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Ett barn  
är gjort av hundra.  

Barnet har hundra språk  
hundra händer 

hundra tankar hundra sätt att tänka  
att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 

att förundras att tycka om 
hundra lustar 

att sjunga och förstå 
hundra världar 

att upptäcka  
hundra världar  

att uppfinna 
hundra världar 

att drömma fram. 
Ett barn har hundra språk 

(och därtill hundra hundra hundra) 
men berövas nittionio.  

Skolan och kulturen  
skiljer huvudet från kroppen  

 
Dikt av Loris Malaguzzi (Dahlberg & Göthson, 2005, s. 73).  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om barns 
lärande i Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vi har undersökt vad förskollärare säger om 
barns lärande, samt vilka principer de har som utgångspunkter. Vår teoretiska utgångspunkt är 
lärande ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att kunskap skapas i relation 
till miljön, omgivande personer och sammanhanget. Kunskapen i sig är föränderlig. 
Undersökningen gjordes i form av seminstrukturerade intervjuer med tio förskollärare på 
deras respektive arbetsplatser.  
 
I resultatet framgår att förskollärarna ser lärande som något ständigt pågående och utgår från 
barnens intressen samt arbetar för att sätta barnen i centrum. De har en tilltro till barnen som 
kompetenta och låter dem få utforska själva. Det förefaller som om förskollärarna reflekterat 
mycket kring barnsynen. Förskollärarna ser till barnens förmågor. Reflektion och en levande 
dialog är viktigt i utvecklingssyfte för verksamheten. Tid och inflytande ges betydelse för 
lärande. Det framkommer att de flesta förskollärarna använder dokumentation för att 
synliggöra lärandet. Flera förskollärare uttrycker att barns lärande gynnas i grupp och 
inspireras av varandra. Miljöns betydelse för lärande betonas. Den ska vara inspirerande och 
tillgänglig för att möjliggöra barnens självständighet. Flera förskollärare ser arbetssättet som 
roligt och givande. Våra slutsatser är att förskollärarnas syn på barn ligger till grund för deras 
förhållningssätt och även deras arbetssätt. De arbetar medvetet för att synliggöra lärandet för 
barnen. Förskollärarna arbetar för att stötta barnen i deras kunskapssökande samt möjliggör 
lärande för barnen genom att skapa förutsättningar i miljön. De strävar efter att miljön ska 
stimulera, inspirera barnen samt försöker anpassa miljön efter barnens intressen. I jämförelse 
med traditionella förskolor så anser vi att förskollärarnas arbetssätt skiljer sig. Vi tolkar att 
förskollärarna ger barnen mer inflytande samt anpassar arbetssättet mer efter barnens 
intressen än traditionellt, vilket påverkar lärandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: demokrati, förskola, inflytande, kompetenta barn, lärande, medforskare, 
pedagogisk dokumentation, pedagogisk miljö, Reggio Emilia 
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1 INLEDNING 
 
Under lärarutbildningens gång har vi blivit intresserade av Reggio Emilia, ett föränderligt 
arbetssätt som ursprungligen kommer ifrån norra Italien. Enligt Dahlberg, Moss, Pence 
(2001) såg grundaren Loris Malaguzzi barn som kompetenta med rik potential. Barnen ses 
som nyfikna forskare med en förmåga att ställa frågor, experimentera och upptäcka 
omvärlden (Stegelin, 2003). Barnen ska tillåtas spela huvudrollen i sitt eget liv och för sitt 
eget lärande. Barn har en naturlig vilja att undersöka, lära och skapa en förståelse för 
omvärlden. Det är viktigt för barnen att få vara aktiva när de konstruerar kunskap (Hewett, 
2001). I läroplanen för förskolan kan vi se tendenser till ett liknande förhållningssätt, att 
uppmuntra barnens egen kompetens och forskande inställning. Detta lägger grunden för 
lärande och främjar barnens självständighet. Under rubriken utveckling och lärande framhävs 
följande riktlinje: 
 

Arbetslaget skall ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till 
den egna förmågan 
                      (Lpfö 98, s. 14). 

 
Flera författare framhåller att det finns likheter mellan läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och 
Reggio Emilias förhållningssätt. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) 
konstaterar likheter och avser då i synnerhet värdegrunden. Läroplanen fokuserar på barns 
rättigheter vilket kan liknas med Reggio Emilias sätt att respektera barn. Det gemensamma 
synsättet grundar sig på demokrati och tanken om barns inflytande (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003). I Statens offentliga utredning, som ligger till grund för läroplanen i 
förskolan, nämns delar av Reggio Emilias arbetssätt, som pedagogisk dokumentation och 
utvärdering (SOU 1997:157).  
 
Den inledande dikten av Malaguzzi förknippas med barns rätt att lära på olika sätt och 
motsätter sig det traditionella arbetssättet och synen på lärande i skolan (Dahlberg & Göthson, 
2005). Dikten visar att barnen och deras olika uttryckssätt står i centrum för Reggio Emilias 
verksamhet. Hewett (2001) betonar barnens inneboende rättigheter som grund för Reggio 
Emilias arbetssätt. Hon beskriver att barnens arbete tas på allvar och respekteras av lärarna i 
Reggio Emilia. Lärarna har en delaktig roll i barnens lärande och fungerar som 
medkonstruktörer av kultur och kunskap (Hewett, 2001). Dahlberg, Moss, Pence (2001) 
framhäver att arbetssättet i Reggio Emilias förskolor har rönt stor framgång i många länder 
och att intresset har varit stort i Sveriges förskolor.  
 
I examensarbetet har vi valt att inrikta oss på lärande ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv grundat på Dahlberg, Moss, Pence (2001) beskrivning. De sammanfattar 
perspektivet som ”en socialkonstruktionistisk uppfattning, baserad på begrepp som 
konstruktion, medkonstruktion och rekonstruktion” (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, s. 183).  
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1.1 Tidigare forskning 
En begränsad inventering gjordes i Libris av examensarbeten från 2005-2007. Efter att ha 
tagit del av tidigare examensarbeten som undersökt Reggio Emilias arbetssätt, kunde vi 
konstatera att sex av dessa har fokuserat på lärande. De har belyst olika inlärningsstrategier 
inom specialpedagogik, lärares syn på inomhusmiljön, en jämförelse av tematiskt arbetssätt 
mellan Reggio Emiliainspirerade förskolor och traditionella förskolor samt lärande i 
fritidshem (Bellander, 2005; Davidsson & Wallin, 2005; Haara, Parfa, Tieva, 2006; Lillvall & 
Sahlin, 2007; Helgeson, Svensson, Williams, 2007; Skoog, 2007). Vi såg en avsaknad av 
examensarbeten som behandlat förskollärares uppfattningar om barns lärande.  
 
Några tidigare forskningsinsatser som ligger till grund för examensarbetet följer här nedan. 
Williams (2001) konstaterar i sin avhandling att barn lär av varandra. Hennes studie fokuserar 
på frågorna när, vad och hur barnen lär av varandra. Syftet med hennes studie var att 
analysera situationer och undersöka vad barn lär av varandra. Under studiens gång har 
Williams insett att hon kan lära mycket av barns kunskaper och erfarenheter. I resultatet 
beskriver Williams hur hon lagt märke till att barnen hjälper varandra och lär i många olika 
situationer. Barnen vill vara tillsammans och tycker om att lära sig av andra barn. Kamrater 
har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Hon skriver vidare att senare års 
forskning visar att barn har förmågan att ta andras perspektiv. Williams uttrycker även att små 
barn lär av varandra och trivs i varandras sällskap. För att barn ska lära så måste de uppleva 
situationen meningsfull. Resultaten visar på att vardagsaktiviteter och rutiner hör ihop och att 
dessa har stor betydelse i barns spontana lärande. Det barnen lär av varandra handlar ofta om 
att ingå i en gemenskap. Williams beskriver att resultatet i denna studie kan verka som en 
djupare förståelse av hur och vad barn lär men det kan vara svårt att generalisera därför att det 
beror på sammanhanget och miljön där barnen befinner sig (Williams, 2001).  
 
Lenz Taguchi (2000) har genomfört en undersökning om dokumentation och kooperativa 
läroprocesser i förskolan. Hon har i sin studie observerat förskollärare som inspirerats av 
Reggio Emilias arbetssätt i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi har 
hämtat sin grund för pedagogisk dokumentation i Reggio Emilias arbetssätt. Den pedagogiska 
dokumentationen används för att synliggöra barnens lärandeprocesser. Trots att 
dokumentation används i stor omfattning i svenska förskolor så hade ingen forskning gjorts 
på området tidigare (Lenz Taguchi, 2000).  
 
Stegelin (2003) har i en vetenskaplig artikel fokuserat på relevansen av Reggio Emilias 
förhållningssätt för vetenskaplig kunskap. Han har studerat tillämpning av arbetssättet i 
vetenskapligt arbete med yngre barn i USA, samt jämfört Reggio Emilias förhållningssätt mot 
de amerikanska läroplanerna. Författaren påvisar i sin studie likheter mellan dessa. De betonar 
båda vikten av att fysiskt få prova, använda händerna och ha ett utforskande synsätt till 
lärande av vetenskap för yngre barn. Slutsatsen av studien är att Reggio Emilias 
förhållningssätt om ett självständigt, nyfiket och forskande barn är det bästa i ämnet 
vetenskap för små barn (Stegelin, 2003).  
 
Nordin-Hultman (2004) har gjort en jämförande studie av den fysiska miljön på svenska och 
engelska förskolor och skolor. Hon beskriver den pedagogiska miljöns stora betydelse för 
barns konstruerande av kunskap. Hennes tidigare iakttagelser av barn i sitt arbete som 
psykolog ligger till grund för studien. De barn hon beskriver bedömdes vara i behov av 
särskilt stöd i vissa situationer medan de i andra miljöer kunde vara högst kompetenta. 
Nordin-Hultman pekar på några stora brister i svensk förskola. Traditionen hos de vuxna att 
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lyfta fram brister hos barnen, samt den homogena miljön, utan möjlighet att undersöka och 
forska. Hon påvisar sambandet mellan dessa brister och det ökade antalet barn med 
koncentrationssvårigheter Vidare önskar Nordin-Hultman att fokus ska ligga på situationer 
där barnen visar att de lär sig och skapar mening, istället för på deras brister (Nordin-
Hultman, 2004).  
 
Ett forskningsprojekt som har haft en direkt koppling till Reggio Emilias förskolor har utförts 
vid Harvard Graduate School of Education. Projektet Zero1 vid universitetet har genomförts i 
samarbete med Reggio Children2. De har undersökt barns lärande i grupp och arbetssättet med 
den pedagogiska dokumentationen (Att göra lärande synligt, 2006).  
 
Läroplanen utgör grunden för arbetet i förskolorna i Sverige och den i sin tur är inspirerad av 
Reggio Emilias förhållningssätt. Tidigare forskning har visat att barn lär av varandra och att 
miljön har stor betydelse för barnens identitetsskapande och lärande. Reggio Emilias 
arbetssätt med pedagogisk dokumentation framhålls samt att Reggio Emilias utforskande 
förhållningssätt passar bra för barns lärande i USA. Vi avser att undersöka närmare hur några 
förskollärare i Reggio Emiliainspirerade förskolor i Sverige uppfattar barns lärande.  
 

1.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om barns lärande i Reggio 
Emiliainspirerade förskolor. Vi är medvetna om att detta kan tolkas som att vi gör anspråk på 
att veta hur förskollärarna tänker. Uppfattningar används genomgående i examensarbetet, 
därför vill vi poängtera att vi med uppfattningar menar våra tolkningar av vad de säger.  
 
Frågeställningar 
Vad säger förskollärare i Reggio Emiliainspirerade förskolor om barns lärande? 
 
Vilka principer har förskollärare inom Reggio Emiliainspirerade förskolor som 
utgångspunkter i sitt arbetssätt? 
 

                                                
1 Projektet Zero är en forskningsgrupp som undersökt lärandeprocessers utveckling hos barn i över 30år. 
2 Reggio Children är ett internationellt centrum som främjar barns rättigheter, en ursprungsidé från Malaguzzi. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Litteratursökningar genomfördes i nationella databaser så som Higgins och Libris. Vi sökte 
även i internationella databaser så som Eric CSA, Eric Education Resources Information 
Center, JSTOR och PsykINFO (via CSA). Sökningarna gav en mängd vetenskapliga artiklar 
rörande Reggio Emilias förhållningssätt och många böcker i ämnet. Därför har vi använt ett 
begränsat urval. Efter genomgången litteratur skrevs rubriker utifrån de områden som 
litteraturen betonade och där lärande ingick. Dessa rubriker behölls under arbetets gång. Här 
följer en begreppsförklaring av det teoretiska perspektiv som arbetet grundar sig på.  
 
Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Dahlberg, Moss, Pence (2001) har undersökt på vilka sätt man talar om barndomen. De 
uttrycker en önskan att det ska kunna föras en dialog om barn, kunskap och lärande. 
Författarna ser en förändring av uppfattningar som någonting naturligt och betonar att vi lever 
i ständig förändring. De ifrågasätter och kritiserar den modernistiska tanken om objektiv 
kunskap. I det postmoderna tänkande som de utgår ifrån existerar inte fast kunskap. Dahlberg 
m.fl. definierar sin syn på det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

 
Vårt socialkonstruktionistiska perspektiv betyder att barnet och pedagogen ses som 
medkonstruktörer av sin egen kunskap, av sin miljö och sig själva. Lärande kan inte ses som 
en individuell kognitiv handling, som något som äger rum i barnets huvud, utan måste ses som 
en kooperativ och kommunikativ handling  
                    (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, ss. 201-202). 

 
Författarna förklarar barndomen som en social konstruktion beroende av miljö och 
sammanhang. De motsätter sig tidigare syner på barn såsom Lockes beskrivning av barn som 
ett tomt kärl, Rousseaus förklaringar om oskyldiga barn och Piagets stadieteorier om barn 
som natur. Det finns inte ett universellt barn inte heller ett naturligt. Barn är samhällsaktörer 
som deltar i konstruktionen av sina liv. De ska tas på allvar och lyssnas på i den demokratiska 
dialogen. Dahlberg m.fl. förklarar vidare synen på barn ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv genom att citera Malaguzzis beskrivning av barnet som medkonstruktör av 
kunskap. Malaguzzi betonar känslornas betydelse för barnens kunskapande.  
 

I vår bild av barn uppfattas de inte längre som isolerade och egocentriska, de ses inte som 
enbart engagerade i funktionella handlingar. Vår bild av barn betonar inte enbart de kognitiva 
aspekterna, den förringar varken känslor eller det som verkar ologiskt och den visar ingen 
ambivalens då det gäller den affektiva domänens roll. Istället är vår bild ett barn som har rik 
potential, som är starkt, fullt av kraft, kompetent och mest av allt nära förbundet med vuxna 
och andra barn     
     (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, s. 74). 

 
 

2.1 Reggio Emilias historik 
Nedan följer en historisk beskrivning om hur staden Reggio Emilia förändrades efter andra 
världskriget. Förskolornas framväxt i Italien samt hur Sverige fick kontakt med Reggio 
Emilias arbetssätt behandlas. 
 
Reggio Emilias historiska bakgrund hör i allra högsta grad ihop med hur förskolorna i Reggio 
har utvecklats. Wallin (1996, 2003) förklarar att allt började efter andra världskriget i en stad i 
norra Italien som kallas Reggio Emilia. Under kriget och Mussolinis herravälde var det 
väsentligaste att lära människor lyda. Efter krigets slut kände invånarna i Reggio Emilia att de 
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ville bygga upp ett demokratiskt samhälle, där människor fick tänka själva. Barnen sågs som 
viktiga medborgare och de vuxna tyckte att det bästa de kunde göra var att bygga förskolor 
för dem. På helgerna arbetade de med byggnationen av den första förskolan, som de med 
hjälp av olika projekt också finansierade själva (Wallin, 1996, 2003). Enligt Wallin (1996) 
arbetade Malaguzzi under den här tiden som folkskollärare, under kriget hade han även läst 
psykologi. Han fick höra talas om de här initiativen och imponerades av de här människornas 
hängivenhet och valde att bidra med sin kunskap. 1963 tog kommunen över de kooperativa 
förskolorna och Malaguzzi blev kommunal barnomsorgschef. Fram till sin död i januari 1994 
var han eldsjälen i Reggio Emilias förskolor (Wallin, 1996). Det kan tolkas som denna 
längtan efter ett demokratiskt samhälle har varit en stor drivkraft för att utveckla förskolorna i 
Reggio Emilia. 
 
En av Malaguzzis egna inspirationskällor för Reggio Emilias förhållningssätt har varit John 
Dewey (Att göra lärande synligt, 2006). Dahlberg, Moss, Pence (2001) och Lenz Taguchi 
(1997) ser kopplingar mellan Deweys betoning på reflektion och problematisering samt den 
pedagogiska dokumentationen som används i Reggio Emilias förskolor. Dahlberg, Moss, 
Pence (2001) understryker att aktivitetspedagogiken som Dewey och Köhler lade grunden till 
och som Reggio Emilias förskolor idag använder är en nyckel till barnens meningsskapande 
(Dahlberg, Moss, Pence 2001). Wehner-Godée (2000) poängterar likheter mellan Deweys 
aktivitetspedagogiska tankar och Reggio Emilias förhållningssätt, samt att synen på lärande 
bygger på vetenskaplig grund och betoningen ligger på kommunikation (Wehner-Godée, 
2000). Dewey (1997) fastslog kommunikationens betydelse i lärandeprocessen. Att 
kommunicera innebär att man förändrar sin erfarenhet. När man tar del av vad andra tänker så 
påverkar man varandra och utvecklas (Dewey, 1997). När Stensmo (1994) sammanfattar 
Deweys tankegångar så tar han upp Deweys syn på reflektivt tänkande, som för honom var ett 
verktyg för att möta ständiga förändringar i omvärlden. Dewey uttryckte att det är viktigt att 
läraren väljer metoder utifrån kunskaper om barnen. Han betonade även att undervisningen 
skall vara samhällsförankrad. Barnen skall få möjlighet att vara aktiva på olika sätt och på så 
vis lära sig (Stensmo, 1994). Wehner-Godée (2000) beskriver det aktivitetspedagogiska 
synsätt som Dewey stod för i detta citat: 

 
Eleven lär genom att göra saker, vara aktiv, kommunicera, skapa, konstruera, utforska, 
experimentera och gestalta i konstnärliga uttrycksformer  

                  (Wehner-Godée, 2000, s. 27).  

 
Den första kontakten som togs från Sverige med förskolorna i Reggio Emilia var genom 
Karin Wallin och Anna Barsotti (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Efter ett besök i Reggio Emilia 
1978 så tog de kontakt med Moderna museet och Utbildningsradion. Resultatet blev en 
utställning 1981 kallad Ett barn har hundra språk. Nästa utställning visades 1986 och 
kallades Mer om hundra språk. 1992 startades Reggio Emiliainstitutet och flyttade in hos 
Lärarhögskolan i Stockholm. 1993 startades ett stort forskningsprojekt Pedagogik i en 
föränderlig omvärld där det prövades hur Reggio Emiliainspirationen kunde se ut på svenska 
förskolor. Detta projekt genomfördes i samarbete med Reggio Emilia (Jonstoij & Tolgraven, 
2001). I projektet har Dahlberg varit vetenskaplig ledare (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). 
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2.2 Barnsyn 
I följande avsnitt beskrivs synen på barn och hur den kan kopplas till arbetssättet.  
 
I Reggio Emilia har barnsynen en central roll i verksamheten. Barsotti (1997) understryker att 
arbetssättet i Reggio Emilia representerar ett synsätt och ett förhållningssätt till barnens 
lärande samt till deras inneboende förmågor och rättigheter. Hon beskriver grundläggande 
värden som ligger till grund för Reggio Emilias barnsyn.  
 

Genom att på detta sätt få lära känna sig själv, och bli sedd som kompetent och resursrik, kan 
individen frigöra sin inneboende förmåga till inlevelse, till generositet och solidaritet och till 
att gå vidare i sitt eget kunskapsskapande  

 (Barsotti 1997, s. 25). 
 
En anledning till intresset för Reggio Emilias arbetssätt i Sverige kan bero på att det finns 
likheter i synen på barn och deras rättigheter, framhäver Barsotti (1997). Hon beskriver 
Malaguzzis syn på barn som individer med en vilja att hela tiden utvecklas. I förskolorna i 
Reggio Emilia ges barnen tid att utveckla sitt eget tänkande utifrån deras egna intressen. 
Barnen får tillfälle att arbeta kreativt, utifrån hypoteser och problem vilket gör barnen till 
subjekt (Barsotti, 1997). Jonstoij och Tolgraven framhäver att barn har en vilja att utforska 
och lära sig. Barnen ses som rika och kompetenta redan från födseln (Jonstoij & Tolgraven, 
2001). Enligt Wallin (1996) betonar Rinaldi att barnen äger en ”inneboende kraft och vilja att 
växa” (Wallin, 1996, s. 105). Wallin beskriver att lärarna i Reggio Emilia ser på barn som 
handlande, tänkande och förmögna individer. Wallin beskriver vidare att barnsynen i Sverige 
skiljer sig från den i Reggio Emilia. I Sverige ses barnet som barnet av natur och i skolan 
finns tankar kvar om det presterande barnet. I Reggio Emilia däremot talas det om det 
forskande barnet. Åberg (2005) betonar att barnsynen är själva utgångspunkten i Reggio 
Emilia. Det viktiga är inte den teoretiska synen på barn utan hur den blir synlig i vardagen. 
Åberg beskriver att det är hennes eget sätt att möta barnen som gör barnsynen uppenbar. Det 
hon gör räknas till verkligheten inte det hon säger (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Scott 
(2001) poängterar vikten av att lyssna på barnen. På så sätt kan lärarna försöka förstå vad 
barnen avser. Det är en av utgångspunkterna i barnsynen, uttrycker han. Scott citerar 
Dahlberg, Moss, Pence som beskriver barn som medkonstruktörer och motsätter sig synen på 
barn som återskapare av på förhand bestämd kunskap. Barn är aktiva och sociala individer 
som ständigt söker mening i livet vilket alltid sker i relation till andra (Scott, 2001).  
 
 

2.3 En demokratisk grund 
Här beskrivs demokratins betydelse för Reggio Emilias barnsyn och jämförs med vad som 
uttrycks om demokrati i läroplanen för förskolan (Lpfö 98).  
 
Dahlberg och Göthson (2005) understryker att lärarna i Reggio Emilia strävar efter att uppnå 
en demokratisk verksamhet. Barnen ses som unika. Barns olikheter och skillnader används 
som resurser (Dahlberg & Göthson, 2005). I likhet med Dahlberg och Göthson betonar Wallin 
(1996) att lärarna i Reggio Emilia strävar efter att skapa en demokratisk kultur där alla röster 
blir hörda (Wallin, 1996). Jonstoij och Tolgraven (2001) betonar att delaktighet och forskande 
är grundbegrepp inom arbetssättet. Demokrati är att fostra barnen till att vara delaktiga i 
utvecklingen av samhället och kulturen. Det är barnens rättigheter som framhävs, inte deras 
behov. Jonstoij och Tolgraven framhåller de värden som ständigt diskuteras av lärarna i 
Reggio Emilias förskolor.  
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”Demokrati, subjektivitet, olikhet, förhandling och delaktighet är sådana värden, liksom valet 
av en syn på barn som rika och kommunicerande. Att formulera sina värderingar på detta sätt 
är ingen enkel programförklaring, utan ett ställningstagande som kräver ständig självkritik och 
reflektion”  
          (Jonstoij & Tolgraven 2001, s. 32). 

 
Phillips (2001) understryker att Reggio Emilias grundsyn ser till barnens särskilda rättigheter 
och starka sidor inte till deras brister. Barns rättigheter uppmärksammades långt innan FN:s 
konvention om barns rättigheter kom under år 1989 (Phillips, 2001). Åberg (2005) beskriver 
lärarens roll ur ett demokratiskt förhållningssätt. Barn förstår sin omvärld på olika sätt och har 
olika intressen. Därmed kan lärarna inte kräva att barnen ska ägna sig åt samma aktiviteter. 
Lärarens uppgift är att försöka förstå barnens behov och deras intressen. Lenz Taguchi (2000) 
beskriver efter sin resa till Italien vad hon såg som framträdande i Reggio Emilias 
förhållningssätt. ”Barn behandlades och framställdes som jämlika medborgare med rättigheter 
som vuxna har, och de tycktes behandla varandra som oumbärliga vänner i ett utforskande av 
världen” (Lenz Taguchi, 2000, s. 24). Läroplanen för förskolan beskriver demokratins 
betydelse för barnens inflytande.  
 

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 
ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska miljön. 
               (Lpfö 98, s. 14).  

Förskollärarna har som mål att sträva efter att barnen ”utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”, ett annat mål är att de 
”utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få 
delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” (Lpfö 98, s. 14). Vi drar slutsatsen att 
demokratin är en självklar grund för lärarna i Reggio Emilia. De tycks arbeta på ett sådant sätt 
att barnen praktiskt får erfara demokrati.  
 
 

2.4 Lärande 
Här beskrivs synen på lärande. Lärandeprocessen och reflektionens betydande roll för 
lärandet tas upp.  
 
Dahlberg, Moss, Pence (2001) beskriver att synen på barn lägger grunden för lärares 
uppfattningar om lärande. De hänvisar till Reggio Emilias förhållningssätt och poängterar att 
den lärare som ser ett rikt barn framför sig också får det.  

 
[…] ett ’rikt’ barn som ända från födelsen är kapabelt att lära sig och vars lärande under den 
tidiga barndomen är en del av en fortgående process av livslångt lärande, inte mer eller mindre 
giltig eller viktig än andra delar  
     (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, s. 14). 

 
De uttrycker att synen på ett rikt barn i förskolan måste skapa förutsättningar, så att barnen får 
möjlighet att vara deltagande och agera som ett rikt barn i verksamheten. Barnen behöver få 
utrymme att kommunicera, diskutera, göra val och tas på allvar. De skapar mening i sin miljö 
och måste därför respekteras i sitt meningsskapande. Författarna talar om problemet med att 
endast se tiden i förskolan som ett förberedande för skolan. Denna inställning visar inte tilltro 
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till barnets kapacitet, utan ser ett förberedande som nödvändigt innan barnet kan börja lära 
(Dahlberg, Moss, Pence, 2001). I Reggio Emilias förskolor utgår verksamheten i stor 
utsträckning ifrån att barnen ska få syn på sitt eget lärande (Att göra lärande synligt, 2006). 
Ett verktyg för detta är dokumentationen som tas upp i ett senare kapitel. 
 
Barsotti (1997) påpekar att lärande ses som en ständigt aktiv individuell process. Därmed bör 
det vara barnen som främst agerar inte lärarna. Lärarna i Reggio Emilia motsätter sig teorin 
om att barnen från början är tomma och ständigt ska fyllas med kunskap från lärarna. Vilket 
kan liknas med förmedlingspedagogiken. Enligt Barsotti berättade Paulo Freire vid en 
föreläsning om barns rätt, att kunskap inte kan betraktas som en passiv process utan att 
kunskap skapas och det i sin tur blir svårt utan frihet. Barsotti beskriver att betoningen ligger 
på att barn tidigt behöver få en tillit till sitt eget omdöme om vad som är viktigt att lära 
(Barsotti, 1997). Enligt Wallin (1996) påpekade Malaguzzi att kreativitet och subjektivitet 
hänger samman. Han beskrev skapandet som ett individuellt sökande efter tolkningar i livet. 
Lärarna i Reggio Emilias förskolor intresserar sig för det subjektiva sökandet inte resultatet i 
sig (Wallin, 1996). Wallin belyser barnens förmågor och olikheter.  
 

Barn som lär sig att se ur många olika synvinklar, välja egna fantastiska vägar, värdera dem 
och gå in i olika företeelser och sammanhang för att ta till sig dem var och en på sitt eget sätt. 
Barn med sin vilja och sin förmåga till hundra olika egna språk, intryck och uttryck  

                                 (Wallin 1996, ss. 85-86). 
 
Åberg (2005) beskriver Reggio Emilia som ett arbetssätt, inte en metod. Arbetssättet 
”representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och individens inneboende 
förmågor och rättigheter” (Åberg, 2005, s. 110). Åberg understryker att vuxna har lika mycket 
att lära av barnen som barnen har att lära av lärarna. Kunskap skapas tillsammans. Lärande 
skapas i samspelet mellan barnen, lärarna och miljön. Upplevelser och nyfikenhet ligger till 
grund för lärandet (Åberg, 2005). Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver sin syn på barnet 
och läraren samt hur de samspelar med varandra.  
 

Man talar om det ”forskande barnet” och ”den forskande pedagogen” – tillsammans utforskar 
de företeelser, föremål, intryck och känslor och detta utforskande i dialog, där också barnens 
samspel sinsemellan spelar en viktig roll, ses som grunden för lärandet  

      (Jonstoij & Tolgraven 2001, s. 26). 
 
Wallin (1996) beskriver att lärarna i Reggio Emilia inte undervisar. Enligt Wallin påpekade 
Malaguzzi att undervisning gör den andre passiv. Han förklarade att undervisning och 
förståelse sällan hänger ihop. Barnen ställs inför problem som de själva får ta itu med. 
Lärarna utmanar barnen att lära sig själva. Genom detta arbetssätt får barnen själva 
huvudrollen i sina liv. Malaguzzi uttryckte det som att ”barnen blir skapare av sina egna 
regnbågar” (Wallin, 1996, s. 88). Brulin och Emriksson (2005) poängterar att barnen genom 
dokumentation får insikt i sin egen lärandeprocess. De påpekar att det inte handlar om att lära 
sig fakta utan att lära sig lära. Projekten i förskolorna kopplas till staden och samhället. 
Barnen betraktas som fullvärdiga medborgare med rättigheter samt skyldigheter vad det gäller 
kulturen. Det pågår ett ständigt samarbete mellan staden och förskolan (Brulin & Emriksson). 
Knight (2001) lyfter fram att Reggio Emilias förskolor strävar efter att involvera familjen i 
verksamheten och därmed även i barnens lärande. Interaktionen mellan barn, föräldrar, staden 
och personal är betydelsefull för utvecklingen (Knight, 2001).  
 
Enligt Wallin (1996) framhåller Titziana att det inte går att dela huvudet från kroppen. Alla 
sinnen behöver samverka i lärandet. ”Man kan aldrig omfatta en verksamhet genom att bara ta 
till sig lösryckta delar. Man kan inte heller förändra delarna utan att påverka helheten” 
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(Wallin, 1996, s. 109). Phillips (2001) påvisar att lärarna i Reggio Emilia tar vara på barnens 
alla sinnesintryck i lärandet. Detta gynnar barn med intellektuella och fysiska svårigheter så 
länge de får chans att delta i verksamheten på samma sätt som de andra (Phillips, 2001).  
 
Dahlberg och Göthson (2005) beskriver att lärarna i Reggio Emilia i likhet med Vygotsky 
betonar vikten av att sträva efter att förstå utvecklingen och lärandet hos barnen. Vygotskys 
mål var att befinna sitt mitt i utvecklingen, i det han kallade den proximala zonen. I den 
utmanas barnen att komma ett steg längre. Lärarna strävar efter ständig förändring i lärandet. 
Olikheter mellan barnen ses som en resurs för lärandet. För att påverka förändringar 
konstrueras hela tiden nya grupper. Detta för att barnen och lärarna ska få samarbeta med 
olika personer samt ta del av andras tankar. Lärarna söker inspiration från olika pedagogiska 
teorier och tar del av forskning, bl.a. hjärnforskning (Dahlberg & Göthson, 2005).  
 
Enligt Wallin (1996) förklarar Vecci och Bateson hur lärarna genom att visa på skillnader, 
kan synliggöra lärandet för barnen. Efter avslutat temaarbete visas barnens första och sista 
teckning upp för dem. Tanken är att barnen själva ska fundera på vad de lärt sig och hur de 
kommit dit, det vill säga synliggöra processen för sig själva. Enligt Wallin (1996) påpekar 
Vecci att det handlar om att lära hur man lär. Lärarna ska inte förutsäga hur lärandet ska gå 
till. Det finns inga färdiga metoder och mål. I Reggio Emilias förskolor vill lärarna hjälpa 
barnen finna sätt att minnas och reflektera över sitt eget lärande. Vecci poängterar att lärare 
inte ska lära barn det de kan lära sig själva. Svaren ska inte komma för tidigt (Wallin, 1996).  
 

”Då man förlorar denna sin förmåga att kunna forska, förvänta sig och förundras – förlorar 
man kanske själva meningen med livet”  

(Wallin, 1996, s. 108). 
 
 

2.5 Lärarens roll 
Nedan beskrivs lärarens roll som en medforskare som försöker främja lärandeprocessen 
genom att sätta barnet i centrum. Lärarnas roll att anpassa verksamheten för att möjliggöra för 
barn att arbeta självständigt beskrivs.  
 
Enligt Wallin (2003) poängterade Malaguzzi att lärare behöver göra en kopernikansk 
kullerbytta, låta barnen stå i centrum istället för de själva som det varit traditionellt sett. 
Wallin beskriver att barnen lär genom upptäcka en mångfald i tänkande. Det gäller som lärare 
att tillåta givande diskussioner och att göra skillnad på sådana och gräl. Hon poängterar att 
kunskap skapas i samspel mellan barnen, vuxna och omvärlden. Vidare påpekar Wallin att 
den svenska förskolan arbetat på ett liknande sätt med löv varje höst. Hon uttrycker att barn 
har många olika frågor om vad som egentligen händer på hösten och ifrågasätter därför detta 
enkelspåriga arbetssätt (Wallin 2003). Wallin (1996) poängterar att lärarna i Reggio Emilias 
förskolor inte undervisar, utan utmanar barnen att lära sig själva. Istället för att ge barnen 
direkta svar så ställer lärarna dem inför problem som de själva får ta itu med (Wallin, 1996). 
Det är lärarens uppgift att vara barnens medforskare, inte en vuxen som förmedlar sina 
kunskaper utan ger barnen utrymme att söka efter kunskap (Barsotti, 1997).  
 
Enligt Barsotti (1997) påpekar Sterner att frågetekniken skiljer sig åt i förskolorna i Reggio 
Emilia jämfört med i Sverige. I Reggio Emilias förskolor ställer de öppna frågor för att ta reda 
på barnens tankar och idéer medan de i Sverige frågar för att ta reda på fakta (Barsotti, 1997). 
Frågetekniken kan tolkas som problembaserad i Reggio Emilia och faktabaserad i Sverige. 
Dahlberg, Moss, Pence (2001) beskriver att läraren ger barnen utmaningar med hjälp av 
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frågor och varierande material och tekniker. Frågorna gör att barnen skapar mening och 
konstruerar kunskap, de upptäcker olika perspektiv och nya möjligheter (Dahlberg, Moss, 
Pence, 2001). Barnen tillåts ha sina olika teorier om företeelser, utifrån dessa får de sedan 
undersöka hur det förhåller sig. De får själva i sin egen takt upptäcka om deras teori stämmer 
(Att göra lärandet synligt, 2006). Barnen kan hjälpa varandra fram till nya insikter och 
lärarens roll är att understryka framstegen hur små de än är. Hirst (2005) skriver att de vuxna 
inte ser sig vara dem som sitter inne med alla svaren utan har tilltro till barnens egna 
förmågor. Han framhäver också att lärarna i Reggio Emilia outtröttligt arbetar för att försöka 
förstå barnen (Hirst, 2005). Lärarna arbetar även med att försöka göra barnens lärande synligt 
genom att samla in olika data som kan bidra till nytt lärande för barn. Fokuseringen i arbetet 
ligger hela tiden på lärande (Att göra lärande synligt, 2006).  
 
Rankin (2004) framlägger en intervju som tidigare gjorts med Malaguzzi. Trots att Malaguzzi 
varit död i tio år när artikeln skrevs, så påvisar Rankin att hans ståndpunkter fortfarande är 
relevanta och värdefulla för de lärare som vill arbeta för en djup förståelse av barns tänkande 
och frågor. Vidare poängterar han att Malaguzzi utmanade lärare att utveckla nya ögon för att 
verkligen se barns intelligens. Enligt Rankin underströk Malaguzzi dessa punkter i lärarens 
roll. 
 
• Förstå värdet av att arbeta med barn i små grupper. 
• Den nödvändiga betydelsen för läraren att utveckla en personlig relation med varje barn 

och att visa uppskattning till varje enskilt barn i arbetet. 
• Nödvändigheten av att se barnet som en person som utvecklar sig själv i interaktion med 

andra  
                            (Rankin, 2004). 

 
Malaguzzi betonar enligt Rankin (2004) relationen mellan läraren och barnet. Kontakten bör 
vara högst personlig och den ingår i yrkesrollen. Enligt Barsotti (1997) återger Vecci 
Malaguzzis syn på de vuxnas roll i förskoleverksamheten. Den innebär att möjliggöra för barn 
att klara sig själva. Betoningen ligger på att ju mer en lärare kan förbereda så att barnen blir 
oberoende av vuxna, desto mer framträder yrkeskompetensen (Barsotti, 1997). Dahlberg, 
Moss, Pence (2001) lyfter fram ytterligare något för läraren att tänka på när de påpekar att 
”Tristess är pedagogikens främsta fiende” (Dahlberg, Moss, Pence 2001, s. 207). Enligt 
Barsotti (1997) uttrycker Malaguzzi vikten av att hålla tristessen borta från förskolan. 
 

Framför allt måste man hålla ledan på avstånd från daghemmet - barns leda och vår egen leda. 
Man kan ju bli utled om man är tillsammans med lärare som känner leda eller om man går på 
ett daghem där det inte är en upptäckt, ett äventyr att vara. Man kan bli utled och uttråkad 
även om man blir framknuffad på ett konstlat sätt eller om ett daghem är för välordnat, alltför 
mycket i balans. Det behövs avbrott, intellektuella och kulturella, både för de vuxnas och för 
barnens skull  

                          (Barsotti, 1997, s. 33). 

 
Även Åberg (2005) talar om tristessen som ett hot för lärarens roll. Hon understryker att det 
forskande arbetssättet tillsammans med barnen, har inneburit ett helt nytt spännande arbete för 
hennes egen del (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
 
Wallin (1996) beskriver att lärarna konstruerar projekt tillsammans med barnen. Ibland väljs 
projekten utifrån observationer och barnens intressen men även utifrån lärarnas idéer om 
ämnen som kan inspirera barnen. Lärarna inom Reggio Emilia har aldrig faktamål för sina 
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projekt. Processen är det viktigaste, inte resultatet i sig. Lärarna vill vara öppna för de 
möjligheter som kan dyka upp under projektets gång. Barnen arbetar självständigt men det 
finns alltid en vuxen i närheten som lyssnar, ser och dokumenterar. Lärarens roll är både 
distanserad och nära barnen. Lärarna observerar förutom barnen, även sig själva för att växa i 
sin lärarroll (Wallin, 1996). 
 
Rinaldi (2006) talar om vikten av att vara en lyssnande lärare. Även Åberg (2005) beskriver 
vad lyssnande innebär för arbetssättet på den förskola där hon arbetar. Hon förklarar att en 
lyssnande lärare i praktiken arbetar för en demokratisk miljö på förskolan. Genom att lyssna 
till barnens tankar och idéer samt ge dem gehör för dessa, blir resultatet att barnen får 
inflytande i verksamheten. Hon har tillsammans med sina kollegor i arbetsgruppen 
dokumenterat arbetet på förskolan under några års tid. I förändringen av sitt arbete utgår de 
från Reggio Emilias arbetssätt och använder dokumentationer och reflektioner som verktyg. 
Åberg beskriver att det varit svårt att förändra arbetssättet men också mycket givande. Vidare 
har hon gått från att tänka att det var dags att sluta som förskollärare, till att få helt ny 
inspiration just genom att se barnen och räkna med dem på allvar. Det handlar om ett 
gemensamt lärande och Åberg skulle inte kunna tänka sig att gå tillbaka till en lärarroll som 
förmedlare av kunskap, men delger att hon ibland ändå får kämpa med gamla invanda 
mönster (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Detta kan förstås som en ständigt utvecklande 
lärarroll.  
 
 

2.6 Pedagogisk dokumentation 
I följande avsnitt beskrivs den pedagogiska dokumentationens betydande roll i verksamheten. 
Hur pedagogisk dokumentation används som verktyg för reflektion, som ett sätt att följa 
barnens lärandeprocesser samt som ett verktyg för förskollärarna att få syn på hur de arbetar 
beskrivs. 
 
Wallin (2003) och Åberg (2005) ägnar större delen av sina böcker till att beskriva den 
pedagogiska dokumentation som de varit med och arbetat fram. Rötterna till den pedagogiska 
dokumentationen har de hämtat från sina besök i Reggio Emilia (Wallin, 2003; Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). Lenz Taguchi (2000) beskriver att i Reggio Emilia sätts dokumentationen 
inte bara upp på förskolorna utan även på offentliga platser i staden. Observationer kan göras i 
form av teckningar, ord, fotografier och kassettinspelningar (Lenz Taguchi, 2000). 
Dokumentationerna används ofta som ett sätt för barnen att reflektera. Barnen kan genom 
dokumentationerna berätta hur de gick till väga när de skapade något eller hur de tänkt i ett 
visst sammanhang. Åberg (2005) berättar om hur barnen arbetat med att göra sitt eget ansikte 
i tre olika material. Förskollärarna såg att barnen var intresserade av att jämföra skillnader 
mellan det de hade skapat. De startade därför en dokumentationsprocess om hur barnen tänkt. 
När de arbetade med lera gjordes spaltobservationer3 med tecknade bilder samt fotografier 
steg för steg med barnens egna ord om hur de gått tillväga. Sedan hade de samlingar i mindre 
grupper, barnen tittade på dokumentationen, reflekterade, samtalade och lyssnade intresserat 
på varandra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 
I den litteratur vi studerat tillskrivs dokumentationen en betydande roll, både ur ett 
lärandeperspektiv och i hänseende att synliggöra barnen och förskolan i samhället (Lenz 

                                                
3 Observationer som tecknas ned i spalter där lärarna avtecknar det barnen ritar, skriver ned barnens 
kommentarer samt sina egna reflektioner. 
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Taguchi, 1997). Dahlberg, Moss, Pence (2001) framhäver att dokumentationen leder till ett 
ökat inflytande för barnen. Sin grund för dokumentation har författarna hämtat i Reggio 
Emilias arbete med pedagogisk dokumentation (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). Även 
Wehner-Godée (2000) ger lärandeperspektivet stort utrymme i betydelsen av dokumentation. 
I Reggio Emilias förskolor ingår dokumentation och observation naturligt i den pedagogiska 
verksamheten. De dokumenterar vad barnen gör och säger, deras arbete och lärarnas relation 
till barnen. Dokumentationerna används för att följa barnens lärandeprocesser. Målet är att 
stödja barnen i deras kunskapssökande samt att utmana dem. Dokumentationerna ses som ett 
verktyg för att förstå hur barnen lär och tänker. Wehner-Godée (2000) påvisar att det går att 
hålla barnens nyfikenhet till lärande vid liv genom dokumentation. Hon uttrycker också att 
det finns ett behov av att lärare under utbildningstiden får träna sig i att dokumentera. 
Pedagogisk dokumentation handlar inte bara om att fotografera vad barnen gör, utan det är 
också fråga om att tolka och ställa hypoteser understryker Wehner-Godée. Under 
nätverksträffar4 får lärarna respons på dokumentationerna och därmed också nya idéer. 
Atelieristan5 och pedagogistan6 avsätter tillsammans med lärarna tid för att analysera och 
reflektera omkring dokumentationerna. Dokumentationsmaterialet gör både det pedagogiska 
arbetet och barnens individuella upptäckarprocesser synliga, det kan öppna nya vägar och 
möjligheter (Wehner-Godée, 2000).  
 
Lärare som har börjat granska och utveckla sitt eget arbetssätt genom dokumentationen kan få 
syn på att det går att möta barnet eller agera på ett annat sätt (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). 
Lenz Taguchi (2000) betonar att arbetssättet med pedagogisk dokumentation ger barnen makt 
över sitt eget lärande. Hon ser lärarens öppenhet för förändring som en förutsättning för 
barnens makt över lärandet (Lenz Taguchi, 2000). Förskolläraren behöver även vara 
medveten om sin makt när denne väljer vad som ska dokumenteras eller inte, poängterar 
Dahlberg, Moss, Pence (2001). Wehner-Godée (2000) understryker att den som observerar 
bör fråga sig: ”Vad är det jag önskar fånga in? Vad ska jag använda materialet till? Vem ska 
se det? Kan det tänkas att någon är emot att jag observerar?” (Wehner-Godée, 2000, s. 57). 
 
Åberg (2005) berättar om ett projekt om kråkor där barnen gavs möjlighet att rita sina teorier 
om kråkorna. Sedan diskuterade de varandras teorier. Att arbetet blev så lyckat och barnen 
lärde sig så pass mycket skriver Åberg beror på att de utgick från barnens egna funderingar 
om fåglarna. Temat handlade om lärande i grupp, ”ett kooperativt kunskaps- och 
meningsskapande, där barnen gör gemensamma erfarenheter och förhandlar fram 
gemensamma lösningar” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 90). Åberg (2005) förklarar att 
detta i sin tur kan användas som ett redskap för den fortsatta planeringen och barnens 
kommande lärande.  
 

                                                
4 Gemensamma träffar där personalen träffas och diskuterar samt reflekterar över sitt arbete. 
5 En person som är konstnärligt utbildad. 
6 En person som är pedagogiskt utbildad. 
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2.7 Kommunikation 
Nedan beskrivs kommunikationens betydelse för lärande samt hur det kan påverka 
utvecklings- och förändringsarbete i verksamheten.   
 

I linje med Deweys uppfattningar som tidigare beskrivits, ges kommunikation en central plats 
i Reggio Emilias förskolor. Den är också ett givet verktyg för lärande. Jonstoij och Tolgraven 
(2001) talar om kommunikation som ett medel för att få syn på barnens och lärarnas 
kunskapsprocesser. I de projekt som genomförs i förskolorna ses kommunikation som en 
förutsättning för utveckling. Olika hypoteser ställs mot varandra, prövas och utvecklas. 
Barnen lär på så sätt av varandra (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Scott (2001) lyfter fram 
processen som grundläggande för arbetet. Det är inte svaren på frågorna som är det viktiga 
utan processen där barnen tillsammans med lärarna söker ny kunskap (Scott, 2001). Enligt 
Dahlberg, Moss, Pence (2001) beskrivs begreppet dialogpedagogik i Statens offentliga 
utrednings betänkande (SOU 1972:26) vilket kan liknas med betoningen på kommunikation i 
Reggio Emilias arbetssätt.  
 

Den dialogpedagogiska modellen utgår från att det bör försiggå en kontinuerlig dialog mellan 
barn och vuxen, på både ett inre och ett yttre plan, som gäller ett ömsesidigt givande och 
tagande ifråga om känslor, upplevelser och kunskaper […] i dialogen ligger förutsättningar för 
att barnet skall uppleva meningsfulla mänskliga relationer som på sikt skall leda till att barnet 
självt kan utveckla sådana  
                                  (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, s. 188). 

 
Dialogen innefattar känslor och upplevelser. Detta tolkar vi som att lärarna och barnen finner 
sig på en jämlik nivå. Förskollärarens roll är att kommunicera med barnen och stödja dem i 
deras kunskapssökande, att vara medupptäckare som vi tidigare nämnt. Scott (2001) citerar 
Rinaldi som poängterar att barn har en vilja att kommunicera och uttrycka sig. Rinaldi 
beskriver vidare att barn försöker uttrycka sig på flera olika sätt och har en öppenhet gentemot 
varandra. Barn ger och tar (Scott, 2001). Enligt Wehner-Godée (2000) beskrev Malaguzzi 
kommunikationen som en grund för socialisering. Wehner-Godée beskriver även att Rinaldi 
betonar agerandets pedagogik. Lärarna i Reggio Emilia strävar efter ett aktivt barn. Barnens 
aktiviteter, deras handlingar och vad de säger är i fokus (Wehner-Godée, 2000). Abbott och 
Nutbrown (2001) citerar Vecci som beskriver kommunikationens roll i Reggio Emilias 
förskolor. 
 

Barn har ett mycket grundläggande behov av att kommunicera med varandra. […] Att fostra 
barn är en social handling. Du kan inte skapa en bra skola utanför andra gemenskaper, utanför 
samhället. Inte bara det, samhällets alla delar – politiska, sociala och ekonomiska – måste 
betrakta barn på samma sätt, annars är det omöjligt att göra ett bra arbete i våra förskolor  
                                             (Abbott & Nutbrown, 2001, s. 16). 

 
Detta kan förstås som att samarbetet mellan förskolan och skolan har en betydande roll för 
hur arbetet resulterar sig. Barsotti (1997) understryker att kommunikation är en förutsättning 
för förändrings- och utvecklingsarbete i förskolan. Kommunikation om den pedagogiska 
dokumentationen fungerar även som en lärandeprocess. Den har också en betydande funktion 
i ateljén, där den främjar lärandeprocessen (Barsotti, 1997). Dahlberg, Moss, Pence (2001) 
betonar att arbetssättet och den pedagogiska miljön måste stimulera barnens egen aktivitet och 
deras möjligheter att kommunicera sina egna erfarenheter. Lärarna vill hitta många sätt för 
barnen att kommunicera, använda ”barndomens hundra språk” (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, 
s. 92). 
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2.8 Lärande i grupp 
I följande avsnitt beskrivs hur lärande skapas i samspel mellan barnen samt vilka fördelar det 
för med sig.  
 
Dahlberg, Moss, Pence (2001) har som tidigare nämnts begreppet meningsskapande som en 
central punkt. I lärandet skapar barnen hela tiden mening genom att strukturera tidigare 
kunskap mot nya intryck. Dessa intryck uppstår i möten mellan människor. Förskolan har som 
uppgift att skapa möjligheter för sådana möten. I små grupper finns en bättre möjlighet att ta 
ansvar för sitt eget lärande. Författarna skriver vidare att denna pedagogik bygger på tanken 
om barnet som en medkonstruktör av kunskap. Kunskapen konstrueras tillsammans med 
andra, både vuxna och barn (Dahlberg, Moss, Pence, 2001). 
 
Nordin-Hultman (2004) belyser att det under den senare delen av 1900-talet har 
uppmärksammats flera teorier om barns lärande och utveckling. Barn uppfattas som sociala 
och ständigt i samspel med omvärlden (Nordin-Hultman, 2004). I likhet med Nordin-Hultman 
lyfter Dahlberg, Moss, Pence (2001) fram Reggio Emilias socialkonstruktionistiska synsätt 
vilket innebär att barnen skapar sin egen kunskap i samspel med andra.  
 

Vårt socialkonstruktionistiska perspektiv betyder att barnet och pedagogen ses som 
medkonstruktörer av sin egen kunskap, av sin miljö och sig själva. Lärande kan inte ses som 
en individuell kognitiv handling, som något som äger rum i barnets huvud, utan måste ses som 
en kooperativ och kommunikativ handling  

  (Dahlberg, Moss, Pence, 2001, ss. 201-202).  
 
Barsotti (1997) presenterar i sin intervju med Vecci att hon talar om interaktionen mellan 
barnen. Hon ser barngruppen som en referens som främjar lärandet. Barn lär av varandra, 
förhandlar, kompromissar och kommunicerar på barns eget sätt. Barsotti i likhet med Vecci 
betonar att barn är bra lärare för varandra (Barsotti, 1997). Wallin (1996) skriver att hon ofta 
sett vuxna som uppmuntrar barnen att ta hjälp av en kompis. På så vis håller lärarna sig 
utanför och barngruppens självständighet uppmuntras. Enligt Wallin (1996) betonar Vecci hur 
viktig interaktionen mellan jämnåriga barn är vilket har gjort att de arbetar i åldersindelade 
avdelningar. Barnen följs av lärarna år från år (Wallin, 1996). Enligt Wallin uttrycker Rinaldi 
ett likartat synsätt. Rinaldi framhåller att alla barn har sitt eget sätt att lära på, därför kan det 
vara bra att arbeta i grupp. Om barnen är flera så skärper de ofta sina argument eller kommer 
med nya förslag vilket leder kunskapen framåt. Lärandet sker antingen individuellt eller 
socialt vilket innebär att barngruppens sammansättning är viktig. Rinaldi uppmuntrar barnen 
att arbeta i små grupper eller i par. Avdelningarna är inredda med rum i rummen vilket 
möjliggör för grupplärande. Rinaldi beskriver vidare i likhet med Vecci att barn lär sig av 
barn och på barns tankesätt. Den insikten har fått dem att även räkna barnen som pedagoger 
(Wallin, 1996).  
 
Wehner-Godée (2000) påpekar att det är svårt att förstå barns tankar, det krävs fantasi. Barn 
tänker ofta mer logiskt utifrån sina erfarenheter än vad vuxna gör. I Reggio Emilias förskolor 
använder sig lärarna ofta av barnens samtal med varandra för att försöka förstå hur barnen 
tänker och lär. Bandspelaren är viktig i sådana situationer. Den hjälper till att fånga händelsen 
(Wehner-Godée, 2000). Åberg (2005) poängterar i likhet med Wehner-Godée att barn och 
vuxna tänker olika. Därmed finner Åberg det viktigt att försöka förstå hur barnen tänker. 
Genom att försöka sätta sig in i barns tankar, kan lärarna finna spännande utmaningar för 
barnen som främjar deras lärande. Att lyssna på barnens tidigare kunskaper och erfarenheter 
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leder till att lärarna lättare kan skapa meningsfulla situationer tillsammans med barnen. 
Arbetet med projekt synliggör barnens lärandeprocesser. Barnens reflektioner angående 
arbetet kan få både barnen och lärarna medvetna om flera olika synsätt. Barnen blir delaktiga i 
gruppens lärandeprocesser genom att de få tycka och handla själva ”Ett kooperativt menings- 
och kunskapsskapande innebär att vi tillsammans tar ansvar för att förstå, planera, organisera, 
ge förutsättningar, observera och dokumentera, och med utgångspunkt från den pedagogiska 
dokumentationen göra nya ansvarsfulla val med barnen eller kollegorna” (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005, s. 88). Detta kan tolkas som en medvetenhet både vad det gäller 
gruppsammansättningar och utformningen av miljön, vilket leder till att lärande främjas. Vår 
slutsats utifrån detta är att varje barns åsikter ses som viktiga och ges en betydande roll för 
arbetet i förskolan.  

 
 

2.9 Beskrivning av miljön som den tredje pedagogen 
Här beskrivs observation och reflektion om barnens förhållning till miljön som en 
förutsättning för att kunna skapa en meningsfull miljö som i sin tur gynnar lärandet. Att 
arbeta med skapande verksamhet framhävs. 
 
Som vi tidigare nämnt så behandlar Nordin-Hultman (2004) vikten av den fysiska miljön för 
barns identitetsskapande och kunskapande. Hon beskriver sammanhangets betydelse för barns 
lärande. 

 
Det är inte av omgivningen som ett barns personlighet formas, utan hon/han tar hela tiden på 
olika sätt gestalt i och genom de olika aktuella sammanhangen och miljöerna. Ett barn 
”uppstår” med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, hinder och 
normer som olika miljöer och aktiviteter utgör  

          (Nordin-Hultman, 2004, s. 183).  
  

Nordin-Hultman (2004) beskriver vidare att det i svenska förskolor finns en strävan att barnen 
ska få styra själva och ha inflytande vilket även nämns i läroplanen. Nordin-Hultman påvisar 
att detta är svårt på grund av att rummen är så homogena. Barns olikheter blir svåra att 
tillfredsställa vilket leder till att friheten blir begränsad. För att olikhet ska kunna främjas 
krävs variation i rummen. ”Det är rum som erbjuder olika typer av verksamheter, 
handlingsmöjligheter och arbetssätt, där olika aktiviteter och projekt kan pågå parallellt. Det 
är rum med fler betydelser och som går att förstå på olika sätt” (Nordin-Hultman, 2004, s. 
191). I likhet med Nordin- Hultman (2004) betonar Åberg (2005) att alla barn bör få hålla på 
med olika aktiviteter utifrån barnens egna intressen.  

 
Alla barn (liksom vuxna) behöver olika utmaningar. Den största utmaningen för oss 
pedagoger är att förstå varje barns intressen och olika behov av utmaningar och utifrån det 
skapa meningsfulla sammanhang där barnens olikheter kan bli en lärande drivkraft  
                   (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, ss. 103-104). 

 
Detta kan förstås som att barnen ska ges möjlighet att själva välja utifrån deras personliga 
intresse. Det handlar om att anpassa miljön efter barnen inte tvärtom. Lärarna i Reggio 
Emilias förskolor betonar den pedagogiska miljöns betydelse. Lärarna gör observationer för 
att se hur barnen använder sig av den. Genom observation och dokumentation av 
kommunikationen mellan barnen kan lärarna få reda på hur barn tänker skriver Wehner-
Godée (2000). Miljön har som uppgift att stimulera till aktivitet (Dahlberg, Moss, Pence, 
2001). Åberg (2005) beskriver att förskollärarnas fokus på barnens aktiviteter och barnens 
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användande av miljön ses som utgångspunkt för förändringar av miljön. Genom att lyssna på 
barnen så blir barnen själva delaktiga och får chans att påverka sin miljö (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005).  
 
I läroplanen för förskolan poängteras barnens påverkan av miljöns utformning. ”De behov 
och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Lpfö 98, s. 14). 
Abbott och Nutbrown (2001) poängterar att barnen har rätt till en miljö som förhåller sig till 
deras kompetens. Enligt Abbott och Nutbrown beskrev Malaguzzi miljöns betydelse och dess 
roll att motivera och inspirera samt upplevas som ett tryggt ställe. Han poängterade vidare att 
miljön ska vara tillåtande och barnen ska kunna lägga fram, undersöka sina egna och andras 
idéer. Malaguzzi underströk att barnen ska kunna ”känna sig som fiskar i vattnet” (Abbot & 
Nutbrown, 2001, s. 15). Nurse (2001) framhåller att ”Miljöns kvalitet visar vilket värde man 
sätter på barnen och ger barnen självkänsla” (Nurse, 2001, s. 87).  
 
Enligt Taguchi (1997) beskriver Rinaldi att rummen är indelade i olika verksamhetshörnor i 
Reggio Emilias förskolor. Sakerna i rummen bär på en mening och innebörd, rummen 
signalerar vad som ska hända. Lärarna måste alltså försöka förstå vad rummen ger barnen för 
signaler. Lärare bör ställa sig frågor om vad rummen kommunicerar och vilka koder de vill att 
de ska kommunicera. I Reggio Emilia beskrivs rummen som ”ett torg för lek, lärande och 
skapande” (Lenz Taguchi, 1997, s. 24). Åberg (2005) beskriver rummen som föränderliga. 
Rummen anpassas efter barnen och observationen av barnen blir därmed betydelsefull.  
 

Hur det ser ut i rummet beror på vilka barn vi har och vilka intressen som finns i gruppen. 
Idag är det inte barnen som måste anpassa sig till miljön utan tvärtom; det är miljön som får 
anpassa sig till barnen. Det kommer hela tiden nya barn med nya intressen och miljön måste 
som allt annat vara föränderlig. Om vi inte medvetet observerar (lyssnar på) vad barnen gör 
och hur barnen använder miljön, blir det svårt för oss att förstå hur vi skapar en miljö som är 
intressant och spännande för barnen  

 (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 28).  

 
Abbott och Nutbrown (2001) hävdar att piazzan och ateljén är betydelsefulla inslag i 
inomhusmiljön på förskolorna i Reggio Emilia. Piazzan är en mötesplats, centralt belägen i 
förskolan. I ateljén finns material för utforskning och experimenterande, t.ex. ljusbord, färg, 
verktyg mm (Abbott & Nutbrown). Abbott (2001) beskriver att barnen i ateljén kan mötas för 
att prata och leka. Atelieristan som arbetar i ateljén har en konstnärlig utbildning och håller i 
många olika skapande projekt. Ateljén ses som en workshop för lärande Abbott (2001). 
Remida är ett återvinningscentrum i Reggio Emilia. Dit lämnas material av företag och 
privatpersoner som senare används i daghemmen. På så sätt kan miljön lätt kompletteras och 
förändras (Jonstoij & Tolgraven, 2001).  
 
Åberg (2005) poängterar betydelsen av att observera barngruppen. Genom att ställa sig frågor 
om var barnen leker och med vilket material samt vad som intresserar barnen kan miljön 
utvecklas. Reflektionerna kring frågorna kan få lärarna att inse vilka behov barnen har och 
vilken miljö som passar just den barngruppen. De måste vara beredda på att miljön behöver 
förändras även om det är samma barngrupp som observeras (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för uppfattning om 
förskolans roll, barn och barns lärande” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, ss. 27-28).  
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Åberg beskriver lyssnandet som ett verktyg för att kunna skapa en meningsfull miljö för 
barnen.  
 

Det är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö 
som väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra. Vårt 
medvetna lyssnande är en förutsättning för att barnen ska kunna vara delaktiga i att forma 
miljön i sin egen vardag  

                                                                                           (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 33). 

 
Skapande 
I Reggio Emilia arbetar de mycket med skapande verksamhet och konstnärliga material. 
Syftet är att erbjuda olika material som möjliggör för barnens lärande som fördjupar deras 
lärandeprocesser inte att framställa produkter (Lenz Taguchi, 1997). Barsotti framhäver att 
skapande med olika material är till för att vara en hjälp för barnen i sin kunskapsprocess 
(Barsotti 1997). Ateljén har olika funktioner. Där får barnen uttrycka sig genom estetiska 
tekniker och främja kommunikationen. Den får även lärarna att se och försöka förstå barnens 
lärandeprocesser (Barsotti 1997).  
 
Även skapandet används som ett verktyg för att undersöka och upptäcka på olika sätt (Att 
göra lärande synligt, 2006) Barnen kan till exempel leka ringlekar på förskolan. Sedan 
försöka se sig själva ur ett perspektiv ovanifrån när de tecknar leken. Lera används ofta på 
grund av möjligheten till ett tredimensionellt perspektiv. Barnen kan stå inför utmaningar som 
att benen ska nå ner till golvet på lergubben som sitter i stolen. De kan också ta sig an 
utmaningar som att konstruera ett bord. Författarna visar att en flicka upptäckte att benen satt 
för långt ifrån varandra för att bordsskivan skulle kunna hållas upp. Hon gav då förslag om att 
göra benen tjockare och sätta dem närmare varandra.  
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2.10 Sammanfattning av litteratur  
Reggio Emilias arbetssätt tog form efter andra världskriget, i och med fascismens fall. 
Människorna i staden Reggio Emilia ville bygga upp ett demokratiskt samhälle vilket gjorde 
att de prioriterade barnen och startade uppbyggnaden av förskolor. Grundaren Malaguzzi, 
med en syn på barn som rika och kompetenta var eldsjälen i verksamheten. Synen på barn 
som utforskande med förmågor och rättigheter ligger till grund för arbetssättet. Individuella 
olikheter ses som en tillgång och allas röster ska bli hörda. Barnen är delaktiga i utvecklingen 
av samhället och har på så sätt möjlighet att påverka. Reggio Emilias förhållningssätt har varit 
en inspiration för läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Trots att det i läroplanen för förskolan 
finns tydliga direktiv om att utgå från en demokratisk grund uppfattar vi att Reggio Emilias 
verksamhet kommit mycket längre i det demokratiska arbetet. 
 
Barnsynen ligger till grund för lärarnas syn på lärande. Resultatet är inte det viktigaste utan 
det är lärandeprocessen som betonas. Vår uppfattning är att traditionella svenska förskolor 
ofta är mer målfokuserade. Slutprodukten ses fortfarande som viktig. I förskolorna i Reggio 
Emilia får barnen vara aktiva och forskande i sitt eget lärande. Kunskap skapas tillsammans 
med andra barn och vuxna. Lärarens roll är att vara medforskare och möjliggöra för ett 
lustfyllt lärande. I traditionella svenska förskolor finns en tendens att lärarna styr mer över 
lärandesituationerna. Arbetssättet är inte lika föränderligt som det som beskrivs i Reggio 
Emilia.  
 
I förskolorna i Reggio Emilia sätts barnen i centrum. Malaguzzi betonar relationen mellan 
lärare och barn som betydelsefull. Läraren utmanar med frågor, lyssnar, ger barnen tid och 
försöker förstå deras lärande. Även här kan vi se en skillnad i arbetssätt mellan att ställa 
faktafrågor i stället för undersökande frågor vilket lärarna i Reggio Emilia gör. Barnens 
lärande synliggörs genom dokumentation och temaarbeten. Dokumentation används som ett 
verktyg för reflektion, där observation ingår som en viktig del. Observationerna används inte 
för att utvärdera barnen utan som ett underlag för planering. Dokumentation används även för 
att utveckla verksamheten. Observation används även i traditionella svenska förskolor men då 
görs de ofta för att värdera barnen.  
 
Kommunikation har en betydande roll i arbetssättet. Den används som ett verktyg för lärande 
och ses som en förutsättning för utveckling. Barn har en vilja att kommunicera och uttrycka 
sig. Det är inte svaren på frågorna som är det viktiga utan processen där barnen tillsammans 
med lärarna söker ny kunskap. Kommunikation ligger till grund för förändrings- och 
utvecklingsarbete i förskolan. Barn lär av varandra på barns eget sätt. Barn tänker på olika 
sätt, ställer hypoteser och skärper sina argument. På så vis leder det kunskapen framåt. 
Lärarens förhållningssätt möjliggör för barnen att arbeta självständigt och söka kunskap 
tillsammans. Miljön är anpassad för möten i mindre grupper. Miljön i Reggio Emilias 
förskolor beskrivs som ständigt föränderlig. Miljön ska vara motiverande och inspirerande 
samt kännas trygg för barnen. Genom att lärarna observerar och reflekterar över hur barnen 
använder miljön, kan de förändra miljön så att den upplevs som meningsfull för barnen.  
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3. METOD  

3.1 Val och motivering av metod  
Vi valde intervjuer som metod. En nackdel med slutna frågor kan vara att variationen av 
svarsinnehållet minskar (Bryman, 2002). Därför valde vi bort denna intervjumetod. För att få 
svar på våra frågeställningar och för att intervjumaterialet skulle kunna sammanställas på ett 
jämförbart sätt valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebar att vi 
utgick från några förutbestämda frågor för att materialet skulle bli jämförbart (Stukát, 2005). 
Intervjumetoden användes så att respondenten friare skulle kunna uttrycka sina åsikter. 
Följdfrågor ställdes för att få en så utförlig information som möjligt. Det gav möjlighet att gå 
på djupet i samtalet med respondenten (Stukát, 2005).  
 
En annan metod vi kunde ha använt oss av var observationer. Stukát uttrycker dock att 
observationer kan vara begränsade så till vida att det främst är yttre beteenden som studeras, 
”det är svårare att observera känslor och tankar hos individer” (Stukát, 2005, s. 49). En 
nackdel med denna metod hade inneburit att syftet hade blivit svårt att ta reda på eftersom vi 
ville undersöka förskollärarnas uppfattningar. En möjlighet hade varit att kombinera 
intervjuerna med observationer men det valde vi bort på grund av tidsskäl. ”All forskning 
begränsas av tid och resurser” poängterar Bryman (2002, s. 455) så även vårt arbete. I stället 
för intervjuer kunde vi använt oss av videoobservationer men det skulle inte ha gett oss svaret 
på vårt syfte. Detta är även en metod som tar lång tid och det ansåg vi inte att vi hade. Enkäter 
var också ett alternativ men enligt Bryman (2002) så måste frågorna vara lätt att besvara och 
förstå. Han beskriver vidare att det är svårt att ha öppna frågor, vilket vi hade tänkt. Enkäter 
bör inte heller innehålla så många frågor på grund av att respondenten kan tröttna, skriver 
Bryman. Därför hade det nog blivit svårt att gå på djupet i enkätfrågor. Eftersom vi valde att 
enbart inrikta oss på intervjuer hann vi genomföra fler och fick på så sätt en större bredd av 
respondenter.  
 
För att underlätta medverkan i undersökningen fick respondenterna välja mellan 
gruppintervjuer eller enskilda. Utifrån de kontaktade förskolorna ville vi få största tänkbara 
deltagande, därför försökte vi göra intervjutillfällena så praktiskt genomförbara som möjligt. 
Respondenterna kunde välja dag och tid under tre förutbestämda veckor. Detta kan ha 
påverkat att så stor del av de tillfrågade valde att medverka. De som kunde välja 
gruppintervjuer gjorde det. Anledningen till varför en av intervjuerna gjordes enskilt var på 
grund av att respondenten var den enda förskolläraren på den förskolan. Totalt resulterade 
undersökningen i fyra gruppintervjuer och en enskild. Vid tre av intervjuerna deltog två 
respondenter. Dessa räknar vi till gruppintervjuer. Vi genomförde samtliga intervjuer 
tillsammans. Stukát (2005) poängterar att två personer uppfattar mer än vad en person gör. 
Han påpekar däremot att det finns en risk för att respondenten upplever sig underlägsen 
tillsammans med två intervjupersoner. Respondenten som intervjuades enskilt fick därför 
välja om hon ville bli intervjuad av en av oss eller båda. En fördel med gruppintervjuer är att 
respondenterna kan stimulera varandras tankegångar. De får även mer tid att fundera under 
tiden någon av de andra respondenterna svarar. 
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3.2 Val av undersökningsgrupp 
Reggio Emiliainstitutet i Stockholm kontaktades för att få kännedom om de hade någon 
förteckning över Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vi frågade även om de hade några 
kriterier för vilka som tillåts använda namnet. Av Anna-Clara Grevelius (07-09-24) fick vi 
informationen att inte någon sådan förteckning finns och att det är fritt för de förskolor som 
vill benämna sig Reggio Emiliainspirerade. Hon uppmärksammade oss på att miljön på 
förskolan avslöjar i hur stor utsträckning de har tagit till sig Reggio Emiliainspirationen. Vi 
valde att söka efter Reggioinspirerade förskolor via några kommuners hemsidor, utifrån ett 
förbestämt område. Intervjuerna avgränsades till enbart förskollärare på grund av vår 
yrkesinriktning. Sökningarna resulterade i sju förskolor, varav sex kontaktades. Den 
geografiskt mest avlägsna förskolan valdes bort. En av de kontaktade förskolorna avböjde. 
Totalt resulterade det i intervjuer med tio förskollärare vid fem olika förskolor.  
 
 

3.3 Genomförande 
Förskolorna som framkom i sökningen kontaktades per telefon. Syftet med examensarbetet 
presenterades samt att deltagandet var frivilligt vilket ingår som en del i informationskravet 
(Bryman, 2001). Även information om intervjumetod, beräknad intervjutid samt att 
intervjuerna skulle genomföras med bandspelare gavs. En tid bestämdes när vi skulle 
återkomma om svar. Informationsbreven (se bilaga 1) skickades ut samma dag som 
förskolorna kontaktades. I breven fanns information om att det empiriska materialet skulle 
användas till ett examensarbete inom lärarutbildningen. Denna information ingår i 
nyttjandekravet (Stukát, 2005). Som ansvariga för undersökningen uppgav vi namn samt 
vilken institution vi tillhörde vilket även det ingår i informationskravet (Stukát, 2005). Detta 
gjordes för att respondenterna skulle kunna kontakta oss om frågor uppstod. Respondenterna 
informerades om att materialet skulle behandlas konfidentiellt (Bryman, 2001). Vi uppgav 
även att namn på personer och förskolor kommer att fingeras. Inför intervjuerna informerades 
respondenterna om den resterande delen i informationskravet; att de när som helst kan välja 
att avbryta sitt deltagande (Bryman, 2001). Respondenterna informerades även om att 
materialet från intervjuerna kommer arkiveras på Högskolan i Gävle under ett år innan det 
kasseras. Dessutom beskrevs att materialet skulle behandlas på ett sådant sätt att inga 
obehöriga får tillträde, vilket nämns i konfidentialitetskravet (Bryman, 2001). Namn på 
personer, förskolor och orter som kan relateras till förskolorna redigerades senare på 
kassettbanden efter överenskommelse som gjorts med respondenterna.  
 
Stukát (2005) poängterar att ordningsföljden på frågorna har stor betydelse. Utifrån 
genomgången litteratur skapades frågorna i relevans till syftet med examensarbetet (Bryman, 
2002). Intervjufrågorna (se bilaga 2) delades in i tre teman; inspiration, lärande och arbetssätt. 
De bearbetades om ett antal gånger. Frågor som ansågs vara ledande togs bort (Stukát, 2005). 
Frågor som påminde om varandra ändrades och de som var irrelevanta för syftet togs bort. 
Sedan genomförde vi en provintervju med en förskollärare för att se om beräknad tid var 
lagom samt för att se om frågorna kunde förstås. Efter provintervjun bearbetades frågorna 
ännu en gång. Vi justerade några frågor för att undvika missförstånd hos respondenterna.  
 
En rundtur i inomhusmiljön gjordes i samband med intervjutillfällena. Intervjuerna 
genomfördes ostört på respondenternas respektive arbetsplatser. Stukát (2005) nämner att 
respondenterna behöver känna sig trygga i miljön. På grundval av dessa faktorer lät vi 
respondenterna välja miljö för intervjutillfället. Intervjuerna inleddes med enklare, inledande 
frågor om yrkeserfarenhet. Den tidigare temaindelningen från provintervjun behölls.  
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3.4 Bearbetning av empiriskt material 
Efter att ha lyssnat på banden skrevs intervjuerna ned. Varje respondents svar skrevs ut var 
för sig. Det som ansågs vara irrelevant för undersökningen uteslöts. När vi bearbetade 
materialet sammanställdes samtliga intervjusvar under de tre rubrikerna vi använt oss av 
tidigare: inspiration, lärande och arbetssätt. Varje respondents svar markerades med en egen 
färg för att särskilja dem och för att inte riskera att utesluta någon. Eftersom vi tidigare valt att 
sortera frågorna i teman som inspiration, lärande och arbetssätt så fortsatte vi med det även i 
resultatredovisningen. Dock gjordes två ändringar. I intervjusvaren betonades den 
pedagogiska miljöns betydelse för barns lärande vilket vi inte lagt någon större tyngd på i 
intervjufrågorna. Därmed fick den pedagogiska miljön ett eget tema. När respondenterna 
intervjuades beskrev de Reggio Emiliainspirationen utifrån hur de praktiskt arbetar. Därför 
passade svaren bättre under arbetssätt och därmed togs det tidigare inspirationstemat bort. 
Stukát (2005) poängterar att metoden avgör hur resultatet ska presenteras. Bearbetningen av 
det empiriska materialet genomfördes genom att underlaget sorterades utifrån teman som 
lärande, arbetssätt och den pedagogiska miljön.  
 
I presentationen av resultatet har ytterligare en bearbetning genomförts som följer 
skriftspråkskonventionen. Vi har valt att redigera citaten eftersom talspråk skiljer sig markant 
från skriftspråk och kan ge ett orättfärdigt intryck (Stukát, 2005). Widerberg (2003) beskriver 
att citat som anges ordagrant av författaren kan uppfattas som kränkande av respondenten. 
Hon förklarar vidare att författaren bör reflektera på ett etiskt, teoretiskt och empiriskt sätt 
kring citaten som väljs ut. När vi från början skulle skriva ned resultatet var vi överens om att 
återge citaten ordagrant och endast ta bort pauser. Stukát (2005) påvisar att genom att skriva 
citaten ordagrant kan talspråket få intrycket av att verka simpelt. Det var inte det vi avsett 
med att ta med citaten. Citaten vill vi använda för att styrka vår berättande text i 
resultatredovisningen. I analysdelarna som avslutar varje avsnitt i resultatgenomgången ställs 
respondenternas svar mot varandra. Avvikelser och likheter sammanställs för att få en 
övergripande blick över resultatet. Utifrån dessa dras sedan slutsatser. 
 
 

3.5 Undersökningens tillförlitlighet 
Stukát (2005) påpekar att respondenten vill vara intervjuaren till lags och därmed inte 
framhäva sina svagheter. Detta var vi medveten om och ställde därför motfrågor för att ta reda 
på om vi uppfattat respondenterna rätt. Samtliga intervjuer hade ett bra samtalsklimat. Vi 
uppfattade respondenterna som öppna och avspända. De fortsatte ofta varandras meningar, 
vilket ibland gjorde att sammanhangen i svaren tappades eftersom intervjusvaren delades upp 
efter person. Därför fick vi ibland gå tillbaka till de första utskrifterna där sambanden 
tydligare kunde ses. Stukát (2005) anger att en gruppintervju inte ska bestå av för många 
respondenter. Han ser en risk att respondenterna kan påverka varandra och håller inne med 
känslig information (Stukát 2005). Vår uppfattning är att respondenterna utryckte olika 
åsikter vid ett flertal tillfällen. De hade även praktiska exempel på sina uttalanden vilket 
styrkte deras svar och ökade trovärdigheten. Eftersom våra intervjufrågor var relativt 
allmänna så drar vi slutsatsen att risken för att respondenterna höll inne med känslig 
information minskas.  
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Stukát (2005) påvisar att även om undersökningens trovärdighet är hög så behöver inte 
äktheten vara det. Han poängterar att fel metod kan ha använts i förhållande till syftet. Att 
använda intervjuer som metod gör det dock svårt att veta om respondenternas praktiska 
handlingar överensstämmer med deras uppfattningar. Lärande är ett vitt område som är 
beroende av sitt sammanhang, miljön, och personer i omgivningen. Därför blir resultatet i 
detta examensarbete svårt att generalisera. Vi vill poängtera att undersökningen är begränsad 
och omfattar tio förskollärares uppfattningar om lärande.  



 

23 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Redovisning av resultat 
Vi har valt att redovisa resultatet i berättande form. Texten styrks med citat från 
förskollärarna. Resultatet presenteras under rubriker och underrubriker som framkommit 
genom de tio intervjuerna. Varje avsnitt avslutas med en analys av innehållet.  
 

4.2 Lärande 
 

4.2.1 Barnen lär hela tiden  
Nedan beskriver förskollärarna att barnen ständigt lär i olika situationer samt hur viktigt det är 
att barnen tillåts undersöka för att lära. 
 
Kerstin, Margareta och Ulla ser lärande situationer i nästan allt. Ulla beskriver att tillgången 
till materialet är betydande för lärandet. Ulla säger: 
 

De lär sig hela tiden. Vi har ju materialet som är tillåtande. Så de kan gå och ta själva och lära 
sig. […] När lusten till lärande kommer så kan barnen gå och göra det. […] Barnen får 
undersöka i sin takt. 

 
Margareta uttrycker att barnen praktiskt behöver få prova många gånger tills de lär sig. Hon 
poängterar att barnen gärna talar om när de lärt sig något nytt. Britta ger ett exempel på hur 
barn behöver prova för att lära sig. Britta säger: 
 

Förut var det lite såhär, ja men nu har du gjort två halsband nu får det räcka, ja men jag kanske 
behöver göra femtio halsband för nu har jag precis lärt mig det här och för att det ska kunna 
hamna rätt i min kropp.  

 
Även Lisa och Karin använder ständigt ordet prova, som en uppmaning till barnen. Kerstin 
berättar om några vardagliga situationer som ger utrymme för lärande. Under dukningen lär 
sig barnen bland annat färger och antal. Kerstin påpekar att sånger är ett bra sätt för barn att 
lära sig språk på. Även Lisa talar om vardagliga situationer som tillfällen för lärande. Vid 
måltiderna använder barnen gärna begrepp som mitt emot och bredvid. Hon berättar också om 
hur barnen brukar träna på begrepp som bakom och framför när de går på promenad till 
skogen. Kajsa betonar interaktionen mellan barnen. Kajsa säger:  

 
De lär sig hela tiden, de lär sig i allt de gör, de lär av varandra. […] barnen inspireras att lära 
av varandra. 

 
En dag mötte Karin och barnen en hund på gatan som upptog barnens uppmärksamhet. 
Barnen döpte den till ”en galen hund”. Karin tog till vara på tillfället och började arbeta med 
känslor och rädsla. Majoriteten av förskollärarna arbetar efter ett temainriktat arbetssätt för att 
främja lärandet. Ett intresseområde eller frågor från barnen kan vara inkörsporten till ett 
temaarbete. Karin beskriver att en pojke plötsligt frågade henne ”Måste man ha säkerhetsbälte 
i en rymdraket?” Karin bestämde sig då för att utveckla ämnet vidare. Ett rymdtema startades 
och ett rymdraketrum byggdes. 
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Det förefaller som om våra respondenter ser lärande som något naturligt och ständigt 
pågående. Lärarna tycks sträva efter att barnen ska få arbeta praktiskt för att lära.  De utnyttjar 
vardagssituationer som uppkommer.  
 
 

4.2.2 Kompetenta barn 
Här beskrivs förskollärarnas syn på barn. Deras tilltro till barnen samt hur den påverkar 
barnens självständighet beskrivs.  
 
Anna uttrycker att det är viktigt att ha tilltro till att barnen kan själva. Hon framhäver 
lyssnandets betydelse: 
 

Jag tror att man ska lyssna på barnen för de kan mycket. […] De är kloka barn! 
 
Lisa beskriver barnen på deras förskola som självständiga och självgående. Det uttrycker hon 
beror på förskollärarnas förhållningssätt till barnen. Lärarna uppmuntrar barnen att handla 
själva istället för att gripa in. Barnen på småbarnsavdelningen får klä av och på sig själva. 
Lisa säger: 
 

Det tar längre tid om de får göra det själva, men vi har igen det senare.  
 
Lisa beskriver att deras förhållningssätt leder till att barnen blir mer självständiga. Barnen har 
stor fördel när de senare byter avdelning. Lisa uttrycker att lärare bör ”bita sig i tungan” och 
låta barnen få försöka själva. Om de inte klarar det själva så ber de varandra om hjälp. Lotta 
poängterar i likhet med Lisa att lärarna bör ge barnen tid att lösa problemen själva istället för 
att lärarna ska ingripa. Lotta framhäver vikten av att utmana och fråga barnen. Om barnen har 
problem kan läraren fråga om de kan göra på något annat sätt för att lösa det. Britta och Kajsa 
beskriver barnen som mer kompetenta nu än de gjort förut. Deras syn på barn har förändrats 
med tiden. Britta påpekar att förskollärarens roll inte längre går ut på att det är de som lär ut 
och bestämmer vad barnen ska lära sig. Hon vet att barnen ”kan så mycket mer”. Britta säger: 

 
Vi ser kompetenta individer istället för att vi är de som står över och ska tala om att det här 
ska ni kunna och det här ska vi lära er. Nu lär vi oss tillsammans med barnen. Vi är 
medforskare. 

 
Kajsa uttrycker att synen på barn har förändrats på senare tid men tror inte att den påverkats 
av enbart Reggio Emilias syn på barn. Förut sågs barn som tomma påsar som skulle fyllas 
med kunskap men så är det inte idag beskriver Kajsa. Kerstin framhåller att barnen har 
förändrats med tiden. Hon upplever en tydlig skillnad från när hon började arbeta jämfört med 
nu. Barnen är mer framåt nu och det tror Kerstin har att göra med upplysningen. Media, tv, 
data och många olika sorters aktiviteter har fått en större roll i samhället idag, uttrycker 
Kerstin. Förr i tiden var det mer begränsat. Kerstin säger: 
 

Barnen är väldigt framåt, […] kan svara och vet så mycket. De vet mer nästan än en annan 
ibland. Barn är väldigt kunniga och väldigt öppna. 

 
Karin berättar om en inskolningssituation. En flicka blev stående i hallen och ville inte 
komma in till de andra. Karin tog då hjälp av ett annat barn för att lösa problemet. Det barnet 
pratar än idag om att han hjälpte läraren vid inskolningen. Barnet som hjälpte till blev stärkt 
samtidigt som problemet löstes. Karin har även informerat barnens föräldrar om att barnen 
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själva ska kunna klara av att hantera sin egen matsäck. Hon poängterar att barnen lär sig 
mycket genom att ta ansvar.  
 
Förskollärarna ger uttryck för att ha en uppfattning om barnen som kompetenta. Det förefaller 
som om förskollärarna ser barnen som kunniga samt har en tilltro till deras förmåga. Barnen 
ges tid att prova själva. Tid tycks ha betydelse för barnens inflytande och kompetens, vad 
gäller lärarnas uppfattningar. Flera av respondenterna säger att de ger barnen utrymme och 
möjlighet att vara aktiva och agera.  
 
 

4.2.3 Lärande i grupp  
Nedan beskrivs förskollärarnas syn på barns lärande i grupp och hur de uppmuntrar barnen att 
ta hjälp av varandra. Vidare beskrivs hur barnen kan inspirera varandra. 
 
Karin uttrycker att barnen lär sig av att de tänker olika. Britta framhäver att barnen lär av 
varandra och att de kan söka hjälp av varandra istället för att ta hjälp av en lärare. Ulla 
framhäver att när det gäller lärande är det ofta kollektivt lärande det är fråga om. Barnen ”ser 
vad någon annan gör”. Anna konstaterar också att barnen lär sig mer av varandra i grupp än 
att arbeta enskilt. Hon har en bestämd uppfattning om att barnen lär sig mest genom att leka i 
grupp. Anna säger: 
 

Hur det än är så är leken den allra viktigaste. Det är där de lär sig mest. 
 
Anna påpekar att barnen lär sig empati i leken. Även Stina nämner leken som ett forum för 
lärande och tar upp hänsyn som ett exempel på vad barnen lär sig när de leker tillsammans. 
Kajsa poängterar barnens lärande i interaktion med varandra.  Lisa och Kerstin nämner att de 
små barnen lär av de äldre. Anna talar om att barnen använder varandras kunskap för att lösa 
problem. Om barnen får en uppgift kan de ta hjälp av varandra. Som exempel tar hon upp när 
barnen fick i uppgift att skapa träd i lera. De tittade först tillsammans hur träden såg ut. När 
de sedan skulle göra ett eget så testade de varandras förslag. Britta talar om problemlösningar 
på ett liknande sätt. Om det är svårt kan barnen ta hjälp av en kamrat för att finna lösningar på 
ett problem. Britta säger: 
 

Det är jätteviktigt att barnen kan sätta ord på det de gör och kunna förklara vad det är de har 
gjort. Lika om det är någonting som har varit svårt, att kanske få hjälp av kompisar. Vad 
hittade du för lösning på det här problemet? Barnen har ju väldigt många tankar och idéer och 
det försöker vi jobba mycket med. Att barnen lär av varandra. Att inte de behöver söka vår 
hjälp hela tiden.  

 
Stina tar upp ett sådant exempel. En pojke var duktig på att väva. Några andra barn blev 
nyfikna av arbetet men upplevde svårigheter. De tog hjälp av pojken som redan kunde väva 
och kom på så sätt vidare. Läraren observerade barnen och valde att inte hjälpa till. Stina och 
Anna talar om att deras fasta indelning av smågrupper har varit mycket positiv eftersom alla 
barn blir sedda av någon pedagog varje dag. Däremot ser de en begränsning i att inte kunna 
förändra grupperna utifrån barnens intresseområden. Lotta beskriver att de inte har fasta 
grupper utan delar in barnen i intressegrupper. Kajsa förklarar att de på hennes förskola 
arbetar så åldershomogent som möjligt och att barnen får syssla med olika saker i 
intressegrupperna.  
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Även på Ullas avdelning delas barnen in i mindre grupper efter intressen. Karin lyfter fram att 
barnen kan göra varandra intresserade av ett ämne. ”Ibland är det kanske så att de barn som är 
lite intresserade av ett ämne från början, är mest intresserade på slutet”. Även Ulla poängterar 
att det ofta är några barn som är mer drivna och har ett större intresse för något. De kan locka 
andra barn med på vägen. Ulla säger: 
 

Det är det vi försöker i stora mötet, när de flesta barnen är med. Att de kan berätta vad de gjort 
idag, så blir det en smitta.  

 
Det förefaller som om förskollärarna är överens om att barn lär i grupp. De flesta uttrycker att 
de arbetar med barnen i mindre grupper. Flera förskollärare uppfattar att barnen inspirerar 
varandra och skapar intresse hos varandra för nya områden. Det finns däremot en avsaknad av 
uttalanden om kommunikation mellan barnen och kommunikationens roll för lärandet. De 
samtal som nämns är de som sker i samlingar där förskollärarna deltar. Det framgår att 
förskolorna har olika sätt att dela in grupper. Några har fasta grupper och andra konstruerar 
grupper efter barnens intressen, vilket kan skilja sig från dag till dag. En svårighet med fasta 
grupper kan vara att få alla barn motiverade.  
 
 

4.2.4 Lärande genom dokumentation  
Här beskrivs dokumentationens roll i verksamheten samt hur förskollärarna arbetar för att 
synliggöra lärande. De beskriver hur de använder sig av dokumentation, för vilka de 
dokumenterar och deras mål med dokumentationen.  
 
Karin och Lisa beskriver hur de använder sig av dokumentation på deras förskola. Karins 
avdelning dokumenterar dagligen. Dokumentationen sätts upp i hallen i form av kommentarer 
från barnen. Barnen beskriver vad de gjort under dagen vilket skrivs ordagrant. Karin 
uttrycker att de inte lägger några värderingar i det barnen säger. Inne på Lisas avdelning 
använder de sig av enskilda intervjuer med barnen. Det gör förskollärarna för att barnen inte 
ska påverka varandra i sina svar. Intervjuerna används i utvecklingssyfte. Bildspel visas över 
vad de gjort den senaste tiden. Lisa säger: 
 

Vi fotar otroligt mycket, ofta har vi bildspel på inne hos oss. […] Barnen får syn på sitt eget 
lärande genom att titta på bilderna.  

 
Kajsa i likhet med Lisa använder sig av bildspel för att synliggöra vad de gjort under dagen. 
Syftet med bildspelen är att barnen tillsammans med sina föräldrar kan se dem. Kajsa 
beskriver även hur de dokumenterar genom att videofilma barngruppen, skriva ned 
anteckningar under pågående arbeten samt observera barnen och de själva. Underlagen vid 
dokumentationerna diskuteras under den gemensamma planeringstiden. Kajsa beskriver att ett 
av målen med pedagogisk dokumentation är att planera vidare utifrån den. Dokumentation är 
svårt men det gäller att inte ge upp poängterar hon. Kajsa säger: 
 

Alltså från dokumentation till pedagogisk dokumentation […] Att man inte bara tar ett kort 
och sätter upp det […] utan att man återvänder till den och använder sig av den […] 
pedagoger, pedagoger och barn eller barn själva. Att man sätter den lågt så barnen kan titta 
och komma ihåg […] Det är det man strävar efter. 

 
Margareta arbetar på samma förskola som Kajsa och beskriver också hur de använder sig av 
bildspel. Hon beskriver i likhet med Kajsa att syftet är att barnen ska kunna berätta vad de 
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gjort för sina föräldrar. Margareta påpekar att det är särskilt viktigt för de yngre barnen som 
inte har språket. Bildspelen bör endast innehålla bilder, texten gör att barnen inte blir 
delaktiga på samma sätt eftersom föräldrarna då kan läsa istället för att lyssna på barnens 
berättelser. Margareta framhäver vikten av att välja fokus innan själva 
dokumentationsstunden. Allt kan inte dokumenteras. Kort sätts upp på väggarna för att 
synliggöra barnets lärande och detta i sin tur kan inspirera andra barn framhåller Margareta. 
Det är viktigt att dokumentationen sitter lågt så att alla barn kan se.  
 
Anna, Stina och Kerstin talar om portfolio. Anna och Stina ska just börja använda sig av 
portfolio som metod. Anna beskriver att dessa kommer att användas i samtalen med 
föräldrarna. Barnen själva kommer att få bestämma vad de vill sätta in i sin egen portfolio. 
Barnen får sedan kommentera bilderna. Anna säger: 
 

Det ska inte vara så mycket text egentligen för det här är ett lärande för barnen och då räcker 
det med en liten kort kommentar. 

 
Stina informerar att portfolion kommer att göras i två pärmar, en ska följa barnet i skolan och 
kompletteras där. Även Kerstin använder sig av portfolio. Hon dokumenterar vad och hur 
barnen gjort samt väljer ut teckningar som ska ingå. Hon beskriver hur barnen vid olika 
tillfällen arbetat med självporträtt för att synliggöra deras utveckling.  
 
Ulla beskriver att de använder sig av dokumentationen i stormöten med hela barngruppen. 
Barnen får på så sätt synliggöra sitt lärande för varandra. Barnen får berätta vad de gjort och 
hur de tänkte. Ulla framhåller att genom observation och dokumentation ser de vad barnen 
lärt sig men också vad de inte kan. Britta påpekar att dokumentation kan ge så mycket. Hon 
beskriver hur de genom att observera och dokumentera när en flicka skulle måla ledde till att 
de insåg brister i miljön. Bristerna gjorde att flickan var beroende av hjälp när hon skulle 
måla. Genom att ändra bristerna blev flickan mer självständig.  
 
Förskolorna använder bildspel, fotografier, barnens kommentarer, videofilmning och 
skriftliga observationer som dokumentationsform. Det förefaller som om dokumentation 
används för att synliggöra lärandet på olika sätt. Några använder dokumentation för att 
synliggöra den för barnen samt föräldrarna. Några väljer att synliggöra dokumentationen i 
arbetsgruppen för utvecklingssyfte. Det ter sig som om de flesta förskollärarna använder den 
som ett verktyg för att främja barnens lärandeprocesser. De olika förskolorna har dock 
kommit olika långt i användandet av pedagogisk dokumentation.   
 
 

4.2.5 Inflytandets betydelse  
Nedan beskrivs förskollärarnas förhållningssätt för att möjliggöra barnens inflytande. Att ta 
vara på barnens intressen behandlas samt att lyssna och ge dem tid. 
 
Alla förskollärare talar om att ge inflytande till barnen. De har dock olika sätt att arbeta för att 
åstadkomma detta. Kajsa framhäver att de spinner vidare på barnens intressen och saker som 
barnen tar med sig till förskolan. Hon berättar att barnen under veckan som gått, har fått 
planera vad de ska göra kommande vecka. Ett litet problem som hon ser med detta, är 
svårigheten för barnen att veta vilka olika valmöjligheter de har. Margareta uttrycker att 
barnen har indirekt inflytande i verksamheten, i och med att förskollärarna observerar barnen. 
Det som framkommer i observationerna ligger till grund för verksamheten. Förskollärarnas 
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målsättning är att försöka se till att barnen trivs. Hon beskriver att de lyssnar in barnen men 
säger samtidigt att de kan bli bättre på det.  
 
Anna nämner ett sätt att skapa mer inflytande för barnen. Hon talar om att inte säga nej så ofta 
när barnen kommer med förslag och förklarar att det gäller att inte se så många hinder. Stina 
säger att hon ger barnen inflytande genom att lyssna på dem och observera deras lekar. 
 
Britta talar om att material skaffas efter barnens intresse samt att de lyssnar på barnens olika 
åsikter i samlingar. Barnen har själva enats om olika rutiner. De har gemensamt kommit fram 
till hur många barn som samtidigt får vara i ateljén vid vattenlek. Ett resultat av detta har 
blivit att de sjunger före maten och att alla barn hjälper till vid dukningen. Om barnen har 
något de vill visa eller berätta för de andra, har de möjlighet att göra det på storsamlingen. 
Lotta uttrycker sig så här om verksamheten på hennes avdelning:  
 

Ingen vecka är den andra lik heller för barnen får ju påverka så mycket. 
 
Lisas poängterar att det är barnen som styr verksamheten genom sina intressen och 
frågeställningar, åtminstone åt vilket håll det ska gå. Fjärilstemat till exempel förde med sig 
ett ökat intresse för andra insekter. Kerstin beskriver att åsikter som barnen uttrycker skickas 
ut till föräldrarna i veckobrev. Kerstin och Margareta poängterar även att barnen inte behöver 
göra samma sak eller vara med på allt. Margareta förklarar att några barn kan gå ut medan 
några stannar inne. Några av förskollärarna poängterar att de ger barnen den tid de behöver 
och att detta är en förutsättning för inflytande. Ulla är bestämd i sin uppfattning om att det är 
viktigt att inte stressa på barnen. Ulla säger:   
 

Man måste ge barnen tid, lyssna på dem för att de ska få inflytande. Barnen kan när de får 
prova. Det är tiden som är jätteviktig, att man inte kan forcera på. Det kan vara svårt som 
pedagog att tiden går, men det tar ju tid för barnen. Man måste ge dem tid och lyssna. De har 
så mycket tankar och det tar ju tid allting. Ska jag prata och bestämma då går det fortare 
naturligtvis, men då får de inget inflytande över någonting heller. 
 

Kerstin talar om vikten av att lärande får ta tid. Ett tema ska inte skyndas på utan det ska 
finnas tid att gå tillbaka så att barnen får inflytande i teman. Britta poängterar att barnen 
behöver tid i allt. 
 
Förskollärarna ger alla intryck av att ha funderat över begreppet inflytande tidigare. De ger 
olika svar på hur de ger barnen inflytande och det ter sig som om det finns en vidd i vilken 
omfattning barnen har inflytande. Många talar om att ge barnen inflytande genom att ta vara 
på deras intressen. De har dock olika varianter på hur de går tillväga för att ta reda på deras 
intressen. Förskollärarna intervjuar och observerar barnen för att upptäcka deras intressen. Sju 
av förskollärarna talar uttryckligen om att barnen påverkar verksamheten genom sina 
intressen. Två andra förskollärare talar om hur barnen själva har fått planera för den 
kommande veckan. Vår tolkning är att det andra arbetssättet ger ett mer direkt inflytande än 
det första.  
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4.2.6 Lärande grundat på barnens intressen  
I avsnittet beskriver förskollärarna hur de tar till vara på barnens intressen för indirekt 
inflytande.  
 
Majoriteten av Förskollärarna beskriver ett arbetssätt som bygger på barnens intressen. De 
använder, som sagts i föregående kapitel, barnens intressen som ett sätt för barnen att få 
inflytande. Flera av förskollärarna talar också om att barnens intressen blir en grund för deras 
lärande. Barnens intressen utgör en grund för hur Lisa och Karin arbetar. Lisa talar om sig 
själv som en medforskare, en som finns bredvid och uppmuntrar. Själva poängen med det är 
att barnen ska söka kunskap utifrån intresse. Lisa säger: 
 

Vi jobbar mycket utifrån att det är barnen som ska hitta sitt eget lärande. Att vi uppmuntrar, 
att vi är som man säger medforskare. Att vi finns bredvid dem, men att det är barnen som ska 
söka kunskap utifrån intresse. 

 
Stina berättar om hur några barn började leka en saga i skogen. Hon plockade sedan upp det 
här intresset och arbetade tematiskt med detta under en tid. Karin berättar att barnen ibland tar 
med leksaker hemifrån och att de leker om filmer som de har sett hemma. Barnen talar om 
onda och goda karaktärer och förskollärarna försöker sätta sig in i sådant som barnen leker för 
tillfället. Annas ambition är också att försöka se vad som intresserar barnen och de tillåts ta 
med figurer och leksaker hemifrån. 
 
Britta poängterar att de lyssnar in vad som lockar barnen för tillfället men att de också styr 
som förskollärare. Ulla uttrycker att det blir mer avancerade teman nu för tiden, när de utgår 
från barnens intressen. Hon berättar att de varit ute i skogen och fotograferat och sedan satt 
upp bilderna på väggen. En 2-åring som satt på pottan och hade dörren öppen såg bilderna i 
hallen. Då utbrister hon: - Jag ser jordlöparen!  
 
Karin talar om ett fjärilsprojekt där en författare till en fjärilsbok och en engagerad förälder 
medverkade. Tillsammans med barnen planterade de en fjärilsträdgård. Alla tyckte att det var 
en intressant dag, några av barnen fortsatte att fånga fjärilar varenda dag och frågade om 
sorter. Karin berättar att de har eget val vissa dagar och då har de olika projekt på gång 
samtidigt.  
 

Det är så hela tiden att det är några som blir riktigt intresserade och vill fortsätta. Medan andra 
har lärt sig någonting men kanske inte är så intresserade just nu. Men man har väl kanske sått 
ett litet frö. 

 
Flera förskollärare uttrycker att de arbetar utifrån barnens intressen. Det förefaller som om 
barnens intressen över huvud taget styr verksamheten på tre av förskolorna. En annan förskola 
berättar att de utgår från observationer för att planera verksamheten efter barnens intressen. 
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4.3 Arbetssätt 

4.3.1 Inspiration 
I följande avsnitt beskrivs förskollärarnas första kontakt med Reggio Emilias arbetssätt och 
inspirationen i arbetet.  
 
Förskollärarna fick sin inspiration från Reggio Emilias förskolor på olika sätt. Några blev 
inspirerade av föreståndaren, andra genom kurser och böcker. För att bibehålla inspirationen 
går de på kurser, föreläsningar, träffas i nätverk och gör studiebesök på andra Reggio 
Emiliainspirerade förskolor. Lisa understryker att Reggio Emilias arbetssätt inte går att läsa 
sig till. Hon beskriver inspirationen från andra förskolor som viktig. Tillsammans träffas de i 
nätverk och diskuterar gemensamma projekt. Karin som arbetar på samma förskola men på en 
annan avdelning berättar att det var föreståndaren som sådde små frön hos dem men trots det 
så var det förskollärarna själva som valde att börja arbeta Reggio Emiliainspirerat. Karin 
beskriver Reggio Emilias arbetssätt som nytt till skillnad från hur de arbetade innan. Det är ett 
förhållningssätt som tar tid att lära sig. Hon poängterar att ”det måste vara förankrat i en 
själv”. Även Britta beskriver att de tagit tid att komma igång med arbetet. Britta säger: 
 

Det är en sådan process, så det tog tid att bara prata om det och få upp idéer.  

 

Britta uttrycker att det är svårt att få med alla trots att de har så få avdelningar. Inspirationen 
utifrån behövs. Denna får de genom att se hur andra förskolor arbetar. För att bibehålla 
inspirationen går de på föreläsningar, gör studiebesök, diskuterar litteratur och provar 
exempel. Kerstin berättar att hon varje år deltar i kurser som Reggio Emiliainstitutet ordnar. 
Hon åker oftast iväg själv och återberättar sedan för sina kollegor vad kursen handlade om. 
Besöken på andra Reggio Emilia förskolor har gett mycket inspiration berättar hon. Kerstin 
framhåller att hon blivit ännu mer inspirerad sedan hon utbildade sig till atelierista. Hon får 
även uppslag genom att prenumerera på tidningen Modern Barndom. Ulla beskriver att 
hennes intresse för Reggio Emilias arbetssätt startade vid en föreläsning med Barsotti. Trots 
att de inte förstod innebörden i förhållningssättet så väckte Barsotti deras nyfikenhet. Intresset 
kom från lärarna själva och de har valt att lägga sina fortbildningspengar på Reggio 
Emiliainspirerade kurser. Ulla beskriver en svårighet med arbetet. Ulla säger: 
 

Det är svårt att driva på något nytt i förskolan, det är ju det alltså och få med alla på resan. 

 
Kajsa beskriver att de arbetat Reggio Emiliainspirerat i tio år nu. Det var den nya chefen som 
inspirerade dem utan att nämna Reggio Emilias arbetssätt. Hon berättar att de tidigare haft 
utbyte med en annan Reggio Emiliainspirerad förskola. Varje månad träffades de med hela 
barngrupperna och turades om att åka till varandra. De planerade och genomförde aktiviteter 
tillsammans. De skickade även brev till varandra för att hålla en stadig kontakt. Detta utbyte 
ledde även till att de gjorde en gemensam resa till Italien två gånger. De besökte Pierre 
Bertoloni som de tidigare fått kontakt med i Sverige. De besökte hans kursgård och gjorde 
flera studiebesök.  
 
Margareta var inte med i inledningen när de började arbeta Reggio Emiliainspirerat. När hon 
började arbeta på förskolan hade de andra redan kommit igång. Hon hade tidigare aldrig hört 
talas om arbetssättet. I likhet med Karin och Britta uttrycker hon att det tar tid att lära sig 
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tankesättet. Genom att föra levande diskussioner, gå på fortbildning och prova på så växer 
arbetet fram förklarar Margareta.  
 
Flera av förskollärarna beskriver Reggio Emilias arbetssätt som lustfyllt. Lisa uttrycker att det 
är ett bra och roligt arbetssätt. Britta och Ulla talar om att arbetssättet kräver mycket 
tankeverksamhet. Britta beskriver att de försöker att inte säga nej till barnen när de kommer 
med förslag och därmed krävs det mycket av dem som förskollärare. Drivkraften är att 
arbetssättet ger mycket. Hon talar om att de är på rätt väg men att de har mycket kvar att lära. 
Ulla talar om att Reggio Emilias arbetssätt kan kopplas till läroplanen. Hon beskriver också 
arbetssättet som tidskrävande. Ulla säger: 
 

Det krävs ju mycket mer tankeverksamhet, det gör det. För det är så lätt att säga nej det går 
inte nu. Så det krävs mycket av oss att arbeta så här, fast det ger mycket mer också. 

 
 
Stina poängterar att det inte finns några rätt eller fel i Reggio Emilias arbetssätt. Kajsa 
beskriver att det är viktigt att inte försöka efterlikna Reggio Emilias förskolor i Italien. Hon 
beskriver vidare att det finns en del märkbara skillnader dem emellan. I Italien är de inte 
utomhus som i Sverige utan de har raster som i skolan. Det gäller att anpassa arbetssättet till 
Sverige. Personalen skiljer sig också åt. Förskolan där Kajsa arbetar är inte uppdelade i olika 
arbetsuppgifter som i Reggio Emilias förskolor. Karin beskriver arbetssättet i Reggio Emilia: 
 

 Det är inte något lätt sätt att arbeta med, men det är roligare!  
 
Det framgår att förskollärarna lägger stort värde i att få inspiration och att försöka behålla 
den. Nätverk och inspiration utifrån, i form av studiebesök och kurser betonas. Där kan de 
utbyta idéer och reflektera över tidigare arbeten vilket ses som positivt för det fortsatta 
arbetet. Arbetssättet kräver tid, engagemang och tankeverksamhet. 
 
 
 
4.3.2 Ett förändrat arbetssätt 
Här beskriver förskollärarna hur deras syn på arbetssättet förändrats med tiden. De berättar att 
de gått från strikt planering och fasta teman till ett mer flexibelt arbetssätt.  
 
Lisa beskriver att en stor del av höstterminen går åt till att observera barngruppen. Fokus 
ligger på barnens intressen så att de ska kunna planera efter dem. Lisa förklarar att de brukar 
intervjua barnen ett i taget för att ta reda på deras kunskaper. Detta görs både inför ett tema 
men även efter för att ta reda på barnens tidigare kunskaper samt vad de lärt sig. Hon 
beskriver hur de kommit igång med ett blomtema. I höst planerar de att återkomma till samma 
ställe varje vecka för att se vad som hänt med blommorna sedan sist. Lisa beskriver även att 
de tidigare arbetade med en fast veckoplanering. Nu däremot kan barnen själva bestämma vad 
de vill göra. Lisa betonar att det krävs mycket som pedagog att arbeta på det här sättet. Det 
gäller att ta vara på barnens idéer och ha lite koll på vem som gjort vad. Hon förklarar att det 
tar mycket tid och att tiden är begränsad.  
 
Kerstin beskriver deras arbetssätt som flexibelt. De kan bestämma samma dag vad de ska hitta 
på, till exempel att de ska gå på utflykt. De styrs inte av någon veckoplanering utan väljer 
istället att delge föräldrarna vad de gjort genom att sätta upp veckobrev i hallen. Kerstin talar 
om att de har tillgång till gymnastiksal varje vecka. Hon framhäver barns behov av att få röra 
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på sig. Stina beskriver att de inte heller arbetar efter något strikt schema för dagen. Hon 
förklarar hur samlingarna förändrats. Stina säger: 

 
Samlingarna är liksom helt annorlunda nu, man tittar mer utifrån barnens behov, vad de har 
för behov. Det ska vara kul att gå på samling. 

 
Stina är öppen för barnens intressen. När barnen började intressera sig för stenar så lånade 
hon en bok på biblioteket. Arbetet ledde till diskussioner mellan barnen. Barnen tillsammans 
med Stina jämförde stenarna med dem i boken för att kunna lista ut vad det var för sort de 
hittat. Hon användes som ett bollplank av barnen. Stina förklarar att det är så hon vill arbeta. 
Hon vill lära tillsammans med barnen. Stina strävar också efter att barnen ska få använda alla 
sina sinnen under en och samma dag. Barnen får ofta välja fritt vad de vill göra. Ibland får de 
uppgifter av Stina. Barnen har fri tillgång till material, bland annat färg och lera utan att 
behöva fråga om lov.  
 
Britta förklarar att de inte längre värderar barnen. I samtalen med föräldrarna väljer de att 
istället tala om barnets intresse och vad de upplever som roligt. Lottas avdelning arbetar 
flexibelt. Vill barnen måla strax innan lunch så går det bra. Lotta poängterar att det är viktigt 
att tänka efter i två steg innan hon svarar barnen. Om hon säger nej, vad händer då? Om hon 
säger ja vad händer då? Hon beskriver att barnen får den tid de behöver. Anna förklarar hur 
deras förhållningssätt till barnen ändrats. Anna säger: 
 

Förut var ju det att pedagogen skulle lära ut allting. Barnen frågade och vi talade om svaret. 
 
Kajsa märker stor förändring i deras sätt att arbeta. Förut var planeringen strikt och de gjorde 
samma saker år från år. Men nu för tiden är det nytt och inte alls lika reglerat som förut. De 
planerar utifrån barnens intressen. Vid planeringstillfällena går de igenom vad de arbetade 
med veckan innan och hur de kan gå vidare. De tänker bara ett steg framåt. Det som 
bestämmer vad de ska göra är det som känns aktuellt för stunden. Barnen kommer med 
många idéer samtidigt och en svårighet är att veta vad de som lärare ska fokusera på. Lärarna 
vill så mycket att det blir svårt att begränsa. Kajsas avdelning arbetar på ett reflekterande sätt. 
Hon uttrycker att de ställer sig frågor som: 
 

Varför gör man så här? Hur blev det så här? Hur går vi vidare? 

 
Ulla beskriver att när de tidigare arbetade med fasta teman så begränsade det lärandet. 
Skillnaden som hon ser det är att de inte längre undervisar utan mer arbetar som medforskare. 
Ulla uttrycker att de till skillnad från skolan gått ifrån den traditionella undervisningsformen. 
Karin påpekar att de tidigare var mer bunden till rutiner men så är det inte längre. Nu kan 
några vara inomhus medan andra är utomhus. Karin uttrycker att det är svårt att beskriva hur 
de arbetar nu och att arbetssättet känns lite förvirrande ibland. Karin säger: 
 

Det är ju ett förhållningssätt hur man förhåller sig till saker och ting […] Därför är det så svårt 
att beskriva det. Det är något som vi gör när vi jobbar. Det finns liksom ingenting som säger 
så här gör vi. Arbetssättet är föränderligt […] samhället förändras och vi tar in samhället i 
lärandet. 

 
Det gemensamma mellan förskollärarna är det fria arbetssättet och att de anpassar dagarna 
efter barnen. Barnen är delaktiga i verksamheten och får vara med och bestämma. Arbetssättet 
är inte reglerat av fasta rutiner. Flera förskollärare beskriver en stor omställning i sitt 
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arbetssätt. Det förefaller som om de idag arbetar utifrån att barnen står i centrum och är aktiva 
i sitt lärande. Flera av förskollärarna vänder sig mot förmedlingspedagogiken, där läraren är 
den aktiva som förser barnen med kunskap. Vissa förskollärare förklarar att de har övergått 
från ett sådant arbetssätt. Numer beskriver de arbetet som mer flexibelt och inte lika bundet 
till rutiner som tidigare. De verkar inte heller vara fastlåsta till speciella kunskapsområden. 
Tidigare arbetade de efter återkommande teman år från år. 
 
 

4.3.3 Reflektion - En levande dialog  
I avsnittet beskriver förskollärarna dialog och reflektion som utgångspunkter i sitt arbete. De 
framhåller dialogen mellan kollegor som en viktig princip för utveckling och lärande. 
 
Flera förskollärare betonar vikten av att få reflektera kring arbetet tillsammans med andra 
kollegor. Karin berättar att hon uppskattar den levande dialogen som finns mellan 
arbetskamraterna på förskolan. Samtidigt skulle hon vilja ha mer tid för samtal. Lisa påpekar 
att förskollärarna tidigare har haft tillgång till en pedagogista. De talar nu om att bli varandras 
pedagogistor. 
 
Margareta och Kajsa beskriver att de ingår i ett nätverk med andra förskolor. Även Kerstins 
förskola ingår i ett nätverk och hon säger att det är viktigt för henne eftersom hon arbetar som 
ensam förskollärare på sin avdelning. Där får hon tips och speglar sitt eget arbetssätt. Ulla 
nämner att förskolan där hon arbetar inte ingår i något nätverk. 
 
Stina förklarar att hon genom Reggio Emilias arbetssätt inspirerats till att prioritera 
diskussioner. En anledning till detta är att kommunicera med föräldrar och politiker så att de 
ska kunna förstå deras verksamhet. Det behövs också dialoger för egen skull beskriver Stina. I 
likhet med Karin så önskar hon att det fanns mer tid för reflektion förskollärarna emellan. 
Hon beskriver att det just nu planeras för de ska få mer tid för analys och reflektion. Anna 
förklarar att de nu har börjat diskutera mycket förskollärarna emellan. Anna instämmer med 
Stina men poängterar att hennes uppfattning är att de behöver gå mer på djupet. Reflektera 
över hur de gjorde, vad som gick fel och stötta varandra i detta. 
 
Både Kajsa och Margareta berättar att de har hållit kontakten med en förskola som de tidigare 
hade ett projekt tillsammans med. De åkte tillsammans på en resa till en annan stad i norra 
Italien. Kajsa säger: 
 

Det som slog mig mest, som jag blev mest imponerad av eller vad man säger. Det var hur 
otroligt stolta de var som jobbar med sitt arbete fastän de hade materiellt mycket, mycket, 
mycket sämre än vad vi har. Så var de ändå så stolta och berättade och var så positiva. Den 
känslan skulle jag önska mer fanns inom vår förskola. 

 
Kontakten var så givande att de har fortsatt att träffas i åtta år. De turas om att bjuda in 
varandra, visar runt i miljön, diskuterar och ger varandra tips. De har genom åren lärt sig att 
en idé som inte fungerar på en förskola kan fungera på en annan. När de träffas ”pratar de 
bara jobb”, har en öppen dialog och kan ge varandra kritik eftersom de nu har samarbetat i 
många år med förskolan som var med i projektet till Italien. I övrigt så betonar de att ett 
nätverk med andra förskolor behöver vara geografiskt nära så att det fungerar praktiskt och 
inte blir för lång restid.  
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Kajsa understryker vikten av nätverk. Kajsa säger: 
 

Det är så otroligt viktigt och givande att få utbyta erfarenheter med andra. Bara gå runt och 
titta: Hur gör ni? Vad är det här för något? Vad håller ni på med? […] Sedan kommer de, så 
får de en bit med sig och så diskuterar man. 

 
Britta, Ulla och Lotta ingår inte i något nätverk. Britta förklarar att de har lärt sig att hitta 
stunder för reflektion men att det mest blir egen reflektion. När förskollärarna reflekterar så 
talar de om att de utvärderar arbetssättet. Tre förskollärare talar om värdet av en ärlig dialog. 
Karin uttrycker att hon känner stöd från sina kollegor. Att de är ärliga mot varandra och 
hjälper varandra när någon har uttryckt sig på ett klumpigt sätt. Det öppna klimatet betonas. 
Margareta säger: 
 

Prova på, diskutera. Ha levande diskussioner om tankesätt och bemötande. Så växer 
arbetssättet fram. Det tar ett tag.  

 
Anna klargör att det går att lära genom att reflektera kring dokumentationen. Hon berättar att 
de reflekterar under planeringstid, de går igenom vad som hänt under veckan. De kan också 
reflektera direkt efter ett arbetspass, till exempel om de arbetat med lera. Karin 
uppmärksammar att det går att få syn på mycket vid en utvärdering av ett tema. Hon beskriver 
att hennes kollega en gång kände sig missnöjd över hur temat hade utfallit. När hon sedan 
utvärderade dokumentationen så upptäckte hon att det endast var ett barn som uttryckt något 
negativt. Karin berättar vidare att de alltid för en diskussion i personalrummet. De talar om 
hur de arbetar och hur de ska gå vidare. Att de inspirerar varandra på det här sättet är en 
förändring mot hur det var tidigare. 
 
Flera av förskollärarna betonar vikten av att få tillfällen och forum för att samtala och 
reflektera tillsammans med andra förskollärare. Det förefaller som om alla förskollärarna 
reflekterar enskilt. Flera av förskolorna har även avsatt tid för gemensam reflektion. Vid 
planeringen går de igenom dokumentationerna och planerar vidare efter dem.  
 
 

4.3.4 Förskollärarens roll  
Detta avsnitt behandlar förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen. Det beskrivs hur de 
ser på sin egen roll för barnens lärande. 
 
Flera av förskollärarna talar om sig själva som medforskare eller medresenärer, de själva har 
inte svaret på allt. De talar också om en uppgift i sitt arbete som gäller att göra barnen 
medvetna om sitt eget lärande. Lisa, Britta och Ulla talar om lärarrollen som medforskare. 
Margareta och Kajsa beskriver den som medresenärer. Ulla säger: 
 

Att man är medforskare, man lär tillsammans. Jag kan inte allt. Man söker kunskap 
tillsammans eller är med och provar tillsammans. 

 
Ulla förklarar att det kan innebära att hon och barnen tillsammans utforskar ett ämne och 
lånar böcker från biblioteket eller hämtar information från Internet. Ulla försöker också 
utmana barnen i deras föreställningar genom att göra det roligare och mer spännande. Lotta 
betonar vikten av att utmana barnen i deras tänkande, få dem att förstå att de kan själva. Ett 
verktyg som hon använder sig av är att ställa frågor till barnen. Även Karin talar om att ställa 
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motfrågor till barnen. Inför en problemställning ställer de frågor som exempelvis; ”vad tror 
du, vad ska vi göra, vilka ska vi fråga? Inför ett rymdprojekt frågade förskolläraren vem de 
skulle fråga. Inget barn nämnde att de kunde fråga någon av förskollärarna och det tror hon 
beror på att de inte brukar ge direkta svar till barnen.  
 
Lisa poängterar att barnen behöver få upptäcka sitt eget lärande. Som Lisa tidigare uttryckt så 
finns de till hands för barnen i deras upptäckande. Hon uppmanar barnen att försöka själva 
samt ta hjälp av varandra. Lisas uppfattning är att förskollärarna ska erbjuda inte servera. 
Britta hävdar att förskollärarna inte ska sätta sig över barnen. De ska inte heller ge färdiga 
lösningar eller tala om för barnen hur det ska vara. Förskollärarna ska inte lära ut. Britta 
säger: 
 

Man är ett stöd och en trygghet. Man finns där för barnen även om man pressar dem ibland. 
Jag vet att du kan det här, jag tänker inte hjälpa dig, jag vet att du kan. Det gäller att stärka 
barnens självförtroende. Prova en gång till annars finns jag här. 

 
Margareta i likhet med Britta poängterar att förskollärarna inte ska lära ut. De för en ständig 
dialog med barnen. Barnen ses som huvudpersoner i verksamheten. Margareta påpekar att de 
som lärare inte ska vara för snabba, barnen löser problem själva. Margareta säger: 
 

Vi pratar om medresenärer, att vi liksom upptäcker tillsammans med barnen och ställer 
tillbakafrågor. 

 
Kajsa beskriver att förskollärarrollen förändrats i och med att de blivit Reggio 
Emiliainspirerade. Förut hade de svaren på barnens frågor men nu beskriver hon rollen som 
medresenär. Kajsa försöker inspirera barnen att ta hjälp av varandra. Kajsa säger: 
 

När jag sitter vid matbordet och äter då tänker jag på att få barnen att prata med varandra, 
resonera. Jag hjälper dem att göra det. Det är inte mig alla ska prata med. Jag ska inte hålla i 
tio samtal samtidigt utan jag ska göra mig oviktig. Barnen ska ju vara viktiga för varandra.  

 
Anna har en vilja att leda barnen framåt. Hon ser en utmaning i att hitta nya vägar samt föra 
diskussionen vidare. Kerstin påpekar att attityden smittar av sig från de vuxna till barnen. 
Kerstin understryker att det är viktigt att arbetet känns roligt och givande. Hon uttrycker 
fortfarande att det är spännande att arbeta med barn efter många år i yrket. Kerstin poängterar 
att hon aldrig vet hur dagen kommer att se ut. Hon förklarar att hon har en förmåga att få 
barnen att tycka det är roligt. Kerstin delger att hon drivs av barnens lysande ögon och deras 
glimt i ögat. Kerstin säger: 
 

Jag tycker så här. Barn lär mig mycket, hela tiden! 
 

Samtliga förskollärare som vi intervjuat arbetar efter intentionen att barnen ska stå i centrum 
och de själva tar ett steg tillbaka. En majoritet av förskollärarna talar om rollen som 
medforskare eller medresenärer. Det innebär att förskollärarna inte har svaren på allt utan 
söker efter kunskap tillsammans med barnen. De flesta av förskollärarna talar om att göra 
barnen medvetna om sitt eget lärande. Flera förskollärare nämner att med Reggio Emilias 
förhållningssätt är inte lärarrollen lätt, men däremot så ger arbetet dem mycket. Det 
framkommer i flera svar att det krävs mycket tankeverksamhet med det här förhållningssättet. 
Förskollärarna väljer att tänka efter i förväg och strävar efter att göra de val som gynnar 
barnens egna förmågor mest. 
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4.4 Den pedagogiska miljön 
I följande avsnitt beskrivs betydelsen av rummen och principen om tillgänglighet av material.  
 
Den pedagogiska miljön ska vara tillgänglig, förklarar majoriteten av förskollärarna. På alla 
förskolor betonas vikten av den fysiska miljön och att materialet finns på barnens höjd. Flera 
förskollärare betonar också miljöns betydelse för lärandet.  
 
Stina talar om rummet eller miljön som den tredje pedagogen. Hon säger vidare att rummet 
signalerar något i sig självt. Rummet och materialet talar till barnen, vad man kan göra där. 
Lisa poängterar att de utgår från barnen för att planera miljön där hon arbetar. De har gjort om 
i den fysiska miljön så att materialet finns i barnens höjd. Hennes tanke om miljön är att den 
ska vara tillåtande och föränderlig. De har låga bord och allt material som lärarna anser att 
barnen klarar själva finns i barnens höjd. Kajsa säger:  
 

Vår tanke är att det ska vara fritt så mycket som möjligt, att materialet finns framtaget. 
 
Kerstin beskriver att inte allt men den största delen av materialet finns på barnens nivå. 
”Trygghetsboken” är en mycket uppskattad sak för barnen att ha tillgång till och plocka ned 
närhelst de önskar, berättar Kerstin. I den finns foton på föräldrar och annat som är viktigt för 
barnen. Britta säger att allt material på deras avdelning är tillgängligt för alla barn. Samt att 
miljön formas efter vad barnen har för behov. 
 
Miljöns betydelse är det område där förskollärarnas uppfattningar tydligt överensstämde. En 
stor del av intervjutiden ägnades åt att belysa detta ämne på samtliga förskolor. Samtliga 
förskolor betonade till stor del Reggio Emiliainspirationen i den pedagogiska miljön.  
 
 

4.4.1 Miljöns betydelse för lärande 
Nedan beskrivs miljön som en förutsättning för barnens lärande.  
 
Britta betonar att de yngre barnen vunnit mycket genom Reggio Emilias arbetssätt. Förut fick 
de stå tillbaka för att de inte kom åt materialet. Nu är materialet är så pass tillgängligt att 
barnen kan ta för sig själva utan att fråga, på så sätt kan de lära mer. Lisa förklarar att det har 
tagit ganska lång tid att anpassa miljön så att barnen klarar av den. Hon uttrycker att miljön 
kontinuerligt förändras. Som ett exempel berättar hon om en upptäckt som hon nyligen gjort. 
Lisa säger: 
 

Det slog mig nu också att barnen har sina skohyllor så att de når sina skor och ställer sina skor 
på hyllan men gummistövlarna sitter där uppe. Nu har vi tagit ner dem så att de når dem. 

 
Karin och Lisa understryker betydelsen av möten mellan barnen. Karin säger att de vill att 
miljön ska möjliggöra för olika möten barnen emellan. När barnen bygger med pärlor är 
bordet med plats för fyra barn en mötesplats som möjliggör för lärande i grupp, förklarar 
Karin. Ibland frågar hon sig själv varför de använder miljön på ett visst sätt. Hon talar om hur 
de hanterar begränsningar i miljön. Karin säger:  
 

Miljön kan ju förändras men inte byggnaden. Ibland får man ta till utomhusmiljön och göra 
utifrån sina förutsättningar.  
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Lisa talar om begränsningar i lokalerna. Att de har önskat sig fler rum för att ordna just de här 
mötesplatserna som de talar om. När de nu inte har flera små rum har de valt att lösa detta på 
andra sätt. En möjlighet som de upptäckte omvandla ett genomgångsrum till en matsal för 
barnen. På så sätt frigjorde de andra ytor från bord. I matsalen är allting på barnens nivå och 
från ett buffébord kan barnen ta för sig själva vad de önskar äta. Margaretas avdelning dukar 
också upp maten på buffébord. Hon kopplar buffébordet till inflytande för barnen. Margareta 
säger: 
 

På en avdelning har vi buffébord vid alla måltider, frukost, lunch och mellanmål. Då dukas det 
upp, barnen är fria att ta vad de vill. […] Ett sorts inflytande. 

 
Ulla drar kopplingar mellan den tillåtande fysiska miljön och barnens lärande. Hon betonar att 
barnen kan ta materialet själv och lära på det sättet. De yngsta barnen använder gärna olika 
material för att plocka i och ur beskriver Ulla. Stina berättar att de på förskolan har materialet 
framme i barnens höjd. Även lera finns framme så de kan arbeta fritt och spontant. Hon vill 
ge barnen fritt spelrum och talar gärna med barnen om vad de har skapat. I sammanhanget 
poängterar hon att det inte finns några rätt och fel. Stina talar om miljön som inspirationskälla 
för lärande. Stina säger: 

 
Att miljön också är inspirerande så att den kan vara lärande på något sätt. Att det finns tillgång 
till material. Så att barnen kan lära sig det de vill lära sig själva. 

 
Kerstin visar förskolans stora ljusa ateljé och poängterar att lokalerna har restaurerats för att 
barnen ska kunna vara självständiga. Ingången har bland annat gjorts om så att barnen kan ta 
sig in och ut själva. Lister har satts upp så att barnen når upp och själva kan sätta upp sina 
teckningar. De har även låga bord där barnen kan låta saker som de bygger eller leker med stå 
kvar. Hon berättar även att föräldrarna har varit delaktiga och hjälpt till med mycket i 
inredningen på förskolan.  
 
Förskollärarnas uppfattningar om miljöns betydelse för lärande handlar till stor del om att 
möjliggöra för ett kompetent barn att också vara det. Tillgången till material och att barnen 
självständigt ska kunna använda materialet betonas, dessutom framkommer att miljön och 
materialet ska vara inspirerande för barnen. De flesta talar om en ständig anpassning av den 
pedagogiska miljön. 
 
 

4.4.2 Miljön anpassas efter barnens intressen 
Här beskrivs hur förskollärarna observerar barnen för att omforma miljön utifrån barnen. 
 
I fyra förskolor poängterar förskollärarna att det är barnens intressen som styr hur miljön 
används. Anna förklarar att när en miljö byggs upp ska man observera var och vad barnen 
leker. Allt ska vara lågt möblerat och barnen ska kunna nå och ta för sig själva. Hon klargör 
att materialet ska vara tilltalande, det ska också vara fint och se inspirerande ut. Meningen är 
att barnen ska kunna nå sitt material utan att fråga någon vuxen. Allt material får dock inte 
plats lågt. Stina förklarar att visst material är högre upp, men de finns i genomskinliga lådor 
med bilder på, hon säger också att det beror på brist på utrymme men i vissa fall med 
anledning av att de är extra rädda om ett material. Britta poängterar att barnen har inflytande i 
hur miljön utformas, genom att den formas efter deras intressen. 
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Karin säger också att rummen skapas utifrån barnens intresse.  När barnen tröttnar på rummen 
så gör de vuxna om.  Hon ger exempel på intressen som barnen haft och som de utgått ifrån. 
Rummen har utifrån observationer genomgått successiva förändringar från spökrum till 
vulkanrum och vidare till byggrum. Karin förklarar att det är genom observationer som de blir 
uppmärksamma på barnens intressen.  En ständig förändringsprocess beskriver både Kajsa 
och Lisa. Kajsa uttrycker att ”lokalerna görs om hela tiden”. Hon tillkännager att de som 
förskollärare inte frågar barnen vad de önskar för förändringar i miljön utan utgår från 
observationer. Kajsa säger:  
 

Våga prova, inget är beständigt. Nu gör vi så här, nu har vi de här förutsättningarna. Nästa år 
är det något annat, då provar vi någonting annat. Det tycker jag är kul, när det händer saker. 

 
Margareta förklarar att de genom observationer kan upptäcka hur barnen använder miljön och 
hur de väljer att leka. Margareta säger: 

 
Inför varje termin görs miljön som man tror det passar den barngruppen. Sedan när barnen 
kommer ser vi vad barnen tyckte om det. Man ser vad de väljer att leka där, vad som fungerar 
praktiskt. Då sitter det inte fast hos oss. Det fungerar inte det här rummet, det blir inte använt 
som vi hade tänkt. Barnen är inte attraherade av rummet, de väljer att inte vara där. Då kan vi 
tänka om. 

 
Om miljön inte fungerar så gör de om rummen så att de kan användas på ett bra sätt. Stina 
berättar om ett rum som av förskollärarna var tänkt att användas till avslappning. De inreddes 
med tyg och mjuka kuddar, av barnen används rummet istället till kuddkrig. Stina påpekar att 
detta behöver de diskutera, endera får de vuxna tänka om eller så får de tolerera kuddkrig. 
 
Miljön är som tidigare sagts ett område som de flesta förskollärarna poängterade vikten av. 
En majoritet av förskollärarna framhäver att de formar miljön efter barnens intressen. 
Förskollärarna som uttalade sig om miljön såg en möjlighet att efter observationer av barnen 
omskapa den pedagogiska miljön. Detta ser vi som ett indirekt inflytande för barnen. 
 
 

4.4.3 Introduktion av material och miljö 
Här betonar flera förskollärare principen att introducera materialet ordentligt samt hur detta 
hör samman med barnens självständighet. 
 
Stina och Britta förklarar att de vid introduktion av materialet visar vad barnen kan göra. 
Britta säger även att barnen kan introducera materialet för varandra. Ulla uttrycker att de för 
barnen introducerar hur materialet bör behandlas. Hon säger att introduktionen av materialet 
är viktig och utan introduktion så går materialet sönder. Margareta poängterar att man bäddar 
på lång sikt vid introduktion av olika sorters material redan när barnen är små. De presenterar 
rummen tidigt för barnen och på så vis blir de friare när de blir äldre. Margareta och Lisa 
påpekar också att barnen har fri tillgång till ateljén. Lisa förklarar att de först introducerar 
materialet för barnen.  
 
På samtliga förskolor anser de att det tagit lång tid att anpassa miljön till Reggio Emilias 
förhållningssätt eller på ett sådant sätt att barnen når och har tillgång till det som de behöver. 
Lisa och Karin förklarar även att det är en ständig process att förändra miljön.  
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Stina berättar att vissa barn är ovana vid att ha fri tillgång till material. De frågar fortfarande 
om lov för att göra vissa saker. Stina säger: 
  

Barnen frågar om de får måla fast det är fritt fram.  
 
Britta säger att barnen numer tar för sig på ett mer självsäkert sätt. De behöver inte fråga om 
lov. Förskollärarna vill att barnen ska ta för sig utan att fråga. Trots förskollärarnas inställning 
frågar de äldre barnen fortfarande om lov ibland. Britta uttrycker att det beror på deras ovana 
att få vara självständiga. 
 
Flera förskollärare betonar att introduktionen av materialet är viktigt och bidrar till barnens 
självständighet. En ordentlig introduktion gör också att barnen i sin tur kan introducera nya 
barn. Vi drar slutsatsen att den tydliga introduktionen bidrar till att de kan ha allt material 
tillgängligt. 
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5.1 Sammanfattning av resultat 
Resultatet i vår intervjustudie visar att samtliga förskollärare har en uppfattning om att barn 
lär sig hela tiden och att barn lär av varandra. Förskollärarna talar om barn som kompetenta. 
De uttrycker att de har tilltro till barnens förmågor och ger dem den tid de behöver. Utifrån 
denna uppfattning säger de flesta förskollärarna att de tar ett steg tillbaka så att barnen får 
agera själva. Majoriteten av förskollärarna låter barnens intressen vara utgångspunkten för 
dagen samt för vidare planering. De strävar efter att ge barnen inflytande i verksamheten i 
olika utsträckning. Indirekt ges barnen inflytande genom observationer och direkt genom att 
intervjua barnen eller låta dem vara delaktiga i planeringen.  
 
De ser på sin förskollärarroll som medupptäckare eller medresenärer och motsätter sig 
förmedlingsrollen. Förskollärarna vill arbeta med att ge barnen utmaningar och 
frågeställningar för att främja lärandet. Barnsynen, miljöns utformning och barnens inflytande 
ges betydelse för barnens lärande. Dessutom betonas betydelsen av att ge barnen god tid för 
att praktiskt prova sig fram och reflektera. Den fysiska miljön på samtliga förskolor anpassas 
efter barnen så att materialet finns tillgängligt. Detta i sin tur skapar en större självständighet 
hos barnen.  
 
Dokumentation används som ett verktyg på samtliga förskolor men i olika utsträckning och 
med flera tekniker. Några uttrycker att de använder dokumentation för att synliggöra lärandet 
för barnen samt föräldrarna. Andra uttrycker att den synliggörs i arbetsgruppen i 
utvecklingssyfte. Förskollärarna framhäver vikten av att reflektera och föra en levande dialog 
kring arbetet med kollegorna. Några förskollärare beskriver att arbetssättet kräver tid och 
engagemang men att det ger mycket.  
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel inleder vi med att presentera diskussionen i tre huvudrubriker: lärande, den 
pedagogiska miljön och arbetssätt. Där problematiseras resultatet i relation till 
litteraturgenomgången och slutsatser dras. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av de 
tidigare nämnda huvudkapitlen där förslag till fortsatt forskning ingår. Vi drar slutsatsen att 
det i resultatet från intervjuerna finns stora likheter med vad som framgår i 
litteraturgenomgången samt förskollärarna emellan. Detta trots att det inte finns någon metod 
om Reggio Emilias arbetssätt. Inte heller finns det som tidigare framkommit någon styrning 
från Reggio Emiliainstitutet. Det är upp till förskollärarna själva vad de väljer att ta till sig. En 
förklaring till detta kan vara att läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som vi tidigare nämnt 
liknar Reggio Emilias förhållningssätt och att den är ett styrdokument vilket förskollärarna är 
skyldiga att följa. Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärares 
uppfattningar om barns lärande i Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vi har undersökt vad 
förskollärare säger om barns lärande, samt vilka principer de har som utgångspunkter. Dessa 
utgångspunkter har vi haft i diskussionen av resultaten.  
 
 

5.1 Lärande 
I resultatet av intervjuerna framgår att förskollärarna uppfattar barnen som kompetenta, vilket 
överensstämmer med Jonstoij och Tolgravens (2001) beskrivning av barnsynen i Reggio 
Emilias förskolor. Barn föds som rika och kompetenta, samt med en vilja att utforska och lära 
sig (Jonstoij och Tolgraven, 2001). De flesta förskollärarna i vår undersökning uttrycker att de 
låter barnen agera själva och de ges tid till det. Av intervjuerna framgår det tydligt att 
förskollärarna har reflekterat mycket över barnsynen. Flera förskollärare utrycker att barnen 
kan om de får prova vilket tyder på att de har en tilltro till barnens förmågor. Detta kan liknas 
med Barsottis förklaring av synsättet i Reggio Emilia. Hon uttrycker att Reggio Emilias 
förhållningssätt ser till barnens inneboende förmågor och rättigheter (Barsotti, 1997).  
 
Vår uppfattning är att förskollärarnas barnsyn ligger till grund för arbetssättet. De lyssnar på 
vad barnen har att säga och låter barnen agera självständigt utifrån deras egna intressen. 
Genom att lyssna till barnens tankar och idéer och ge dem gehör för dessa får barnen 
inflytande i verksamheten (Åberg, 2005). Förskollärarnas uppfattningar tyder på att de arbetar 
på ett flexibelt sätt utifrån barnens intressen. Lenz Taguchi (2000) ser lärarens öppenhet för 
förändring som en förutsättning för barnens makt över lärandet. I jämförelse med traditionella 
förskolor så anser vi att förskollärarnas arbetssätt skiljer sig markant.  Vi ställer oss frågande 
till i vilken utsträckning de förskollärare som arbetar traditionellt har tänkt igenom sin 
barnsyn samt hur mycket de reflekterar över barns lärande. Dessutom ifrågasätter vi hur 
mycket inflytande som ges till barnen i traditionella förskolor. Inflytande diskuteras eftersom 
det har framkommit i resultatet att det har betydelse för barns lärande.  
 
I intervjuerna framkom ett exempel där ett barn inte kunde arbeta självständigt på grund av 
miljöns utformning. Eftersom förskollärarna uppmärksammade detta under dokumentationen 
så åtgärdade de bristerna vilket bidrog till att barnet blev mer självständigt. Av förskollärarnas 
uppfattningar framgår att de arbetar för att möjliggöra barnens självständighet. Dahlberg, 
Moss, Pence (2001) beskriver att synen på barnen som rika ska visa sig i verksamheten. I och 
med att de arbetar för att stärka barnens självständighet svarar de också upp emot den riktlinje 
i läroplanen som beskriver att ”Arbetslaget skall ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att 
lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan” (Lpfö 98, s. 14). 
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Det förefaller som om förskollärarna ser lärande som något naturligt och ständigt pågående. 
De tycks sträva efter att barnen ska få arbeta praktiskt för att lära. Barsotti (1997) påpekar att 
lärande ses som en ständigt aktiv individuell process. Därmed poängterar hon att barnen bör 
vara de som främst agerar. Enligt Barsotti berättade Paulo Freire vid en föreläsning om barns 
rättigheter, att kunskap inte kan betraktas som en passiv process utan att kunskap skapas och 
det i sin tur blir svårt utan frihet. Vår tolkning är att förskollärarna genom att arbeta med 
lärande som något ständigt pågående underlättar för barnen att behålla sin nyfikenhet och sitt 
intresse för omvärlden.  
 
Vår slutsats är att förskollärarna är överens om att barn lär i grupp. Att barnen intresserar 
varandra för olika saker framkommer flera gånger. Enligt Wallin (1997) uttrycker Rinaldi att 
det kan vara bra att arbeta i grupp. Om barnen är flera så skärper de ofta sina argument eller 
kommer med nya förslag vilket leder kunskapen framåt (Wallin 1997). Vår tolkning är att 
förskollärarnas uppfattningar liknar vad som kommit fram i tidigare forskning. Williams 
(2001) konstaterar i sin studie att barn lär i grupp. Hennes resultat visar att barnen vill vara 
tillsammans och tycker om att lära sig av andra barn. Kamrater har en stor betydelse för både 
barns utveckling och lärande. Forskning visar att barnet som lär ett annat barn får ökat 
självförtroende. För att barn ska lära så måste det upplevas som en meningsfull situation 
(Williams, 2001). Flera förskollärare uppfattar att barnen inspirerar varandra och skapar 
intresse hos varandra för nya områden.  
 
Förskollärarna talar däremot inte om kommunikationen mellan barnen och kommunikationens 
roll för lärandet vilket lärarna i Reggio Emilia betonar. De samtal som nämns är de som sker i 
samlingar där förskollärarna deltar. Att förskollärarna inte tar upp kommunikation kan tolkas 
som att de inte anser att den vara viktig. Troligare är dock att de tar detta för självklart. I 
litteraturen framkommer att det är en fördel för barnen att kommunicera och skapa kunskap i 
mindre grupper (Dahlberg, Moss, Pence 2001).  Det framgår i resultatet att förskolorna har 
olika sätt att dela in grupper. Några har fasta grupper och andra konstruerar grupper efter 
barnens intressen, vilket kan skilja sig från dag till dag. Det framgår även att en svårighet med 
fasta grupper kan vara att få alla barn motiverade. Vår tolkning är att fördelen med 
intressegrupper är mycket stor för att gynna barnens lärandesituation. 
 
 

5.2 Den pedagogiska miljön 
De flesta förskollärarna betonar den pedagogiska miljöns betydelse. Det förefaller som de 
arbetar medvetet för att möjliggöra lärande på olika sätt. Några förskollärare talar om att 
skapa situationer i miljön för att ge utrymme för möten mellan barnen och på så vis ge 
tillfällen för barnens lärande. Förskollärarna lyfte fram miljöns betydelse för barnens lärande, 
vilket även lärarna i Reggio Emilia framhåller, enligt Wallin (1996). Dahlberg, Moss, Pence 
(2001) talar om att den största drivkraften för lärandet är de möten mellan människor som kan 
uppstå i en gemensam miljö. Dessa ger möjligheter till nya utmaningar eller konflikter som i 
sin tur skapar nytt lärande. De beskriver vidare att förskolan har som uppgift att möjliggöra 
för nya intryck i möten med andra barn. Författarna talar om att dela in barnen i mindre 
grupper vilket ger barnen tillfälle att ta ansvar för sitt eget lärande (Dahlberg, Moss, Pence, 
2001). Två förskollärare uttrycker att de ser en begränsning i lokalernas utformning på grund 
av rumsindelningen. De påpekar att möjligheterna finns i möbleringen och de berättar att de 
har försökt skapa mötesplatser i rummen. På så sätt möjliggör de för möten mellan barnen 
som Dahlberg, Moss, Pence (2001) framhäver.  
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Förskollärarnas uppfattningar om miljöns betydelse för lärande handlar till stor del om att 
möjliggöra för ett kompetent barn att också vara det. Samtliga förskolor arbetar så att miljön 
ska upplevas stimulerande. De tänker på att den ska vara inbjudande och materialet ska vara 
tillgängligt och inspirerande för barnen. Förskollärarnas intentioner är att barnen ska kunna 
agera självständigt. Åberg och Taguchi (2005) poängterar att förskollärarnas sätt att ordna 
miljön visar vilken uppfattning de har om förskolans roll och barns lärande.  
 
Förskollärarna beskriver att miljön är utformad så att den möjliggör för barnen att ta för sig. 
Trots det så framgår det i intervjuerna att vissa barn frågar om lov innan de exempelvis börjar 
måla. Vi ställer oss frågan varför det förhåller sig på det sättet. Framgår dessa möjligheter 
tydligt för barnen? En förklaring skulle kunna vara att förskollärarna signalerar andra budskap 
än vad de uttalat. En annan förklaring kan vara att det finns olika uppfattningar på 
avdelningarna, som inte framkommer i intervjuerna eftersom vi inte intervjuat all personal. 
Den förklaring som framkommer i intervjuerna är att barnen är mer vana att fråga om lov. Vi 
ifrågasätter denna förklaring eftersom förskollärarna arbetat Reggio Emiliainspirerat under en 
längre tid.  
 
En av förskollärarna beskriver ett exempel där barnen uppfattar rummet på ett annat sätt än 
förskollärarna tänkt. Hon beskriver två alternativa lösningar. De kan endera förändra rummet 
eller acceptera barnens tolkning av rummet. Hon uttrycker att rummen och materialet 
signalerar till barnen, vilket överensstämmer med Rinaldis uppfattning, enligt Taguchi (1997). 
Rinaldi poängterar att sakerna i rummen bär på en mening och innebörd. Rummen signalerar 
vad som ska hända. Förskollärarna måste därför försöka förstå vad rummet ger barnen för 
signaler och vad de vill att rummen ska signalera.  
 
Barnens intressen utgör grunden för hur förskollärarna utformar miljön, vilket framkom 
tydligt på fyra av förskolorna. Flera av förskollärarna förklarar att de använder sig av 
observationer för att ta reda på barnens intressen för att kunna omforma miljön. På så sätt får 
barnen indirekt vara med och påverka den fysiska miljön. Förskollärarna talar om en ständig 
anpassning av den pedagogiska miljön. Wehner-Godée (2000) beskriver observationer som 
ett sätt att se hur barnen använder sig av miljön, vilket överensstämmer med förskollärarnas 
arbetssätt. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) poängteras att barnen ska kunna påverka 
miljöns utformning. Barnens behov och intressen bör tillgodoses vid utformningen av miljön 
(Lpfö 98). Abbott och Nutbrown (2001) poängterar att barnen har rätt till en miljö som 
förhåller sig till deras kompetens. Trots att förskollärarna arbetar målmedvetet med den 
pedagogiska miljön så menar vi att det på några förskolor finns mer kvar att göra, för att 
barnen ska få en så pass utmanande miljö att den svarar upp emot deras kompetens.  
 

5.3 Arbetssätt 
Av resultatet drar vi slutsatsen att Reggio Emiliainspirationen har påverkat förskollärarnas 
arbetssätt. Detta grundar vi på att de flesta förskollärarna beskriver en tydlig skillnad i 
arbetssättet efter att ha blivit Reggio Emiliainspirerade. Flera av förskollärarna vänder sig mot 
förmedlingspedagogiken, där läraren är den aktiva som förser barnen med kunskap. De 
förskollärare som arbetat en längre tid uttrycker att de har övergått från ett sådant arbetssätt 
till ett arbetssätt där barnen står i centrum. Det förefaller som barnen får möjlighet att vara 
aktiva i sitt lärande. Förskollärarna beskriver sin roll i förhållande till barnen som 
medforskare/medresenärer. Dahlberg, Moss, Pence (2001) talar om att barnen konstruerar 
kunskap tillsammans med vuxna och andra barn. Författarna beskriver tanken om barnet som 
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en medkonstruktör av kunskap, vilket kan relateras till förskollärarnas uppfattningar om sitt 
arbetssätt. 
 
Tid tycks ha betydelse för barnens inflytande och kompetens, vad gäller förskollärarnas 
uppfattningar. Flera av förskollärarna säger att de ger barnen utrymme och möjlighet att vara 
aktiva och agera själva. Det framgår av resultatet att förskollärarna inte arbetar efter fasta 
teman, de är inte heller fastlåsta till speciella kunskapsområden. Förskollärarna beskriver ett 
mer flexibelt arbetssätt som inte längre är lika bundet till rutiner. De styrningar och 
regleringar av tid i förskolan som Nordin-Hultman (2004) talar om i sin avhandling, hittar vi 
inte i uppfattningarna bland förskollärarna i vår undersökning. Istället framhåller de ett 
mycket mer flexibelt arbetssätt, ganska långt ifrån de strikta scheman som Nordin-Hultman 
talar om. En av förskollärarna uttryckte att de dokumenterar för se vad barnen inte kan. Detta 
ställer vi oss frågande till eftersom en av hennes kollegor på avdelningen tidigare i intervjun 
sagt att de inte utvärderar barnen. Hirst (2005) poängterar att i Reggio Emilias förskolor är 
lärarens roll att understryka framsteg hos barnen hur små de än är. Det skulle kunna tolkas 
som att förskolläraren arbetar mer traditionellt på det här området. Detta kan även tolkas som 
att de båda förskollärarna arbetar utifrån olika utgångspunkter.  Nordin-Hultman (2004) pekar 
på att förskollärarna i svensk förskola traditionellt arbetar med att lyfta fram brister hos 
barnen. Hon ifrågasätter varför de istället inte koncentrerar sig på situationer där barnen visar 
att de lär sig och skapar mening. 
 
 
Vi drar slutsatsen att förskollärarna arbetar medvetet för att synliggöra lärandet för barnen. 
För det första dras slutsatsen utifrån att förskollärarna tycks ha reflekterat mycket över 
lärandesituationer, trots att de inte sett intervjufrågorna i förväg. För det andra utgår vi från de 
praktiska exempel som förskollärarna tar från vardagssituationerna. De talar om att de 
använder naturliga tillfällen för lärande och fångar situationer i vardagen. Förskollärarna utgår 
från barnens intressen i verksamheten, de konstruerar inte lärandesituationer. Wallin (1996) 
skriver att det handlar om att synliggöra processen för barnen själva, att lära hur man lär. 
Flera förskollärare nämner att de dokumenterar för att synliggöra barnens lärande. Vid 
planeringen går de igenom dokumentationerna och planerar vidare efter dem. Vår slutsats är 
att majoriteten av förskollärarna arbetar med dokumentation i stor utsträckning. 
Förskollärarnas beskrivning om användandet av dokumentation överensstämmer med det som 
framkommer i litteraturgenomgången. Wehner-Godée (2000) skriver om dokumentationen ur 
ett lärandeperspektiv. Hon talar om att följa barnen i läroprocesserna, stödja dem i 
kunskapssökandet, lära sig att förstå hur de lär och tänker. Dessutom talar hon om vikten av 
att hela tiden hålla barnens nyfikenhet till lärande vid liv (Wehner-Godée, 2000). Lenz 
Taguchi framhåller att genom dokumentation synliggörs arbetssättet och genom reflektion får 
de möjlighet att förändra arbetssättet (Lenz Taguchi, 2000).  
 
Förskollärarnas uppfattningar visar på reflektionens betydelse. De uttrycker behovet av att 
föra en dialog med kollegor om arbetssättet för utveckling. Förskollärarna som ingår i nätverk 
uppfattar detta som positivt. Utbytet av respons och praktiska idéer uttrycks som värdefullt. 
Dahlberg, Moss, Pence (2001) beskriver att lärare som har börjat granska och utveckla sitt 
eget arbetssätt genom dokumentationen kan få syn på sitt förhållningssätt gentemot barnen. 
Hon framhåller att det på så sätt går att upptäcka nya sätt att möta barnen (Dahlberg, Moss, 
Pence, 2001).  
 
Litteraturen betonar att lärarna ger barnen utmaning i form av olika uppgifter. Wallin (1996) 
poängterar att lärarna utmanar barnen med problemställningar istället för att ge barnen svar på 
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deras frågor. I resultatet ser vi en avsaknad av att förskollärarna talar om utmaningar för 
barnen. Detta kan bero på att vi inte hade någon direkt fråga om utmaningar eller att de inte 
arbetar på ett sådant sätt. Flera förskollärare uttrycker att Reggio Emilias förhållningssätt tar 
tid att omsätta i praktiken samt fordrar mycket tankeverksamhet. De talar om att arbetssättet 
kräver mycket av dem som förskollärare men att det även ger dem mycket.  
 
Våra frågeställningar handlar om vad förskollärarna säger om barns lärande samt vilka 
principer de har som utgångspunkter i arbetssättet. Slutligen är vår slutsats att förskollärarnas 
barnsyn ligger till grund för deras förhållningssätt som i sin tur påverkar arbetssättet. 
Förskollärarna utgår från principer som: 
 

• att barn är kompetenta  
• att barn ständigt lär  
• att tillvara ta barnens intressen 
• att lärande uppmuntras i grupp 
• att miljön ska vara tillgänglig och inspirerande 
• att material skall introduceras ordentligt 
• att förskollärarnas eget förhållningssätt påverkar barnens lärande 
• att barnen tillåts att agera och undersöka själva  

 
 
Didaktiska konsekvenser  
Våra slutsatser är att förskollärarna har ett genomtänkt förhållningssätt. De är medvetna om 
hur de arbetar och varför. Deras positiva syn på barn gör arbetet meningsfullt. Detta 
examensarbete kan bidra till att förstå att barnsynen lägger grunden för arbetssättet. 
 
 
Fortsatt forskning 
Intressant för vidare forskning är att genomföra en jämförande studie mellan Reggio 
Emiliainspirerade förskolor och traditionella. Jämförelsen kan göras för att eventuellt 
upptäcka större skillnader i förskollärarnas uppfattningar om barns lärande. Ett annat 
intressant område skulle vara att göra observationer för att studera lärande ur ett 
barnperspektiv. Ett tredje alternativ är att observera Reggio Emiliainspirerade förskollärares 
arbetssätt, för att se om det finns en differens i deras uppfattningar om hur de arbetar jämfört 
med deras sätt att arbeta i praktiken.  
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Institutionen för pedagogik, didaktik, psykologi 
Ämnesavdelningen i Didaktik 
Åsa Morberg, ämnesföreträdare 
Göran Fransson, kursansvarig AU 3, didaktik 
Studenter: Maria Perzon & Lena Westerberg 
 

Bilaga 1- informationsbrev 
 
 
Gävle 2007-09-25 
 
 
Till förskollärare i Reggio Emilia inspirerade förskolor 
 
 
Vill ni delta i ett examensarbete om barns lärande? Syftet med examensarbetet är att 
undersöka förskollärares uppfattningar om barns lärande. Vi tänker använda oss av 
gruppintervju eller enskilda intervjuer med bandspelare. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Namn på förskola och personer kommer att vara fingerade. Intervjumaterialet 
kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  
 
Ert svar angående deltagande i studien behövs under v.40. Intervjuerna utförs under v.41-43. 
Vi kontaktar er per telefon den 3 oktober för svar. Beräknad intervjutid är ca en timme. 
Deltagandet är frivilligt. 
 
Vid frågor angående studien kontakta oss gärna.  
 
Student: Maria Perzon   Student: Lena Westerberg 
Tfn hem: xxx   Tfn hem: xxx 
Mobil: xxx    Mobil: xxx 
e-mail: xxx    e-mail: xxx 
 
Handledare: Annika Elm 
Tfn arbete: xxx 
E-mail: xxx   
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Maria Perzon och Lena Westerberg  
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Bilaga 2- intervjufrågor 
 
Information: Frivilligt, rätt att avbryta, konfidentiellt (namn och platser bör inte avbrytas), 

arkivering. 

 

Syfte: Undersöka lärares uppfattningar om barns lärande i Reggio Emilia inspirerade 
förskolor. 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
Inspiration 
 
Hur länge har ni arbetat Reggio Emilia inspirerat? 
 
Hur kommer det sig att ni började arbeta Reggio Emilia inspirerat? 
 
På vilket sätt låter ni er inspireras av Reggio Emilia på er förskola? 
 
Hur har ni anpassat Reggio Emilas arbetssätt till barnen och miljön? 

 
Lärande 
 
Hur ser ni på barns lärande?  
 
Beskriv utifrån ett lärandeperspektiv hur ni arbetar och varför? 

Hur ser du på din roll som lärare i relation till barnens lärande? 

Hur tror ni att er syn på barns lärande har påverkats av Reggio Emilias tankar? 

Hur tror ni att barnen påverkar varandras lärande? 

 

Arbetssätt 

På vilket sätt har barnen inflytande i verksamheten? 

Kan ni beskriva hur ert arbetssätt förändrats sedan ni blev inspirerade av Reggio Emilia? 

Vill ni nämna något mer om lärande i Reggio Emilias arbetssätt som ni anser vara viktigt? 

 


