppfylla målen i läroplanen och att de utgår från 

läroplanen och för diskussioner utifrån den. På min (något ledande fråga) om det läggs 

tillräcklig vikt vid miljön i läroplanen svarar min informant nej. Hon tror att det säkert skulle 

kunna stå där att miljön är den tredje pedagogen och att det finns mycket lärande i miljön. 

Linda Kernell tycker att det beror på hur man läser läroplanen, men att man skulle kunna 

betona miljön mer.  

 

Björklid (2005:62) hänvisar till forskning som säger att om man tittar på skolan så ser man att 

många skolbyggnader inte är anpassade efter nuvarande läroplaner utan snarare lämpade för 

tidigare förmedlingspedagogik.  I läroplanerna behandlas den fysiska miljön - lokaler, 

inredning, möblering och material - synnerligen kortfattat och generellt. I det förslag till 

läroplan för förskolan som skrevs 1997 - Att erövra omvärlden – understryks att det är viktigt 

att skapa miljöer där barn inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar samt till 

utforskande och upptäckande, för att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning 

mot läroplanens mål (SOU 1997:157:59). I förskolan har man kommit längre i det arbetet 

medan skolans lokaler ofta är gamla, omoderna och skapade efter den katederundervisning 

som tidigare rådde i skolans värld. Åtskilliga forskare anser att skolbyggnaderna inte är 

anpassade till läroplanen. I Skolverkets (1998:62) litteraturöversikt Skolans fysiska miljö 

återges Jadwiga Krupinskas konklusioner från 1992 som betonar att många skolor planerats 

och byggts för andra pedagogiska idéer än vad som karaktäriserade skolan under 80-talet. 
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Marjanna de Jong har forskat i om det finns ”en dold läroplan” i skolbyggnadernas 

utformning och menar att efter de ändringar av läroplan och lärarutbildning som genomförts 

finns nästan inga skolbyggnader som är anpassade till läroplanen (1995:49). I skriften Skola 

2000! - en antologi menar Ingemar Mattsson (1995:12) att när kommunerna rustar upp sina 

skolor är det angeläget att anpassa skolan till den kommande tidens pedagogik där såväl 

arbetssätt och organisation som lärarrollen kommer att förändras. Då måste man också 

anpassa den fysiska miljön till den pedagogiska verksamheten. Arkitekten Anna Törnquist har 

granskat om de skolhus som erbjuds våra elever överrensstämmer med de intentioner som 

uttrycks i skolans styrdokument. Hon konstaterar att såväl kommuner som arkitekter har svårt 

att sammanfläta pedagogik och arkitektur och att olika elever får olika förutsättningar till en 

god pedagogisk verksamhet, beroende på de stora skillnaderna i den fysiska miljön (Göthson, 

Modern barndom 3/2006). När jag frågar Linda Kernell om Reggio Emilias pedagogik och 

barnsyn avspeglas miljön svarar hon ja, eftersom miljön gör att man blir nyfiken av att vara 

där. ”Det är lustfyllt! Man får lust att fråga saker, göra saker.” Hon menar att miljön sätter 

igång processer och ska vara en forskningsplats där man ska kunna vidga sin syn. I Lpfö 98:8 

står det också mycket riktigt att ”miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande.” I 

Reggio Emilia i Italien är många av förskolorna från början byggda efter den pedagogik man 

utövar. I de fall man tagit över andra lokaler är det tydligt att man anpassar miljön efter hur 

man arbetar och hur man ser på barn och lärande. Detta gäller också Reggio Emiliainspirerade 

förskolor ute i världen. Där många lärandemiljöer idag är planerade efter forna tiders 

förmedlingspedagogik, verkar det inom Reggio Emiliapedagogiken i princip otänkbart att 

bedriva verksamhet i en miljö som inte stämmer överens med de pedagogiska intentionerna - 

vilket i Sverige är synonymt med hur man vill realisera läroplanens uppdrag.  

 

 

Olika rum, olika syften - verkstadsmiljö 

 

Trots att forskningen kring sambandet mellan lärande och fysisk miljö är begränsad, så finns 

det icke desto mindre kopplingar mellan Reggio Emiliapedagogikens syn på den pedagogiska 

miljön och de fakta man kan hitta i litteratur om barns lärande. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999:89) menar att den pedagogiska miljön ska utformas så att barns lärande 

underlättas, stimuleras och utmanas, detta på grund av att miljön sänder budskap om vad som 

förväntas ske i den pedagogiska verksamheten. Min informant, förskollärare X, berättar att de 
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i arbetslagen pratar om att det ska se ungefär likadant ut på alla avdelningar, att barnen ska 

känna igen sig när de kommer in i ett rum; det här är ett byggrum och det här är en ateljé. De 

ser vad de ska göra när de kommer i olika vrår. Pramling Samuelsson och Sheridan menar 

också att barn ska inspireras av den pedagogiska miljön till utforskande och upptäckande. 

Därför får förskolans fysiska utformning får inte vara oföränderlig – man ska kunna använda 

miljön på ett anpassbart sätt avhängigt vilka verksamheter som pågår just nu, och framförallt 

vad som intresserar barnen (1999:94). I förskolans läroplan står också: ”De behov och 

intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen 

av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Lpfö 98:10). Detta stämmer 

väl överrens med Reggio Emilias tankar. Att underlätta och stimulera barns lärande med hjälp 

av miljön poängterar också förskollärare X när jag frågar vad de vill att barnen ska uppfatta 

för budskap genom hur de planerar miljön. Hon säger att barnen ska känna att här får man 

försöka, utforska, lära sig och vara tillsammans med andra barn.  

 

Att det finns ett samband mellan barns utveckling och deras förhållande till rum hävdar 

Lundahl (1995:29) som tittat på arkitekturen och inredningen i ett tjugotal skolor och 

förskolor i Sverige och flera andra länder. Björklid (2005:53) tar upp Alparone och Risottos 

(2001) slutsatser om hur den fysiska miljön inte bara har betydelse för utvecklingen utan 

också för hur barn utvecklar en identitet i relation till platsen. När de kan identifiera miljön 

kan deras nyfikenhet väckas och miljön känns meningsfull för dem. Dessa idéer finns också 

inom Reggio Emilia och på förskolan där min informant arbetar – de tror på samma sätt att 

nyfikenheten stimuleras om man kan identifiera miljön. På frågan varför det är bra att ha 

liknade miljöer på förskolans olika avdelningar svarar förskollärare X att det är för att barn 

och föräldrar ska känna sig hemma och veta vad de ska göra. ”Och så väcker det nyfikenhet 

utifrån de mindre barnen som byter avdelning och då finns det mer spännande material, 

utvecklande material.” Skantze (1989:138) framhåller att skolhus inte bara fyller praktiska 

funktioner utan att den fysiska miljön är en vital del för att elever ska kunna identifiera miljön 

och sig själva – de använder miljön för meningsskapande. Skantze (1989) återkommer ofta till 

att en fysisk miljö som tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande viktig för barn och 

ungdomar, eftersom de upplever miljön med alla sinnen. Också dessa idéer liknar de som 

finns inom Reggio Emilia där nyfikenhet och utforskande är ledord.  
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Skantzes forskning visar även att förskolan bör utformas mer som en verkstad, och inte 

fungera som ett kontor (Björklid, 2005:88). Barn är i behov av miljöer som inspirerar till olika 

typer av praktiska verksamheter och handlingar. Hon menar att det finns en fara i att tillskriva 

barn vuxnas behov – i stället måste vi utgå från vad som är nödvändigt och viktigt för barnen 

– det är inte fikahörna eller datorbord.  

 

 
Bild 3.  

Ett hörn i en ateljé på en Reggio Emiliainspirerad förskola i Sverige.                                                                              

Foto: Jessica Dalsfelt, 2007 

 

Arne Trageton kommer fram till liknande slutsatser utifrån sina studier av barns 

konstruktionslek med olika sorters material. Lekmiljön måste ha verkstadskaraktär och vara 

inredd med tydligt avgränsade hörn för olika områden. Vidare slår han fast att barn ska kunna 

leka länge ostört med så lite avbrott i leken som möjligt - och själva kunna välja med vad. 

Dessutom ska miljön vara självinstruerande för att barnen inte ska behöva be om hjälp utan 

kunna klara sig själva (2006:98f).  

 

Skolverkets utvärdering av förskolan - Förskola i brytningstid - visar att det enligt personalen 

är en viktig del av lokalernas utformning att kunna dela upp barnen i mindre grupper 

(2004:77). Linda Kernell berättar också hur hon sett hur de i Reggio Emilia kanske bara har 

ett stort rum per avdelning, då delas detta av med hjälp av skärmar där man utför olika 

aktiviteter i olika ”hörn”. På förskollärare X förskola har de intentionen är att barnen ska se 

vad de ska göra på olika ställen. Som tidigare nämnts är avsikten inom Reggio Emilia att 
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miljön ska ge barnet förutsättningar för lärande – barnet själv ska kunna tillägna sig kunskap. 

Detta blir tydligt när jag pratar med förskollärare X. Hon säger att förskolans miljö är helt för 

barnen. Den är uppbyggd på att de ska fixa allting själv. När jag frågar hur de tänker när de 

utformar miljön utifrån barnen svarar hon: ”Hur de ska nå saker, vad vi ska ha för material, 

vad som är lämpligt för den åldern, att de har möjlighet att ta fram själva det de vill ha, att det 

finns stationer där man gör olika saker – i ett rum är det bygg och konstruktion, i ett rum eller 

hörn är det lego, i ett rum är det ateljé.” 

 

 

Att skapa en miljö för barnen 

 

Under 1970-talets skolplanering introducerades begreppet ”hem” i olika sammansättningar. 

Detta gjordes i syfte att motverka anonymitet och utanförskap. Man menade att ordet 

”institution” stod för något främmande medan ordet ”hem” för något välkänt. Det uppkom 

dock kritik mot denna syn, eftersom det ändå finns en idémässig skillnad mellan hem och 

arbetsplats. Därför är det viktigt att på ett klart och tydligt sätt skilja mellan det privata och 

det offentliga samt mellan fritid och arbete (Björklid 2005:60). Förskollärare X minns hur det 

kunde se ut förr på förskolor – det var gardiner, blommor och hemlik miljö, och så kan det se 

ut än i dag. På frågan hur hon ser på det säger hon: ”Det gillar vi inte!” Hon förklarar att det 

inte är deras uppdrag att vara ett hem - de är ett komplement till hemmet och ska ge barnen 

sådant som de inte får hemma. Också Linda Kernell berättar hur man i de italienska 

förskolorna i Reggio Emilia är tydliga med att förskolan inte ska vara hemlik. De ser på 

förskolan som en institution och inte ett hem – dock poängterar man att det ska vara en bra 

institution. Förskollärare X tror att barnen i en hemlik miljö blir hämmade lite grann och att 

barnen på deras förskola är mer intresserade och nyfikna.  

 

Den pedagogiska miljöns utformning har en stor betydelse för barns lärande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999:89). Reggio Emilias tankar om att vi skapar rummet och 

rummet skapar oss delas av Pia Björklid som har forskat om bland annat barns utemiljö, 

elevers inflytande och barns trafikmiljö. Hon drar slutsatserna att ”människan inte bara 

påverkas av sin miljö, utan påverkar den också och har ett behov av att göra det” (CBK, 

1986:41).  Pramling Samuelsson påpekar i en undersökning i förskoleklass att bord och stolar 

rent fysiskt inte är anpassade till barnens storlek och att uppläggningsskålar i matsalen inte 
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står i barnens höjd, vilket är negativt för barnen (Björklid, 2005:163). Man kan se hur många 

av de resultat som kommit fram genom forskning redan är vedertagna arbetssätt i Reggio 

Emiliainspirerade förskolor. Eftersom utgångspunkten alltid är barnen så har man på 

förskolan där min informant arbetar låga möbler i barnens storlek. Likaså när det gäller 

material så finns det framlagt på ett tilltalande sätt på en nivå där barnen själva kan ta fram det 

de vill använda. Det ska inom Reggio Emiliapedagogiken i princip vara lika enkelt att ta fram 

lera att arbeta med som att sätta sig och bygga lego (Gedin, 1996). Min informant tror att 

skillnaden för barnen om man har höga möbler eller lägger material högt upp så att de inte 

når, skulle bli att personalen skulle vara tvungna att hjälpa dem hela tiden - de skulle inte 

klara sig själva. Då skulle de inte få lära sig att lita på sin egen förmåga och utveckla sitt eget 

sinne. ”Alla barn växer ju då de kan göra saker själv” säger informanten.  

 

 

Vem blir jag i en viss miljö? 

 

Elisabeth Nordin-Hultman har i sin avhandling från 2004 - ”Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande” - jämfört miljön i ett antal svenska och engelska förskolor. Hon menar att 

det är konstigt att vi bedömer och diagnostiserar barn utan att ta hänsyn till den pedagogiska 

miljö de befinner sig i (Nordin-Hultman, 2006:23). Hon har tittat på förskolornas pedagogiska 

material samt hur rummen och tiden strukturerats och frågar sig vilka möjligheter miljön 

erbjuder barn att skapa meningsfulla sammanhang och finna intressanta aktiviteter. Hon har 

till exempel sett hur barn i vissa situationer uppfattats som ”problem” och i behov av särskilt 

stöd medan de i möte med ett visst material eller aktiviteter istället har framstått som 

kompetenta, initiativrika och positiva (Nordin-Hultman, 2006:52). I sin jämförelse såg 

Nordin-Hultman att det fanns ett relativt begränsat material i de svenska förskolorna i 

förhållande till de engelska. I de engelska förskolorna fanns mycket material, centralt och 

lättåtkomligt placerat på ett sätt som lockade till aktivitet. I jämförelse hade de svenska 

förskolorna ett ”svalt” utbud av material vilket var placerat i periferin eller i rum som barnen 

inte hade tillgång till. En del av de svenska förskolornas material lockade också till aktivitet, 

men kunde inte betecknas som lika signalstarkt som det engelska materialet. I de engelska 

förskolorna fanns heller inte höga hyllor som i Sverige, utan allt var placerat i barnens höjd. 

En annan skillnad som Nordin-Hultman upptäckte i sin undersökning var att man i de svenska 

förskolorna främst hade ”rumsrent” material som var lätt att städa och inte frambringade 
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smuts eller kladd eller höjde ljudnivån. I de engelska rummen var däremot, sand, vatten, 

pärlor eller skapande material placerat centralt så att barnen kunde använda det när de ville. 

Det skapande materialet i de svenska förskolorna användes sällan. Vidare fann Nordin-

Hultman att det engelska materialet erbjöd en större variation och att det fanns mer material 

med naturvetenskaplig och laborativ prägel. Det svenska materialet inbjöd inte på samma sätt 

till experiment och utforskande.  

 
Bild 4.  

Möjligheter till utforskande och lek med sand. 

Reggio Emiliainspirerad förskola i Sverige. 

Foto: Jessica Dalsfelt, 2007. 

 

Däremot hade de svenska förskolorna mer material som gällde grovmotorisk träning inomhus 

än de engelska. Sammanfattningsvis menar Nordin-Hultman att de svenska förskolorna inte 

erbjuder möjligheter att ställa sig i en aktiv relation till omgivningen med hjälp av material. 

Detta beror till stor del på att materialet är sparsamt och otillgängligt för barnen, samt 

avsaknaden av variation och möjlighet att utforska och laborera (Nordin-Hultman, 2006:76ff). 

Beskrivningen av de svenska förskolorna står i bjärt kontrast till hur man planerar miljön i 

Reggio Emiliainspirerade förskolor. Där är skapande och kreativitet är det centrala, och 
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materialet är placerat tillgängligt för barnen för att stärka dem i deras utveckling av 

självförtroende och i deras lärande. Man vill att miljön ska locka till utforskande och inspirera 

barnen till lek och nyfikenhet. Reggio Emilia-förskolorna liknar mer Nordin-Hultmans 

beskrivning av de engelska exemplen. Som tidigare nämnts så menar Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) att man ska kunna använda miljön på ett anpassbart sätt beroende på 

vilka verksamheter som pågår för tillfället, och framförallt utifrån vad som intresserar barnen. 

Detta synsätt finns som en grundläggande tanke inom Reggio Emilia. Förskollärare X berättar 

att de observerar vad barnen gör och väljer sedan material utifrån det. Sen går de vidare med 

utgångspunkt i hur barnen använder det materialet. 

 

 
Bild 5.  

Porträtt lagda av barn  på förskolan Pablo Neruda, Reggio Emilia, Italien.  

Foto: Linda Kernell, 1987. 

 

När jag ber förskollärare X värdera hur miljön används på förskolor som inte arbetar efter 

Reggio Emilias pedagogik, säger hon att det var länge sedan (7 år) hon arbetade på en 

”vanlig” förskola. ”Där var det mer att vi tog fram det vi tyckte att de skulle göra. Det är det 

inte nu, nu ser vi ju vad de gör och så tar vi fram utifrån det. Nu är de intresserade av skuggor 

– då måste vi hitta på något med skuggor! Sådana saker.” Linda Kernell berättar om hur man 

inom Reggio Emilia arbetar utifrån att pedagogens uppgift är att fråga i stället för att ge svar. 

Som pedagog har man i verksamheten inte bestämt i förväg vad som ska hända utan utgår från 

barnen.  
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Inredning och estetik 

 

Lena Dranger Isfält (1999:99) har skrivit en artikel om skolors inredning där hon menar att 

inredningskulturen i dagens skola är svagt utvecklad och att det på grund av detta finns enkla 

och bristfälliga lokaler när det gäller inredning. Möbler i sig är till vissa delar ergonomiskt 

genomtänkta, men inte estetiskt och rumsligt. Björklid (2005:94) tar upp hur en grupp danska 

forskare (Borbjerg m.fl, 1999) pekar på klassrumsinredningens betydelse för lärandemiljöer. 

Man har sett att möblernas uppställning, var man placerat tavlan, och den stora katedern 

framträder som en stark kvarleva från den traditionella skolan. Hur kommunikationen ser ut 

beror på lokalernas inredning - eleverna sitter i samma riktning mot tavlan och läraren med 

sitt material framför sig. De menar att det inte bara är skolans inredning utan även 

klassrumsmiljöns utformning som påverkar pedagogiken. Hur man utformar klassrumsmiljön 

samt hur läraren vill undervisa kan starkt påverka barnens möte med skolan. Miljöestetik är en 

aspekt där omgivningens estetiska kvalitet har betydelse för psykiskt och fysiskt 

välbefinnande och därmed för lärandemiljöer. Björklid (2005:35) hänvisar till Birgit Cold 

som menar att barn inte bara lär sig av saker som man traditionellt tänker på när det gäller 

skolan (lärare och böcker t.ex.), utan också av den fysiska skolmiljön – hon har därför 

utvecklat begreppet “skolan som läsebok”. Cold tycker att det är fult i många skolor och anser 

att skolans estetiska utformning både ute och inne är en viktig del av barns lärande. De 

estetiska aspekterna ska inte vara något sekundärt som ska komma efter att andra fysiska, 

funktionella och intellektuella krav har tagits tillvara. Hon menar att den fysiska miljön ska 

stimulera och inspirera till utforskande, estetisk undervisning och egen skapande verksamhet. 

Gunilla Lundahl (1995:7) menar att det faktum att husen och rummen medverkar i barnens 

emotionella, praktiska, sociala och intellektuella utveckling har hamnat i periferin, samt att 

arkitekturen kan stärka deras skapande förmåga och självtillit. I Björklids (2005:106) 

litteraturöversikt om lärande och fysisk miljö pekar hon på Bjurströms (2000) 

forskningsresultat som visar att rummens och byggnaders estetiska kvaliteter (som 

proportioner, material, kulörer och ljussättning) påverkar människors välbefinnande. I Ann 

Skantzes studie (1989:134) Vad betyder Skolhuset? skriver hon hur hon kunnat dra slutsatsen 

att elever uppfattar den fysiska miljön med alla sinnen, och att de relaterar till den med hjälp 

av den egna kroppen. Vidare menar Skantze att det därför måste vara viktigt med en miljö 

som barnen på ett tydligt sätt kan utforska med hjälp av sinnen, känslor och stämningar 

(1989:137). Enligt Björklid (2005:36) betonar också Erik Wallin (2000) i skriften Skola 2000. 
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Nu! att den fysiska miljön bör vara estetiskt tilltalande. Förskollärare X tar utan uppmaning 

upp frågan om estetikens inverkan på barnens välbefinnande. När vi pratar om miljön som en 

pedagogisk tillgång poängterar hon att miljön också ska vara estetiskt tilltalande. Inom 

Reggio Emilia är estetiken viktig. Linda Kernell menar att miljön i Reggio Emilias förskolor 

är estetisk eftersom den tilltalar och väcker nyfikenhet. Hon menar att det kan vara så mycket 

som är estetiskt tilltalande; Kernell fortsätter att berätta hur man i Reggio Emilia tar till vara 

alla delar av miljön. Det kan vara t. ex korrugerad plåt i ett hörn eller utklippta bilder på ögon 

på toaletten. Man har medvetet tänkt på hela miljön. Förskollärare X anser att barnen mår bra 

om det ser trevligt ut och likaså de vuxna - alla blir glada. Till exempel värdesätter de på 

förskolan att det ska finnas mycket ljus och att det i möjligaste mån ska vara välstädat och se 

trevligt ut då barnen kommer. Linda Kernell berättar att man i Reggio Emilia till exempel inte 

har Walt Disney-affischer på väggarna. För att utmana seendet hos barnen använder man 

olika sorters konst som ibland byts ut. Man vill uppmuntra barnen att se mer. Konsten hängs 

långt ner på väggarna och ibland också på golven för att barnen ska få möta intryck på deras 

egen höjd. 

 

 

Böcker 

 

de Jong (1997:98) påpekar att skolans bibliotek återspeglar synen på hur man ser på barns 

lärande. Om man utgår från att barn är aktiva och kreativa så räknar man med att de i en 

stimulerande miljö själva kan bestämma över sitt lärande. Har man denna syn på barn och 

lärande, menar de Jong, så väljer man att ha ett bibliotek fullt av inspirerande material, där 

barnen har fritt tillträde och där de ges förtroende. Barn ska lockas av bibliotekets utformning 

och ska fritt kunna leta efter vad de vill läsa. Följaktligen anser de Jong att hur man väljer att 

utforma biblioteket påverkar barnets utveckling. I Skantzes (1989:60ff, 80ff) studie om 

skolans miljö visade det sig att barnen talade om biblioteket i positiva ordalag - som ett av de 

rum som är välkomnande och ger möjlighet till sinnliga upplevelser. När jag pratar med min 

informant förstår jag att det är viktigt att allt material på förskolan ska finnas tillgängligt för 

barnen. Det ska också presenteras på ett inbjudande och lockande sätt. Detta gäller också 

böcker. På förskolan där förskollärare X arbetar lånar man böcker på biblioteket och placerar 

dem så att barnen själva ska kunna ta fram och läsa eller titta i dem när de vill. Det är lätt att 

göra kopplingar till de Jongs slutsatser att hur en skolas bibliotek är utformat visar vilken syn 
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man har på barns lärande. Precis som i Reggio Emilias pedagogiska idé så menar de Jong att 

om man utgår från att barn är aktiva och kreativa så kommer de själva att kunna bestämma 

över sitt lärande. 

 

 

Att tro på sin sak – och att förändra sig 

 

Att miljön påverkar utveckling och lärande är inget Linda Kernell säger att hon kan bevisa, 

utan att det är något hon känt. Hon anser att miljön påverkar människan, och det gäller inte 

bara lärande utan också välbefinnande. Man lär sig på många sätt, genom att använda alla 

sinnen. Det är inte bara miljön som påverkar i Reggio Emilia utan det är ett samspel av allt – 

det är allt i förhållningssättet som ger lärande, menar Linda Kernell. Förskollärare X tycker att 

miljön på deras förskola hjälper barnen att utvecklas genom att allting går så lätt. Hon berättar 

att man bygger upp miljön så att barnen blir bättre och kan mer - man ger dem hela tiden val. 

Miljön är inget hinder för dem i deras lärande utan tvärtom en hjälp och en utmaning. 

Förskollärare X har fått bekräftelse på att Reggio Emilia är ett bra arbetssätt främst genom 

egna erfarenheter, deltagande i nätverk där man träffas och utbytt erfarenheter samt genom 

studiebesök och olika konferenser. 

 

När jag och förskollärare X pratar om material berättar hon entusiastiskt om när de nyligen 

var på studiebesök i södra Sverige. ”Det var helt otroligt hur de har gjort där!” Hon beskriver 

hur de inte har så mycket köpt material, utan använder ”skrot” och annat återvunnet material. 

”Det var helt annorlunda, det var helt fascinerande”. Till exempel använder de material som 

rör, tegelstenar, glas, plastburkar, glasburkar och flaskor. Hon menar att man kan använda så 

mycket, det behöver inte vara färdigt - det utvecklar fantasin och förmågan att konstruera. 

Vad gör jag till exempel av fyra rör? Min informant menar att de också använder sig av sådant 

material, men att de inte har kommit lika långt. ”Men vi är på väg!” utbrister hon. ”Det var 

intressant!” Man verkar överlag inom Reggio Emilia vara positivt inställd till förändringar, 

det verkar rentav som att man aktivt eftersträvar förändring. Atelieristan som Linda Kernell 

arbetade med i Reggio Emilia uttryckte en förhoppning om att hon inte arbetade på samma 

sätt som förra gången de sågs, hon ville ha förändrats. Man tror att i och med att samhället och 

människor förändras måste också arbetssätt förändras och utvecklas. 
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Kritik mot Reggio Emilia 

 

Självklart tycker inte alla att Reggio Emiliapedagogiken är den bästa. När man pratar med 

människor kan man få höra att det låter ”flummigt” eller att det låter som att barnen är väldigt 

löst hållna. När det gäller miljön kan jag inte finna någon konkret kritik mot Reggio Emilias 

idéer. Vissa andra pedagogiska inriktningar som till exempel Waldorf har andra idéer när det 

gäller miljön – man fokuserar till exempel på olika färger för olika åldrar (Björklid, 2005:44) 

- men att miljön är betydelsefull för barns lärande och utveckling verkar alla vara överrens 

om, oavsett pedagogisk inriktning. 

 

Man ska inte heller glömma att det i Reggio Emilia i Italien finns många barn i 

barngrupperna. Atelieristans tid ska fördelas mellan kanske 30 barn, och en del röster 

påminner om att vardagen i Reggio Emilia kanske inte ser ut som man tror. Pramling, 

Doverborg och Simmons-Christenson (1987:25f) menar till exempel att man självklart blir 

imponerad vid åsynen av den färgsprakande bilden av Reggio Emilia som ges i media och av 

hur barnens förmågor och skapande i bild får utvecklas. De vill dock uppmana att man inte får 

glömma den vardag som aldrig syns i debatten och vill nyansera bilden av Reggio Emilia. Till 

exempel har de efter besök i den italienska stadens barnomsorg på 1980-talet sett hur de barn 

som inte är inne hos atelieristan är hårt styrda och ofta får vänta länge. Författarna efterlyser 

också en helhetsbild på barn och tydliga planer och målsättningar. De kritiserar även det 

faktum att vardagssituationer som dukning inte används som inlärning utan sköts av vuxna. 

Dock är de imponerade av den öppna miljön och detaljer som speglar och barnens konst. 
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Diskussion och slutsatser 

 

Slutsatser 

 

Inom den filosofi som utvecklats i Reggio Emilia anser man att barnet är kompetent, rikt och 

nyfiket. Man ser miljön som ett pedagogiskt redskap och lägger därmed stor vikt vid miljön i 

det pedagogiska arbetet. Detta på grund av att man menar att barnet kan bli mer självständigt 

och utvecklas om miljön är anpassad till barnet. Man anser att hur miljön är utformad 

avspeglar vilken syn man har på barnet och att miljön ska väcka nyfikenhet och locka till 

utforskande. Den information som man kan finna i litteratur om Reggio Emilia och den 

pedagogiska miljön bekräftas av mina informanter. Den forskning som gjorts om lärande och 

miljö visar att ett samband finns mellan hur miljön är utformad och människors välbefinnande 

och lärande - dock behövs mer forskning på området. Vissa av Reggio Emilias idéer om den 

pedagogiska miljön bekräftas av den vetenskapliga forskningen, detta gäller främst idéerna 

om att: 

 

• Utforma förskolans miljö enligt verkstadskaraktär  

• Ha material tillgängligt för barnen 

• Ha möbler i barnens storlek  

• Låta miljön inspirera till utforskande och upptäckande  

• Ha en miljö som återspeglar pedagogiken man arbetar efter 

• Utgå från barnens intressen i planerandet av miljö och material 

• Genom miljön göra barnen aktiva 

• En estetiskt tilltalande miljö påverkar barnen positivt 

 

 

Egna lärdomar och frågetecken 

 

I mitt kommande yrkesutövande kommer jag att tänka mer på miljön än tidigare. Jag har förut 

hört till dem som menat att den sociala miljön och pedagogernas kompetens är det viktigaste 

för barnen i förskolan – inte den fysiska miljön. Jag har dock fått anledning att ompröva mina 

åsikter rejält efter att ha genomfört denna studie. Gång på gång läser jag hur miljön påverkar 
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barnens lärande – hur kan man då bortse från den i den pedagogiska praktiken? Tvärtom tror 

jag att vi måste lägga mycket stort fokus på den fysiska miljön. Jag måste också instämma i 

kören som säger att det behövs mer efterforskning när det gäller sambandet mellan lärande 

och fysisk miljö. Att ett samband finns verkar man vara överrens om men i vilket omfattning 

påverkas man av miljön? Exakt vad i miljön är det som är positivt/negativt för inlärningen? 

Hur skulle man kunna omformulera läroplanen för att ytterligare poängtera miljöns betydelse? 

Dessa frågor har jag inte funnit svar på i min studie, men jag tror att det är viktiga frågor att 

söka upplysningar kring. I väntan på mer forskning kan emellertid pedagogerna själva prova 

sig fram vad gäller miljön som pedagogiskt redskap. Vad händer om vi möblerar om i det här 

rummet? Vad leker barnen med och hur kan vi använda den kunskapen i planerandet av 

miljön på förskolan? Är det här rummet estetiskt tilltalande och om inte; hur kan vi förändra 

det? 

 

Jag undrar också om skolan skulle kunna inspireras mer av den pedagogiska filosofi som 

Reggio Emilia arbetar efter? Jag tror att man skulle göra stora vinster om man i skolan 

funderade mer över sin barnsyn och planerade miljön efter den och efter läroplanen - min 

erfarenhet är att detta inte prioriteras i skolan värld. Många klassrum är hopplöst omoderna 

och anpassade efter behaviorismens synsätt på lärande (Björklid 2005:62). Det är angeläget 

att vi som arbetar med barn – såväl yngre som äldre - är medvetna om den pedagogiska 

miljöns möjligheter och betydelse för det pedagogiska arbetet. 

 

 

Brister  

 

Något jag sökt efter, men inte funnit – och som skulle kunna ses som en brist i 

undersökningen – är en mer omfattande kritik mot Reggio Emilias syn på den pedagogiska 

miljön. Jag är medveten om att studien verkar opartiskt positiv till Reggio Emilias syn på den 

pedagogiska miljön, men sanningen är den att jag inte funnit några direkta och konkreta 

invändningar mot den syn Reggio Emilia har på miljön. Måhända beror detta på att 

forskningen i frågan inte är särskilt utbredd. Det verkar inte heller finnas någon tradition att 

skriftligt kritisera varandras synsätt mellan pedagogikerna. 
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Mot framtiden 

 

Jag finner det intressant att det generellt har pratats så lite om den fysiska miljön i förskolan. 

Under min tid på lärarutbildningen har det inte fokuserats på miljön i någon större 

utsträckning, och har det gjort det så har det mest talats om ljudnivån. Dock ser man när man 

inventerar den forskning som genomförts i ämnet att den fysiska miljön är betydelsefull. 

Likaså kan man läsa i aktuella artiklar i facktidskrifter att miljön är något som fler och fler 

inom förskolan börjar lägga större vikt vid (Claesdotter, 2007; Björkman, 2005). Många 

frågar sig vilka signaler man sänder ut genom miljön och jag upplever att ”den tredje 

pedagogen” är ett begrepp som börjar tas på allvar. Med den sociokulturella teorins (Säljö, 

2000:236) genombrott i lärarutbildning, styrdokument samt ute i förskolor och skolor så 

arbetar man efter det faktum att barn tillägnar sig kunskap genom interaktion med andra – 

såväl pedagoger som barn. Emellertid uppfattar jag att ett större antal förskolor i dag räknar in 

miljön som en faktor i den sociala interaktionen än tidigare. Att den pedagogiska praktiken 

och läroplanerna styr varandra i en sorts växelverkan tror jag är ett faktum, varför jag hoppas 

att nästa läroplan formuleras så att den pedagogiska miljöns betydelse poängteras. Jag tror att 

förskolan har ett försprång gentemot skolan när det gäller att laborera med miljön. 

Förhoppningsvis kan också skolan lära sig av förskolan och se att miljön är något vi själva har 

makten över – och går att använda som ett pedagogiskt redskap.  

 

Alla yrkesgrupper använder sig av färdigheter och kunnande i sitt yrkesutövande. Vi har vår 

didaktiska och sociala kompetens, samt i vissa fall ämneskunskap (Pennlert & Lindström, 

2004:40ff). Men man kan också använda sig av olika verktyg, eller instrument. En gitarrist 

har sin gitarr, en murare sin murslev – jag är övertygad om att vi pedagoger har miljön att 

använda som ett redskap i vårt yrkesutövande. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Källförteckning 

 

Tryckta källor: 

Abbott, Lesley & Nutbrown, Cathy (2005).  Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia. 
Lund: Studentlitteratur. 
 

Andersson, Bengt-Erik (2001). Visionärerna. Finland: Brain Books AB.  
 
Barsotti, Anna (1997). D- som Robin Hoods pilbåge. Ett kommunikationsprojekt på 

daghemmet Diana i Reggio Emilia. Stockholm: HLS Förlag. 
 
Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö. Stockholm: Liber. 
 
 
Bryman, Allan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
 
CBK – Centrum för Barnkulturforskning (1986). Barn och byggd miljö. Stockholms 
universitet 
 
de Jong, Marjanna. (1995). Att beskriva och tolka skolbyggnadens utformning. 
Kritisk Utbildningstidskrift. 77, 44-49. 
 
de Jong, Marjanna (1997). Skolbiblioteket – plats för lärande. I: Eriksson, Bibi & Melchert, 
Eva. Nycklar till läroriket: texter om lärande läsande och bibliotek. Lund: BTJ. 
 
Doverborg, Elisabet, Pramling, Ingrid & Simmons-Christensson, Gerd (1987). Vi vill 
nyansera idealbilden av Reggio Emilia. Förskolan, 7, 24-25. 
 
Dranger Isfält, Lena (1999) Skolans inredning. Arkitektur och skola: om att planera skolhus. 
Arkus skrift, 33, 91-99. 
 
Forsell, Anna (2005). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 
 
Gedin, Marika (1996). Den nya ateljén på Höjden. Modern barndom, 3, 6-8. 
 
Göthson, Harold & Dahlberg, Gunilla (1996). En miljö för det rika barnet. Modern barndom, 
3, 4-5. 
 
Göthson, Harold (2006). Pedagogiska rum – en rättvisefråga. Modern barndom, 3, 13-15. 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (1998). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget. 
 
Lens Taguchi, Hillevi (1997). Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag.  
 
Lundahl, Gunilla (1995). Hus och rum för små barn. Trelleborg: Byggförlaget. 



30 

 

 

Mattsson, Ingemar (1995). Skola 2000 - Framtidens Skola. I: Skola 2000! - en antologi. 

Stockholm: Skolverket.  
 
Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Stockholm: Liber. 
 
Pennlert, Lars-Åke & Lindström, Gunnar (2004). Undervisning i teori och praktik – en 

introduktion i didaktik. Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå 
universitet 
 
Pramling Ingrid & Sheridan. (1999) Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skantze, Ann (1989). Vad betyder skolhuset? Pedagogiska institutionen. Stockholms 
universitet. 
 
Skolverket (1998). Skolans fysiska miljö. En litteraturöversikt med exempel. Stockholm 
 

Skolverket (2004). Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. Stockholm 
 
SOU 1997:157. Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. Slutbetänkande av 
Barnomsorgs- och Skollagskommittén.  
 
Säljö, Roger (2003). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 
Trageton, Arne (1996). Lek med material. Konstruktionslek och barns utveckling. Stockholm: 
Runa Förlag. 
 
Utbildningsdepartementet. Läroplan för förskolan (1998).  
 

Wallin, Karin (1996). Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber. 
 

 

Otryckta källor: 

 

Web-dokument 

Reggio Emilia Institutet (2007-12-10). http://www.reggioemilia.se/ 

 

Umeå Kommun, ”Klumpens förskola” (2008-01-12). 

http://www.skola.umea.se/klumpenforskola 

 

Tidningen Förskolan (2008-09-29) Björkman Karin: ”Rum för alla sinnen”. Claesdotter, 

Annika: ”Temat är grunden på Utetorget”. http://www.forskolan.net/ 



31 

 

 

Intervjuer 

Intervju med Linda Kernell, januari 2008 

Intervju med förskollärare X, januari 2008



 

 

Bilaga 1: Utgångspunkter i intervjuerna 

• Reggio Emilias förhållningssätt/idéer/pedagogik. 

• Hur tar idéerna sig uttryck i det pedagogiska arbetet – i ditt/ert arbete? 

• Personlig erfarenhet av Reggio Emilia och detta förhållningssätt. Bakgrund. 

• Hur ser du på miljön i förskolan? Hur tänker ni när ni utformar miljön, på vilket sätt? 

Diskuterar man i arbetslagen om hur ni ska utforma miljön? 

• Är miljön en pedagogisk tillgång, har den ett eget pedagogiskt värde? Varför/varför 

inte? 

• Kan du se någon skillnad i hur miljön på ”vanliga” förskolor ser ut? Hur påverkar 

detta barnen? 

• Jämförelse med ”vanliga” förskolor. Hur miljön används där, kan du se skillnad på 

barnen i deras utveckling eller lärande? 

• Påverkar miljön barnens lärande och utveckling? I så fall på vilket sätt?  

• Miljöns betydelse rent pedagogiskt. Egna erfarenheter, forskning? Vad stöder dina 

idéer? 

• Barnens inflytande på miljön. Kan barnen i sin lek förändra rummen? Bygga, flytta 

väggar, spara? Använder barnen miljön på sätt som ni inte tänkt på i planeringen?  

T. ex odefinierade utrymmen (prång, hörn, korridorer, trappor)? 

• Hemlik miljö. 

• Budskap till barnen genom hur ni planerar miljön. Signaler, barnsyn? 

• Läroplanen. Mål, fokusering på miljön. 

• Estetik? Färgsättning, belysning, proportioner, material? Ökar estetik det allmänna 

välbefinnandet? 

• Material? Möbler? Val och placering? 

• Vad tror du att det blir för skillnad för barnen om man har stora möbler eller lägger 

papper högt upp så att de inte når? Hur bli deras roll? 

• Böcker och placering av böcker? 

• Är det något du har funderat på som jag inte har tagit upp?



 

 

Bilaga 2: ”Ett barn har hundra språk”, av Loris Malaguzzi 
 
 
Ett barn  
är gjort av hundra 
 
Barnet har  
hundra språk  
hundra händer 
hundra tankar  
hundra sätt att tänka 
att leka och tala på 
 
Hundra alltid hundra  
sätt att lyssna 
att förundras att tycka om 
Hundra lustar  
att sjunga och förstå 
Hundra världar  
att uppfinna 
Hundra världar  
att drömma fram 
 
Ett barn har  
hundra språk  
(och därtill hundra  
hundra hundra) 
men berövas nittionio 
 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen 
Man ber barn: 
att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas 
annat än till påsk och jul 
 
Man ber dem: 
att bara upptäcka den värld 
som redan finns 
och av alla hundra 
berövar man dem nittionio 
 
 
 
 
 



 

 

Man säger dem: 
att leken och arbetet 
det verkliga och det inbillade 
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna 
är företeelser 
som inte hänger ihop 
 
Man säger dem  
att det inte finns hundra 
Men barnet säger: 
tvärtom, det är hundra som finns 
 
 

 

 

 

 

 

 


