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Sammanfattning 

Syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse för varför många pedagoger väljer att nischa sin 

verksamhet och då framförallt mot Reggio Emiliafilosofin. Vi vill undersöka vad det är som lockar 

pedagogerna med Reggio Emiliafilosofin. Efter intervjuer med både pedagoger som arbetar på Reggio 

Emiliainspirerade förskolor och pedagoger som arbetar på förskolor som bara tagit till sig delar av 

filosofin fick vi reda på att det är främst barnsynen som lockar pedagogerna. Dessutom är miljön och 

pedagogisk dokumentation viktiga inslag i den pedagogiska filosofin. Framför allt är den stora 

skillnaden mellan den traditionella förskolan och den Reggio Emiliainspirerade förskolorna att man 

fokuserar på barns lärande och utveckling istället för omsorgen. Vi har även fått syn på att den största 

skillnaden mellan att arbeta på en nischad förskola jämfört med en som inte har en pedagogisk 

inriktning är att de på de icke profilerade förskolorna kan blanda olika teorier, om det är något positivt 

råder det delade meningar om. 

 

 

Nyckelord: Barnsyn, Lpfö 98, Pedagogisk dokumentation, åldersindelning  
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Inledning  

 

 

Ett barn har hundra språk 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp 

och handla utan huvud. 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser. 

 

- Loris Malaguzzi 

 

Vårt intresse till Reggio Emilia och dess pedagogiska filosofi grundlades redan under vår andra 

termin på lärarprogrammet, när vi läste kurserna i Estetisk kommunikation och fördjupade oss i 

bildämnet. Vi väljer i denna uppsats att kalla denna pedagogiska filosofi för Reggio Emiliafilosofin. 

Under vår fortsatta studietid har vi med jämna mellanrum fått mer kunskap om filosofin och hur 

pedagogerna arbetar med den. I kursen Förskolans kultur fick vi till exempel läsa boken Glasfåglar i 

molnen av Birgitta Kennedy som handlar om förskolan Trollet i Kalmar och deras arbete med att gå 

från att vara en vanlig förskola till att inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. I kursen 

Förskolans kultur fick vi båda chansen att göra ett besök på en Reggio Emiliainspirerad förskola i 

Umeå för att göra en aktivitet med en grupp barn och även intervjua dem efteråt. Vi fick också en 

rundvandring på förskolan, då vi fick se hur miljön var inredd och en av förskollärarna redogjorde för 

hur de arbetade där. Patricia Edlund fick ännu mer insyn i filosofin när hon läste kurserna Bild för 

barn i tidigare åldrar och Slöjd för barn i tidigare åldrar vilket ledde till att intresset fördjupades. 

Under kursen Slöjd för barn i tidigare åldrar gjorde hennes grupp en aktivitet på en Reggio 

Emiliainspirerad förskola i en av deras ateljéer, vilket gav ytterligare möjligheter till att se hur det kan 

se ut på en Reggio Emiliainspirerad förskola.  

 

Den inledande texten är ett utdrag ur dikten Tvärtom, det är hundra som finns! skriven av Loris 

Malaguzzi, som är en av grundarna till pedagogiska filosofin. Vi har under utbildningen stött på dessa 

ord flerfaldiga gånger och vi anser att den beskriver vad filosofin motsätter sig och den   
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överensstämmer även med hur vi inte skulle vilja arbeta.  

 

Anledningen till att vi har valt att skriva vårt examensarbete om detta ämne är att vi har märkt 

att fler förskolor har börjat nischa sig till en pedagogik eller filosofi t.ex. 

Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik eller Ur och Skur. Ur och Skur är enligt 

Friluftsfrämjandets hemsida en pedagogisk idé som har Friluftsfrämjandet barn- och 

ungdomsverksamhet som grund. Vårt intryck av de erfarenheter vi ha fått under vår 

utbildning är att många har valt just filosofin Reggio Emilia som pedagogiskt arbets- och 

synsätt. Vi frågar oss om detta beror på att pedagogerna vill marknadsföra sig för att locka till 

sig intressenter. Detta verkar onödigt då många föräldrar vill ha barnen på en förskola så nära 

hemmet som möjligt, dessutom har de flesta förskolorna redan långa köer, så varför skulle de 

då ha behov av att marknadsföra sig? Vill de locka en viss typ av intressenter som delar deras 

synsätt i val av förskola till deras barn? Vi undrar även om det är så att många har inriktat sig 

just mot Reggio Emiliafilosofin för att deras barnsyn hänger väl ihop med hur vi i Sverige ser 

på barn och hur vi som pedagoger bör agera. 

 

Syfte 

Idag är det många som väljer att profilera sina förskolor mot en specifik pedagogisk inriktning. 

Framförallt har vi fått intrycket av att det är många som väljer just Reggio Emiliafilosofin som 

arbetssätt i deras verksamhet. Vårt syfte med detta arbete är att få en djupare förståelse för varför 

många pedagoger väljer att nischa sin verksamhet och då framförallt mot filosofin. Vi vill få kunskap 

om vad det är som lockar pedagogerna att byta till/utgå från Reggio Emiliafilosofin. 

 

Frågeställning 

*Vad är det som har gjort att pedagogerna på förskolorna väljer att arbeta med en speciell pedagogisk 

inriktning? 

*Vad är det som gör att pedagogerna väljer att arbeta med Reggio Emilia som pedagogisk inriktning 

på deras förskolor? 

* Vad är det i Reggio Emiliafilosofin som lockar pedagogerna? 

* Vad, om något, väljer pedagogerna att inte ta med från filosofin och varför i sådana fall? 
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Metod 

 

Urval 

Vi har gjort sex intervjuer, varav fyra stycken var med två förskollärare, en tidigarelärare och en 

pedagogisk ledare som arbetar på fyra olika förskolor som är Reggio Emiliainspirerade. Dessa 

kommer vi i arbetet att kalla för förskola 1, förskola 2, förskola 3 och förskola 5. Därefter gjorde vi 

två intervjuer med förskollärare som arbetar på två olika förskolor som använder delar utav Reggio 

Emiliafilosofin men som inte väljer hela konceptet. Dessa kallar vi för förskola 4 och förskola 6. En 

av dessa var genom mail- och telefonkontakt. Vi valde att besöka olika förskolor i en stad i Norrland 

under vecka 47 och 48. De valdes ut på grund av placering, kontakter och tips som vi dels har fått om 

vilka förskolor som arbetar med den pedagogiska filosofin som vi är intresserad av för detta arbete, 

dels sådana som inte har en uttalad inriktning. 

 

Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2006) skriver 

att vid kvalitativ intervju är det viktigt att tänka på att anpassa frågorna till intervjupersonerna och 

vårt syfte för att ge oss den information som vi behöver. När vi formulerade våra frågor undvek vi 

varför-frågor eftersom informanterna lätt kan känna sig ifrågasatta och istället använde vi oss av vad- 

och hur-frågor då det kan ge fylligare svar. Även om vi inte använde oss av varför-frågor så blir 

frågorna i flera fall indirekt varför-frågor, men på ett avdramatiserat sätt. Vi ville ha den typen av svar 

på våra frågor eftersom vårt syfte egentligen baseras på varför-frågor, trots att vi undvek att formulera 

dem så. 

 

Vi använde oss av ett frågeunderlag med 14 frågor som vi ansåg skulle ge oss den information vi 

behövde för att kunna redogöra för vad det är som har gjort att allt fler förskolor arbetar med Reggio 

Emilia som pedagogisk inriktning (Se bilaga 2). Vi ville även få fram vilka delar i filosofin som 

lockade pedagogerna och om det var något de har valt bort. Det var skillnad på frågorna beroende på 

om förskolorna är helt inspirerade av Reggio Emiliafilosofin eller om de bara har tagit tillvara på 

vissa delar av filosofin. Frågeunderlaget till dessa förskolor bestod av sju frågor för att undersöka 

vilka delar det är som de har tagit till vara på och vad det är som har gjort att de inte har tagit till sig 
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hela filosofin (Se bilaga 3). 

Procedur 

Vi började vårt examensarbete med att söka relevant litteratur för ämnet vi ville undersöka för att 

bättre kunna formulera vårt syfte och frågeställningar. När frågeställningarna och syftet var 

formulerade utformades ett frågeunderlag baserat på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Frågeformulären anpassades sedan efter vad som vi ansåg var relevant för olika intervjuer. 

 

Efter framställningen av vårt frågeunderlag till intervjuerna formulerades ett informationsbrev till de 

personer som vi sedan skulle intervjua (Se Bilaga 1). I brevet framförde vi vilka vi var, vad vårt 

examensarbete skulle handla om och att vi ville spela in intervjuerna. Vi poängterade även att deras 

svar skulle behandlas konfidentiellt. Vi informerade vidare om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan eller avstå från att svara på frågor enligt de etiska forskningsregler vi tar upp nedan. Vi 

skickade även med våra intervjufrågor med informationsbrevet för att informanterna skulle få en 

möjlighet att reflektera över frågorna innan intervjutillfället. Några av informanterna diskuterade 

också igenom frågorna med sina arbetskollegor för att kunna ge fylligare svar på våra frågor. I och 

med att vi formulerade detta informationsbrev till våra informanter har vi tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som går att finna på 

Vetenskapsrådets hemsida. Det innebär bland annat att vi har upplyst deltagarna om att de kan avböja 

att delta utan negativa följder. Vi menar att de därmed även har rätt att få en rättvis och begriplig 

beskrivning av undersökningsmetoderna och undersökningens syfte och vad deras medverkan innebär 

för dem. Deltagarna ska dessutom kunna vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Det ska inte vara 

möjligt att identifiera vare sig förskola, lärare eller barn. Med anledning av detta har vi valt att döpa 

om förskolorna vi besökte till olika siffror, så som förskola 1, förskola 2 osv. Vi nämner heller aldrig 

några namn. Om någon informant nämner en annan förskola eller ort så har vi tagit bort eller döpt om 

dessa även om det står med i ett citat.  

 

Innan intervjuerna läste vi in oss på området så att vi till intervjuerna kände oss noga förberedda och 

vi såg även till så att vår utrustning fungerade. Vi spelade in våra intervjuer med 

inspelningsfunktionen på våra mobiler, som vi sedan förde över till en dator. Detta för att vi som 

Johansson och Svedner (2006) skriver skulle kunna vara delaktiga i samtalet med förskolläraren och 
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för att hjälpa pedagogen att hålla sig till ämnet, och för att vi efteråt skulle ha tillgång till allt som 

sagts. Våra intervjuer utfördes på förskollärarnas hemmaplan men inte i barngruppen, för att 

störningsmomenten skulle minskas. Dessutom ställde vi öppna frågor för att få ut mesta möjliga 

information och vi arbetade även med ”äkta frågor” som är frågor som inte har något givet svar som 

Christer Stensmo (2002) skriver om i Vetenskapsteori och metod för lärare. Vi delade också upp 

intervjuerna så att vi hade ansvar för tre intervjuer var, det innebar att vi både var den som höll i 

intervjun och ställde frågorna, båda satt dock med på samtliga intervjuer som stöd och ställde 

följdfrågor om det behövdes. Vi transkriberade även de intervjuer vi hade ansvar för. 

Transkriberingarna genomförde vi genom att vi vid upprepade tillfällen lyssnade igenom 

ljudupptagningarna och skrev ner dem på dator. De delar vi fann intressanta för våra frågeställningar 

skrev vi ned ordagrant. När transkriberingarna var gjorda började vi sammanställa de svar vi hade fått 

under våra intervjuer. Vi delade upp intervjufrågorna och svaren på dessa utifrån hur de passade till 

frågeställningarna, mellan varandra. Vi började med att undersöka vilka likheter det fanns mellan 

informanternas svar på varje fråga och de svar som skiljde sig ifrån de andra, därefter återgav dessa i 

uppsatsen. Vi sammanställde först intervjuerna med pedagoger från förskolor som är helt Reggio 

Emiliainspirerade, för att sedan skriva ner likheter och skillnader mellan svaren från pedagogerna som 

arbetade på förskolor som bara tagit tillvara på vissa delar av Reggio Emiliafilosofin. När vi 

sammanställt intervjuerna i resultatdelen gick vi över till att analysera det vi skrivit om i resultatet. 

Detta gjorde vi genom att vi diskuterade med varandra vad resultaten kan ha för betydelser, hur de 

svarat på våra forskningsfrågor och att vi kom fram till något oväntat och nytt för oss. 

 

Reliabilitet och validitet 

Vi anser att vi har haft relativt hög reliabilitet på vårt arbete, vilket Stensmo (2002) menar innebär att 

tillförlitligheten är ganska stor. Detta anser vi eftersom vi ställt till stor del samma frågor till olika 

informanter vid upprepade tillfällen. När man intervjuar personer om deras individuella erfarenheter 

är det dock svårt att få fram exakt samma svar. Som Johansson och Svedner (2006) skriver är 

reliabiliteten aldrig perfekt i praktiken. De påpekar att om det är olika personer som har intervjuat 

informanterna och de yttre omständigheterna har varit olika kan det medföra att svaren skiljer sig 

ännu mer. På det stora hela känner vi dock att vi har fått likartade svar, men att det även fanns svar 

som stack ut och skiljde sig från de andras svar, beroende på vad informanterna hade för erfarenheter. 
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Vilket även medför att vi har hög validitet, vilket enligt Stensmo (2002) betyder giltighet. Vi känner 

att de intervjuer vi har gjort har gett svar på det vi vill veta för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Något som eventuellt kan förändra resultatet i en liknande forskning är hur 

informanterna tolkar våra frågeställningar. Informanterna i denna undersökning misstolkade vår första 

frågeställning som handlar om vad det är som gör att pedagogerna på förskolorna väljer att arbeta 

med en speciell pedagogisk inriktning. De tolkade frågan som varför de valde att arbeta med just 

Reggio Emiliafilosofin som pedagogisk inriktning. Vi borde ha förtydligat vår första frågeställning 

genom att fråga informanterna om vad det är som gör att de väljer att profilera sig, för att få svar på 

det vi tänkte att vi ville ha svar på när vi formulerade våra frågeställningar.  

 

Litteraturgenomgång  

Den första Reggio Emiliaförskolan byggdes enligt Lars Svedberg och Monica Zaar (1998) efter andra 

världskriget av en grupp föräldrar i den lilla byn Cella utanför Reggio Emilia i Norditalien. För att 

kunna bygga upp förskolan sålde de övergivet krigsmaterial och använde sig av tegel från 

sönderbombade hus. En ung förskollärare vid namn Loris Malaguzzi hörde talas om initiativet och tog 

sig till Cella där han hänfördes av deras arbete. Föräldrarna övertalade honom att hjälpa till och inom 

kort hade de byggt flera föräldradrivna förskolor trots motstånd från olika myndigheter och den 

katolska kyrkan. Dittills hade den katolska kyrkan haft monopol på barnomsorgen i det katolska 

Italien. Karin Wallin (1996) skriver att det fram till 1960 fanns en lag som förbjöd andra än kyrkliga 

organisationer att driva daghem. Först år 1963 öppnades det första kommunala daghemmet i Reggio 

Emilia och några år efter tog de över de föräldrakooperativa förskolorna som byggdes efter 

krigsslutet. 1963 var även året då Loris Malaguzzi blev kommunal barnomsorgschef. Wallin (1996) 

skriver också att Reggio Emilia har kallats kooperativens huvudstad och att det i deras rötter finns en 

demokratisk och solidarisk tradition. Därför var det enligt Per-Åke Olsson (1997) naturligt för 

föräldrarna att gå ihop och forma verksamheten och vara delaktiga i alla beslut angående daghemmen. 

Även idag är föräldrarna en viktig del i verksamheten.  

 

Enligt Bengt-Erik Andersson (2001) så hade föräldrarna och Malaguzzi kriget och fascismen färskt i 

minnet och ville därför skapa en pedagogik där demokrati och tanken på att barn ska kunna tänka och 

handla självständigt låg i fokus för att förändra samhället. Svedberg och Zaar (1998) beskriver hur de 
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kommunala förskolorna under lång tid motarbetades av katolska kyrkan och andra motståndare. Detta 

ledde till att man i mitten av 1970-talet bjöd in representanter från den katolska kyrkan och politiker 

för att tillsammans med föräldrar och personal diskutera hur verksamhetens framtid skulle se ut. 

Genom detta möte skapades rutiner för att utveckla och förankra verksamhetens innehåll i ett större 

sammanhang som än idag kännetecknar de kommunala förskolorna.  

 

Loris Malaguzzi (1921-1994) var den främsta eldsjälen och inspiratören för Reggio Emiliafilosofin. 

Carlo Barsotti (2006) skriver om hur Malaguzzi redan vid 18 års ålder började arbeta som 

småskollärare på landsbygden utanför Reggio. Det var under denna tid som Malaguzzi insåg hur 

viktigt arbetet med barnen var. Malaguzzi läste även psykologi och var en av Italiens första 

psykologer eftersom det var förbjudet att läsa psykologi under fascismen. Efter sina psykologistudier 

öppnade han ett medicinskt-psykologiskt-pedagogiskt centrum för barn med skolsvårigheter. Loris 

Malaguzzi avled i januari 1994 men hans tankar lever kvar trots att han aldrig skrev ner dem. 

Malaguzzi ansåg enligt Olsson (1997) att pedagogiken ständigt måste förändras eftersom världen 

förändras. Därför kan pedagogiken aldrig vara statisk, den måste hela tiden förändras och följa med 

den föränderliga värld vi lever i. 

 

Grundtankar 

Enligt Wallin (1981) utarbetade Malaguzzi en teori om daghem som inte bara handlade om hur de 

skulle drivas. Under de kommande åren föddes en pedagogik som kom att skilja sig från katolikernas. 

De statliga pedagogerna var få och intresserade sig mest för de äldre barnen, därför betonades det för 

första gången av de kommunala pedagogerna att barnen i förskoleåldern också var viktigt att 

intressera sig för. Det handlade inte längre om att se förskolan som enbart en plats för omsorg utan 

även som en skapare och bärare av grundläggande och symboliska värden, som en del av ett större 

och vidare demokratiprojekt. Svedberg och Zaar (1998) menar att i det pedagogiska arbetet i Reggio 

Emilia fokuserar de på barns erfarenheter, tankar och teorier, och att man utmanar och utvecklar redan 

etablerade teorier gällande barns utveckling. De anser att barn har teorier om världen och olika 

företeelser. Därför ska den vuxne skapa situationer och förutsättningar för barnet att utforska sin 

omvärld och göra nya upptäckter. Malaguzzi vill enligt Andersson (2001) att barnen ska ha makt över 

sina egna läroprocesser, vilket de får genom att de ges möjligheten att tänka och handla själv. Han 
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talar ofta om det medforskande barnet och den medforskande pedagogen. Medforskande är begrepp 

som ofta tas upp i filosofin, vilket innebär att barnen ska inta en forskande inställning och 

pedagogerna ska finnas med som en medforskare. Att vara en medforskare innebär att den vuxne 

finns med som ett stöd och som ställer frågor till barnen för att de ska utvecklas i sin läroprocess. 

Svedberg och Zaar (1998) skriver att ett medforskande förhållningssätt utvecklas genom 

problemlösningar i olika projekt och temaarbeten. Barnet ska även utveckla en tro på sin egen 

förmåga att lära sig. Genom att barnen får reflektera mycket själva utvecklar de en forskande 

inställning till omvärlden. Samspel och dialog med andra människor är mycket viktigt för barnens 

lärande. Barnen behöver utveckla sociala nätverk med människor som de kan kommunicera och 

utbyta tankar med. Ett stöd för både barnen och pedagogernas kommunikation och reflektion är 

dokumentationen som är så viktig i denna filosofi. Barnens arbete dokumenteras noga med hjälp av 

kamera, videokamera, ljudupptagning, skisser och anteckningar, vilket enligt Olsson (1997) kan 

synliggöra barnens processer och utveckling för både barnen själva, pedagogerna, föräldrarna och 

samhället i övrigt. Dokumentationen synliggör dock inte bara lärandet för pedagogerna och barnen 

utan även för föräldrarna och allmänheten. Genom att synliggöra arbetet offentligt skapar man 

förutsättningar för en dialog om verksamheten. Dessutom kan dokumentationen enligt Anna Barsotti 

(1997) i samband med reflektion hjälpa pedagogerna att öka sin medvetenhet och konsekvenserna av 

de egna handlingarna och då även skapa ett underlag för att förändra och utveckla det egna arbetet 

och verksamheten.  

 

Miljön på förskolorna i Reggio Emilia benämns ofta som den tredje pedagogen. Tove Jonstoij och 

Åsa Tolgraven (2001) skriver om att miljön och materialet på varje avdelning är anpassat efter 

barnens ålder, på grund av detta byter barnen avdelning varje år. Materialet och miljön ska på olika 

sätt öppna barnens sinnen.  

 

Här nedan tar vi upp ytterligare några grundtankar som är viktiga för att förstå filosofin, och som vi 

inte skrev om här ovan. Dessa är valda för att komplettera den lista (se sida 36-37) vi gjorde med 

begrepp innan vi började med vårt arbete, och som vi ansåg var utmärkande drag för Reggio 

Emiliafilosofin. De tankar vi väljer att beskriva nedan är sådan som vi menar kan underlätta läsningen 

av vårt arbete. 
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Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver det kompetenta barnet, ett uttryck som ofta nämns i filosofin. 

Uttrycket förklarar övergången från synen på barn som ömtåliga och präglade av filosofin. Uttrycket 

förklarar övergången från synen på barn som ömtåliga och präglade av behov, till en syn på barnen 

som kommunicerande och kompetenta. Det innebär att man ska se barnen som kunniga och 

kompetenta, att barnen kan bli mycket mer självständiga och tro på sig själva att de kan om 

pedagogen skapar de förutsättningarna de behöver för att vara det. 

 

Temaarbete och projekt är något som alla Reggio Emiliainspirerade förskolor arbetar med. Enligt 

Svedberg och Zaar (1998) används temaarbete i Reggio Emiliafilosofin för att få en helhetssyn på 

kunskap. När man arbetar i projekt utgår man från något som är verkligt, välkänt och fascinerande för 

barnen.  

 

På förskolorna i Reggio Emilia har pedagogerna ofta olika roller. Det finns t.ex. oftast en ateliérista, 

som är en slags bildlärare, som utmanar barnen genom skapande. En annan roll som ofta finns på 

förskolorna är en pedagogista som enligt Svedberg och Zaar (1998) samordnar verksamheten och ger 

handledning, stöd och fortbildning till personalen. 

 

Filosofins spridning i Sverige 

Jonstoij och Tolgraven (2001) berättar att Anna Barsotti och Karin Wallin 1978 besökte Reggio 

Emilia efter en italiensk väns rekommendation. Efter besöket kände de sig båda tagna av vad de hade 

upplevt och tog kontakt med Moderna museet och Utbildningsradion som 1981 ledde till utställningen 

Ett barn har hundra språk. Enligt Svedberg och Zaar (1998) kom ca 90 000 personer för första 

gången i kontakt med Reggio Emilia genom utställningen på Moderna museet i Stockholm. Fem år 

senare gjordes det en till utställning och sedan dess har intresset för verksamheten ökat, inte bara i 

Sverige och Norden utan över hela världen. 1998 hade fler svenskar än från något annat land besökt 

Reggio Emilia och studerat verksamheten i deras förskolor. Här i Sverige finns Reggio Emilia 

Institutet som samarbetar med verksamheten i Reggio Emilia och för att ”möta och ta tillvara det stora 

intresset för Reggio Emilia i Sverige och de andra nordiska länderna” (Svedberg & Zaar. 1998:204) 

De tillhandahåller fortbildningskurser där pedagoger från Reggio Emilia ofta deltar, studieresor till 

Italien, litteratur och tidskrifter. Institutet bildades 1992 och på deras hemsida står det att: ”Målet var 
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att stimulera till diskussion om pedagogiska frågor genom att fördjupa kunskapen om den 

pedagogiska filosofin på Reggio Emilias kommunala förskolor och att undersöka hur den kan 

inspirera svenska pedagoger i deras arbete i vår svenska tradition.” (http://www.reggioemilia.se/ 

2009-11-16) Sedan starten har det svenska nätverket vuxit och det har under tidens gång tillkommit 

över ett 50-tal lokala nätverk som hjälper till att sprida information och inspiration om filosofin.  

 

Lärarutbildningarnas inverkan för spridningen 

Lärarutbildningen är som tidigare nämts ett annat område som uppmärksammar filosofin med jämna 

mellanrum under lärarutbildningens inriktningar mot förskola, fritidshem och grundskolans tidigare 

år. Vi har t.ex. läst Birgitta Kennedys bok Glasfåglar i molnen - Om temaarbete och dokumentation 

ur en praktikers perspektiv och Tove Jonstoij och Åsa Tolgravens bok Hundra sätt att tänka - Om 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi i kurser som Förskolans kultur, omsorg, lek och lärande och 

Slöjd för barn i tidigare åldrar.  

 

Det är inte bara lärarutbildningen i Umeå som är positiv till Reggio Emiliafilosofin. Jonstoij och 

Tolgraven (2001) uppger att år 2001 åkte många av de administrativa cheferna i Umeå kommun på en 

studieresa till Reggio Emilia. Resan blev en utgångspunkt för att skapa en kommunal samsyn kring 

den pedagogiska praktiken. Sedan flera år tillbaka finns det ett livaktigt nätverk vid namn Idéan, som 

pedagoger hoppas ska kunna sprida nya pedagogiska insikter högre upp i organisationen. Vi antar att 

en sådan resa ger upphov till att förskolorna som inspireras av Reggio Emiliafilosofin har ökat i antal, 

då kommunen är positivt inställd till filosofin.  

 

Tidigare examensarbeten 

Vi sökte bland tidigare examensarbeten för att ta reda på om det finns arbeten som liknade vårt. Vi 

hittade två stycken som var relativt lika vår undersökning, resterande behandlade andra punkter av 

Reggio Emiliafilosofin. De två som vi fann tog upp att fler förskolor som är intresserade av filosofin 

ökar. Elenor Lillvall och Helena Sahlin (2006) fokuserade dock mer på temaarbete och Ida Rydebjörk 

(2009) studerar hur Reggio Emiliafilosofin ser ut och fungerar i praktiken på en förskola, i relation till 

förskolans läroplan.  

 

http://www.reggioemilia.se/
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Resultat 

 

Val av pedagogisk inriktning 

Vi skrev tidigare i våra frågeställningar att vi ville få en djupare förståelse om vad det är som har gjort 

att pedagogerna på förskolorna väljer att arbeta med en speciell pedagogisk inriktning. För att få reda 

på det frågade vi våra informanter vad det var som gjorde att de valde att arbeta med en pedagogisk 

inriktning. När vi formulerade den frågan var tanken att vi ville ha ett mer allmänt svar om vad det 

var som gjorde att de valde att arbeta med en pedagogisk inriktning men alla informanterna tolkade 

det som varför de valde att just arbeta med Reggio Emilia som pedagogisk inriktning. Antagligen 

beror detta på att samtliga pedagoger svarade nej på vår fråga om de stått i valet med att välja någon 

annan pedagogisk inriktning. Förskolläraren på förskola 2 säger till exempel att de inte hade det och 

att det var aktuellt just då att ta bort de hemlika förskolorna med höga bord, gardiner och blommor, 

som inte såg ut som förskolor. 

 

Läroplanens inverkan 

Alla informanterna tar under intervjuerna upp att de tyckte att Reggio Emiliafilosofin går bra ihop 

med det som står i läroplanen och att det är deras uppdrag att följa det som står i läroplanen. I början 

av vårt examensarbete började vi efter att vi hade läst litteratur om ämnet, att diskutera likheter mellan 

Reggio Emiliafilosofin och läroplanen för förskolan. Både läroplanen och filosofin menar att man ska 

utgå från barnen, att det är viktigt med samspel både mellan barn och mellan barn och vuxna, 

medforskande vuxna, föräldrasamarbete, reflektion och dokumentation. Detta var dock bara ett 

sidospår, något vi tänkte att vi kanske kunde ta upp om vi fick tid och utrymme för det. Därför blev vi 

förvånade när läroplanens likhet med Reggio Emiliafilosofin var något pedagogerna ofta tog upp 

nästan direkt under våra intervjuer och de berättade även för oss att de som skrivit läroplanen är 

Reggio Emiliasympatisörer.  

 

Detta fick vi även bekräftat när vi läste Jonstoij & Tolgraven (2001) som skriver:  

 

Reggio Emilias filosofi har även när det gäller barnsynen påverkat den svenska läroplanen för förskolan i sitt 

fokus på barnet som kultur- och kunskapsskapare. Det barn vi ska tänka oss när vi läser våra svenska 
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läroplaner är ett rikt, kommunicerande barn - inte olikt det barn man tänker sig i Reggio Emilia. (Jonstoij & 

Tolgraven. 2001:25) 

 

Som vi ser här tar informanterna och litteraturen upp Reggio Emiliafilosofins likheter med den 

svenska läroplanen. 

 

För att förtydliga vad en läroplan är så gick vi in på Skolverkets hemsida som skriver att en läroplan 

är en förordning som regeringen utfärdat och som ska följas av alla som berörs av den. Det finns tre 

läroplaner, Lpfö 98, som är läroplanen för förskolan, Lpo 94, som är läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och slutligen Lpf 94 som gäller för de frivilliga 

skolformerna. Läroplanerna är uppbyggda på liknande sätt och de har samma syn på kunskap, 

utveckling och lärande. Läroplanerna behandlar verksamheternas och undervisningens värdegrund 

och uppdrag och även mål och riktlinjer för hur arbetet i verksamheterna och undervisningen ska 

utföras. Skillnaden mellan Lpfö 98 och de andra läroplanerna är att förskolan enbart har strävansmål 

när det gäller barns utveckling och lärande. De andra läroplanerna har också kursplaner i de olika 

ämnena.  

 

I regeringens förord till läroplanen, Om förskolans läroplan, skriver de att det är förskolans första 

läroplan vilket medför att förskolan nu ingår och är det första steget i samhällets utbildningssystem 

för barn och ungdom. Sedan den 1 januari 1998 är Skolverket tillsynsmyndighet för förskolan, övrig 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I läroplanerna anger staten de övergripande målen och 

riktlinjerna, som det sedan är upp till kommunerna och förskolorna att följa. 

  

Pedagogen på förskola 5 menar t.ex. att i läroplanen står skrivet om barns lärande och utveckling och 

när läroplanen gavs ut började många pedagoger förstå att vi måste ha en lärande förskola och inte 

bara sköta om och ge mat.  

 

På förskola 4 anser de att läroplanen för förskolan är Reggio Emiliainspirerad och om de ska följa 

läroplanen, vilket alla i förskolan ska göra, så är det en självklarhet att det är det sättet att se på barn, 

människor, samhälle som blir styrande och något att sträva efter. 

 

Sammanfattningsvis var alla pedagogerna överens om att Reggio Emiliafilosofin är bra att arbeta 
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utifrån eftersom den går väl ihop med det som står i Lpfö 98. 

 

Idéans påverkan och studiebesök 

I detta arbete ville vi få en förståelse för vad det är som gör att pedagogerna väljer att arbeta med 

Reggio Emilia som pedagogisk inriktning på deras förskolor. Samtliga pedagoger menar att deras 

intresse kommer ifrån att de har fått fortbildning och gått på nätverksträffar, då de bland annat har fått 

besöka andra Reggio Emiliainspirerade förskolor. Pedagogen på Förskola 1 berättar att de startade 

som en Reggio Emiliainspirerad förskola. Alla de som började arbeta där var sedan tidigare bekanta 

med filosofin och att de hade en syn på barn som stämmer väl överens med den som förskolorna i 

Reggio Emilia målar upp. De hade fått information om filosofin genom utbildningen, hört från andra 

som arbetar på detta sätt och de har haft mycket kontakt med Idéan. 

 

Förskolläraren på förskola 2 säger att hon redan under sin utbildning i början på 80-talet fick göra 

studiebesök på förskolor i Reggio Emilia i Italien. Hon har inte kunnat glömma det hon såg där nere 

och har efteråt pratat mycket om det, bland annat hur de arbetade med skapande. Sedan var det en 

förälder som också var förskollärare, som hade varit med och startat ett nätverk som tyckte att hon 

borde vara med på nästa träff. I början var det bara informanten som gick på dessa träffar och sedan 

berättade för de andra på förskolan, men så småningom var det fler som började gå på träffarna. All 

personal var på studiebesök på en Reggio Emiliainspirerad förskola och kände då att det var så de 

också ville arbeta. 

 

Under besöket på förskola 4 berättar ledaren, som även är pedagogista, att det var en lång process 

innan de beslutade sig för att gå ut med att de var en Reggio Emiliainspirerad förskola. Fram tills dess 

var det många som läste, gick på fortbildning, inspirerades av andra förskolor och läroplanen. Men 

den mest bidragande orsaken var att de gillade Reggio Emiliafilosofins sätt att se på barn och vilken 

roll barnen har i samhället där. Att barnen är i fokus och att man ser dem som kunniga och 

kompetenta, och att man som vuxen och pedagog, skapar förutsättningar för dem att vara det. 

 

Även på förskola 5 talar förskolläraren om att de har besökt förskolor i Reggio Emilia i Italien, varit 

på många nätverksträffar och att de hade haft många pedagogiska diskussioner innan alla ställde upp 
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och arbetade mot samma mål. 

 

Sammanfattningsvis är anledningen till att pedagogerna valde att arbeta med Reggio Emiliafilosofin, 

att den svenska läroplanen för förskolan uppmärksammar och lägger tyngdpunkten på samma saker 

som de gör i Reggio Emilia när det gäller bland annat barn och lärande. Andra bidragande orsaker är 

att någon har varit på studiebesök nere i Reggio Emilia i Italien och alla pedagogerna har besökt andra 

Reggio Emiliainspirerade förskolor här i Sverige och har blivit påverkade positivt av det. Idéan som 

har anordnat dessa träffar har även erbjudit pedagogerna fortbildning av olika slag. 

 

Ökningen av pedagogiska inriktningar 

Vad är det som gör att så många förskolor väljer att ha en pedagogisk inriktning idag? Pedagogen på 

förskola 1 som egentligen är utbildad tidigarelärare nämner att det i skolan är vanligt att marknadsföra 

sig för att locka elever till sin skola. Konkurrensen mellan skolorna blir allt större och skolorna måste 

sträva efter att bli attraktiva för de elever som ska komma att gå där. Han hoppas dock att anledningen 

till att man väljer en pedagogisk inriktning är för att man tilltalas av den och inget annat. Han säger 

även att de som gick på förskolan främst var barn som bodde i närheten, men att det även var några 

som sökt sig dit eftersom de hade hört talas om förskolan och gillar hur de tänker och arbetar. 

Pedagogerna på förskola 2 och 4 kan inte riktigt svara på det. Pedagogen på förskola 2 tycker inte att 

hon hade märkt att det har blivit vanligt för förskolor att välja en pedagogisk inriktning.  

 

Förskolläraren på förskola 5 svarar även här att hon tror att det var när läroplanen kom som många 

pedagoger förstod att de måste ha en lärande förskola och inte bara sköta om och ge mat. Hon framför 

även att föräldrarna idag är mer medvetna och vill att barnen ska få någonting mer än tidigare. Därför 

måste förskolorna få ett ansikte utåt. 

 

Ökningen av pedagogiska inriktningar är sammanfattningsvis inte något som pedagogerna har lagt 

märke till, även om en av dem hade erfarenhet av vikten av marknadsföring i skolan och en annan tror 

att det har blivit viktigare för förskolorna att ha ett ansikte utåt då föräldrarna har blivit allt mer 

medvetna och vill att deras barn ska få mer än bara omvårdnad. 
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Vikten av att ha en pedagogisk inriktning 

Vi vill även få en insikt om informanterna anser att är viktigt att ha en pedagogisk inriktning. De 

flesta menar att det är viktigt att all personal och framför allt alla på avdelningen arbetar på samma 

sätt. På förskola 1 uttrycker pedagogen bland annat att det är viktigt att man har gemensamma tankar 

kring hur de vill arbeta och även kring barnsyn och kunskapssyn. Han menar också att oavsett 

pedagogisk inriktning är det viktigt att man i alla fall har pratat igenom det. 

 

Pedagogistan på förskola 4 menar att även om man har en mer renspårig inriktning så som 

Montessoripedagogik eller Waldorfpedagogik så gäller det att hela tiden förändras och anpassa utifrån 

den värld vi lever i. Därför kan man inte göra precis likadant som de har gjort nere i Italien här i 

Sverige, utan man måste anpassa det till de barn, pedagoger och lokaler man har och göra det så bra 

som möjligt utifrån det. Hon menar även: 

 

Vad det handlar om är barnsynen, människosynen, och barnsynen styr mitt förhållningssätt, ser jag barn 

som icke kompetenta och att jag bestämmer så förhåller jag mig på det sättet också och ser jag dem som 

kompetent och att de är huvudpersoner här och att jag finns här som en del för att möjliggöra för barnen, så 

tänker jag att de har ett annat sätt att se barnen och barns lärande. (Pedagog på förskola 4.) 

 

Det som binder samman pedagogerna är således att de är överens om vikten av att ha en pedagogisk 

inriktning så att de har en gemensam grund för hur de vill arbeta och vilken barnsyn de har. 

 

Vad är det som lockar med Reggio Emiliafilosofin? 

Vi ville undersöka vad det var som lockade pedagogerna med just Reggio Emiliafilosofin. 

Informanterna gav alla olika svarar på vad det var med filosofin som lockade just dem, men de är 

överens om att de föll för barnsynen, att man ser barnet som kompetent och att filosofin lyfter fram 

barnet som kan mycket själv.  

 

Pedagogen från förskola 1 svarar på frågan om vad som lockade pedagogerna med Reggio 

Emiliafilosofin på följande sätt:  

 

Jag tror att många av oss skulle nog svara, jag får väl svara för mig själv, men jag tror att många av oss skulle 
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nämna demokrati t.ex. Att den är en otroligt sympatisk pedagogisk inriktning som verkligen lyfter fram 

barnet och deras värde och att vi jobbar hårt kring att lyfta fram deras tankar och ge dem ett högre värde. 

(Pedagog på förskola 1) 

 

Här ser vi att pedagogen har samma barnsyn som de förespråkar i Reggio Emiliafilosofin då man talar 

om barnet i fokus.  

 

Förskolläraren på förskola 5 uppger att barnen älskar att lära sig saker, att de är intresserade, att de 

kan och att de vet mycket. Det viktiga är att ge barnen möjligheter att utforska och lära sig saker. 

 

Förskolläraren på förskola 2 nämner läroplanen, att det var det som lockade en hel del eftersom 

Reggio Emiliafilosofin och läroplanen står nära varandra och att det är inget man behöver förändra 

eller fundera över när det kommer till hur arbetet i förskolan ska vara. Pedagogen berättar att hon 

1982 fick möjlighet att besöka Reggio Emilia under sin utbildning. Har man varit i Reggio Emilia blir 

man inspirerad och det finns kvar på näthinnan, menar hon. Hon tycker om det vackra och sinnliga, 

och att man ska använda sig av alla språken som en människa besitter. Dessutom gillar hon att man 

får använda händerna mycket. 

 

Även pedagogen på förskola 4 nämnde också att läroplanen för förskolan är Reggio Emiliainspirerad. 

Pedagogen tar upp att läroplanen snart har funnits i elva år och att den nu håller på att omarbetas. Hon 

anser att allt är en process, när det gäller förändringar och att Reggio Emiliafilosofin har synpunkter 

på processinriktat arbetssätt och att det stämmer väl överens om vad som egentligen är vårt uppdrag i 

förskolan. Hon menar att man ska fråga sig vem som är huvudpersonerna på förskolan, är det 

pedagogerna eller är det barnen? Pedagogen tror att alla självklart svarar barnen på den frågan. De 

tror hon dock att man har sagt hela tiden men att det ter sig olika. 

 

Det vi kunde läsa här ovan är att barnsynen är det som lockar pedagogerna att arbeta med Reggio 

Emiliafilosofin som inspiration för deras förskolor. De uppskattar deras sätt att lyfta fram barnen och 

ge dem möjligheter att utvecklas och lära sig. Dessutom kan vi märka att det var några som tog upp 

läroplanen och demokrati som anledning till varför de valde att inrikta sig mot Reggio 

Emiliafilosofin, eftersom läroplanen och demokrati som värdegrund tydliggör hur arbetet i förskolan 

ska vara. 
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Reggio Emiliafilosofin i praktiken 

Vi vill få fram på vilket sätt informanterna ansåg att de arbetade Reggio Emiliainspirerat på just deras 

förskola och de fyra informanterna berör miljön, pedagogisk dokumentation och barnsyn när det 

kommer till att arbeta Reggio Emiliainspirerat på förskolan.  

 

Miljön 

Pedagogerna beskriver att miljön är anpassad till barnen. Genom att sänka ner möblerna till deras nivå 

och att allt material finns framme så kan barnen själva ta de material det är intresserade av, med 

hänsyn till deras ålder. Allt ska vara lättillgängligt och inspirerande för barnen och pedagogerna ska 

erbjuda många och spännande projekt. Pedagogerna anser att det är de som ska anpassa sig till barnen 

och inte tvärtom, för pedagogerna kan använda sig av speciella pallar som de kan ta fram och 

förhöjningar till borden. Pedagogerna nämner även att utemiljön är viktig på förskolorna och att även 

där ska miljön vara inspirerande för barnen. 

 

Pedagogen på förskola 4 berättar att miljön är en ständig utmaning för pedagogerna och att det är 

väldigt mycket arbete med miljön. Man kan aldrig känna sig nöjd, utan man måste hela tiden tänka 

om, tänka nytt och förändra. Pedagogerna måste hela tiden tänka på vad barnen håller på med, vad de 

är nyfikna på och då är det även viktigt att pedagogen är nyfiken på vad barnen gör. Genom att tänka 

på dessa saker kan pedagogerna förändra i verksamheten så att den blir bra för barnen. Förskola 5 

diskuterar för närvarande om de ska ha en pedagog specialiserad på utomhusverksamhet, en så kallad 

”utepedagog”, men det är fortfarande bara på planeringsstadiet.  

 

I Reggio Emilia nämns ofta miljön i litteraturen som den tredje pedagogen. Svedberg och Zaar (1998) 

skriver bland annat att: 

 

Genom en inspirerande miljö, som inte bara ger barn möjlighet att tänka och känna, utan också att handla, 

skapas möjligheter till ett aktivt utforskande och lärande menar man. (…) Man lägger stor vikt vid att skapa 

en utmanande miljö, som kan stödja och stimulera barnens intresse, motivation och kreativitet. Därför har de 

på sina daghem byggt upp verkstäder eller ateljéer och de har på varje daghem anställt en “atelierista” eller 



 

19 

 

bildlärare. (Svedberg & Zaar 1998:197) 

 

Det är inte så att alla fyra förskolor vi studerat hade speciella verkstäder, men de har alla rum eller 

delar av rum som är ämnade för olika saker såsom bygg, Lego, rörelse, teknik, matematik, musik etc. 

Alla förskolor har någon form av ateljé och någon hade möjlighet till att ha en arena/torg beroende på 

hur lokalerna såg ut. 

 

Det alla fyra pedagoger är överens om är att de gärna vill ha fler avdelningar. Pedagogen på förskola 

1 vill gärna ha fler avdelningar så att de skulle kunna få mer personal och bli mer flexibla. Flera av de 

intervjuade nämner också att de skulle vilja ha bestämda roller t.ex. en atelierista, utepedagog och en 

pedagog som är ansvarig för pedagogisk dokumentation. De flesta vill ha minst fem avdelningar så att 

de skulle kunna ha åldersindelat. Ettåringarna för sig själv, tvååringar för sig själv osv. Karin Wallin 

(1996) skriver om att barnen är uppdelad i åldersavdelningar. Hon anser att barn i olika åldrar kräver 

olika utformningar av sina pedagogiska miljöer. Med detta instämmer våra informanter när de berättar 

om att det är svårt att ha en inspirerande miljö, så att barnen kan vara självständiga, om det är 

blandade åldersgrupper. De kan inte ha allt material framme och då blir det inte lättillgängligt för 

barnen. 

 

Pedagogisk dokumentation 

Personalen på alla fyra förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion. De 

dokumenterar på olika sätt genom fotografering, ljudinspelning, filmning och anteckningar. 

Pedagogerna är överens om att det är viktigt att använda sig av pedagogisk dokumentation för att 

synliggöra barnens arbete, hur de tänker, vad de är intresserade av, vad de vill göra och hur 

verksamheten, är för att kunna arbeta vidare och för att kunna förändra verksamheten. Det är under 

den pedagogiska dokumentationen som pedagogerna får se läroprocessen och hur barn interagerar 

med varandra. 

 

Pedagogerna på förskolorna 2 och 5 arbetar med det pedagogiska året (årshjul) där de under augusti - 

september månad inventerar och har en observationsfas av de nya barnen som inskolats på förskolan. 

Pedagogerna observerar och dokumenterar de enskilda barnen och gruppen. Under denna tid 

fotograferar de och under tiden antecknar de vad som sker för att få syn på vad de behöver förändra i 
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verksamheten för de barnen som är på avdelningen just nu. De vill även se vad barnen är intresserade 

av just nu och vad de vill göra. I oktober - november arbetar de med projekt och de bryter sedan i 

december för julledighet. Efter jul börjar de med projektarbete igen och efter påsk avslutar de nästa 

temaarbete. Under maj månad sammanställer pedagogerna allt de har gjort under det gångna året. 

 

Vid pedagogisk dokumentation är det som tidigare nämnts viktigt med reflektion och majoriteten av 

förskolorna upplyser oss vid intervjun att de anser att de inte har tillräckligt med tid till reflektion. Tre 

av de fyra förskolorna har inplanerad reflektionstid varje vecka, både enskilt då pedagogen får gå 

ifrån verksamheten och gå igenom dokumentationerna, och även tillsammans i grupp eller på t.ex. 

avdelningsmöte/veckomöte. På förskola 4 har de även en gång i månaden ett speciellt möte för de 

som är ansvariga för den pedagogiska dokumentationen. Pedagogen på förskola 5 kan inte riktigt 

hålla med om att de inte har tid för reflektion utan tycker att de har bra med tid även om de inte har 

någon schemalagd reflektionstid som de tre andra förskolorna har, utan de har sin reflektionst id på 

avdelningsmötena.  

 

Svedberg och Zaar (1998) beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation på följande sätt: 

 

För att utveckla ett medforskande förhållningssätt, som bygger på problemlösning i form av projekt och 

temaarbeten, har man utvecklat ett unikt sätt att tänka kring pedagogisk dokumentation som en central och 

självklar del av det dagliga arbetet. Med hjälp av kamera och videokamera, bandupptagningar, skisser och 

anteckningar följer man barns och pedagogers arbete och läroprocesser. Dokumentationen synliggör arbetet 

och lärandet för pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten. Genom att på detta sätt göra arbete synligt 

och offentligt, skapar man också förutsättningar för en dialog kring verksamheten, där många olika röster kan 

komma till tals och där nya tankar kan tänkas. (Svedberg & Zaar 1998:200) 

 

Detta stämmer överens med det pedagogerna säger vid intervjuerna, när det gäller vad som är det 

viktiga och varför de arbetar med pedagogisk dokumentation, men som tidigare nämnts menar de 

flesta att de har för lite tid för reflektion och att de skulle vilja ha mer tid för detta. 

  

Barnsyn 

Vid intervjuerna säger alla pedagoger att de anser att Reggio Emiliafilosofins barnsyn var viktig för 

deras val av profil på verksamheten. Att de vuxna ser barnet som kompetent och att barnet kan själv 
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bara det får förutsättningarna.  

 

Pedagogen på förskola 1 menar att det är viktigt att barnen uppmuntras att hjälpa varandra istället för 

att pedagogerna ska visa allt. Det gynnar alla om man ser barnen som kompetenta, om de får hjälpa 

varandra och de får dem att känna sig duktiga. Barnen klarar mycket mer själva om pedagogerna ger 

dem förutsättningarna för att klara av uppgifterna/svårigheterna själva eller tillsammans med en vän. 

Barnen lär sig fort att de själva besitter förmågan att klara av saker själv. Barnen blir som vi ser dem 

och så länge vi visar barnen att de behöver vuxnas hjälp kommer barnen att behöva hjälp av vuxna.  

 

Det som sammanfattningsvis är gemensamt för pedagogerna är att samtliga anser att de arbetar med 

miljön, pedagogisk dokumentation och barnsynen. Det viktiga i miljön är att den ska vara 

inspirerande och anpassad för barnens ålder. Pedagogisk dokumentation tillsammans med reflektion 

är något som alla Reggio Emiliainspirerade förskolor arbetar med, då det synliggör arbetet, lärandet 

och verksamheten för pedagoger, barn och föräldrar. Det alla pedagogerna menade attraherade dem i 

Reggio Emiliafilosofin är barnsynen. Att man ser barnet som kompetent och klarar mycket själva bara 

det får de rätta förutsättningar från pedagogerna. 

 

Kriterier för att få kalla sig Reggio Emiliainspirerad förskola 

Vi hade funderingar på om det finns kriterier för att få kalla sig en Reggio Emiliainspirerad förskola 

och valde att fråga informanterna om de visste om det fanns några kriterier. Ingen av de fyra 

informanterna på de olika förskolorna vi intervjuat kan svara på om de finns några kriterier för att få 

kalla sig för en Reggio Emiliainspirerad förskola, utan de tror att det är upp till varje förskola att välja 

om de anser att de arbetar tillräckligt mycket med filosofin för att gå ut med att det är en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. Hur förskolorna väljer att arbeta med verksamheten är upp till varje enskild 

förskola och dess personal, för det ser olika ut på alla förskolor vi besökt. 

 

Vi tog även kontakt med Idéan via mail för att få svar på om de finns några kriterier för att få kallas 

för en Reggio Emiliainspirerad förskola. Dock så svarade enhetschefen på Idéan att det inte finns 

några kriterier som måste uppfyllas för att få kalla sig Reggio Emiliainspirerad förskola. Hon menar 

att:  



 

22 

 

 

Den pedagogiska filosofi som utvecklats i Reggio Emilia föreskriver inga regler utan det handlar om 

förhållningssätt till barn, föräldrar, kollegor, samhället och världen. Det är upp till varje förskola att 

definiera sin Reggio Emilia inspiration och då kan man väl tänka att det där ingår synen på barn, på 

människor, på kunskap, och kunskapsskapande. (Mailsvar från enhetschefen på Idéan) 

 

Både pedagogerna och Idéans representant är alltså överens om att det inte finns några kriterier för att 

få kalla sig Reggio Emiliainspirerad förskola.  

 

Informanterna berättar även att i Sverige kan man inte arbeta på samma sätt som de gör i Reggio 

Emilia i Italien, då förutsättningarna är helt andra än de i Sverige. I Reggio Emilia så har t.ex. 

pedagogerna större möjligheter att få arbeta med den pedagogiska verksamheten eftersom 

barnskötarna har hand om omsorgen och att de även har städerskor som städar och plockar bort efter 

barnen. I Sverige har pedagogerna ett helhetsansvar för barnen hela dagarna. Olsson (1997) skriver att 

det inte är möjligt att direkt översätta filosofin till de svenska förskolorna på grund av att vår förskola 

har kommit till av helt annan anledning och med ett annat mål. De stora skillnaderna är att i Reggio 

Emilia är det den pedagogiska delen som är det viktigast, medan i Sverige var det föräldrarnas behov 

av omsorg till barnen under dagarna när de arbetade som var det viktigaste.  

 

Således kunde ingen av informanterna svara på om det finns några kriterier för att få kallas Reggio 

Emiliainspirerad förskola, och de tror att det är upp till personalen på varje förskola om de vill gå ut 

med att den är en Reggio Emiliainspirerad förskola. Informanterna menar att det är stor skillnad på 

hur man arbetar med filosofin beroende på vad man fokuserar på och vilken stad och land man 

kommer ifrån, men grundsynen är dock densamma.  

 

Reggio Emiliafilosofins popularitet 

Vi vill med det här arbetet undersöka vad det är som tilltalar och lockar så många med Reggio 

Emiliafilosofin och frågade våra informanter vad de tror att Reggio Emiliafilosofins popularitet beror 

på. På denna fråga svarar informanterna att de tror och hoppas att Lpfö 98 är en anledning till att 

filosofin har blivit populär i Sverige, eftersom läroplanen går hand i hand med den. Informanterna vid 

de fyra förskolorna har alla kontakt med Idéan som erbjuder dem fortbildning, kurser och studiebesök 



 

23 

 

och de anser att de har fått mycket hjälp när de har varit intresserade av att förändra verksamheten. De 

tror även att det arbete som Idéan gör inspirerar många andra att själva göra förändringar i 

verksamheten, att de “sprider ringar på vattnet”. Informanten på förskola 4 tror att Idéan som de har 

haft kontakt med har stor betydelse för att Reggio Emiliafilosofin har spridit sig så pass mycket i 

kommunen just för deras engagemang och arbete. 

 

Pedagogen på förskola 1 har även en annan förklaring till varför han tror att Reggio Emiliafilosofin 

blivit populär: ”Jag hoppas ju att det beror på att många som upplever att det är en sympatisk och 

liksom en demokratisk filosofi som gynnar barnen” (Pedagog på förskola 1.) Pedagogen menar även 

att det huvudsakliga skälet till att de arbetar på detta sätt är att de verkligen anser att barnen gynnas av 

det. 

 

Läroplanens likheter med filosofin och Idéan som erbjuder fortbildning, kurser och studiebesök 

inspirerar många att anpassa sina verksamheter utifrån Reggio Emiliafilosofins idéer.  

 

Skillnaden mellan att arbeta på traditionella förskolor och Reggio 

Emiliainspirerade förskolor 

Vi antog att flera av de informanter vi skulle intervjua mest troligt har arbetat på en förskola som inte 

varit Reggio Emiliainspirerad tidigare och vi ville veta vad de ansåg vara den största skillnaden 

mellan att arbeta så och att inte ha en specifik inriktning. 

 

Informanterna är eniga i sina svar att den största skillnaden mellan att arbeta Reggio Emiliainspirerat 

och att inte ha en specifik inriktning är barnsynen. De arbetar mycket mer med att utgå ifrån barnen 

och deras intressen. Förskolan är mer barnens miljö idag jämfört med för 20 år sedan, då förskolan 

var en förlängning av hemmet där omsorg var det centrala. Informanternas svar synliggör skillnaderna 

mellan den traditionella förskolan och hur de nu arbetar med Reggio Emiliafilosofin. 

 

Pedagogen på förskola 1 tycker att det är stor skillnad mellan bilden som finns av vuxna och barn i 

dagens samhälle jämfört med tidigare. I den traditionella förskolan tar den vuxne en mer central roll 

och står för planeringen och genomför den. Pedagogerna hjälper barnen om de behöver hjälp i en 
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Reggio Emiliainspirerad förskola men inte i en lika stor utsträckning som i den traditionella svenska. 

Även rollerna mellan barn och vuxna är olika och i Reggio Emiliainspirerade förskolor ges barnen 

större utrymme att handla och tänka fritt. På den förskola där intervjun gjordes har de till en viss del 

planerad aktivitet, men det är barnens intresse som styr det mesta. 

 

Miljön är något som pedagogen på förskola 2 tar upp som en annan skillnad mot den traditionella 

förskolan. I målarrummet fanns det t.ex. inget material framme för barnen utan att allt fanns i stängda 

skåp och att det bara var under de planerade aktiviteterna materialet togs fram eller om barnen frågade 

efter materialet själva. Pedagogen berättar att om man arbetar med aktiviteter som barnen inte är 

intresserade av så får man inte med sig barnen, utan de måste själva vilja och om de inte blir tvingade 

så kommer de så småningom att själva komma och vilja delta i aktiviteter. Karin Wallin (1996) 

skriver att istället för att vi undervisar barnen ska vi istället utmana barnen att lära själva. 

Pedagogerna ska hjälpa till med att väcka barnens potentiella möjligheter och genom detta upprättar 

man värdigheten i kunskapssökandet. Det betydande är att barnen får huvudrollen i sina egna liv.  

 

Som tidigare nämnt var alla fyra informanter överens om barnsynen och pedagogen på förskola 4 

nämner även att man som pedagog är tvungen att se allt med andra “glasögon” hela tiden och vrida 

och vända på saker och ting. Det finns förpliktelser om man går ut med att man arbetar Reggio 

Emiliainspirerat. Som pedagog kan man inte arbeta emot filosofin utan måste då bestämma hur man 

ska förhålla sig till allt. Förskolan vilar på en demokratisk grund och man måste fundera på vad det 

innebär för barnen och hur man som pedagog ska förhålla sig till det. Allt måste vridas och vändas på 

och man lär sig av sina misstag hela tiden. Det finns inga rätt eller fel. Detta är även vad Anna 

Barsotti (1997) skriver om i sin bok D - som i Robin Hoods pilbåge – Ett kommunikationsprojekt i 

Reggio Emilia:  

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och till 

individens inneboende förmågor och rättigheter. Den innehåller inte någon metod och är inte någon 

pedagogik. Den har inga handböcker och inget speciellt utarbetat material. (Barsotti 1997:20) 

 

Detta citat stämmer bra överens med hur pedagogerna uttrycker sig angående barnsynen och 

filosofins grundsyn. 
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Pedagogen på förskola 5 tycker att det numera är friare, att barnen har mer självständighet på 

förskolan än tidigare. Pedagogerna ska finnas tillgänglig för barnen för att hjälpa dem framåt i sin 

utveckling. Förr tog pedagogerna fram materialet eller uppgifterna barnen skulle arbeta med och så 

arbetar inte pedagogerna på denna förskola nu, utan de ser vad barnen vill och pedagogerna hjälper då 

barnen med det de behöver hjälp med. De vill att barnen själva ska bli nyfikna och vilja lära. 

 

Det som pedagogerna sammanfattningsvis tycker är den största skillnaden mellan att arbeta Reggio 

Emiliainspirerat jämfört med traditionellt är barnsynen. Nu är förskolan barnens miljö, men var 

tidigare en förlängning av hemmet där omsorg var det viktigaste. I den traditionella förskolan tar 

pedagogen en central roll, som står för planering och genomförande medan i filosofin utgår man från 

barnen, där de ges större utrymme att tänka fritt. Miljön har också förändrats genom att man har gjort 

den mer tillgänglig och inspirerande för barnen, vilket medför att de blir mer självständiga. 

 

Bortvalda delar ur filosofin  

Vi ville veta om informanterna sedan de började arbeta med Reggio Emiliafilosofin hade valt bort 

något och i så fall vad. Ingen av de fyra informanterna kan komma på att de har valt bort något 

medvetet i filosofin, utan de arbetar med alla det stora sakerna, så som barnsyn, miljön och 

pedagogisk dokumentation. 

 

Informanten vid förskola 1 tänker efter en stund innan han svarar på frågan. Han tror inte att de har 

valt bort något direkt, utan att man fokuserar mer på vissa saker och sen mindre på andra. Han hävdar 

inte att det var något särskilt de har valt bort.  

 

Pedagogen på förskola 2 uppger att Reggio Emiliafilosofin ser ut på olika sätt i Sverige och i världen 

och att som pedagog kan man vara ganska så flexibel, alla gör filosofin till sin egen. Alla fokuserar på 

olika saker, men de tycker att miljön är viktig. Grundtanken och känslan är dock densamma överallt. 

Nätverk, fortbildning och besök på andra förskolor ger inspiration. 

 

Förskolläraren på förskola 4 menar att de inte heller har valt bort något och att det hela tiden handlar 

om att göra och tänka annorlunda. Det handlar hela tiden om att ha en stark tanke om vad uppdraget 
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är för att sedan göra det bästa utifrån de förutsättningar man har. Mycket har med ens egna tankar och 

uppfattningar att göra och man borde komma ifrån det gamla sättet att tänka. Istället för att t.ex. söka 

och se barnens problem ska man vända på det och se barnen som kompetenta och se till att det finns 

förutsättningar för att de ska klara av olika uppgifter själva och att även barnen ska få ta plats.  

 

Pedagogen från förskola 5 svarar att de inte heller har valt bort något men de kan känna att de inte har 

kommit in i de olika pedagogiska rollerna ännu (pedagogista, atelierista etc.) men att de har det under 

diskussion nu om hur de ska göra. De menar att det måste få ta sin tid och att man inte bara kan 

bestämma att de ska arbeta på ett visst sätt och sedan fungerar det inte. Allt tar sin tid att genomföra. 

 

Våra informanter anser alltså inte att de hade valt bort någon del i filosofin utan att de arbetade med 

de stora delarna, barnsyn, miljön och pedagogisk dokumentation. De anser att man kan vara rätt så 

flexibel och göra filosofin till sitt eget eftersom filosofin är så pass fri. De menar dock att det viktiga 

är att grundtanken är densamma och att man som pedagog har en insikt i vad vårt uppdrag är. 

 

Modifiering av Reggio Emiliafilosofin i verksamheten 

Eftersom Reggio Emiliafilosofin uppmuntrar till att göra den till sin egen undrade vi om 

informanterna och deras kollegor hade modifierat och gjort filosofin till sitt eget på något speciellt 

sätt. Pedagogen från förskola 1 menar att så är det med allting, allt måste göras till ens egen och det är 

vad alla informanterna säger vid intervjutillfället. De tar det som de tycker fungerar på förskolan och 

gör det till sitt eget. Som nämnts vid tidigare intervjufrågor så har olika förskolor olika 

förutsättningar, och förskolor som t.ex. ligger i en stad i södra Sverige liknar inte alls förskolor i en 

stad som ligger längre upp i landet.  Pedagogen vid förskola 1 tror att om pedagoger från Reggio 

Emilia i Italien besökte deras förskola kanske de inte alls skulle tycka att deras verksamhet var 

inspirerande. Olika förskolor ha de ramar rent fysiskt, ekonomiskt och utifrån olika individer, vilket 

sätter sin prägel på allt, hur man än går till väga. Sedan är det få saker i Reggio Emiliafilosofin som 

säger hur man ska arbeta på en förskola. Barnet i centrum och utifrån det finns det många olika saker 

man kan göra. Det kompetenta barnet är ledordet. Att det inte finns några metoder enligt Reggio 

Emiliafilosofin är även något som Karin Wallin (1996) tar upp:  

 

Det finns nämligen inte något som heter ”Reggio Emilia Pedagogik” – däremot en massa väldokumenterade 
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exempel på hur man gjorde just den gången utifrån just de speciella barnens tankar. För även om det inte finns 

en definierad pedagogisk metod i Reggio så finns det naturligtvis ett sätt att se på barn, kunskap, inlärning och 

samhälle. Då man tagit del av många exempel börjar kanske ett mönster – konturer till en pedagogisk filosofi – 

att växa fram. (Wallin. 1996:40) 

 

Som vi ser ovan är synen på barn, kunskap och inlärning det viktigaste enligt filosofin. 

 

Vi undrade även om det finns något pedagogerna i efterhand skulle vilja ändra på, och i sådana fall 

vad. Informanterna uppger att de finns olika saker i verksamheten de skulle vilja ändra på och 

pedagogen i förskola 1 berättar att på idéplanet har det varit lätt att enas om de pedagogiska idéerna 

men runt själva organisationen har det varit svårt eftersom förskolan är så pass liten och med lite 

personal är det svårt att få verksamheten att fungera precis som de vill. De menar att de gärna vill bli 

en större förskola med mer personal för att kunna bli mer flexibla.  

 

Pedagogen på förskola 2 håller på att arbeta med förändringar nu. Man blir enligt henne aldrig klar 

utan det är förändringar hela tiden beroende på vilka som arbetar och vilka barn som är där just nu. 

Det de i första hand vill ändra på är lokalerna och flytta om barnen och byta avdelningar. De vill 

gärna ha en “liten, mellan, och stor” avdelning och sedan även öppna upp lekhallen och ha en jättestor 

arena i mitten. De vill även få till olika ansvarsområden för pedagogerna, som utepedagog, 

arenapedagog, ateljépedagog och sist men inte minst göra en uteateljé med utematerial. 

 

Pedagogen på förskola 4 svarar att det absolut finns saker de vill förändra, att allt är en process. 

Genom att göra studiebesök på olika förskolor får man hela tiden nya idéer om hur man kan förändra 

verksamheten. Det är även viktigt att få diskutera med pedagogerna på de förskolor man besöker för 

att få veta hur de arbetar, vad de själva tycker är svårt och vad de inspireras av. De inspireras av 

varandra, oavsett var de befinner sig i sin egen process och det är ett mycket intressant utbyte att få 

möta olika verksamheter, att få låna idéer från varandra och göra om det till sitt eget. 

 

På förskola 5 anser de att det inte går att ändra på så mycket i verksamheten, eftersom de har huset 

och lokalerna som de har. Det skulle vara bra att ha en avdelning för varje årgång, t.ex. en 

ettårsavdelning, tvåårsavdelning osv. Informanten tydliggör att de försöker så mycket de kan eftersom 

det är barnen som ska må bra och ha roligt. De tänker hela tiden på hur barnen ska kunna klara av 
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saker utan att pedagogerna ska blanda sig i för mycket. Barnen ska kunna gå hämta det de vill ha och 

kunna göra saker och ting själva, pedagogerna försöker i och med det tänka mycket på miljön. 

 

Sammanfattningsvis tar pedagogerna upp att det är viktigt att göra filosofin till sin egen och ta det 

som de anser fungerar i deras verksamhet. Det finns få saker i Reggio Emiliafilosofin som metodiskt 

kräver att man ska arbeta på specifikt sätt på förskolan. Det viktiga är att barnet är i centrum och 

utifrån det kan man agera på flera olika sätt. Därför har de även ständigt nya idéer på hur de vill 

förändra sin verksamhet. 

 

Svårigheter med att arbeta som en Reggio Emiliainspirerad förskola 

Slutligen vill vi få kunskap om pedagogerna någon gång upplevt att det finns vissa 

arbetssätt/frågeställningar etc. de inte har kunnat arbeta med för att det inte ingår i/går emot filosofin. 

Denna fråga gav olika svar. Två pedagoger anser inte att de inte kan arbeta med vissa arbetssätt eller 

frågeställningar för att det inte ingår i filosofin, medan de två andra pedagogerna hävdar att de har 

haft svårt att arbeta med observationsmaterialet TRAS (Tidig registrering av språkutveckling) då det 

upplevs som det går emot filosofin. 

 

Pedagogerna på förskola 1 och 4 menar att det inte är något de arbetar med som går emot filosofin, 

utan de har diskussioner ifall det dyker upp frågor och de kommer därefter tillsammans fram till hur 

de ska göra.  

 

Pedagogerna på förskola 2 och 5 hävdar att de ofta brukar diskutera ifall det kommer upp frågor de 

känner sig osäkra på och att de även tillsammans kommer överens om beslut. Något som de menar 

går emot filosofin är att arbeta med TRAS-materialet. De anser att det är ett bra material men att 

bedömningsmallen går emot filosofins tankar och att man inte ska bedöma barn på förskolan. Frågor 

som “Hur ska vi bedöma, måste vi bedöma eller kan vi bara ha en liten syn för att upptäcka saker?” 

har dykt upp. Pedagogerna på förskola 2 använder det de har lärt sig av materialet på sitt eget sätt. De 

funderar fortfarande på hur de ska använda sig av materialet. De väljer att satsa mer på den 

pedagogiska dokumentationen och de anser att de ser vad de behöver genom det. Genom pedagogisk 

dokumentation ser pedagogerna vilka barn som behöver stöd och därefter får de ta beslutet om vilka 
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barn som behöver mer stöd. Att arbeta med bedömning anser pedagogen inte stämmer överens med 

Reggio Emiliafilosofins sätt att arbeta. 

 

Pedagogen på förskola 5 anser att de inte får sluta upptäcka saker. Pedagogerna måste se till att 

barnen får det stöd de behöver. Det är under reflektionstiden som pedagogerna kan diskutera om hur 

de ska använda sig av TRAS-materialet. Det som är bra med TRAS är att pedagogerna kan upptäcka 

de saker som barnen behöver mer hjälp med.  

 

För att sammanfatta, var det två pedagoger som inte anser att något har gått emot filosofin då den är 

så fri. De två andra pedagogerna menar att observationsmaterialet TRAS har gått emot filosofins 

värderingar.   

 

Om att bara arbeta med delar av filosofin 

Vi intervjuade även två förskollärare på två olika förskolor som inte gick ut med att de var Reggio 

Emiliainspirerade förskolor men som ändå arbetar med vissa delar av filosofin. Detta för att få syn på 

vilka delar det är som lockar dem och vad det är som gör att de inte vill bli en helt Reggio 

Emiliainspirerad förskola. I början ställde vi frågan om de ansåg att de arbetar utifrån en specifik 

pedagogisk inriktning och då kom de in på vår andra fråga om de har valt att arbeta med någon del av 

Reggio Emiliafilosofin, och i så fall vilken?  Båda pedagogerna svarar att de inte helt arbetar utifrån 

någon specifik pedagogisk inriktning men att Reggio Emiliafilosofin är en stor inspiration och 

berättar vilka delar de har tagit till vara. Förskolläraren på förskola 3 berättar att de är uppdelade så att 

två avdelningar arbetar mer Reggio Emiliainspirerat och två avdelningar som arbetar mindre utifrån 

den filosofin. All personal på förskolan arbetar dock med pedagogisk dokumentation, har inplanerad 

reflektionstid och tänker på miljön. De har barnanpassade möbler och försöker ta fram material som 

passar till barnens ålder. På förskolan har de även verkstäder dit barnen går och väljer aktiviteter 

själva, såsom ateljé, spel, bygg etc. Pedagogerna går även på de träffar som Idéan håller i. 

Förskolläraren på förskola 6 säger även att de har Reggio Emiliafilosofin som stor förebild men att de 

inte har accepterat hela konceptet. De arbetar med pedagogisk dokumentation och har ett temainriktat 

arbetssätt, men personalen bestämmer till största delen vad de ska arbeta med. De strävar dock efter 

att barnen själva ska ta initiativ till aktiviteter. De har även tagit till vara barnsynen. Pedagogerna tror 
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på det kompetenta barnet, att de ska känna att de kan och vill kunna, för då lär man sig för livet. 

Informanten skriver även att verksamheten påverkas utifrån av läroplanen, kommunens skolplan, 

politiska beslut, mm. De försöker väva in allt detta i verksamheten genom sin lokala arbetsplan. Hon 

anser att de är flexibla samtidigt som de vet åt vilket håll de strävar. De ser barnen både individuellt 

och kollektivt. Som en följdfråga till förskolläraren på förskola 6 frågade vi vad hon tror att det är 

som gör att så många förskolor väljer att arbeta med en pedagogisk inriktning idag. Hon svarar att det 

beror mycket på vad som är aktuellt just då i valet av inriktning. När hon gick lärarutbildningen i 

slutet av 80-talet fick studenterna en inblick i flera olika inriktningar t.ex. Montessoripedagogiken, 

Reggio Emiliafilosofin och Waldorfpedagogiken. Hon fastnade redan då för Reggios Emiliafilosofins 

arbetssätt. I och med det finns allt fler kooperativa alternativ, så har marknadsföring blivit viktigare 

för den enskilda förskolan, tror hon. 

 

Sammanfattningsvis arbetar båda pedagogerna med delar av Reggio Emiliafilosofin även om de inte 

har någon specifik pedagogisk inriktning. Ena förskolan arbetar dock mer inriktat då de tänker på 

miljön, har inplanerad reflektionstid, pedagogisk dokumentation och går på nätverksträffar. De är 

dock tveksamma att arbeta med hela filosofin då alla inte är överens om att kalla sig för en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. Andra förskolan anser att de inte har tagit till sig hela filosofin utan 

använder sig bara av pedagogisk dokumentation och temaarbete även om Reggio Emiliafilosofin är en 

stor förebild och de gillar filosofins syn på barn. Den senare pedagogen talar även om Reggio 

Emiliafilosofins popularitet, som hon tror beror på mode och att marknadsföring har blivit allt 

viktigare för förskolorna. 

 

Tveksamheter till Reggio Emiliafilosofin 

Vi ville få en djupare förståelse för vad det är som har gjort att pedagogerna på de förskolor som bara 

arbetar med vissa delar av filosofin inte har valt att arbeta med fler delar av filosofin. Förskolläraren 

på förskola 3 berättar att hon är tveksam till om man kan kalla sig för Reggio Emiliaförskola, för det 

ligger i Italien. Hon tror inte att man kan överföra det direkt till den svenska förskolan, eftersom 

Sverige är ett helt annat samhälle än Italien. Den största anledningen till att de inte har valt att arbeta 

med fler delar är dock för att alla i personalgruppen på förskolan inte är överens. Hon menar att vilken 

pedagogik man än vill arbeta med t.ex. Montessori eller någon annan, måste alla i personalgruppen 
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vara överens om att det är så man ska arbeta. Personalen behöver inte alltid tycka likadant om allt hela 

tiden, men att den måste se fördelarna med att arbeta på ett visst sätt och så är det inte på deras 

förskola. Förskolläraren på förskola 6 säger att anledningen till att de inte har valt att arbeta med fler 

delar av filosofin är att verksamheter kan se helt olika ut och ha totalt olika förutsättningar när det 

gäller t.ex. lokaler, personal och barnantal. Hon menar att de har tagit till sig det som passar just deras 

avdelning och den verksamhet som de bedriver. De har t.ex. valt att inte ha låga möbler eftersom de 

tycker att argumentet för låga möbler ”att barnen lättare kan plocka upp det som de tappar” inte är 

starkt nog. Hon menar att ett barn som sitter på en tripp trappstol lätt kan gå ner själv och hämta sin 

gaffel och att det dessutom i allra högsta grad är en arbetsmiljöfråga för personalen. De har inte heller 

åldersindelade avdelningar vilket även medför att det inte alltid är så lätt att ha materialet 

lättillgängligt men hon säger att de tar fram det barnen vill ha om det är möjligt. 

 

Anledningen till att de inte har valt att arbeta med fler delar av filosofin beror bland annat på att det 

har svårt att för att kalla sig för Reggio Emiliainspirerad förskola, eftersom det ligger i Italien. Hon 

menar även att det är svårt att överföra deras arbetssätt till en förskola i Sverige. Dessutom kan det 

vara svårt att få alla att vilja arbeta med samma inriktning vilket är ett måste för att kunna arbeta 

tillsammans. Ena pedagogen menar även på att det är en arbetsmiljöfråga för personalen att ha låga 

möbler.  

 

Information och nätverksträffar om Reggio Emiliafilosofin 

Vi vill undersöka hur förskolorna fick information om Reggio Emiliafilosofin och hur de kunde 

förändra de delar som de ändrat på utifrån Reggio Emilias filosofi. Förskolläraren på förskola 3 

berättar att hon fått fortbildning genom Idéan och att hon för länge sedan läst Ett barn har hundra 

språk och ansåg att det hon fått veta var bra. Hon och fler på förskolan går även på nätverksträffarna 

och tycker att det är mycket inspirerande. Förskolläraren på förskola 3 berättar även att när förskolan 

öppnade var det många som sökte sig till den förskolan för att de hade hört att det skulle vara en 

Reggio Emiliainspirerad förskola, men när alla inte var överens om att arbeta på det sättet, så sökte 

några av dem sig vidare. Förskolläraren på förskola 5 förklarar också för oss att förskola 3 till och 

med byggdes för att vara en Reggio Emiliainspirerad förskola och att de på Idéan hade varit med och 

diskutera fram hur huset skulle utformas. 
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Förskolläraren förskola 6 berättar att de har fått information om Reggio Emiliafilosofin genom 

studiebesök, litteratur och fortbildning. Hon skriver:  

 

För några år sedan hade vi mycket fortbildning kring Reggio Emilia och det var genom Idéan. Vi var 

även på studiebesök på förskola 2. Vi fick många bra idéer och tankar. Redan när jag gick utbildningen 

fastnade jag för Reggios arbetssätt och titeln ’Ett barn har 100 språk men förlorar 99’ är så talande. 

(Pedagog på förskola 6) 

 

Hon, liksom de andra informanterna, menar att Idéan har varit till stor hjälp för att förändra 

verksamheten, trots att de inte har tagit till sig allt i Reggio Emiliafilosofin. 

 

Pedagogerna har sammanfattningsvis fått information om Reggio Emiliafilosofin från utbildning, 

litteratur, studiebesök, fortbildning och nätverksträffar.  

 

Tillägg eller uteslutning 

Vi ville få kännedom om pedagogerna hade lagt till eller tagit bort något av filosofin under tidens 

gång. Pedagogen på förskola 3 hävdar att de mest lagt till mer saker så som pedagogisk 

dokumentation, reflektion, tänka på miljön genom att ha möblerna anpassade till barnen och nu har de 

även börjat ha verkstäder där barnen själv får välja vad de vill göra. Hon tror även att de lyssnar mer 

på barnen nu än förut, och att det var mer undervisande tidigare. Nu diskuterar man mer varför man 

genomför en aktivitet.  

 

Förskolläraren på förskola 6 menar att det beror på hur barngrupperna ser ut. De år de på förskolan 

har färre småbarn kan de ha materialet mer tillgängligt för eget skapande och egna aktiviteter. På 

grund av att de har en 1-5-årsavdelning så måste de ha vissa saker på högre höjd än vad de skulle 

kunna ha om de bara hade lite äldre barn. 

 

Pedagogerna ansåg följaktligen att de mestadels lagt till saker under tidens gång såsom pedagogisk 

dokumentation, anpassa miljön till barnen och att de lyssnar mer på barnen nu än tidigare. Dessutom 

förändras verksamheten beroende på hur barngruppen ser ut från år till år. 
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Fördelar med att inte ha en pedagogisk inriktning 

Slutligen ville vi få en djupare förståelse om pedagogerna anser att det finns några fördelar med att 

inte ha någon specifik inriktning och om de upplever att de kan arbeta fritt med flera olika 

pedagogiska inriktningar. Deras svar gick ihop mycket med varandra, därför har vi skrivit ihop deras 

svar på dessa två frågor. Förskolläraren på förskola 3 tycker inte att det finns några fördelar med att 

inte ha en pedagogisk inriktning och anser att det i grunden är viktigt att alla är inne på samma sak 

och att alla tycker lika i grunden. Det tror hon är utvecklande för vilken förskola som helst. Hon 

menar att: ”Det är bra att man far åt samma håll så man är på samma ställe samtidigt.” (Pedagog på 

förskola 3) 

 

På andra frågan anser förskolläraren på förskola 3 att det blir mycket att man plockar här och där och 

håller på med olika saker, vilket leder till att det blir svårt att knyta ihop säcken. Hon anser att det 

känns som att de får inspiration utifrån som vissa faller för och att andra tilltalas av andra saker. Hon 

menar att det emellanåt kan bli för mycket intryck och att det skulle vara bra att ha ett gemensamt 

arbets- och synsätt. 

 

På första frågan svarar förskolläraren på förskola 6 att fördelen med att inte ha någon pedagogisk 

filosofi är flexibilitet. På andra frågan svarar hon att hon tycker att man kan plocka russinen från 

kakan om man får nya idéer från andra verksamheter. Hon säger dock att det som inte förändras är 

barnsynen hos den enskilde pedagogen. Hon påpekar igen att de tror på det kompetenta barnet men att 

det är andra inriktningar som inte har den barnsynen.  

 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta sista kapitlet genom att säga att pedagogernas svar skiljer sig när 

det gäller fördelar med att inte ha en specifik pedagogisk inriktning. De anser att de kan arbeta fritt 

med olika pedagogiska inriktningar, den ena pedagogen anser dock att det vore bättre om alla i 

arbetslaget strävar åt samma håll. Förskolläraren på den andra förskolan tycker däremot att det är 

positivt att föra samman olika idéer som tilltalar dem. 
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Sammanfattande diskussion 

 

Vi hade fått intrycket av att det har blivit allt vanligare att förskolor börjar profilera sig mot olika 

pedagogiska inriktningar så som Montessoripedagogik, Ur och skur, Waldorfpedagogik och framför 

allt Reggio Emiliafilosofin. Vi ville veta mer om detta och utformade våra frågeställningar efter vårt 

intresse av denna filosofi. Det vi ville undersöka var vad det är som gör att pedagoger väljer att arbeta 

med en speciell pedagogisk inriktning. Vi hade tänkt oss ett allmänt svar på varför allt fler förskolor 

väljer att ha en pedagogisk inriktning. Är det ett sätt att marknadsföra sig och att locka fler barn till 

sin förskola? Blir det lättare genom att sticka ut och ha en tydligt formulerad värdegrund och 

arbetssätt? Det har blivit allt vanligare att förskolorna i sina beskrivningar på hemsidorna skriver ut att 

de arbetar med hållbar utveckling, årshjul, bullerprojekt, uteprojekt etc. vilket vi också tror beror på 

att de vill synas och visa att de har ett tänkande och engagemang som skapar ett bra rykte om den 

aktuella förskolan. Personalen på förskolorna anser dock att det viktigaste är att personalen är överens 

och att de har en gemensam grundsyn om hur de vill arbeta och hur de ser på barnen. Pedagogerna 

tolkade istället vår fråga som om den gällde varför de hade valt att arbeta just med Reggio 

Emiliafilosofin som inriktning. En pedagog uttryckte dock att han hoppas att anledningen till att 

pedagogerna väljer att nischa sina förskolor är att de tror på det arbetssätt och synsätt som 

inriktningen förespråkar. Andra pedagoger menar att vissa föräldrar söker sig till deras förskolor just 

för att de arbetar som de gör och har ett uttänkt arbetssätt och inte bara på grund av att förskolan 

ligger närmast. Detta förtydligar vår tanke om att marknadsföringen av förskolornas pedagogiska 

profil påverkar föräldrarnas val av förskolor. Även om många föräldrar fortfarande väljer en förskola 

som ligger nära hemmet så tror vi att det blir allt viktigare både för föräldrarna och personalen att 

förskolorna är medvetna om sin pedagogiska verksamhet och syftet med denna. De yngsta barnens 

kunskapsutveckling står allt mer i fokus, vilket medför att de vuxna är mer engagerade i att barnen 

ska ingå i en lärande miljö.  

 

Detta är även en av anledningarna till att pedagogerna har valt att arbeta utifrån en pedagogisk 

inriktning. Pedagogerna har uppgett att de var trötta på de gamla hemlika förskolorna och vill nu att 

barnet och lärandet ska vara i fokus istället för omsorgen som det var tidigare i den traditionella 

förskolan. Det som var utlösande till att pedagogerna började förändra sitt sätt att tänka och agera var 

när Lpfö 98 kom ut. Den förespråkar en helt ny syn på barn och deras kunskapsutveckling. Lpfö 98 

menar att man ska utgå från barnen och deras intressen samt uppmuntra till samspel barn emellan och 
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mellan barn och vuxna. De vuxna ska fungera som en medforskare som för barnet framåt i dess 

utveckling. Läroplanen var även en viktig anledning till varför vissa pedagoger valde att arbeta med 

Reggio Emiliafilosofin som en pedagogisk inriktning på sin förskola vilket var en av våra andra 

frågeställningar. Nu när det är mer än tio år sedan läroplanen för förskolan skrevs, håller regeringen 

på att utarbeta en ny version som sägs innehålla ordet undervisning även i förskolan. Det medför att 

flera pedagoger och vi själva frågar oss hur det kommer att påverka förskolan och möjligheten att 

arbeta med Reggio Emiliafilosofin som inspiration, eftersom förslagen till nya läroplanen går emot 

Reggio Emiliafilosofins sätt att se på barn och lärande. Enligt Reggio Emiliafilosofin lär sig barnen 

genom samspel med varandra och genom att ta egna initiativ att söka ny kunskap om det de är 

intresserade av. Vi anser att det går emot begreppet undervisning som vi ofta tycker blir en 

envägskommunikation från läraren till barnet där den vuxna bestämmer vad som ska förmedlas. Vi 

frågar oss även om det kommer att innebära att Reggio Emiliainspirerade förskolor kommer att 

minskas i antal då. 

 

Andra aspekter som har påverkat pedagoger att välja Reggio Emiliafilosofin som inriktning är 

information i lärarutbildningen, litteratur, fortbildning, studiebesök och nätverksträffar. Idéans 

inverkan tror vi utifrån vad informanterna har sagt är en stor bidragande faktor till varför många 

förskolor i detta område väljer att inrikta sig mot Reggio Emiliafilosofin. Med hjälp av Idéans 

fortbildningskurser och anordnandet av studiebesök på Reggio Emiliainspirerade förskolor sprids 

inspirationen och informationen om filosofin. En av informanterna arbetar på en förskola som är 

personalkooperativ. På grund av detta har de inte samma möjlighet att ta del av Idéans erbjudanden. 

Eftersom Idéan är kommunalt, får personalen på de kooperativa förskolorna bara delta i deras 

arrangemang i mån av plats och måste dessutom betala för medverkan vilket gör fortbildningen till en 

ekonomisk fråga. Pedagogerna anser dock att de har fått mycket stöd och hjälp från Idéan när det 

gäller vägledning och förändring av verksamheten trots att de inte är kommunala och behöver betala 

för deras hjälp. Vi ställer oss frågande till om ekonomi ska få styra hur mycket hjälp en förskola ska 

få i att utveckla sin förskola på bästa möjliga sätt. Vi är dock medvetna om att det är ett val som 

pedagoger på de kooperativa förskolorna har gjort själva och att de tycker att det är positivt att de får 

bestämma själva över sin ekonomi och vad den ska användas till. Som vi skrev tidigare har 

politikerna i kommunen varit på studiebesök i Reggio Emilia i Italien och är positiva till att förskolor 

arbetar med den inriktningen och ger stöd för att utbilda personal och förändra verksamheten. Vi 
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funderar över om förskolorna får bättre möjligheter att utveckla sina verksamheter till barnens bästa 

om de är kommunala.  

 

Som tidigare nämnts uppmärksammas Reggio Emiliafilosofin på lärarutbildningen vilket vi också tror 

bidrar till dess popularitet. Andra pedagogiska inriktningar såsom Montessoripedagogik, 

Waldorfpedagogik och Ur och skur har knappt nämnts på utbildningen. Vi har själva fått intrycket av 

att utbildningen vill sprida positiv information om filosofin. Kanske beror detta på att vi har läst flera 

estetiska kurser där lärarna varit positiva till att filosofin uppmuntrar skapande av olika slag. Det har 

bidragit till vårt intresse att söka mer information om Reggio Emiliafilosofin och att även skriva 

denna uppsats. Vid en diskussion med en av pedagogerna samtalades det om att vi inte visste att 

läroplanen är inspirerad av Reggio Emiliafilosofin, vilket både hon och vi tycker är märkligt då både 

läroplanen och filosofin har uppmärksammats under utbildningen. Vi anser att när lärarna har talat om 

Reggio Emiliafilosofin under utbildningen borde de ha fört fram varför Reggio Emiliafilosofin är ett 

bra arbetssätt och att det stämmer väl överens med förskolans uppdrag. Dessutom är läroplanen en 

viktig del av vårt kommande yrke och det hade därför varit intressant att få en djupare kunskap om 

dess bakgrund och syfte.  

 

En av de första saker som pedagogerna nämner med vad det är i filosofin som lockar dem är att de 

gillar den barnsyn som Reggio Emiliafilosofin lyfter fram med det kompetenta barnet i centrum. Vi 

undrar då om det inte är något som alla förskolor i Sverige idag menar att de arbetar efter med tanke 

på hur läroplanen som vi ska följa ser ut. Vi tror dock att det ser annorlunda ut på olika förskolor på 

olika platser i Sverige. Intrycket vi fått är dock att Reggio Emiliainspirerade förskolor fokuserar på 

barns möjligheter att utvecklas och lära sig utifrån sina egna intressen och färdigheter, och att barnen 

kan mer än vad vi tror, bara de får de rätta förutsättningarna för att kunna utvecklas. När pedagogerna 

anser att barnen ska ges de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas menar de att det är viktigt 

att inordna miljön så att den är tillfredställande och inspirerande, där alla möbler och material är 

anpassade så att barnen lätt kan använda dessa. För att kunna anpassa miljön till barnen måste 

förskolorna ha åldersindelade avdelningar, där materialet är anpassat efter barnens ålder på varje 

avdelning. Vi tror att det kan vara svårt på vissa förskolor då husen inte är byggda för att inrymma en 

avdelning för varje åldersgrupp, vilket medför att materialet måste anpassas för ett större åldersspann. 

Detta medför att en del av materialet inte kan erbjudas de äldre barnen som egentligen har ett behov 

av det för att kunna bli självständiga och utvecklas.  
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En annan svårighet med miljön och de barnanpassade möblerna är att det har skapat 

meningsskiljaktigheter bland personal eftersom vissa tycker att det är en arbetsmiljöfråga för vissa 

som har ryggproblem medan andra menar på att förskolan är en plats där barnet ska vara 

huvudpersonen och få de bästa möjliga förutsättningarna för att barnen i mångt och mycket ska vara 

självständiga. De som menar att det är en arbetsmiljöfråga anser att t.ex. tripp trappstolar till barnen 

gör att de själva kan klättra ner och hämta ifall de tappat något på golvet. De som tycker att miljön ska 

vara anpassad efter barnen anser att de vuxna kan använda sig av rullpallar och förhöjningar till bord 

för att slippa ryggproblem. Vi förstår pedagogernas oro för att få arbetsskador på förskolor som har 

låga möbler. Många förskollärare får ofta problem med rygg, axlar och nacke på grund av tunga lyft 

och fel arbetsställningar vilket säkerligen kan förvärras om man inte är medveten om att det finns 

hjälpmedel som kan underlätta förskollärarnas arbetsmiljö. Vi tycker som pedagogen på förskola 4 

uttryckte det att förskolan är barnens plats där deras behov ska komma i första hand. 

 

Vi frågar oss om förskolor som inte har anpassade möbler ändå kan kalla sig för Reggio 

Emiliainspirerade förskolor, då det talar emot en stor del av filosofin. Alla pedagoger som arbetar på 

de förskolor som vi har besökt har låga möbler och anser att det är en självklarhet att anpassa miljön 

efter barnen. Därmed anser vi inte att en förskola som enbart har låga möbler arbetar tillräckligt med 

filosofin för att få kalla sig för Reggio Emiliainspirerad förskola. På grund av detta ville vi undersöka 

om det finns några kriterier för att få kalla sig för en Reggio Emiliainspirerad förskola. Våra 

informanter uppger dock att de inte trodde att de finns några kriterier utan att det är upp till var och en 

att själva bestämma om de arbetar tillräckligt mycket med filosofin. Vi undrar då hur det fungerar när 

pedagogerna meddelar kommunen att de är en Reggio Emiliainspirerad förskola. Av den information 

vi fått så verkar inte kommunen kontrollera förskolorna på något sätt. Vad vinner då förskolan på att 

meddela sin pedagogiska inriktning till kommunen då alla de kommunala förskolorna får ta del av 

fortbildning från Idéan? Innan vi började intervjua våra informanter funderade vi även över vad vi 

tycker kännetecknar filosofin. Vår lista innehöll: 

 

 Pedagogisk dokumentation med reflektion och dialog 

 Samspel – barnen lär av varandra  

 ”Det kompetenta barnet” 
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 Medforskande pedagoger 

 Pedagogerna ordnar miljön och aktiviteter som utmanar och inspirerar barnen att 

själva leta ”deras” sanningar. 

 Miljön som tredje pedagog 

 Demokrati 

 Föräldrasamverkan 

 Atelierista och pedagogista 

 Åldersindelade avdelningar 

 

De förskolor vi besökte arbetade med de flesta av dessa punkter utifrån de förutsättningar de 

har när det kommer till lokaler, personaltillgång, barngrupp, ekonomi och tid. Vi upplever att 

de förskolor som går ut med att de är Reggio Emiliainspirerade förskolor tar sitt ansvar och 

gör sitt bästa för att uppfylla de delar som ingår i filosofin även om den är väldigt fri och 

pedagogerna kan till stor del göra om den till sin egen. 

 

Pedagogisk dokumentation är något som pedagogerna på Reggio Emiliainspirerade förskolor arbetar 

med i det dagliga arbetet. Vi funderar över de etiska ställningstaganden man bör tänka på vid 

dokumentation av barn. Det kan finnas föräldrar som inte vill att deras barn blir fotograferade eller 

filmade. Föräldrar måste ge sitt medgivande för att personalen ska få fotografera, filma och publicera 

deras barn. Pedagogerna måste man ha i åtanke att bilder kan spridas och hamna i fel händer. Vi anser 

att pedagogerna kan fotografera skapande situationer d.v.s. barnens händer istället för att ansiktet ska 

hamna på bild. Det är något som fler pedagoger skulle kunna ta till sig. Då slipper man fenomenet 

med att man måste synliggöra varje barn eftersom föräldrarna annars tänker att deras barn inte är 

delaktiga i verksamheten. Denna princip nämndes också av en pedagog på förskola 4. 

 

Pedagogisk dokumentation är ett bra underlag för reflektion, vilket är viktigt i Reggio Emilias 

filosofi. Reflektion är ett bra hjälpmedel för att synliggöra och diskutera barns läroprocesser och hur 

man ska få dem att fortsätta utvecklas. Genom att förändra verksamheten utifrån det som reflektionen 

har synliggjort får barnen de bästa förutsättningarna för utveckling. Reflektion på rätt sätt kan bidra 

till att göra verksamheten bättre för både pedagoger och barn.  Därför är det tråkigt att pedagogerna på 

förskolan ofta upplever att det inte finns nog med tid för reflektion. Vi anser som pedagogen på 
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förskola 4 att det är viktigt att organisationen på en förskola värdesätter och planerar för 

reflektionstid, både självständigt och i grupp. Pedagogerna borde bli bättre på att ta tillvara på 

möjligheten att gå ifrån barngruppen och reflektera när tillfälle ges.   

 

Pedagogerna i vår undersökning uppger att den största skillnaden mellan att arbeta Reggio 

Emiliainspirerat och att arbeta traditionellt är barnsynen. Barnen har fått huvudrollen och de vuxna 

finns till för att guida och hjälpa barnen att genomföra det som de vill göra. Tidigare var förskolan en 

förlängning av hemmet där omsorg stod i fokus och de vuxna var självklara ledare som planerade och 

genomförde verksamheten och aktiviteter som de ansåg var bra för barnen. Tidigare gav pedagogerna 

barnen mallar som de skulle efterlikna vilket vi tror lätt kunde medföra att barnen kände sig dåliga om 

det inte blev likt. På Reggio Emiliainspirerade förskolor trycker pedagogerna däremot på att det inte 

finns några rätt eller fel och de undviker att ge barnen några givna mallar för hur saker ska se ut. Vi 

tycker att det är ett väldigt bra synsätt att arbeta efter då vi tror att man därmed kan undvika att barnen 

känner sig dåliga. Vi upplever dock att det kan vara svårt för pedagoger att förändra sitt sedan 

barnben invanda och traditionella tankesätt på kunskap och lärande och att agera på ett annat sätt än 

det vi har lärt oss.  

 

I vår sista frågeställning ville vi undersöka vad, om något, pedagogerna väljer att inte arbeta med från 

filosofin och varför i sådana fall. Vi har fått intrycket av att vissa pedagoger inte vill ha låga möbler 

på grund av ryggproblem och undrade om de finns fler delar som pedagogerna upplever som negativa 

med filosofin och därmed valt bort. Pedagogerna anser dock att de inte hade valt bort något medvetet. 

Pedagogerna var dock överens om att när filosofin är så pass fri och flexibel som Reggio 

Emiliafilosofin är kan de lätt göra om den till sin egen. Det finns inga fasta metoder som säger hur 

man ska arbeta i praktiken utan det handlar mer om ett sätt att se på barn och deras lärande. 

Pedagogen på förskola 1 menar att hur verksamheten ser ut beror på vilka delar man väljer att 

fokusera på. Därför kan olika Reggio Emiliainspirerade förskolor se väldigt olika ut. Det har 

framförts att det viktigaste är att vara införstådd med vad deras uppdrag säger att de ska arbeta med 

och utifrån de förutsättningar man har, göra det bästa av det. Reggio Emiliafilosofin har enligt 

pedagogen på förskola 1 fått kritik för att det är så fritt och pedagogerna inte behöver anstränga sig 

lika mycket och verkar ”sitta med armarna i kors”. Vi diskuterade då vad som är lättast att arbeta 

med, en pedagogik med fasta ramar som talar om hur man ska arbeta eller en då pedagogerna måste 
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vara observanta och reflektera över det de ser och gör. Vi tror definitivt att det är mer krävande att 

tvingas reflektera och ständigt förändra verksamheten utifrån den barngrupp man har, än att ha en 

pedagogik som talar om exakt hur man ska göra. Vi upplever att det verkar mer givande och roligare 

att i längden arbeta med något som kan utmana en att sträva efter att bli bättre och inordna 

verksamheten så att barnen kan utvecklas. Det som vi har lagt märkte till är att pedagogerna vill lägga 

till fler delar från filosofin såsom fler avdelningar, att dela upp barnen efter åldrar och ha pedagogiska 

roller, snarare än att utesluta något från filosofin. Pedagogerna menar att det är en process och dessa 

förskolor verkar komma allt längre i dessa processer att bli mer utpräglade Reggio Emiliainspirerade 

förskolor.  

 

Vi var även intresserade av att undersöka om det fanns något pedagogerna ansåg att de inte kunde 

arbeta med för att det går emot Reggio Emiliafilosofin, eftersom vi tidigare har hört talas om 

pedagoger som menar att de inte kan arbeta med vissa områden då det inte riktigt passar in i den 

pedagogiska inriktningen. Våra informanter tyckte som tidigare nämnts att det inte finns något de inte 

kan arbeta med eftersom filosofin är flexibel, vilket medför att pedagogerna inte känner sig låsta. 

Informanterna på förskola 2 och 5 hävdar dock att observationsmaterialet TRAS går emot filosofin på 

grund av att man använder sig av ett bedömningsunderlag. Pedagogerna anser att barn på förskolan 

inte ska bedömas. Innan denna uppsats skrivits hade vi tankar om att personalen på nischade förskolor 

inte kan arbeta med vissa idéer för att det går emot den pedagogiska inriktningen, att personalen lätt 

kan känna sig låsta och inte kunna utveckla sin pedagogroll på samma sätt. Många pedagogiska 

inriktningar har riktlinjer som pedagogerna ska arbeta utifrån, vilket kan förhindra möjligheten att 

arbeta med vissa områden eftersom det går emot det pedagogiska synsättet. Så var dock inte fallet 

med Reggio Emiliafilosofin då den är en flexibel filosofi som berör ett sätt att se på människor, 

framför allt barn, som demokratiska medborgare som kan bli kompetenta genom de rätta 

förutsättningarna. Det är snarare en filosofi som förespråkar ett visst handlande hos pedagogerna. 

Flera av pedagogerna uttryckte att Reggio Emiliafilosofin har fått dem att utvecklas mer än tidigare. 

Pedagogen på förskola 2 menar att det är svårare att arbeta som de gör nu men mycket roligare och 

utvecklande än förut. Hon hade nog slutat att arbeta som förskollärare om de inte hade gjort om 

verksamheten till vad det är nu.   

 

Eftersom vårt syfte med denna uppsats är att få en djupare förståelse för varför många pedagoger 
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väljer att nischa sin verksamhet och då framförallt mot Reggio Emiliafilosofin, ville vi undersöka vad 

det är som lockar pedagogerna att byta till/utgå från Reggio Emiliafilosofin i sin verksamhet. Vi var 

dock medvetna om att många förskolor väljer att arbetar med vissa delar av Reggio Emiliafilosofin, 

utan att nischa sig helt. Därför ville även undersöka vad det är som gör att pedagoger attraheras av 

vissa delar av Reggio Emiliafilosofi men inte väljer att arbetar med hela filosofin och motsätter sig att 

kalla sig för en Reggio Emiliainspirerad förskola.  

 

Båda pedagogerna vi intervjuade på de förskolor som valt att inte nischa sig menar dock att de arbetar 

med delar av Reggio Emiliafilosofin. På förskola 3 arbetar pedagogerna med fler delar av filosofin än 

vad förskola 6 gör. Förskola 3 har anpassat miljön, har inplanerad reflektionstid, pedagogisk 

dokumentation och går på nätverksträffar. Pedagogerna på förskola 6 har koncentrerat sig på 

pedagogisk dokumentation, temaarbete och framförallt barnsynen.  Båda pedagogerna uppger att de 

är tveksamma till att kalla sina förskolor för Reggio Emiliainspirerade förskolor. Pedagogen på 

förskola 3 menar att Reggio Emilia ligger i Italien och att det kan vara svårt att överföra det till den 

svenska förskolan. Dessutom är den största anledningen till att de inte är en Reggio Emiliainspirerad 

förskola att personalen inte är överens om att de på förskolan ska arbeta helt utifrån filosofin. Hon 

anser att vilken pedagogik man än vill arbeta med så måste alla vara överens, de behöver inte alltid 

tycka likadant men de måste se fördelarna med att arbeta på det sättet och så är inte fallet på deras 

förskola. Vi har mindre förståelse för varför denna förskola inte är en Reggio Emiliainspirerad 

förskola då huset är byggt för att vara det och pedagogerna arbetar med så pass många delar av 

filosofin. Vi fick dock inget svar på vad det var pedagogerna inte var överens om förutom att Reggio 

Emilia ligger i Italien och att det är svårt att tillämpa på förskolor i Sverige. Vi anser dock inte att det 

låter som en rimlig anledning och det är synd att de inte tar tillvara på sina möjligheter då de har de 

bästa förutsättningar att arbeta fullt ut med filosofin. 

 

Vi har större förståelse för varför pedagogerna på förskola 6 inte arbetar lika mycket med filosofin 

eftersom de har åldersblandade avdelningar vilket medför att de inte alltid kan ha material tillgängligt 

för barnen. Pedagogerna väljer även att inte anpassa möblerna till barnen utan menar på att det är en 

arbetsmiljöfråga för pedagogerna att ha låga möbler. Pedagogen på förskola 6 anser att barnen kan 

vara lika självständiga med tripp trappstolar. Hon menar att de har tagit till sig det som passar just 

deras avdelning och verksamhet utifrån förutsättningar såsom lokaler, barngrupp och personal. 
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Pedagogerna som arbetar på förskolor där de inte har nischat sig uppger precis som pedagogerna som 

arbetar på Reggio Emiliainspirerade förskolor att de fått information om Reggio Emiliafilosofin från 

utbildning, litteratur, studiebesök, fortbildning och nätverksträffar. Det var tre av informanterna som 

nämnde utbildningens påverkan och två av dem var de yngsta av våra informanter. Vi undrade därför 

om lärarutbildningen kommer att påverka nischandet inom förskoleverksamheten allt mer jämfört 

med tidigare generationer. Vi får nu mer information om olika pedagogiska inriktningar, och 

framförallt då om Reggio Emiliafilosofin. 

 

Vi undrade också om pedagogerna som arbetar på förskolorna som inte har nischat sig helt mot någon 

pedagogisk inriktning anser att det finns några fördelar med att inte arbeta utifrån en specifik 

pedagogisk inriktning. Här skiljer sig svaren mellan de två pedagogerna. Pedagogen på förskola 3 

anser att det hade varit bättre att ha en pedagogisk inriktning så att alla i personalgruppen strävar åt 

samma håll jämfört med nu då alla får inspiration från olika saker som inte faller alla i smaken. Detta 

medför att det kan bli svårt att få ett gemensamt arbets- och synsätt vilket hon tror att man kan 

undvika genom att ha en specifik pedagogisk inriktning. Pedagogen på förskola 6 menar dock att det 

är bra att inte ha någon specifik pedagogisk inriktning eftersom man då kan vara mer flexibel och ta 

tillvara på de delar man gillar från olika idéer. Vi har dessutom hört fler pedagoger som arbetar på 

förskolor utan en specifik pedagogisk inriktning, bland annat som pedagogen på förskola 6, uttrycka 

sig på liknande sätt och vi tror därför att detta är en allmän uppfattning till varför förskolor inte väljer 

att nischa sig.  

 

Skillnaden mellan nischade förskolor och icke nischade förskolor har varit svår att få ett tydligt svar 

på under denna undersökning eftersom en informant på en av de icke nischade uttryckte att det inte 

fanns några fördelar med att fritt kunna välja olika pedagogiska idéer. Personalgruppen blir då lätt 

splittrad. Vi har själva ansett att det har varit positivt, precis som pedagogen på förskola 6 menar, att 

pedagogerna kan välja det som passar deras verksamhet med den personal- och barngrupp som finns. 

Det är dock viktigt att pedagogerna i arbetslaget arbetar fram en gemensam arbetsplan och barnsyn 

som känns representativ för verksamheten. Därför förstår vi pedagogen på förskola 3 som upplever att 

det är svårt när personalen på förskolan är splittrade. Vi förstår hennes tankar om att det kan vara 

lättare att förenas i ett gemensamt synsätt om man arbetar utifrån en pedagogisk inriktning, då alla i 
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personalgruppen utgår från samma idéer. Om personalen har olika idéer om hur de vill arbeta är det 

lätt att de motarbetar varandra vilket både försämrar pedagogernas arbetsmiljö och möjlighet att få 

fram ett givande arbete i barngruppen. Dessutom kan det påverka barnen negativt då de uppleva en 

osäkerhet gällande förskolans ”regler”. 

 

Även om de Reggio Emiliainspirerade förskolorna och de förskolor som inte har någon pedagogisk 

inriktning arbetar olika har de en viktig sak gemensamt, det kompetenta barnet som är i fokus. Vi tror 

dock alltid att barnen har varit i fokus, men att man har haft olika idéer om vad som är bra för barnen 

beroende på hur samhället ser ut och vilka idéströmningar som har funnits. De hemlika förskolorna 

byggdes förmodligen för att barnen skulle känna sig trygga och må bra trots att deras föräldrar var 

borta större delen av dagen. Nu finns det en större tilltro till barns egna förmågor. Genom att miljön 

tillrättaläggs och pedagogerna uppmuntrar barnen att bli självständiga och få möjlighet att utöva sina 

intressen, tror vi det kan medföra att barnen kommer längre i sin personliga utveckling.  

 

För att sammanfatta de nya lärdomar vi har fått om vad det är som gör att pedagoger väljer att 

profilera sina förskolor mot en specifik pedagogisk inriktning, och framförallt mot Reggio 

Emiliafilosofin, så var den lärdomen vi tyckte var mest intressant att förskolans läroplan är inspirerad 

av Reggio Emiliafilosofin. Denna underlättar även för förskolorna att välja Reggio Emiliafilosofin 

som pedagogisk inriktning. Andra påverkande faktorer är den sympatiska barnsynen som filosofin 

förespråkar och att pedagogerna väljer att inordna miljö och material utefter denna. Pedagogerna 

stöttar barnen till att bli självständiga och vara aktiva i sin egen läroprocess. Dessutom har vi fått 

intrycket att ökningen av Reggio Emiliainspirerade förskolor har skett genom att kommunen har varit 

positivt inställd till filosofin och stöttat pedagogerna på förskolorna att förändra sin verksamhet. Det 

har även varit av stor betydelse att Idéan funnits och bedrivit en engagerande verksamhet som 

inspirerat och hjälpt pedagogerna. 

 

Avslutningsvis anser vi att oavsett om pedagoger på förskolor funderar på att nischa sin verksamhet 

utifrån en pedagogisk inriktning tycker vi att det viktigaste är att de har en bra barnsyn och ett 

gemensamt synsätt att arbeta utifrån. Vi har dock blivit mer positivt inställda till Reggio 

Emiliafilosofin under arbetets gång, även om vi är medvetna om att vi inte har fått syn på någon 

kunskap som är negativt inställd till filosofin. Vi tror att det skulle vara roligt och utmanande att få 
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arbeta på en Reggio Emiliainspirerad förskola där vi uppmuntras att ständigt tänka om och testa nya 

saker beroende på hur barngruppen ser ut. Slutligen hoppas vi att den nya läroplanen inte ska påverka 

förskoleverksamheten negativt så att de tar ett steg tillbaka från den utveckling som vi anser ha varit 

givande för både pedagoger och barn.  
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Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning skulle vi tycka att det vore intressant att undersöka hur det kommer att gå för 

Reggio Emiliafilosofins utveckling och spridning i Sverige när den nya läroplanen för förskolan snart 

är färdigställd. Det som gör att vi tror att det kommer försvåra för förskollärarna på Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna är att läroplanen kan innehålla delar som går emot filosofin. Vi anser 

att Reggio Emiliafilosofins spridning har hjälpt till att förändra förskoleverksamheten på många 

svenska förskolor till det bättre i och med att man fokuserar på barnen, deras intresse och deras 

läroprocesser. Därför tycker vi att det verkar som att det kommer bli ett stort steg tillbaka då den nya 

läroplanen innehåller ord som undervisning som gör förskolan mer skollik, där pedagogerna återigen 

blir auktoritära och de som bestämmer vad det är barnen ska göra och på vilket sätt. Vi tycker därför 

att det vore intressant att när den nya läroplanen kommit ut, undersöka vad förskollärarna tycker om 

den och om det hindrar dem från att arbeta utifrån filosofin, då det kanske går emot förskolans 

uppdrag att arbeta så som de gör. 

 

Ytterligare ett område vi skulle vilja att någon arbetade vidare med är hur barn och då särskilt barn i 

behov av särskilt stöd upplever Reggio Emiliafilosofin, som erbjuder många aktiviteter och dessutom 

uppmuntrar barnen till att göra många egna val. Vi tror även att vissa barn kan ha svårt att ta in alla de 

intryck som en Reggio Emiliainspirerande miljö tillhandahåller, med material framtaget och 

teckningar på väggen. De finns de barn som mår bra av en mer avskalad miljö där pedagogerna 

bestämmer vad som ska göras och när. Därför undrar vi hur dessa barn mår i en sådan verksamhet och 

hur pedagogerna på Reggio Emiliainspirerade förskolor arbetar med dem.  

 

En annan intressant aspekt att få en djupare förståelse för är hur den kommunala organisationen 

kommer att fungera när det gäller att stötta förskolor som vill utveckla och förändra verksamheten till 

att bli en Reggio Emiliainspirerad förskola. Hur mycket stöd får förskolorna för att förändra t.ex. 

deras lokaler, vilket ofta behövs för att de ska fungera optimalt, eftersom de flesta är byggda på 70-

80-talen, då förskolorna hade ett helt annat syfte än vad Reggio Emiliainspirerade förskolor har i 

dagens svenska samhälle?  Hur mycket ekonomiskt stöd får de och prioriteras vissa av olika 

anledningar, vilka i så fall? Sedan är vi även intresserade av att ta reda på hur mycket det bidrar till att 

fler föräldrar vill att deras barn ska gå där eller om det fortfarande är närheten till förskolan som är 
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den bidragande orsaken till varför föräldrarna väljer en viss förskola till sina barn. Det vore även 

intressant att undersöka mer hur stor betydelse marknadsföring har i val av förskolor, sett från 

föräldrarnas perspektiv.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Följebrev till informanter 
 

Hej! Vi är två studenter som ska skriva vårt examensarbete på lärarutbildningen vid Umeå 

Universitet. Vi ska undersöka om varför alltfler förskolor har en pedagogisk inriktning och då 

undrar vi framförallt vad det är som gör att många har valt att inrikta sig mot Reggio Emilia. 

Vi skulle gärna vilja intervjua någon på er förskola till vår undersökning. 

 

Vi har valt att intervjua fyra pedagoger vid fyra förskolor i Umeå med omnejd som är 

inspirerade av Reggio Emilia och två pedagoger vid två förskolor som bara tagit till sig vissa 

delar av Reggio Emilia Filosofin utan att gå ut med att säga att de är en Reggio Emilia 

inspirerad förskola. Vi skulle uppskatta om någon vid er förskola skulle ta sig tid att delta i en 

intervju med oss, även om deltagandet är frivilligt. Intervjun kommer att bli inspelad. Era svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen annan kommer att lyssna på inspelningen 

förutom vi. Dessutom får ni när som helst avbryta intervjun eller säga till om det är någon 

fråga ni inte vill svara på. Vi kommer att ändra namn och förskolans namn i vår rapport. 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Patricia Edlund: 070-2708835, patrizia_84@hotmail.com 

 

Camilla Holmlund, 073-8416631, callisa@hotmail.com 

 

 

mailto:callisa@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till pedagoger som arbetar på en Reggio Emilia förskola 

 

 Vad var det som gjorde att ni valde att arbeta med en pedagogisk inriktning? 

 Vad tror ni det är som gör att så många förskolor väljer att ha en pedagogisk inriktning 

idag? Marknadsföring, lärarutbildningens påverkan? 

 Anser ni att det är viktigt med en pedagogisk inriktning? 

 Hur fick ni idén att arbeta med filosofin? Studiebesök, litteratur, fortbildning, 

lärarutbildningen? 

 Har ni stått i valet med att välja någon annan pedagogisk inriktning? 

 Vad var det som lockade er med just Reggio Emilia? 

 På vilket sätt anser ni att ni arbetar Reggio Emilia inspirerat? 

 Vad finns det för kriterier för att få kalla sig för Reggio Emilia inspirerad förskola? 

 Vad tror ni Reggio Emilias popularitet beror på? 

 Vad anser ni vara den största skillnaden mellan att jobba Reggio Emilia inspirerat och 

att inte ha en specifik inriktning? 

 Vad, om något, har ni valt bort i filosofin? 

 Har ni modifierat och gjort det till ert eget på något speciellt sätt? 

 Finns det något ni nu i efterhand känner att ni skulle ändra på, och i så fall vad? 

 Har ni någon gång känt att ni inte kan arbeta med vissa arbetssätt/frågeställningar etc. 

för att det inte ingår i filosofin? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

 

 Anser ni att ni arbetar utifrån någon specifik pedagogisk inriktning? 

 Har er förskola valt att arbeta med någon del av Reggio Emilia filosofin? Vad i så fall? 

 Vad är det som har gjort att ni inte har valt att arbeta med fler delar eller hela 

filosofin? 

 Hur fick ni idén/informationen om att ni kunde förändra dessa delar? Studiebesök, 

litteratur, fortbildning? 

 Har ni lagt till eller tagit bort något under tidens gång? 

 Vad tycker ni är fördelen med att inte ha någon specifik inriktning? 

 Känner ni att ni kan arbeta fritt med flera olika pedagogiska inriktningar? 

 

 

 

  


