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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i Reggio Emilia-inspirerade förskolor 
förhåller sig till den fysiska inomhusmiljön, och dess betydelse för barns sociala samspel. 
Enligt styrdokumenten ska förskolemiljön utgå från barnen, samt locka dem till utforskande 
genom lek. Läroplanen betonar också det sociala samspelets betydelse för lärande. Inom 
Reggio Emilia-filosofin ses miljön som en pedagog, och därmed av stor betydelse för hur barn 
samspelar med varandra. Därför är det intressant att belysa hur Reggio Emilia-inspirerade 
förskollärare tolkar och upplever arbetet med att planera den fysiska inomhusmiljön, samt 
vilka ramfaktorer som spelar in. Det finns ett rikt utbud av litteratur om Reggio Emilia-
filosofin, i många fall baserad på personliga erfarenheter. Viss forskning om förskolans 
fysiska miljö finns, men då med fokus på barns lärande. Uppsatsens empiri har samlats in 
genom kvalitativa intervjuer för att få en bild av fem olika förskollärares arbete med att 
utforma inomhusmiljön som mötesplats. För att stärka intervjuresultaten genomfördes också 
miljöobservationer på varje avdelning. Den samlade empirin har sedan tolkats utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Studien visar att förskollärarna planerar och iordningställer 
inomhusmiljön i syfte att barnen ska mötas i olika konstellationer. De menar att barn måste 
ges möjlighet att mötas i mindre grupper, då de menar att lärande och utveckling främst sker i 
det sociala samspelet mellan barn. Resultatet visar att det finns en stor kunskap om Reggio 
Emilia-filosofin och dess förhållningssätt till fysisk miljö och socialt samspel, men att 
ramfaktorer som tid och ekonomi påverkar möjligheterna att omsätta kunskaperna i 
verksamheten.  
 
 
Nyckelord: Reggio Emilia, fysisk inomhusmiljö, socialt samspel, den tredje pedagogen 
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Inledning 
Första gången jag klev in på en förskola möttes jag av något som inte alls motsvarade min 
bild av en förskoleavdelning. Jag förväntade mig en tillrättalagd miljö med stora omöblerade 
lekhallar i kombination med små mysiga rum, med dekorationer som smådukar, blomkrukor 
och gulliga trolltavlor. Istället möttes jag av en omgivning som gav mig helt andra signaler. 
Den var ombonad på ett smakfullt sätt, med tyger hängandes som baldakiner från taket 
tillsammans med speglar och prismor som reflekterade ljuset. Rummen var indelade i många 
små hörnor med tydliga syften och allt andades kreativitet och nytänkande. 
 
Av tradition har den svenska förskolans miljö varit utformad utifrån ett omsorgsperspektiv. 
Daghemmet var – precis som ordet i sig signalerar – en hemliknande miljö att vistas i om 
dagarna. I och med införandet av Läroplan för förskolan Lpfö 98, frångicks benämningen 
daghem och ersattes av begreppet förskola, vilket syftar till att betona verksamhetens 
pedagogiska del. Gunilla Dahlberg beskriver det traditionella svenska förskolerummet som ett 
”ställföreträdande hem”. Från att ha varit en kompensation för hemmet blev den nu ett 
komplement till hemmet (Lenz Taguchi, 1997). Ann Åberg berättar hur hela hennes syn på 
förskolepedagogik kom att vändas upp och ned när hon på 1990-talet började arbeta med 
inspiration från Reggio Emilia. Bland annat beskriver hon hur hon och kollegorna utvecklade 
en helt ny syn på avdelningens inomhusmiljö, men de insåg också vikten av att barn får mötas 
i mindre sammanhang. Tidigare sågs aktiviteter i större barngrupper som det mest 
fördelaktiga (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
 
Att arbeta processintriktat med att utforma en miljö som leder till lärande, utforskande och 
socialt samspel betonas i förskolans styrdokument och därmed något som ingår i 
förskollärarens uppdrag. Frågan är då på vilket sätt den fysiska miljön kan utformas för att 
dessa möten ska kunna ske? Hur kan ett förhållningssätt som grundlades i ett efterkrigshärjat 
sydeuropeiskt land användas för att utveckla svensk förskoleverksamhet?   
 

Oregono? Reggio What? And Who Is Emilia?  
[…] Reggio has become a catalyst for conversations about a society’s responsibility to its 
youngest citizens. (New, 2007, s. 5) 

 
En vanlig missuppfattning är att Reggio Emilia är en pedagogik eller didaktisk metod, men i 
själva verket är det en pedagogisk filosofi med namn efter den norditalienska region där den 
först utvecklades. Efter andra världskrigets slut 1945 slöt sig föräldrar samman med före detta 
partisaner och byggde ett daghem med egna händer, då de ansåg att en pedagogisk 
barnomsorg skulle vara ett sätt att främja lokal demokrati. Man arbetade tillsammans ideellt 
och använde sig av det material som fanns att tillgå. Genom att sälja en stridsvagn [sic], tre 
lastbilar och sex hästar (kvarlämnade av tyska armén) skapade man en ekonomisk grundplåt 
för verksamheten (Hewett, 2001; Wallin, 1996). 
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En av de frivilliga var folkskolläraren och psykologen Loris Malaguzzi (1921-1994), som 
senare kom att bli filosofins främste tänkare och inspiratör. De första 20 åren öppnades fler 
daghem, bland annat ockuperade man tomma hus för ändamålet. Ett av målen var att få 
kommunen att ta över huvudmannaskapet för daghemmen. Detta motarbetades dock av 
katolska kyrkan som dittills hade haft monopol på barnomsorgen. På 1960-talet övertogs 
barnhemmen av kommunen och Malaguzzi blev kommunal barnomsorgschef (Wallin, 1996). 
I ljuset av detta framstår den demokratiska tanken och samspelet människor emellan som ett 
fundament inom Reggio Emilia. Verksamhetens mål var tydliga redan när de första 
tegelstenarna murades samman. Förutom viljan att utveckla demokrati, värnades kvinnans rätt 
att arbeta samt barnets rätt till pedagogisk verksamhet (Barsotti, 1997). 
 
Den kollektiva tanken grundar sig enligt Susan Fraser och Carol Gestwicki (2002) på 
regionens socialistiska tradition. Barnens rätt till pedagogisk verksamhet är allas ansvar, det 
kräver samhällsengagemang. Anna Barsotti (1997) beskriver hur föräldrar från första början 
förväntades delta i utformandet av verksamheten genom så kallade daghemsråd. En central 
punkt i filosofin är att daghemmet och familjen, utifrån barnets bästa, samarbetar vad gäller 
uppfostran. 
 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur förskollärare i en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet 
förhåller sig till den fysiska inomhusmiljön, samt vilken betydelse förskollärare anser att den 
fysiska inomhusmiljön har för barns sociala utveckling.  
 

Frågeställningar 
 

• Hur tolkar förskollärarna den teoretiska Reggio Emilia-filosofin i arbetet med att 
skapa den fysiska miljön och hur ser det ut i praktiken?  

 
• Vad anser förskollärarna att utformandet av den fysiska miljön kan innebära för 3-5-

åringars sociala samspel? 
 

• Vilka möjligheter/hinder upplever förskollärarna i arbetsprocessen med att utforma 
miljön? 
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Definition av begrepp  

Fysisk inomhusmiljö 
I uppsatsen avser begreppet fysisk inomhusmiljö den fysiska omgivningen i ett rum eller del 
av ett rum. Främst avses de inventarier som är flyttbara, till exempel möbler, mattor eller 
dekorationer. Omväxlande används även begreppet miljö. Andra förekommande synonymer 
är plats, rum eller omgivning.  

Pedagog 
Benämningen pedagog används i uppsatsen som synonym till förskollärare, utom då det gäller 
beskrivningar av ett arbetslag eller en hel förskola. 

Reggio Emilia 
Begreppet avser själva filosofin om inte annat anges. Av enkelhetsskäl används också 
benämningen Reggio, till exempel ”Reggioinspirerad” eller ”Reggiofilosofi”. När den 
geografiska platsen Reggio Emilia nämns, bör det framgå av sammanhanget vad som avses. 
Skrivs ”inom Reggio Emilia” avses den ursprungliga pedagogiska verksamheten i Reggio 
Emilias kommunala daghem.  

Socialt samspel 
Enligt Söderbergs definition i Nationalencyklopedin, betyder ordet social ”relaterad till 
andra”. Begreppet samspel  beskrivs i samma uppslagsverk som ”gemensamt handlande med 
deltagare av inbördes olika parter särsk. med tanke på därvid uppkommen balans”. 
Synonymer som används i uppsatsen är interaktion och möte. 
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Bakgrund 
Inledningsvis ges en beskrivning av Reggio Emilias filosofi. Därefter följer en mer detaljerad 
beskrivning av hur filosofin förhåller sig till förskolans inomhusmiljö i relation till förskolans 
styrdokument. Vidare ges en redogörelse för Reggio Emilia-filosofins syn på barns sociala 
samspel mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Avslutningsvis ges en kort 
redogörelse över filosofins barnsyn och hur den kan jämföras med förskolans läroplan. 
 

Beskrivning av Reggio Emilias filosofi 
Inom Reggio Emilia menar man att barnet är kompetent, starkt, uppfinningsrikt och fullt av 
initiativ. Pedagogens uppgift är inte att fylla barnet med fakta, utan barnet skapar sin egen 
kunskap med stöd av den vuxne som medforskare snarare än undervisare. Den vuxne ger inga 
färdiga svar, utan barnen ges utrymme att själva ställa hypoteser och komma fram till 
lösningar eller fakta. I barnens samspel med varandra sker alltså både lärande och utveckling, 
där individuella olikheter ses som en tillgång snarare än något avvikande. Samtidigt som varje 
individ är viktig för gruppen, betonas relevansen av att mötas kollektivt (Barsotti, 1997). 
Enligt filosofin bör själva lärandeprocessen fokuseras, snarare än resultatet. Pedagogen 
försöker utreda var barnet befinner sig i sin förståelse, för att därifrån utmana barnet att 
utveckla sina tankar. Att arbeta åldersindelat anses skapa de bästa förutsättningarna att 
genomföra detta (Barsotti, 1997; Wallin, 1996).  
 
Ett av Reggio Emilias kanske mest bevandrade uttryck - ett barn har hundra språk - 
härstammar från Loris Malaguzzis dikt ”Tvärtom, det är hundra som finns”. Tove Jonstoij och 
Åsa Tolgraven (2001) förklarar att de hundra språken syftar på så mycket mer än den verbala 
kommunikationen, människan har många olika sätt att uttrycka sig på. Genom att uppmuntra 
barnet att till exempel måla, dansa, konstruera eller forma skapar pedagogen möjligheter för 
barnet att förstå sin omvärld, men också sig självt. Barsotti (1997) menar att vi föds med 
dessa hundra språk. Våra uttryckssätt och förmågor är beroende av varandra och bör därmed 
ses som en helhet. De skapelser som ofta ses på Reggio Emilia-inspirerade förskolors väggar 
är enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) alltså inte enbart resultat av barns estetiska uttryck. 
Alstren utgör barnens pågående kommunikation med omvärlden.  
 
Fraser och Gestwicki (2002) pekar på den dubbla betydelsen av begreppet transparens. I 
Reggios fysiska miljö återfinns ofta genomskinligt material; färgat glas, speglar och prismor 
som sprider och reflekterar ljuset. Transparensen är enligt dem även en metafor för öppenhet. 
Samtidigt som det ska finnas rumslig insyn, ska verksamheten också vara mottaglig för nya 
idéer. Genom att se sig själv i betraktarens ögon, kan reflektion ske på samma sätt som i en 
spegel. 
 

The educators in Reggio Emilia welcome visitors to observe the programs and listen to lectures 
about their philosophy, principles, and practices, but they stress that the Reggio approach is not a 
method that can be taught; it is” a way of thinking about the children, schools, education, and 
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life. You may learn more about Reggio, and also learn more yourself and your experiences.” 
(Rinaldi, presentation in Reggio, May 1997) (Fraser och Gestwicki, 2002, s. 6) 

 

Barsotti (1997) påpekar att några raka paralleller inte kan dras mellan svenska och italienska 
förskoletraditioner, då en verksamhet är sprungen ur den omgivande kulturen.  Detta 
poängteras också av Fraser och Gestwicki (2002) som menar att Reggio Emilias filosofi är 
omöjlig att duplicera, då den uppstod i en speciell historisk kontext. 
 
Ett populärt uttryck inom Reggio är att miljön utgör den tredje pedagogen. Det råder dock 
olika uppfattningar om hur begreppet har uppstått. Flera svenska Reggioinspirerade förskolor 
beskriver barnet och pedagogen som den första och andra pedagogen. Detta är något som 
även hävdas i en tidskriftsintervju med Leif Strandberg (Nohrstedt, 2011). Det framgår dock 
inte tydligt om påståendet kommer från artikelförfattaren. Enligt Hillevi Lenz Taguchi (1997) 
syftar uttrycket på att det i Reggio Emilia fanns två utbildade pedagoger på de äldre barnens 
avdelningar, men att man försökte utforma miljön så att den skulle fungera som en tredje. 
Detta är också något som betonas av Ylva Mårtens i radioprogrammet ”Vem var Loris 
Malaguzzi?”. Enligt henne kommer uttrycket från Malaguzzi själv (Mårtens, 2015). 
Emellertid beskriver Carlina Rinaldi (f.d. barnomsorgschef i Reggio Emilia) ”de vuxna, 
kamraterna och miljön” som tre kategorier av lärare (Wallin, 1998). 
 

Förskolans inomhusmiljö 
 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. (Skolverket, 2010, s. 6)  

 

Enligt förskolans styrdokument ska den pedagogiska miljön ses som en aktör i det 
pedagogiska arbetet. Den ska ge personalen god överblick för tillsyn, men också ge barnen 
möjligheter att dra sig undan för att slappna av eller leka avskilt. Den fysiska miljöns 
utformning ska utgå från barnens intressen, behov och intentioner. Ett sätt för personalen att 
få denna information är att kontinuerligt observera, samtala och dokumentera dels runt 
enskilda barn, men också kring hela barngruppen (Skolverket, 2005).  
 
I inledningen nämns demokratins centrala roll inom Reggio Emilia. Det finns ett samband 
mellan den planerade inomhusmiljön och just demokrati och delaktighet. I staden Reggio 
Emilia är piazzorna, torgen, av gammal tradition mötesplatser för att umgås och utbyta åsikter 
med andra människor. Sedvänjan har inspirerat till att skapa liknande mötesplatser för barnen. 
Torget på en Reggio Emilia-inspirerad förskola är beläget så att flera avdelningar kan mötas 
utanför sina hemvister (Fraser & Gestwicki, 2002; Wallin, 1996). På daghemmet Arcobaleno i 
Italien innehåller torget olika aktivitetspunkter som lockar barnen till utforskning, men även 
till att interagera med varandra. Vissa delar av inredningen kan barnen själva flytta i syfte att 
själva vara aktörer i sin verklighet samt ges inflytande över miljön (Wallin, 1996). ”The 
marketplace of learning” är en metafor skapad av Teresa Strong – Wilson. Hon avser alltså 
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inte just torget som sådant, utan hela tanken med den Reggioinspirerade miljön. Miljöns 
rikedom lockar till att interagera med olika material såväl som med andra barn. Det handlar 
om att skapa erbjudanden (Strong - Wilson & Ellis, 2007). 
 
Den fysiska miljön ska vara tydlig, men också vacker. Fraser och Gestwicki (2002) hävdar att 
estetiken är Reggiomiljöns främsta kännetecken. Den ska stimulera barnen att utforska, men 
samtidigt utmana dem att bilda egna uppfattningar om vad som är vackert. Pairman och 
Terreni (2001) anser att estetiken är lika viktig som organiseringen av den fysiska miljön.  
Materialets presentation och placering ska vara noggrant genomtänkt ur både ett funktionellt 
och ett estetiskt perspektiv. Strong - Wilson och Ellis (2007) menar att pedagogen provocerar 
fram förundran och nyfikenhet hos barnen genom att erbjuda en oväntad miljö. Omgivningen 
utgör då en ”gnista” för samtal och diskussioner. 
 
På en Reggio Emilia-inspirerad förskola är därför ateljén en viktig plats. Här arbetar barnen 
med flera olika tekniker och material tillsammans med en ateljerista1som vägleder dem. På så 
vis kan barnen utveckla en mångfald av sätt att uttrycka sig, i enlighet med metaforen de 
hundra språken. Förutom att presentera olika tekniker för barnen, är ateljeristans uppgift att 
uppmuntra barnen att ifrågasätta. Syftet med att ge barnen dessa uttrycksmöjligheter kan 
sammanfattas i talesättet ”Inte för att alla ska bli konstnärer, men för att ingen ska bli 
slav.”(Mårtens, 2015). Ett annat syfte med ateljén är att pedagogerna ska få möjlighet att 
förstå barnens tankemönster och hur de kan utmanas vidare (Jonstoij & Tolgraven, 2001; 
Wallin, 1996).  
 
Reggio Emilias allra första ateljerista (Mårtens, 2015), Vea Vecchi påpekar att den 
Reggioinspirerade inomhusmiljön alltid möbleras så att många små miljöer skapas i ett och 
samma rum. I en intervju berättar hon att rummens många hörnor är gjorda i syfte att barnen 
ska kunna arbeta i självständiga smågrupper utan att en pedagog finns i deras omedelbara 
närhet (Barsotti, 1997). Wallin (1998) beskriver dock hur pedagogerna på Arcobalenos 
småbarnsavdelning fokuserar på kroppslig närhet, även om miljön även här är 
utforskningsbar. Ett kännetecken hos en Reggioinspirerad miljö är att möblerna är anpassade 
efter barnens storlek, vilket också rekommenderas av Pairman och Terreni (2001). 
 
Nordin-Hultman (2004) menar att förskolans fysiska inomhusmiljö bör vara av 
verkstadskaraktär med många olika vrår där barnen kan utforska olika material. De olika 
småmiljöerna är tydligt avgränsade och lockar såväl som inspirerar barnen till aktivitet. 
Nordin-Hultmans jämförande studie mellan engelska och svenska förskolors fysiska miljöer 
visar att de svenska förskolorna i mindre utsträckning erbjuder små lekmiljöer. De engelska 
förskolorna erbjuder material som är direkt tillgängligt, medan materialet på de svenska 
förskolorna plockas fram av pedagogerna på barnens begäran.  
 
Pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg för pedagoger att utforma miljön utifrån 
barnens intressen och behov (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Arbetssättet, som först 

                                                           
1 Pedagog, ofta med konstnärsbakgrund, som ansvarar för utveckling av miljö, material och skapande. 
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utvecklades i Reggio Emilias kommunala förskolor, innebär att pedagoger tillsammans 
reflekterar över observationer som gjorts i barngruppen och tillsammans planerar 
verksamheten utifrån vad de sett, hört och upplevt. Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk 
dokumentation dels är ett förhållningssätt och dels ett kommunikationssätt. Pedagogerna ser 
inte barnet som ett observationsobjekt, utan som ett subjekt, det vill säga en aktör i sitt eget 
lärande. Dokumentationen blir aldrig objektiv eftersom enskilda pedagoger tolkar situationer 
på olika vis (Wallin, 1996; Wehner-Godée, 2011; Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
 
Den pedagogiska dokumentationsprocessen beskrivs av Wallin (1996) som en evig spiral av 
kunskap: observation, dokumentation och tolkning som leder fram till vidare planering av 
verksamheten som i sin tur observeras, dokumenteras och tolkas. Wehner-Godée (2011) 
betonar att pedagogisk dokumentation alltid bör ske med bestämd fokus, till exempel barnens 
samspel i relation till miljön. I likhet med Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar hon att 
platser signalerar olika saker till barn. ”Stora ytor och korridorer tycks ropa: ’Kom och spring 
mig.’ […] Mellanrum viskar: ’Kryp in.’”(Wehner-Godée, 2011, s. 70). Genom den 
pedagogiska dokumentationen synliggörs barnets lärande och utveckling inom olika områden, 
men den tjänar minst lika mycket som ett sätt för den enskilda pedagogen att utvecklas. 
Pedagogisk dokumentation kan också utgöra ett verktyg för säkring och utveckling av kvalitet 
(Wehner-Godée, 2011; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 

Socialt samspel 
En av Reggiofilosofins grundläggande principer är att möten i den fysiska miljön ska leda till 
relationer. Miljön har enligt filosofin stor betydelse för hur människor interagerar med 
varandra, och detta samspel medför sin tur utveckling och lärande för både barn och 
pedagoger. Relationer anses också leda till samarbete, vilket är ett viktigt begrepp inom 
Reggio. Med samarbete avses dels den samverkan som sker mellan samhälle, föräldrar och 
verksamhet, dels pedagogernas reflekterande dialog med varandra. Det mest centrala är dock 
barnens samarbete, både med varandra och tillsammans med vuxna (Fraser & Gestwicki, 
2002). Malaguzzi medger att Reggiofilosofin tagit sin utgångspunkt i en ovanlig blandning av 
lärandeteorier. Samtidigt som man studerat Piagets tankar om hur individen konstruerar 
kunskap, influeras man även av Vygotskijs teori om att kunskap konstrueras mellan flera 
individer i ett socialt sammanhang (Fraser & Gestwicki, 2002). Då uppsatsen främst handlar 
om barns sociala samspel i förskolans fysiska inomhusmiljö, kommer tonvikten ligga på 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilket också utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 
 
Den sovjetiske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) menar att individen föds in i en kultur, 
skapad genom historien av människors samlade kunskaper och erfarenheter. Människan 
strävar efter att ingå i ett socialt sammanhang och det är i själva samspelet lärandet uppstår. 
Det sociala samspelet utgör alltså själva drivkraften i vår utveckling. Lärandet är med andra 
ord i grunden socialt, men också beroende av kulturen. Social interaktion innebär också att 
kulturen införlivas i individen – den internaliseras. Enligt Vygotskij är språket av stor 
betydelse för både socialt samspel och kultur. Vår kommunikation är inte bara ett redskap för 
att samspela, utan även avgörande för hur vi tänker eller varseblir olika fenomen (Imsen, 
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2006). Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) uppvisar flera gemensamma drag med Vygotskijs 
sociokulturella teori, men den mest framträdande likheten är synen på kunskap som något 
som skapas genom människors sociala samspel i ett historiskt och kulturellt sammanhang 
(Strandberg, 2009).  
 
Strandberg (2009) identifierar fyra kännetecken för vad han kallar Vygotskijs kultur-
historiska psykologi: situerat lärande, interaktioner, medierande hjälpmedel och kreativitet. 
 
Lärande är alltid situerat, och därmed beroende av tid, plats och sammanhang. Dysthe (2003) 
betonar att en god läromiljö lockar till aktivt samspel, vilket är avgörande för barns 
motivation att lära. Den sociokulturella synen på kunskap är alltså att den skapas genom 
samarbete i en kontext. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv, menar Dysthe, syftar begreppet 
kontext till att beskriva ett sammanhang som en väv snarare än att beskriva omgivningen som 
en cirkel runt individen (jfr latinets contextere – att väva samman). 
 
Strandberg (2009) beskriver kopplingen mellan interaktioner och social kompetens. Den 
sociala kompetensen utgör grunden för mänskligt samspel och är därmed betydelsefull för vår 
utveckling. Barnet har, enligt Vygotskijs teori, två nivåer för utveckling. Den första nivån 
ligger ovanför den aktuella utvecklingszonen och utgörs av det barnet kan på egen hand. Den 
andra nivån utgörs av det barnet klarar med vägledning av en vuxen eller mer kunnig kamrat. 
Utrymmet mellan dessa nivåer kallas den proximala utvecklingszonen och innebär alltså att 
barnets potential utvecklas med hjälp av social interaktion (Strandberg, 2009). 
 
Medierande hjälpmedel – människan samspelar aktivt och ömsesidigt med omvärlden genom 
verktyg, så kallade artefakter. Dessa kan utgöras av föremål, men också av symboler. 
Strandberg (2009) beskriver mediering som något som sker mellan individen och miljön. Den 
enskilda människan uppfattar inte automatiskt omvärlden utan behöver hjälpmedel. Dysthe 
(2003) förklarar begreppet mediering som en förmedling av stöd eller hjälp. Ett av våra 
viktigaste verktyg för samspel utgörs av språket. 
 
Vygotskij (1995) definierar kreativitet som en aktivitet där människan skapar något nytt, i 
tanken eller i den fysiska omvärlden. Kreativitet kan inte existera utan fantasi, därmed ligger 
fantasin inte bara till grund för det konstnärliga, utan det möjliggör också vetenskaplig såväl 
som teknisk utveckling. Enligt Vygotskij är skapandet inte enbart en talang somliga föds med, 
utan det sker hos alla människor i högre eller lägre grad (Strandberg, 2009; Vygotskij, 1995). 
 

Barnsyn 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010), uttrycker inte explicit vilken barnsyn som 
eftersträvas, men det framgår att barnet ska ses som en individ med egna erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter. Barnet självt anses skapa mening och kunskap i sina erfarenheter 
och upplevelser samt lär och utvecklas med alla sinnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
påpekar att pedagogen aldrig kan välja bort lyssnandet, det vill säga att hen måste beakta allt 
barnen ger uttryck för och utgå från det i verksamheten. Författarna menar att det ingår i 
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uppdraget, då förskolan enligt läroplanen vilar på demokratins grund. Detta bekräftas av 
Orlenius (2001), som menar att förskolans och skolans värdegrund utgår från syftet att fostra 
framtidens demokratiska medborgare. 
 
Eva Johansson (2003) menar att barnsyn har att göra med hur vuxna uppfattar, bemöter och 
förhåller sig till barnet. I sin studie påvisar hon att ett varierande förhållningssätt i ett 
arbetslag skapar otrygghet i barngruppen, och innebär därmed en negativ påverkan av 
verksamhetens atmosfär och kvalitet. Johansson (2003) anser att läroplanens syn på barnet 
som medskapare av kunskap är kopplad till sättet att se barn som kompetenta. Detta kräver 
dels att pedagogen för en dialog med barnet, dels reflekterar över sin egen roll. Enligt 
Johansson är detta ett första steg mot att hitta ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. I 
sin undersökning visar hon att arbetslag som gemensamt och systematiskt reflekterar utifrån 
detta, utvecklar en mer stabil atmosfär. En sådan atmosfär kännetecknas av stor respekt för 
barn och barns perspektiv. 
 

Vi kan konstatera att barnsyn har att göra med pedagogernas människosyn. Det handlar om de 
vuxnas inställning till barnet som en person med förmågor, avsikter, behov och önskningar och i 
den mån man anser sig behöva ta hänsyn till dessa.  
(Johansson, 2003, s. 93)  

 
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att Reggio Emilias filosofi har influerat den svenska 
läroplanen, främst vad gäller fokuseringen på barnet som skapare av kultur och kunskap. 
Läroplanens bild av det kompetenta och ständigt kommunicerande barnet påminner enligt 
författarna om den barnsyn som uppstått i Reggio Emilia. Loris Malaguzzi beskriver bilden av 
”det rika barnet” som centralt inom Reggio Emilia och han menar även att vuxna måste 
bemöta barnet utifrån den synen (Wallin, 1996). Barnet föds med förmågan att kommunicera 
med sina hundra språk och det törstar även efter kunskap. Malaguzzi sade följande på en 
föreläsning i Sverige 1987: 
 

Det är ett barn som hela tiden försöker växa och utvecklas, för det har kraft inom sig. Det klarar 
naturligtvis inte av att bygga upp allting självt. Det behöver den vuxne. Det är ett barn som 
behöver en vuxen, som likt barnet självt vill bygga upp saker och utvecklas. (Barsotti, 1997, s. 21) 

 
Barnet ses som en forskare, då det ständigt söker svar på frågor som ”hur?”, ”vad?” eller 
”varför?”. Pedagogens roll är då att upprätthålla och uppmuntra barnets sökande efter 
kunskap, men också att själv delta i utforskandet. Tillsammans formulerar barn och pedagoger 
hypoteser, ifrågasätter och provar dem, på ett vis som inte är helt olikt ett vetenskapligt 
tillvägagångssätt (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Loris Malaguzzi poängterar att man bör prata 
om barnets rättigheter snarare än dess behov. Enligt Hewett (2001) utgör detta synsätt ett 
fundament för filosofin och visar på bilden av barnet som inte bara förmöget, utan också som 
huvudrollsinnehavare i sitt eget lärande. Begreppet rättigheter uttrycker att barnet är 
kompetent samt att barnet skall ges möjligheter att utvecklas. Ordet behov kan däremot tolkas 
som att det finns en brist hos barnet som den vuxne bör åtgärda (Hewett, 2001). 
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Metod 
I detta kapitel presenteras valda metoder, urval av informanter samt genomförande av 
datainsamling och analys. Därefter diskuteras uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. 
Avslutningsvis redovisas de etiska överväganden som tagits i beaktning. 
 

Val av metod 
För att svara på uppsatsens frågeställningar valdes kvalitativa intervjuer som primär källa, i 
syfte att identifiera informanternas föreställningar och upplevelser av det valda området.  
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den halvstrukturerade begreppsintervjun som en av 
flera variationer. Syftet är att klargöra begrepp eller begreppsstrukturer enligt informanternas 
föreställningar. På det viset kan man även undersöka vad som av undersökningspersonerna 
anses normalt eller typiskt inom ett visst område. Samtidigt kan intervjuaren uppmana 
personerna att beskriva vissa begrepp, vilket enligt författarna kan resultera i intressanta 
skillnader.  
 
Som sekundär metod för insamling av data valdes observation av den fysiska inomhusmiljön 
hos de avdelningar studien innefattar. Observation används ofta för att komplettera empiri 
som hämtas med andra metoder. Studiens observationer är ostrukturerade, vilket betyder att 
observationsschema ej används, däremot kan observatören anteckna nyckelord (Patel & 
Davidson, 2011). I det här fallet användes istället fotografier som stöd för minnet. 
 

Urval 
Studien genomfördes i en mindre kommun nära en större stad i norra Sverige. Fem 
informanter från tre olika kommunala förskolor intervjuades. Urvalet begränsades till 
förskollärare som arbetar Reggioinspirerat med barn i åldrarna 3-5. Valet att undersöka enbart 
förskollärare beror dels på att det är en homogen grupp med samma ansvarsuppdrag, dels för 
att det har relevans för examensarbetet som sådant.  
 
De avdelningar förskollärarna jobbar på kallas i uppsatsen ”Tuvan”, ”Mossan”, ”Solen”, 
”Vätten” och ”Björnen”. Pedagogerna på ”Tuvan” och ”Mossan” är verksamma på samma 
förskola. Ett kriterium för urvalet var att informanter som arbetar inom samma hus inte får 
ingå i samma arbetslag. Skälet till detta var att få en spridning av empirin, då informanter som 
jobbar nära varandra kan ge samstämmiga svar.  
 
Samtliga förskolors verksamheter är inspirerade av Reggio Emilia, men bara en av dem 
skriver ut det formellt. I kommunen finns totalt tio förskolor geografiskt utspridda. Studiens 
fyra förskolor ligger i tätorten och gemensamt för dem alla är att avdelningarna är 
åldersindelade. Två av förskolorna är förhållandevis nybyggda med en Reggio Emilia-
inspirerad verksamhet i åtanke, medan de andra två byggdes på 1970- respektive 1990-talet.  
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Genomförande 

Genomförande av intervju   
I den halvstrukturerade intervjun skrivs i regel ett manus som fungerar mer som en guide som 
följs mer eller mindre strikt (Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke formulerade jag 
inledningsvis sju övergripande intervjufrågor utifrån uppsatsens tre frågeställningar. 
Intervjufrågorna berörde de olika begrepp jag ville utreda, och grupperades efter respektive 
frågeställning. Därefter formulerade jag underfrågor som var mer fria och omformulerbara. 
Eftersom jag ville ha beskrivande och utvecklade svar valde jag att använda så många öppet 
formulerade frågor som möjligt. Jag funderade också över hur jag skulle kunna ställa 
spontana följdfrågor utanför intervjuguidens frågor. Intervjuguiden presenteras i bilaga 1. 
 
För att säkerställa att mitt ärende verkligen skulle nå dem det berör tog jag först direkt kontakt 
med informanterna via telefon och förklarade mitt ärende mer informellt. En av informanterna 
ville ha frågorna skickade till sig i förväg, därför erbjöds samtliga detta. Jag poängterade 
också att det var förskollärarens upplevelser och arbetssätt jag ville undersöka och att de 
därför inte skulle känna krav på att läsa in sig eller fundera över svaren som ”rätt” och ”fel”. 
Varje informant med respektive förskolechef fick även en skriftlig förfrågan skickad till sig, 
där jag kort beskriver uppsatsens syfte samt de forskningsetiska principer jag utgått från. Se 
bilaga 2. 
  
För att kunna fokusera på intervjudeltagaren och vårt samspel valde jag att spela in 
intervjuerna med en surfplatta. Jag använde mig av en enkel gratisapplikation vars 
ljudupptagningsförmåga och ljudkvalitet testades i förväg. Under intervjuerna försökte jag 
koncentrera mig på att lyssna och ta in vad informanten berättade. Jag använde mig bland 
annat av speglingar som samtalsmetod, vilket innebär att intervjuaren sammanfattar och 
omformulerar det informanten sagt. De medförde att informanten många gånger preciserade 
sig. Speglingarna gav också många spontana och naturliga följdfrågor. Spegling kan också 
vara ett sätt att få den intervjuade att hålla fast vid ämnet (Johansson & Svedner, 1998). 
 
Ett problem med intervjuerna var att begränsa tidsåtgången. Jag hade medvetet försökt att 
begränsa antalet frågor för att inte ta för mycket tid i anspråk från informanterna. Jag var noga 
med att fokusera på de begrepp som var relevanta för undersökningen, men det var svårt att 
styra intervjuerna eftersom jag ville undvika att avbryta informanten.  
 

Genomförande av observation 
Efter varje intervju genomfördes en kort ostrukturerad observation av den avdelning 
informanten arbetar på. Informanten visade och berättade om miljön och materialet, men 
också vilka tankesätt och syften som funnits bakom valen av möblering och erbjudet material. 
Jag fotograferade med surfplattan och var mycket noga med att inte få med några barn på bild. 
Jag valde att inte anteckna under observationen, dels för att kunna koncentrera mig på miljön 
och vad informanten berättade, dels för att det hade varit otympligt och tidskrävande. Att 
fotografera med surfplattan var behändigt eftersom jag kunde använda ett och samma verktyg 
vid både intervju och observation.  
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Bearbetning av insamlad data/analysmetod 

Intervjuerna 
Allra först transkriberades intervjuerna, dock inte helt ordagrant då tidsramen inte tillät detta. 
Bearbetningen genomfördes utifrån vad Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som 
meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonernas uttalanden dras samman till en 
kort, kärnfull beskrivning av huvudinnebörden. Först läste jag igenom intervjuerna en och en 
för att skapa mig en helhetsbild. Därefter plockade jag ut meningsenheterna och formulerade 
teman utifrån dem. Därefter kontrollerade jag att meningsenheterna svarar mot uppsatsens 
syfte, och till sist fogade jag samman intervjuernas teman som en beskrivande text. 
 

Observationerna 
Efter varje genomförd observation skrev jag med stöd av fotografierna en kort 
sammanfattning över vad jag sett och vad informanterna berättat. Flera informanter gav under 
intervjuerna olika exempel, relaterade till avdelningens inomhusmiljö. Efter intervjun fick 
informanterna därför möjlighet att utveckla sina resonemang samtidigt som de förevisade 
avdelningen. Det innebär att observationerna är kopplade till vissa delar av intervjuerna. Då 
observationernas syfte var att stärka den empiri som inhämtats under intervjuerna, 
genomfördes den slutgiltiga bearbetningen efter det att intervjuresultaten bearbetats.  
 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Två av informanterna har varit handledare under min verksamhetsförlagda utbildning, vilket 
kan påverka uppsatsens trovärdighet. Detta vägdes mot det faktum att de båda dels har lång 
erfarenhet av att arbeta Reggioinspirerat, och dels är drivande i respektive förskolas 
pedagogiska utveckling. En annan faktor som kan påverka uppsatsens trovärdighet är att jag 
har arbetat på två av förskolorna. Detta kan ha påverkat det redovisade resultatet, men är 
något jag har haft i åtanke vid bearbetning och analys.  
 
Eftersom intervjuerna innehöll många fritt formulerade och spontana frågor, är det inte säkert 
att samma resultat skulle nås med en annan intervjuare. Den halvstrukturerade kvalitativa 
intervjun kan dock leda till ett djupare och mer nyanserat resultat (Johansson och Svedner, 
1998). Det faktum att informanterna fick intervjufrågorna skickade till sig i förväg, kan ses 
som problematiskt i fråga om studiens tillförlitlighet. Med tanke på att förskollärarna kan ha 
förberett sig utifrån litteratur eller kollegor, finns det risk att de omedvetet formulerat sina 
svar annorlunda. Därtill kan informanterna ha ägnat olika lång tid till att förbereda sig inför 
intervjuerna. Det kan diskuteras huruvida resultatet hade blivit detsamma om intervjufrågorna 
hade varit okända för samtliga informanter. Att samtliga informanter erbjöds tillgång till 
frågorna är ett försök till att öka undersökningens tillförlitlighet, då empirin har samlats in 
med så likvärdiga förutsättningar som möjligt. 
  
Observationerna genomfördes inte heller på helt lika villkor, då de var ostrukturerade i sin 
karaktär. Varje observation har dock kopplats till innehållet i föregående intervju på så sätt att 
informanten har kunnat visa och återkoppla till det som berättades i intervjun, vilket också 
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inneburit en möjlighet att fördjupa min förståelse av informantens svar. På så sätt stärker 
observationen den information som inhämtades under intervjun, och bidrar till en större 
tillförlitlighet. 
 

Etiska överväganden 
Uppsatsen har sin grund i vetenskapsrådets sammanställning av forskningsetiska principer. De 
fyra principernas syfte är att konkretisera individskyddskravet: 
 

Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 
insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk 
eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.  (Vetenskapsrådet, 2002)  

 
Vidare ska dessa etiska överväganden hjälpa forskaren balansera mellan individskyddskravet 
och forskningskravet – bedriven forskning ska hålla hög kvalitet och handla om väsentliga 
frågor (Vetenskapsrådet, 2002). De förskollärare som deltog i studien blev informerade om de 
forskningsetiska principer jag tagit i beaktning, dels genom e-post och dels muntligt strax 
innan intervjun.  
 
För det första informerades intervjupersonen om forskningens syfte, att deltagandet sker på 
frivillig basis samt att informanten när som helst kan avbryta intervjun. Detta i enlighet med 
informationskravet. För det andra betonades, enligt samtyckeskravet, att informanterna har rätt 
att avgöra om, när och hur de skall delta. För det tredje klargjordes i enlighet med 
konfidentialitetskravet att deltagarna anonymiseras så att enskilda människor inte kan 
identifieras. Uppgifter såsom ljudupptagningar och fotografier kommer att förvaras på så sätt 
att ingen obehörig kan ta del av dem. Ovan nämnda material kommer också att förstöras efter 
uppsatsens färdigställande. För det fjärde har nyttjandekravet beaktats då deltagarna 
informerades om att ljudupptagningar och fotografier endast kommer användas i 
forskningssyfte.  
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Resultat och analys 
Resultatet presenteras i tre avsnitt med efterföljande delanalyser. Avsnitten utgörs av 
uppsatsens frågeställningar och innehåller underrubriker med utgångspunkt i de teman som 
upptäcktes vid bearbetningen av empirin. 
 

Hur förskollärarna tolkar den teoretiska Reggio Emilia-filosofin i arbetet 
med att skapa den fysiska miljön och hur ser det ut i praktiken 

Informanternas beskrivningar av Reggio Emilias filosofi 
Den mest framträdande synen hos de intervjuade förskollärarna är att Reggio främst handlar 
om synen på människan och inte minst barnet. En informant beskriver filosofin som en 
politisk åskådning, att den är socialistisk med tonvikt på barnets rättigheter. Samma pedagog 
utvecklar resonemanget om Reggio Emilias socialistiska prägel och synen på mångfald och 
olikhet. Hen reflekterar över socialism som en i grunden kollektiv tanke, men att Reggio 
Emilia-filosofin även mycket starkt ser till individen. Informanten menar att man i Italien 
hade sett konsekvenserna av att aldrig våga ifrågasätta och gå emot den stora massan.  
Samtliga informanter betonar vikten av självständighet, dels att barnet ska våga uttrycka egna 
åsikter och stå fast vid dem, och dels att barnet på egen hand ska kunna röra sig i miljön och 
använda material. Man beskriver barnen som rika och kompetenta med ett inre driv att 
utforska omvärlden. Miljöns tillgänglighet och anpassning till barngruppen anses främja 
lärandet.  
 
Tre pedagoger berättar att de främst tilltalas av synen på olikheter som något berikande. Det 
är inte bara acceptabelt att vara annorlunda, utan till och med något eftersträvansvärt. 
Informanterna menar också att olikheter medför en större variation i verksamheten, eftersom 
alla människor lär sig på olika sätt. En intervjuperson pekar också på att även pedagogerna 
ges möjlighet att uttrycka sig på individuella sätt inom olika områden. 
 

Det här att olikheter främjar utveckling… Det tror jag är den största personliga förändringen. Att 
vi vuxna ska få vara olika. Och att barn får sticka ut. (Förskollärare på avd. Solen) 

 

Tre av de intervjuade beskriver begreppet de hundra språken som ett uttryck för barns 
olikheter, men också en väg för barnen att ta in kunskap på olika sätt. Barnet anses äga rätt att 
uttrycka sig genom skapande, därför måste varje barn erbjudas många språk för att hitta sitt 
speciella uttryckssätt. 
 
Alla informanter menar att mycket av Reggio Emilias filosofi återkommer i den svenska 
läroplanen, dock betonar tre av dem att filosofin inte är en färdig metod som går att kopiera 
från ett ställe till ett annat. De menar att förutsättningarna är mycket olika i Sverige och 
Italien.  
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Förr och nu 
De tre förskollärare med längst erfarenhet i yrket beskriver den förändring de upplevt genom 
åren. Två har varit yrkesverksamma i 34 år och en i 17 år. De menar att den största skillnaden 
utgörs av arbetssättet att jobba i mindre grupper. Tidigare skulle hela barngruppen göra 
samma aktivitet vid samma tidpunkt, var aktivitet hade sin speciella veckodag. De upplever 
att barnen inte gavs samma utrymme att mötas i mindre sammanhang, inte heller möjlighet att 
samarbeta i olika gruppkonstellationer. Den vuxne hade därför inte heller lika stor möjlighet 
att följa barnens resonemang och utmana dem att utveckla nya kunskaper och färdigheter.  
 
Dessa förskollärare menar att deras roll som pedagoger ändrats. Nu fokuserar de aktivt på att 
låta barnen ställa frågor och därefter själva upptäcka eller resonera sig fram till svar. Tidigare 
var förhållningssättet av en mer undervisande karaktär, där den vuxne tog mycket plats och 
barnen gavs få tillfällen att själva reflektera. En informant menar att den tidigare 
förskoletraditionen innebar att alla pedagoger skulle ha exakt lika arbetsuppgifter. Ingen fick 
sticka ut genom att till exempel ansvara extra för skapande i lera. Idag upplever informanten 
att varje pedagog tillåts göra det den är intresserad av. 
 
En annan informant pekar också på bristen av kontinuitet för barnen i det gamla arbetssättet. 
Då kunde till exempel en skapandeaktivitet begränsas till en förmiddag i veckan, medan 
barnen idag har möjlighet att fortsätta sitt arbete senare under dagen. Informanten menar att 
dagens mer flexibla förhållningssätt medför att barnen kan inspirera varandra och spinna 
vidare på ett annat sätt. 
 

Att ständigt utvecklas 
Förskollärarna i undersökningen ger uttryck för att det förhållningssätt de arbetar efter innebär 
att de utvecklas i sina yrkesroller. De upplever att de får nya insikter varje dag i samspelet 
med barnen och kollegorna. En informant menar att en förskollärare aldrig kan bli färdig, och 
att det alltid finns lärdomar att dra. Förskollärarna värjer sig mot ”det gamla sättet” att arbeta, 
att genomföra samma aktiviteter i samma fysiska miljö år efter år, oavsett barngrupp.  
 

Att ständigt få vara själv i en utveckling också, tillsammans med barn och andra pedagoger. Det 
är nog det roligaste. Man fastnar inte, man blir inte en sådan där gammal tråkig som gör varje 
sak om och om och om igen.  ”Men nu får vi… nu får vi 3-åringar, nu gör vi det här igen!” Där 
hamnar man aldrig, utan man utgår ifrån barnen och, ja… man utvecklas. Tillsammans.[…] 
Annars skulle jag nog inte brinna för mitt arbete som jag gör idag. (Förskollärare på avd. Vätten) 

 

Användandet av miljön som den tredje pedagogen 
 

Kanske just för att den är så föränderlig som den är, och så anpassad som den är. […] Jag kan 
inte tänka mig något annat sätt att jobba! Miljön är självklar och den fungerar. (Förskollärare på 
avd. Björnen) 
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Tre av de intervjuade ser den fysiska miljön som ett verktyg för att stärka barnens 
självförtroende. De låga stolarna och borden samt det lättåtkomliga materialet medför att 
barnen får känna sig kompetenta. Miljön har enligt dessa pedagoger en viktig roll i 
förhållningssättet genom att barnen ges möjlighet att möta varandra och ta ansvar för sig 
själva och sin omgivning. En informant menar att miljön måste vara estetiskt tilltalande för 
barnen. Miljön som tredje pedagogen utgör enligt två informanter också en del i att underlätta 
deras eget arbete. Genom att barnen blir självgående frigörs tid som pedagogerna annars 
skulle behövt lägga på att plocka fram och undan material, tid som de nu kan lägga på 
samspelet med barnen. 
 
Tre av de intervjuade framhöll också hur miljön är en fördel när avdelningarna är 
åldersindelade. De yngre barnen har större behov av närhet och kontakt med vuxna, därför 
kan miljön på de avdelningarna upplevas som avskalad. Det erbjuds inte heller lika stor 
mångfald av material som hos de äldre barnen. En förskollärare beskriver att platsen ska inge 
de äldre barnen den trygghet som den vuxne kanske tidigare utgjorde genom att finnas nära. 
De ska kunna befinna sig i ett utforskande eller en lek utan att den vuxne är i deras 
omedelbara närhet. En annan förskollärare är inne på samma spår, att det ska finnas en ”röd 
tråd” genom alla avdelningar på huset. Den fysiska miljön ska vara igenkännande för barnen. 
En av de informanter som jobbar med tre- fyra åringar beskriver hur barnen växer i miljön 
och vågar göra självständiga val:  
 

Till exempel såg vi i höstas, åtta barn som följde mig överallt. Ju yngre barn, ju närmare vill de 
vara vuxna. Bara genom att vara tydlig med miljön… de vet vad som förväntas i det rummet. 
”Här kan jag göra det här” Det ska vara solklart. Efter ett par månader kunde barnen välja att 
vara två-tre barn i olika vrår. De är inte beroende av oss. Då är det ett jättestort verktyg för oss 
pedagoger. (Förskollärare på avd. Mossan)  

 

Synen på barn i den fysiska inomhusmiljön 
Samtliga förskollärare anser att den fysiska miljön ska vara flexibel genom att utgå från vad 
som lockar och intresserar barnen i dagsläget. Man ser till barnens behov, men poängterar 
också att de ska vara fria och självständiga i miljön. Den genomgående barnsynen präglas av 
en tilltro till barnets förmågor. Om ett rum eller en plats inte ”fungerar” beror det på att miljön 
inte är tillräckligt anpassad efter barngruppen, snarare än att problemet ligger hos barnen.  
 

Vår bygg funkade inte. Vi slet oss i huvudet, varför får vi inte till det? Det är ett för stort rum, 
men vi ville inte flytta den. Jag tog chansen en eftermiddag med få barn, styrde om lite möbler. 
Tänkte om. Och de senaste månaderna har vi haft en helt annan fri lek där. Det blev något annat. 
SÅ häftigt! (Förskollärare på avd. Mossan) 

 

Att sätta gränser i miljön 
Samtliga informanter poängterar att den fysiska miljön dels måste ha förhållningsregler, dels 
vara ordentligt introducerad av pedagogerna. Om barnen vet vilka ramar som gäller, har de en 
trygg riktlinje och kan ägna sig åt görandet istället för att testa gränser.   
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Miljön är beroende av förhållningssättet och tvärtom. (Förskollärare på avd. Vätten) 

 

Den tydligaste förhållningsregeln, som gäller på samtliga undersökta avdelningar, är att 
barnen själva städar undan lekmaterial de använt. Man använder uttrycket ”att avsluta” eller 
”göra avslut”. Det huvudsakliga syftet bakom avslutandet är att platsen ska se inbjudande ut 
för de barn som kommer sedan. Tre informanter uttrycker att de ibland är tveksamma över hur 
tillåtande de är eller bör vara. Det finns en önskan om att inte behöva vara begränsande eller 
strikt. Samtidigt pekar de på det ohållbara i att alla barn alltid får göra som de vill. Samma tre 
förskollärare menar också att materialet bör användas till det som är avsett. På dessa 
avdelningar tillåter man i regel inte barnen att flytta runt möbler i rummet, utom till exempel 
dynor eller stolar. 
 

Att vara tillåtande i miljön 
De två förskollärare som jobbar på samma förskola tillåter barnen att flytta om löst material 
samt mindre möbler, om barnen kan motivera att det behövs i leken. Samtidigt är 
pedagogerna noga med att påminna om att avsluta och återställa materialet till dess 
ursprungliga plats. Två informanter beskriver miljön som tillåtande i sig, tack vare att allt 
befinner sig i barnens höjd. En tredje menar att valet av lekmaterial, och hur tillgängligt det 
är, avgör hur mycket frihet barnen kan ges.  
 
En annan aspekt på tillåtande är, enligt förskollärarna, barnens möjlighet att göra olika val 
ifråga om plats och aktivitet. En informant berättar att hen ofta ställer sig frågan ”säger jag nej 
till barnen per automatik?” och påminner sig därmed om att föra dialog med barnen. En annan 
förskollärare känner att hen ofta vill vara mer tillåtande, exempelvis när barnen har stort 
rörelsebehov. Lokalernas utformning och barnens säkerhet måste gå före visionen att vara 
tillåtande. 
 

Analys 
Det största gemensamma draget i studien är att samtliga informanter sammanfattar Reggio 
Emilia-filosofin som en slags människosyn. Informanterna tolkar detta som att sätta barnet 
och dess rätt att uttrycka sig i första rummet samt att värna barnets möjligheter till att vara 
autonomt. Den synen är helt i linje med Reggio Emilias filosofi, inte minst vad gäller den 
demokratiska grundtanken (Barsotti, 1997; Fraser & Gestwicki, 2002). Man vill att barnet ska 
ges möjligheter att framföra åsikter, men också uttrycka sina behov. Uppfattningen om 
filosofin som i grunden socialistisk är något som även Wallin (1996, 1998) samt Fraser och 
Gestwicki (2002) delar. Den informant som uttryckte detta problematiserade även Reggio 
Emilias syn på individen i förhållande till den socialistiska tanken om kollektivism. Att detta 
var en konsekvens av den tidigare fascistiska regimen är också något som belyses av Fraser 
och Gestwicki (2002). De menar att man i Reggio Emilia insett det farliga med den stora 
massan som lyder utan att ifrågasätta, och utifrån det dragit lärdom. 
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Åsikten att olikheter berikar är också framträdande hos förskollärarna. Inom Reggio Emilia 
finns en tradition av att värna mångfalden. De hundra språken erbjuds därför att vi är så olika 
som individer, vilket också är något Barsotti (1997) menar. Jonstoij och Tolgraven (2001) 
beskriver de hundra språken som ett sätt att kommunicera, men också ett sätt att förstå och 
lära. Detta är också en uppfattning som delas av tre informanter. I likhet med Jonstoij och 
Tolgraven (2001), menar också samtliga förskollärare att den svenska förskolans läroplan 
innehåller flera gemensamma drag med Reggio Emilias filosofi, särskilt vad gäller synen på 
barnets olika sätt att uttrycka sig. Medvetenheten om Reggio Emilia-filosofin som just ett 
förhållningssätt som inte går att överföra från en plats till en annan stämmer överens med vad 
Barsotti (1997) samt Fraser och Gestwicki (2002) beskriver. 
 
De förskollärare med längst yrkeslivserfarenhet menar att de som pedagoger kan 
uppmärksamma barnen på ett annat sätt än tidigare, i och med att mindre grupper eftersträvas. 
De upplever också att de med ett Reggioinspirerat förhållningsätt kan utveckla och följa upp 
barnens lärande och utveckling. Från att tidigare haft en undervisande roll, låter nu 
pedagogerna barnen få utrymme att resonera sig fram till lösningar istället för att den vuxne 
ger alla svar, vilket stämmer med bilden av barn och pedagoger som forskare och medforskare 
(Barsotti, 1997; Jonstoij & Tolgraven, 2001; Wallin, 1996). Den Reggio Emilia-inspirerade 
verksamheten präglas av oförutsägbarhet, eftersom pedagogen ständigt bör vara öppen för 
förändringar på alla plan. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att ovissheten kan kännas 
obehaglig, men att det också går att hitta en känsla av äventyr och förväntan. Förskollärarna i 
undersökningen ger intrycket av en glädje i det oförutsägbara och att flexibiliteten innebär 
större utveckling för den egna yrkesrollen.  
 
Hos studiens deltagare framgår två syften med att använda miljön som den tredje pedagogen. 
För det första medför den barnanpassade och tillgängliga miljön att barnet ökar sin tilltro till 
sig självt. Malaguzzi menar att förutom att se barnet som rikt, måste vi också behandla det 
som rikt (Wallin, 1996). För det andra innebär den en avlastning för pedagogerna, vilket kan 
jämföras med hur Lenz Taguchi (1997) och Mårtens (2015) förklarar uttrycket ”miljön som 
den tredje pedagogen”. Enligt dem är miljön ursprungligen tänkt att vara ett stöd för 
pedagogerna på så sätt att den utgör en tredje kollega. 
 
Samtliga förskollärare menar att barn är kompetenta och har en naturlig lust att utforska samt 
att de har detta i åtanke när den fysiska miljön ska utvecklas. Att arbeta åldersindelat är något 
man hämtat från Reggio Emilia och det anses vara en förutsättning för att erbjuda en 
barngruppanpassad miljö. Tre informanter belyser hur den åldersanpassade miljön också 
tillgodoser barns behov i olika åldrar. De yngre barnen behöver trygghet genom den vuxne, 
medan de äldre barnen i allt större utsträckning blir självständiga. I takt med att barnen blir 
äldre, tillförs nya utmaningar i miljön. Wallin (1998) betonar vikten av att tillgodose de 
yngsta barnens behov av närhet till en vuxen. Hon pekar också på den fysiska miljöns 
betydelse för ett litet barn, då det befinner sig i ett annat sorts utforskande än det äldre 
förskolebarnet. 
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Den fysiska inomhusmiljön ska enligt studiens förskollärare utgå från barnen och kunna 
förändras utifrån vad de intresseras och lockas av. Om leken inte fungerar eller uteblir, ser 
man det som att det är miljön som behöver bearbetas, inte barnen. Det är också något som 
beskrivs av Åberg och Lenz Taguchi (2005), som menar att en plats som inte intresserar 
barnen ofta inte leder till någon konstruktiv lek eller aktivitet. Strandberg (2009) pekar också 
på vikten av att kunna förändra i den fysiska miljön. Det bidrar till att utveckla den kreativitet 
Vygotskij beskriver som drivkraft för innovation och utveckling (Vygotskij, 1995). I likhet 
med forskning och litteratur om Reggio Emilia, ser förskollärarna på barnet som den främsta 
aktören i sitt eget lärande (Wallin, 1998, 1996; Wehner-Godée, 2011; Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). Informanterna har också uppfattningen att barnet även utvecklar kunskap hos andra 
barn och att samspelet i sig innebär fortsatt lärande, vilket är grundsynen i Vygotskijs 
sociokulturella teori (Strandberg, 2009). 
 
Förhållningsregler i inomhusmiljön är något som samtliga informanter förordar, samt vikten 
av att förmedla dessa till barnen. Att återställa platsen som den var när barnet kom dit är 
vikigt för att miljön ska vara lustfylld för hela gruppen, vilket också beskrivs av Pairman och 
Terreni (2001) som menar att material bör placeras på ett estetiskt tilltalande vis. Wallin 
(1998) menar att barnet också skapar en mental struktur när det får ta ansvar för att material 
sorteras in på rätt ställe. Det finns en strävan hos informanterna att vara tillåtande, och vissa 
känner en osäkerhet över hur frihet och begränsningar bör balanseras. Samtidigt finns en 
medvetenhet om barns behov av tydlighet, särskilt vad gäller den fysiska miljön. En skillnad 
hos informanternas avdelningar är hur man ställer sig till att barnen flyttar material och 
möbler. Regeln att inte skjuta runt möbler eller flytta lekmaterial från en plats till en annan 
finns på tre av avdelningarna. På de övriga två avdelningarna tillåts barnen styra om möbler 
och flytta material, förutsatt att de kan motivera syftet till omflyttandet. Att kunna förändra i 
lekmiljön är något som i praktiken gör barnet till en aktör med möjlighet att påverka (Wallin, 
1996). Detta är dock något som kanske måste vägas mot vikten av att strukturera och placera 
föremål på ett tilltalande sätt (Fraser & Gestwicki, 2002; Pairman & Terreni, 2001). 
 

Förskollärarnas syn på utformandet av den fysiska miljön och vad den kan 
innebära för 3-5-åringars sociala samspel med kamrater 

Barns spontana möten 
Samtliga informanter menar att de skapar den fysiska miljön så att många små vrår kan utgöra 
mötesplatser. En menar att det bidrar till mindre grupper där alla barn kan ges utrymme att 
göra sig hörda. Vid observationerna visade informanterna exempel på hörnor för rollek, 
konstruktion, skapande etcetera. En förskollärare talar om vikten av stora och små 
mötesplatser, där olika konstellationer kan bildas. En annan ser på barns möten som kortare 
eller längre, beroende på hur platsen är utformad. En plats som är utarbetad efter barnens 
intressen medför att leken blir längre.  
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Att mötas runt ett utforskande 
Två förskollärare belyser placering av aktivitetsbord. Ett bord som står längs med väggen 
leder till att barnen sitter sida vid sida, medan ett bord placerat utåt uppmuntrar barnen att 
kommunicera och inspireras av varandra. Observationerna visar att man på alla avdelningar 
haft detta i åtanke, det finns till exempel små fristående kvadratiska arbetsbord eller 
rektangulära ut från väggen. På två av studiens avdelningar förekommer även längre 
väggfasta arbetsytor av arbetsbänkskaraktär. En annan informant återkommer till vikten av 
miljöns estetiska framtoning, att det vackra och enkla lockar till att jobba med ett visst 
material. Samtliga förskolor i undersökningen arbetar med långtgående projekt inom olika 
teman, till exempel vatten, träd eller ljud. Förskollärarnas ambitioner är att projektet ska vara 
synligt i inomhusmiljön. Två av dem anser att det ska synas i varje rum, vilket också visade 
sig i observationerna.  
 

Barn lär varandra 
De två pedagoger som jobbar på samma förskola berättar att barnen inte måste vara med på 
alla aktiviteter. Först kanske barnet säger nej, nästa gång kanske det iakttar, för att nästa gång 
prova på själv. Barnet har därmed inspirerats av kompisarna. Tre av informanterna tycker 
också att det är viktigt att uppmuntra barnen att hjälpa varandra, genom att till exempel 
instruera en kompis som förut aldrig jobbat med datorn. Observationerna visar att fyra 
avdelningar har barndatorer, på samtliga ställen finns det två sittplatser framför datorn. Under 
intervjun med förskolläraren på avdelningen Mossan ställdes frågan ”Kan man säga att vid till 
exempel datorn kan det vara avgörande att sätta fram två stolar istället för en?” 
 

Ja, alltid så! Över huvud taget i miljön – aldrig ensam. Men man kan välja att gå ur och gå och 
jobba själv någonstans. Men man ska alltid kunna vara tillsammans.  
Det finns aldrig en stol. (Förskollärare på avd. Mossan) 

 

Materialets betydelse 
Alla pedagoger menar att materialet är viktigt för att skapa mening för barnen, att de lockas av 
det som intresserar dem. En informant poängterar också att ett ”ofärdigt” material leder till att 
barnen samspelar och kommunicerar för att hitta lösningar. En pedagog menar att mängden 
material automatiskt reglerar hur många barn som samtidigt kan vara i en vrå, genom 
exempelvis något så enkelt som två penslar vid ett staffli. Materialets placering ska vara tydlig 
och det ska vara lätt för barnen att se var olika föremål hör hemma Detta är också något som 
eftersträvas på samtliga avdelningar. Observationerna visar att man i varierande grad 
tydliggjort materialets placering, till exempel genom fastsatta fotografier i hyllplan.  
 

Analys 
Informanterna eftersträvar en fysisk inomhusmiljö med många hörnor för både större och 
mindre barngrupper, vilket också framgår av observationerna. Detta är helt i linje med vad 
Elisabeth Nordin-Hultman (2004) förordar i sin jämförande studie. Hon använder förvisso 
termen verkstadskaraktär, medan förskollärarna i denna undersökning talar om vrår, hörnor 
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och mötesplatser. Mylesand och Johansson (2007) beskriver hur placering av bord kan 
signalera individuell eller gemensam aktivitet. De menar att ett fristående fyrkantigt bord 
skapar möten och samarbete, men att det inte heller är fel att erbjuda ett bord ståendes med 
långsidan längs väggen. Det hela handlar om platsens och aktivitetens syfte. 
 
Studiens utgångspunkt var den möblerade fysiska miljön, tillsammans med utsmyckningar. 
Jag valde medvetet att inte fokusera på ”löst” material som exempelvis byggklossar. I 
intervjuerna framkom dock att pedagogerna ständigt återkommer till det erbjudna materialet, 
till exempel konstruktionsmaterial i bygghörnorna, skapandematerial i ateljéerna samt allmänt 
material att utforska. I likhet med Nordin-Hultman (2004) betonar flera förskollärare att 
materialet är av vikt för hur länge barnen ska stanna i aktiviteten och mötet med andra. Att 
välja bort redan färdiga leksaker bidrar till att barnen måste hitta andra mer kreativa lösningar, 
ofta med hjälp av ett konstruktionsmaterial. Det leder till att barnen måste samarbeta för att 
lösa problemet och därmed bidrar miljön till ett socialt samspel. Strandberg (2009) använder 
termen interaktionell aktivitet för att beskriva olika former av samarbete. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv utgör interaktionell aktivitet den främsta förutsättningen för en pedagogisk 
atmosfär. 
 
Inomhusmiljöns estetsiska framtoning anses viktig, även om informanterna uttrycker det på 
olika sätt. Synen på det vackra och tilltalande som en följd av en tydligt organiserad miljö är 
något som känns igen från Pairmans och Terrenis (2001) resonemang, där estetik och 
funktionalitet ges samma dignitet. Den estetiskt tilltalande miljön är något som eftersträvas av 
förskollärarna. Det är också något som anses vara Reggio Emilia-filosofins främsta 
kännetecken (Fraser & Gestwicki, 2002). Studiens förskollärare menar att de utformar miljön 
efter barnens intressen och vilka vändningar dessa tar. Genom att arbeta processinriktat med 
teman menar förskollärarna att barnen kan mötas över saker de upplever som meningsfulla. 
Mötet, eller det sociala samspelet, ses som betydelsefullt för barns utveckling och lärande, 
vilket även stämmer överens med det sociokulturella perspektivet. Det sociala samspelet är ur 
den aspekten avgörande för barns motivation att lära (Dysthe, 2003; Strandberg, 2009). 
 
Exemplet med de två stolarna framför datorn visar att det finns en medvetenhet hos 
förskollärarna om hur miljön kan signalera samarbete, i det här fallet genom att erbjuda två 
sittplatser istället för en. Att utgå från att barn kan lära varandra är något som känns igen från 
Vygotskijs tankar om utvecklingszonerna (Dysthe, 2003; Strandberg, 2009). Den som hjälper 
barnet att nå sin maximala kapacitet behöver inte vara en vuxen, utan en mer erfaren eller 
kunnig kamrat. När det står två stolar vid en dator faller det sig naturligt att barnen instruerar 
varandra. 
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Möjligheter/hinder förskollärarna upplever i arbetsprocessen med att 
utforma miljön 

Pedagogisk dokumentation som verktyg 
Samtliga förskolor i studien använder sig av pedagogisk dokumentation i högre eller lägre 
grad. Förskollärarna beskriver hur de observerar och dokumenterar, bland annat genom att 
filma eller fotografera, men de är också medvetna om att den kollektiva reflektionen är vad 
som gör dokumentationen pedagogisk. Tre informanter känner att de inte kan arbeta med 
pedagogisk dokumentation i den utsträckning de önskar. En förskollärare berättar att man på 
den förskolan i dagsläget inte har någon möjlighet att använda sig av detta verktyg, eftersom 
det inte finns tidsutrymme att mötas för reflektion. 
 

Fördelar med pedagogisk dokumentation 
Fyra förskollärare upplever att den pedagogiska dokumentationen innebär att barnets lärande 
blir synligt och att pedagogen ser sin egen del i lärandet. Genom den gemensamma 
reflektionen kan kollegor lättare ge konstruktiv kritik till varandra. Tre informanter beskriver 
att miljön är relevant att ta i beaktning vid dokumentationen, till exempel vad barnen gör på 
en specifik plats och vilka de samspelar med. Samtliga förskollärare använder 
väggdokumentation, främst i syfte att återkoppla till barnen själva. Studiens observationer 
visar att den oftast förekommande typen av väggdokumentation utgörs av barnens egna alster, 
främst de som skapats i samband med ett projekt eller tema. 
 

Resurser 
Kommunen har i en stor IT-satsning under de senaste åren tilldelat varje förskola lärplattor 
och väggfasta digitala projektorer. Alla pedagoger berättar att de på något sätt arbetar med 
lärplattorna. Två nämner speciellt att plattorna utgör ett mycket bra verktyg för observation. 
Det är lätt att fotografera eller filma för att sedan bearbeta eller presentera för någon annan, 
till exempel för arbetslaget eller vid ett utvecklingssamtal. Samtliga informanter berättar att de 
fått fortbildning inom olika delar av Reggio Emilias förhållningssätt, bland annat genom 
kurser, nätverksträffar och studiebesök. Tre av informanterna berättar att de fått handledning 
av kommunens pedagogista2, men att de upplever att stödet minskat då tjänsten dragits ner till 
halvtid.  
 

Bristande resurser för pedagogisk dokumentation 
Informanterna upplever svårigheter med att hitta tid för genensam reflektion i arbetslaget. Två 
av förskollärarna berättar att den pedagogiska dokumentationen fått stå tillbaka som en följd 
av tidsbrist och brist på utbildade förskollärare. Några uttrycker att de tekniska verktygen 
finns – men att tiden saknas. En annan förskollärare menar att behärskande av pedagogisk 
dokumentation kräver såväl utbildning som ständig övning. En faktor som framhålls av två 
förskollärare är otillräcklig kontinuitet i personalen. Det är för stor rotation för att arbetslagen 
ska hinna diskutera gemensamma förhållningssätt. Olika personer uppfattar pedagogisk 
                                                           
2 Pedagogisk handledare som hjälper förskolepedagogerna att utveckla verksamheten utifrån nya perspektiv. 
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dokumentation på olika sätt, vilket enligt de två informanterna kan medföra en brist på 
samsyn. Samtliga informanter menar att barngrupperna har ökat i storlek under de senaste 
åren. De upplever att det blir allt svårare att arbeta med annat än det som måste prioriteras 
enligt förskolans uppdrag. Fyra av fem förskollärare uttrycker dåligt samvete för att 
pedagogisk dokumentation inte genomförs i större utsträckning. 
 

Men just att skriva ner, dokumentera och analysera, det är… vi hinner inte riktigt med det, 
faktiskt.  Det är det ärligaste svaret. (Förskollärare på avd. Björnen)  

 

Vi har ju fina verktyg, Ipads. Men man ska hinna gå igenom materialet också. (förskollärare på 
avd. Mossan) 

 

Vi har fått lärplattor att dokumentera med, men vi hinner inte reflektera, det blir ingen 
pedagogisk dokumentation. (Förskollärare på avd. Solen) 

 

Bristande resurser för att utveckla den fysiska miljön 
Tre informanter menar att det största hindret är en alltför låg budget och att de ständigt måste 
prioritera att åtgärda sådant som är trasigt. Samtliga förskollärare berättar att de hittar kreativa 
lösningar genom att tillverka mycket själva och improvisera, vilket bekräftas av 
observationerna. Två av informanterna berättar att de ibland gör detta på sin fritid. Två pekar 
återigen på de ökande barngrupperna. Antalet barn har blivit större än vad avdelningarna är 
byggda för, därför måste möbleringen anpassas efter detta.  Fyra informanter upplever att en 
stor barngrupp dessutom innebär att tiden inte räcker till att hålla miljön föränderlig. En 
förskollärare lyfter dock fram hur hindren kan vara en positiv utmaning. Då just den förskolan 
varken är anpassad efter åldersindelade avdelningar eller renoverad sedan 1990-talet, upplever 
informanten att de måste jobba med miljön mer genomgående jämfört med en Reggio Emilia-
byggd förskola. 
 

Vår förskola är inte renoverad sedan bygget 1990. Jag tycker vi har lyckats bra. […] Man måste 
jobba utefter de förutsättningar som vi har och de rumsliga förutsättningarna och materialet som 
finns. För vi har ju inte den budgeten som finns för en nyöppnad Reggio Emilia- inspirerad 
förskola. (Förskollärare på avd. Tuvan) 

 

Analys 
Undersökningens förskollärare uppvisar en medvetenhet om vad pedagogisk dokumentation 
innebär. I likhet med Lenz Taguchi (1997) och Wehner-Godée (2011) menar de att den 
pedagogiska dokumentationen per definition innebär gruppreflektion. Det finns också en 
allmän uppfattning om att pedagogisk dokumentation är något man bör använda i en Reggio 
Emilia-inspirerad verksamhet. Precis som Wehner-Godée (2011) pekar informanterna på hur 
olika fokus kan riktas mot skilda delar av verksamheten, bland annat barnen i förhållande till 
den fysiska miljön. Den pedagogiska dokumentationen är enligt dem ett användbart verktyg i 
arbetet med att utforma miljön efter barnens intressen och behov, även outtalade sådana. 
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Förskollärarnas användande av barnens alster som väggdokumentation kan direkt ledas till 
Jonstoijs och Tolgravens (2001) förklaring av de uppvisade skapelserna som både 
utsmyckning och en slags kommunikation. 
 
Samtliga informanter är nöjda med det tekniska verktyg lärplattorna utgör och det finns 
kunskaper om hur de kan användas, till exempel vid filmobservation. Även Wehner Godée 
(2011) framhåller fördelarna med att använda filmsekvenser som utgångspunkt vid 
pedagogisk dokumentation. Förskollärarna berättar också att de fått fortbildning och stöd i att 
utveckla det Reggioinspirerade förhållningssättet, men upplever att neddragningar har gjorts. 
Stor rotation på personal, brist på utbildade förskollärare samt brist på vikarier bidrar till att 
det är svårt att hitta ett förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och fysisk miljö. Större 
barngrupper medför också att pedagogerna måste prioritera det basala. Barsotti (1997) menar 
att förskolorna i Reggio Emilia håller hög pedagogisk kvalitet tack vare den rigorösa och 
genomarbetade organisation verksamheten grundas på. Den ordningen och samsynen saknas 
alltså till viss del i den kommun som undersökts.  
 
En annan bristande resurs är det ekonomiska, förskollärarna upplever att de måste tillverka 
mycket själva. Å ena sidan följer man Reggiofilosofins tradition av att återbruka möbler och 
material, vilket anses som kreativt. Detta bidrar också till den oväntade och provokativa 
inomhusmiljö som Strong - Wilson och Ellis (2007) talar om. Å andra sidan rör det sig ibland 
om oavlönat arbete på fritiden. Samtliga förskollärares grundsyn är ändå att jobba utifrån de 
resurser som finns och att göra de bästa av dem, vilket ses som både positivt och negativt. 
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Slutsatser och diskussion 
Förskollärarna uppvisar stor kunskap om filosofin som människosyn, och de är väl medvetna 
om att det inte rör sig om en färdig modell att följa rakt av. Den demokratiska inriktningen 
tilltalar förskollärarna, möjligtvis för att den har en lång tradition i svensk förskola och tillika 
finns inskriven i Lpfö98 (Skolverket, 2010). Den demokratiska grundvalen är enligt mig en 
viktig faktor för hur socialt samspel ses i svensk förskola. Här kan en jämförelse dras till den 
svenska tankemodellen om medborgarfostran i förskola och skola. Under 30- och 40-talen 
blev barnomsorgen en viktig del i byggandet av det svenska folkhemmet och precis som i 
Reggio Emilia såg man barnomsorgen som sammankopplad med kvinnors rätt att 
förvärvsarbeta. Efter andra världskriget kom den svenska förskolans och skolans roll att 
inriktas på demokratisk medborgarfostran, målet var att barnen skulle frigöras istället för att 
bindas till hemmen (Orlenius, 2001).  
 
Syftet med en allmän pedagogisk barnomsorg är detsamma i både Sverige och Italien, det vill 
säga att förankra de demokratiska grundtankarna hos folket. Enligt mig ligger skillnaden i 
varifrån initiativen kom. Medan frågan i Sverige lyftes av socialdemokraterna, ett väletablerat 
riksdagsparti, fördes kampen i Reggio Emilia av medborgarna själva. I Sverige har förskolans 
styrdokument fastslagits av staten, medan de i Reggio Emilia utarbetats av föräldrar, 
medborgare och pedagoger i daghemsråden. Enligt min mening måste barn ges möjlighet till 
socialt samspel i olika gruppkonstellationer för att utveckla förståelse för demokratin och hur 
den fungerar. För att individen ska vara delaktig i kollektiva beslut krävs att individen ingår i 
gruppen, därför menar jag att den demokratiska aspekten på pedagogisk verksamhet är 
beroende av hur man ser på barns möten med varandra. 
 
Förskollärarnas positiva inställning till återbrukande av möbler och material är något som 
känns igen i den ursprungliga Reggiofilosofin och det är också en fördel med tanke på den 
låga budgeten. En informant sammanfattade det med ordspråket ”Man tager vad man haver”. 
Även om detta är ett svenskt talesätt, beskriver det den anda som rådde i efterkrigstidens 
Reggio Emilia då de första daghemmen startades. Min uppfattning är att denna anda går hand 
i hand med Vygotskijs påpekande - att fantasi och kreativitet är en drivande samhällsfaktor 
(Vygotskij, 1995). Samtidigt anser jag att pedagogernas engagemang inte får utnyttjas i syfte 
att spara pengar. Även om vissa pedagoger har vilja och intresse av att tillverka möbler och 
material på fritiden, kan det vara problematiskt eftersom det faktiskt rör sig om obetalt arbete.  
 
Lpfö 98 uppvisar flera gemensamma drag med det Reggio Emilia-inspirerade 
förhållningssättet och det är tydligt att filosofin har influerat den svenska läroplanen, 
framförallt vad gäller synen på det utforskande barnet som erövrare av kunskap. Erkännandet 
av estetiska uttrycksformer som kommunikationssätt - vid sidan av tal- och skriftspråk - är 
också ett tecken på detta, likaså den tidigare nämnda demokratiska värdegrunden. 
Förskollärarens uppdrag beskrivs i termer som att ”stimulera, utmana, ge möjlighet att 
utveckla” et cetera, men det beskrivs sällan hur förskolläraren ska gå tillväga. Min reflektion 
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är att det - precis som Reggiofilosofin - innebär att förskolläraren ges frihet att genomföra 
uppdraget utifrån verksamhetens förutsättningar.   
 
Informanterna återkommer ständigt till att tala om materialets betydelse för barns möten runt 
lek, skapande och konstruktion. Ett ”ofärdigt” material anses uppmuntra till samarbete barn 
emellan. Jag har fått intrycket att förskollärarna inte skiljer på möblerad miljö och löst 
material. Kan en slutsats därmed dras att det inte går att särskilja möblering från material i den 
Reggio Emilia-inspirerade miljön? Enligt Vygotskij hör sociala relationer samman med plats 
(jfr situerat lärande) och material (jfr artefakter) (Dysthe, 2003; Strandberg, 2009). Barns 
samspel med varandra är enligt den sociokulturella teorin en förutsättning för lärande och 
utveckling. Mot bakgrund av detta visar resultatet att materialet har en stor betydelse för den 
fysiska inomhusmiljöns signaler till samspel. Min tolkning av detta är att material och fysisk 
miljö trots allt bör ses som en helhet. Det på förskolan erbjudna materialet och dess betydelse 
för socialt samspel ur ett sociokulturellt perspektiv är något som skulle kunna undersökas 
närmare i en senare uppsats. 
 
Är det då möjligt att skilja fysisk miljö från socialt samspel i en Reggioinspirerad 
förskoleverksamhet? Studien visar att förskollärarna planerar och iordningställer 
inomhusmiljön utifrån syftet att barnen ska mötas i olika konstellationer. De menar att lärande 
och utveckling främst sker i det sociala samspelet mellan barn, men för att denna utveckling 
skall ske på lika villkor för alla barn måste miljön uppmuntra barnen att mötas i mindre 
grupper. Platsen har enligt mig betydelse för hur det sociala samspelet utvecklas. Visst kan 
möten ske i en torftig omgivning, men det är i den genomtänkta miljön som mötena blir 
varierande och utvecklande. Jag ser barns sociala samspel som en gemensam nämnare i det 
Reggio Emilia-inspirerade förhållningssättet. Det är genom det sociala samspelet som barn, 
pedagoger och miljö förhåller sig till varandra. Samtidigt har socialt samspel inte samma 
förutsättningar att leda till lärande och utveckling om det inte äger rum i kontexten av denna 
treenighet. Studien visar att pedagogisk dokumentation upplevs som ett mycket viktigt 
verktyg för pedagogerna att se hur barnens interaktioner sker i förhållande till den fysiska 
miljön, men också för att skapa sig en uppfattning om hur den egna synen på barnet och 
miljön påverkar detta samspel (se figur 1). 
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Figur 1: Min syn på hur socialt samspel förhåller sig till barn, pedagoger och miljö samt hur pedagogisk dokumentation 
kan användas för att synliggöra detta. 

 
”Miljön som tredje pedagogen” verkar vara ett begrepp med flera bottnar och tolkningar. En 
förklaring är att miljön ursprungligen fungerade som en pedagog vid sidan av de två lärare 
som i regel fanns på varje avdelning i Reggios kommunala förskolor (Lenz Taguchi, 1997; 
Mårtens, 2015). En i Sverige mer utbredd uppfattning är att barnet och pedagogen utgör första 
och andra pedagogen, vilket också kan ses i Wallins (1998) beskrivning av ett daghem i 
Reggio Emilia. Denna diskrepans i uppfattningar bekräftas av Mia Mylesand3 via e-
postkorrenspondens (2015-04-20), som menar att olika författare och forskare har sina egna 
tolkningar. Dock ser hon själv barnet i kooperativ som en pedagog samt kollegorna som en 
annan pedagog. Följaktligen är det kollektiva samarbetet enligt henne avgörande för sättet att 
se på miljön.  
 
Varför är då trots detta den senare uppfattningen om de tre pedagogerna så utbredd? 
Möjligtvis kan ett skäl vara att tanken känns igen i Reggio Emilia-filosofins syn på barnet 
som den största aktören i sitt eget lärande. En annan orsak kan vara att den svenska förskolans 
tradition innebär att sätta barnet, och dess rätt att synas och höras, i centrum. Studiens 
förskollärare ger uttryck för en strävan efter att alltid utgå från att barnet är kapabelt att klara 
mer än vad vuxna förutsätter, detta kommer också till uttryck i den fysiska miljön.  
 
Dock är Reggiofilosofins främsta kännetecken just definitionen av filosofin som föränderlig 
och beroende av social, kulturell och historisk kontext. Det finns alltså inga givna sanningar 

                                                           
3 Mia Mylesand är förskollärare, författare och föreläsare samt arbetar som ateljerista på en förskola i Kalmar. 
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om vad som är det rätta sättet att tänka i en Reggioinspirerad verksamhet, då det är en filosofi 
som ständigt omförhandlas. Precis som Anna Barsotti (1997) - som anses vara en av de första 
som förde dessa tankar till Sverige - menar jag att Reggio Emilias förhållningssätt som sådant 
innebär både styrkor och svagheter. Det löper liten risk att fastna i pedagogiska dogmer, men 
samtidigt innebär det att vem som helst okontrollerat kan hävda tolkningsföreträde i sin 
uppfattning om filosofin. Jag skulle gärna vilja se att detta problematiseras genom vidare 
forskning om sättet Reggiofilosofin praktiseras på i olika delar av världen. Detta skulle kunna 
problematiseras genom att diskutera huruvida filosofin innebär ansvarsfrihet för de 
pedagogiska verksamheter som anammar den. 
       
Resultaten visar att de medverkande förskollärarna upplever tidsbrist och låg budget som de 
största hindren för att utveckla en fysisk inomhusmiljö som gynnar barns sociala samspel. 
Pedagogisk dokumentation ses som ett verktyg med många fördelar, framför allt i 
synliggörandet av barnens möten i miljön. Samtidigt är det ett arbetssätt som kräver både tid 
och kompetens. Min tolkning är att förskollärarna har tillgång till både fortbildning och 
tekniska hjälpmedel, men att inte alla har utrymme att utöva pedagogisk dokumentation i 
önskad utsträckning. En IT-satsning där varje förskoleavdelning ges tillgång till lärplatta 
innebär naturligtvis fördelar för verksamheten om den som pedagogiskt hjälpmedel kan 
användas fullt ut. Jag ställer mig dock kritisk till att sådana satsningar sker, med tanke på att 
studiens förskollärare känner sig begränsade av tidsbrist och ekonomi. Vad hjälper det att 
kunna filma, anteckna och fotografera när tiden inte räcker till att bearbeta materialet? Jag 
skulle vilja likna det vid att sy upp gardiner när taket läcker, vilket kanske kan vara en 
passande metafor med tanke på uppsatsens inriktning. 
 
En annan ramfaktor är bristen på utbildade förskollärare, vilket enligt min mening är en 
nationell fråga som har med förskolläraryrkets status att göra. Enligt mina egna erfarenheter 
lever uppfattningen om förskolan som en slags institutionaliserad barnpassningsverksamhet 
kvar, inte minst genom kommentarer som ”Har du gått tre och ett halvt år på universitetet för 
att lära dig byta blöjor?”. I det ljuset är det kanske naturligt att förskolläraryrket inte ses som 
attraktivt nog att satsa på.  
 
Studiens förskollärare uppvisar både engagemang och yrkeskunskap och de är insatta i vad ett 
Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt innebär. De problematiserar också hur de ska 
förhålla sig till den fysiska inomhusmiljön samt hur den kan gynna barns sociala samspel. 
Förskollärarna förmedlar en genuin strävan efter att alltid utgå från det rika barnet, som 
skapar sin egen kunskap i samspel med andra.  
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Bilaga 1 
 

 

Förfrågan om intervju 
Jag heter Maria och är förskollärarstudent vid Umeå universitet. Just nu skriver jag mitt 
examensarbete. Uppsatsens syfte är att undersöka hur man som förskollärare i en Reggio Emilia-
inspirerad verksamhet förhåller sig till den fysiska inomhusmiljön. Det jag vill ta reda på är hur man i 
praktiken jobbar med inomhusmiljöns utformning, men också vilken betydelse man anser att miljön 
har för 3-5-åringars sociala samspel. 

Därför hoppas jag att du i egenskap av förskollärare vill berätta om hur du upplever arbetet med att 
utforma förskolans inomhusmiljö. Jag skulle även vara tacksam för en kortfattad visning av er 
avdelning/hemvist eller delar av den. Om det är genomförbart vill jag också gärna fotografera miljön, 
främst för att själv minnas hur rummet ser ut. 

Intervjuerna kommer att följa forskningsetiska principer. Det innebär att allt deltagande är helt 
frivilligt och kan avbrytas. Jag kommer också att anonymisera, så att enskilda personer inte ska kunna 
identifieras. Jag kommer också att återkoppla, så att både jag och du som blivit intervjuad kan 
korrigera eller förtydliga om behov finns. Eventuella fotografier av inomhusmiljön kommer endast att 
användas i uppsatsen med förskolans tillstånd.  

Min plan är att genomföra intervjuerna någon gång under vecka 12 och 13. Tidsåtgången är max 1 
timme.  Jag vill gärna få svar senast tisdag 17/3 och därefter kan vi planera in en eventuell tid. Om 
det finns frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning 

Maria Ståhl Jonsson 
Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 
E-postadress: mast0203@student.umu.se 
 
Handledare: Gunnel Wännman-Toresson 
E-postadress: gunnel.wannman-toresson@umu.se 
TUV, Tillämpad utbildningsvetenskap  
Lärarutbildningen  
Umeå universitet 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Hur vill du beskriva Reggio Emilia-filosofin? 

-Finns det någon speciell tanke du fastnat för? 

 

 - Vad har Reggio Emilia betytt för din utveckling som förskollärare? 

- Vad har du utvecklat? 

- Vilka upptäckter har du gjort? 

 

- Hur ser du på barnet i relation till avdelningens/hemvistens inomhusmiljö? 

- När är du som pedagog tillåtande? Hur? Varför? 

- När sätter du gränser? Vilka? Varför? 

 

- Mycket inom Reggio Emilia handlar om barns möten med varandra. Hur jobbar du och ditt 
arbetslag med inomhusmiljön för att dessa möten ska ske? 

- Vad gäller oplanerade aktiviteter/fri lek? 

- Vad gäller utforskande av t ex material eller fenomen? 

- Vad gäller att barnen lär varandra? 

 

- Berätta lite om hur arbetslaget använder pedagogisk dokumentation. 

- Vilka fördelar upplever du med pedagogisk dokumentation? 

- Vilka nackdelar/hinder kan finnas med pedagogisk dokumentation? 

 

- Vilka möjligheter (fördelar) innebär den Reggio Emilia-inspirerade miljön för dig och dina 
kollegor? 

- Sett till det vardagliga arbetet? 

- Sett till själva utformandet av miljön på lång sikt? 



 

 

 

- Vilka hinder har du upplevt i arbetet med att utforma miljön? 

- Vad tror du hindren beror på? 

- Vad skulle krävas för att komma över hindren? 

-Vad skulle underlätta för dig och ditt arbetslag? 

 

 

 

 
 
 


	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar

	Definition av begrepp
	Fysisk inomhusmiljö
	Pedagog
	Reggio Emilia
	Socialt samspel


	Bakgrund
	Beskrivning av Reggio Emilias filosofi
	Förskolans inomhusmiljö
	Socialt samspel
	Barnsyn

	Metod
	Val av metod
	Urval
	Genomförande
	Genomförande av intervju
	Genomförande av observation

	Bearbetning av insamlad data/analysmetod
	Intervjuerna
	Observationerna

	Trovärdighet och tillförlitlighet
	Etiska överväganden

	Resultat och analys
	Hur förskollärarna tolkar den teoretiska Reggio Emilia-filosofin i arbetet med att skapa den fysiska miljön och hur ser det ut i praktiken
	Informanternas beskrivningar av Reggio Emilias filosofi
	Förr och nu
	Att ständigt utvecklas
	Användandet av miljön som den tredje pedagogen
	Synen på barn i den fysiska inomhusmiljön
	Att sätta gränser i miljön
	Att vara tillåtande i miljön

	Analys
	Förskollärarnas syn på utformandet av den fysiska miljön och vad den kan innebära för 3-5-åringars sociala samspel med kamrater
	Barns spontana möten
	Att mötas runt ett utforskande
	Barn lär varandra
	Materialets betydelse

	Analys
	Möjligheter/hinder förskollärarna upplever i arbetsprocessen med att utforma miljön
	Pedagogisk dokumentation som verktyg
	Fördelar med pedagogisk dokumentation
	Resurser
	Bristande resurser för pedagogisk dokumentation
	Bristande resurser för att utveckla den fysiska miljön

	Analys

	Slutsatser och diskussion
	Litteraturförteckning
	Bilaga 1
	Förfrågan om intervju

	Bilaga 2
	Intervjufrågor


