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Sammanfattning 

I vår studie har vi valt att göra en kvalitativ undersökning; vårt övergripande intresse 
är synen på lärande och den lärande människan i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
Vårt syfte är att undersöka hur synen på den lärande människan kommer till uttryck 
inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi har i vår studie gjort intervjuer med fem 
pedagoger vid två separata tillfällen samt på två olika förskolor. Resultatet av 
intervjuerna har visat att barnet i centrum och miljön är viktiga faktorer för 
lärandeprocessen. Pedagogerna hävdar att miljön är av stor vikt för lärandet och 
utvecklingen hos barnen, även att medvetandegöra barnen om sin egen utveckling. 
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1. Inledning 
Vi har valt att undersöka Reggio Emilia filosofin genom att analysera hur synen på 
lärande kommer till uttryck i en Reggio Emilia-praktik. Enligt Lpfö 98 ska förskolan 
lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara en bra pedagogisk 
verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

Enligt Dahlberg och Åsen (2008) är det kanske mest grundläggande draget i Reggio 
Emilia filosofin att man ser förskolan som ett offentligt rum. Detta offentliga rum 
syftar till att vara ett utrymme för samtal och en dialog mellan människor. Här 
betonas vikten av att lyssna på barnen och att ha respekt för deras perspektiv. 
Kommunikationen ses som en nyckelfråga i barnens lärande. 

Vi vill undersöka hur lärare i en Reggio Emilia- inspirerad miljö agerar för att främja 
barns lärande. Vi använder begreppen ”livslångt lärandet” och ”hållbart lärande” som 
underlag i diskussionen om lärande i intervjuerna med pedagogerna. Vi har under 
utbildningens gång blivit bekanta med begrepp som ”livslångt lärande” och hållbart 
lärande men begreppen tycks sakna enhetlig betydelse. 

Dahlberg och Åsen (2008) menar att under de senaste tio åren har Reggio Emilia 
drivit forsknings- och utvecklings arbete om barns lärande samt bra miljöer för barn i 
samarbete med universitet och högskolor i flera länder. Författarna menar vidare att 
samarbetet mellan länder och att driva utvecklings och forsknings arbeten över 
gränserna, är något som Reggio Emilia förespråkar. Det skapar en bild av att det 
finns något större än bara den stad barnen själva lever i. Erfarenheter är något som 
Reggio Emilia anser vara viktigt i kunskapsprocessen och lärande. 

 
1.1 Syfte 
Vi vill undersöka hur synen på lärande och den lärande människan kommer till 
uttryck inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi avgränsar studien till att 
intervjua pedagoger som arbetar inom ramen för en Reggio Emilia filosofi. Vidare 
avser vi utifrån intervjuer med dessa lärare, diskutera hur Reggio Emilia filosofins 
arbetssätt främjar barns lärande. 

1.2 Forskningsfrågor 
Vad kännetecknar synen på lärande och den lärande människan inom Reggio Emilia 
filosofin? Hur återspeglas Reggio Emilias filosofi i lärarnas syn på lärande och den 
lärande människan? 

Hur främjar arbetssättet inom Reggio Emilia barns lärande? Vilka är 
förutsättningarna för att arbeta Reggio Emilia-inspirerat utifrån detta perspektivs syn 
på lärande? 
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2. Litteraturgenomgång och teorianknytning 

2.1 Tidigare forskning 
Ärlemalm- Hagsérs (2013) avhandling beskriver att vad barn behöver kunna och veta 
för att möta en föränderlig framtid är en fråga som i stort sätt är svår att svara på. 
Avhandlingen skildrar ett förhållningssätt i förskolan där barnens olika röster och 
erfarenheter blir hörda, genererar ny kunskap, nya utmaningar och förståelser i 
frågor av mångfacetterade kunskapsinnehåll som exempelvis demokrati, social och 
ekonomisk rättvisa. 

Lenz Taguchi (2000) skriver i sin avhandling att inom Reggio Emilia filosofin arbetar 
man dekonstruktivt, särskilt med dikotomin barn – vuxen, vilket innebär att man 
arbetat för en ny form medborgarskap, gästfrihet/välkomnande av olikheten och 
därmed en ny form av demokrati. Lenz Taguchi (2000) hävdar att Reggio Emilias 
förskolor använder sig av dokumentation och genom dokumentationen synliggörs 
barnens och den pedagogiska verksamhetens existens, samtidigt som Reggio Emilia 
arbetar med det förflutna, i samtiden, för framtiden så omformuleras och förvandlas 
pedagogiken ständigt, ständig förändring i nuets pågående samhällsutveckling.  
Berglund (2008) skriver i sin avhandling att livslångt lärande ses som ett verktyg där 
löften om att fostra disciplinerade, korrekta, kapabla och produktiva medborgare för 
det lärande samhället ska uppfyllas. Berglund (2008) hävdar att framtidens samhälle 
avbildas av ett ”lärande samhälle” där den ”livslånge läraren” är en norm, att vara 
och bete sig som den ”livslånge läraren” har blivit eftersträvat och en nödvändig 
livsstil i samband med ett ”lärande samhälle”.  

2.2 Perspektiv på det livslånga lärandet 
Här nedan presenterar vi relevant litteratur om det ”livslånga lärandet”. Vi vill genom 
den här litteraturen förtydliga begreppet ”det livslånga lärandet” och dess betydelse 
för en förståelse av kunskaps- och lärandeprocesser. 

Enligt Sträng och Dimenäs (2000) är människans grundläggande livsvillkor att 
kunna lära sig. Författarna menar att det är nödvändigt att barnet först lär sig det 
motoriska och lär sig kommunicera med omgivningen på flera olika sätt, och i och 
med det lär sig hänga med och vara delaktig i samhället. Sträng och Dimenäs (2000) 
menar vidare att detta är en utvecklingsgång som startar med det lilla barnet, som 
sedan följer människan hela livet. Författarna hävdar att de i olika situationer är 
omtyckt att kalla det för livslångt lärande. Enligt Fuglestad (1999) är lärandet en 
konstruktiv process, där tidigare erfarenheter knyts samman med nya kunskaper.  

Sträng och Dimenäs (2000) anser att varje möte var det än sker ligger till grund för 
det individuella livslånga lärandet. Författarna menar att förhoppningarna pekar mot 
möjligheterna att få eleven att lära sig, delvis av ren glädje och nyfikenhet och delvis 
med tanke på framtida yrkesverksamhet. I båda aspekter kopplat till synen på ett 
livslångt lärande, den process som pågår under hela ens liv. Enligt Erixon m.fl. 
(2007) behöver barn vara trygga i miljön för att de ska bli självständiga och röra sig 
fritt i förskolans lokaler. Författarna hävdar att arbetslaget ska erbjuda en 
stimulerande och lustfylld miljö som uppmuntrar till lek och lärande.  
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Ackelman (2000) hävdar att det är av stor vikt för det livslånga lärandet att eleverna 
är delaktiga i hela lärprocessen. Författaren menar vidare att om eleverna tidigt får 
ansvar för sin utveckling kan de beredas för livet utanför skolan.  

Ackelman (2000) anser att samtal och diskussioner som handlar om vad eleven ska 
lära sig ska återkoma regelbundet och motivationen och lusten, det livslånga lärandet 
hålls då vid liv hela tiden. Ackelman (2000) hävdar också att krav på ständig 
reflektion och dokumentation ska leda till att eleverna lär känna sig själva. 
Författaren menar att genom dokumentation och reflektion kan man få eleven att se 
sin egen utveckling vilket då kan leda till att de tar beslut som vidare leder till ny 
utveckling.  

Enligt Brynolf m.fl. (2007) ska läraren i framtiden förändra samhället, genom att ge 
barnen/eleverna den kunskap och förståelse som behövs för att förstå och hantera 
samhällsutvecklingen. Hargreaves (2004) menar att man som lärare måste lämna 
skolan och bli medborgare i världen och förbereda sina elever på detsamma. Enligt 
Lpfö 98/10 ska läraren/arbetslagen också visa barnen/eleverna hur ens egna 
handlingar påverkar miljön, de ska också lära känna sin närmiljö och hur den 
fungerar. Vidare står det i Lpfö 98/10 att grunden för verksamheten ska läggas så att 
barnen förstår vad demokrati är. Barnen ska enligt Lpfö 98/10 få möjligheten att 
själva ta ansvar för sina egna handlingar och miljön, för att utveckla sin sociala 
förmåga. Lpfö 98/10 betonar att barnens intressen och behov ska vara grunden för 
verksamhetens planering samt utformning av miljön.  

Brynolf m.fl. (2007) skriver om Peter Senge som menar att helhetstänkandet och 
dialogen kring det man gör, gjorde eller tänker göra är viktiga faktorer för att skolan 
ska kunna utvecklas, Senge menar att man ska ha en holistisk syn på den lärande 
människan. Helhetstänkandet och dialogen gör att personalen blir medveten om hur 
de tänker och agerar, både enskilt och tillsammans. På sikt kan det då skapas en 
”lärande skola”. Författaren betonar vikten av att ha en dialog tillsammans med 
varandra i arbetslaget och även med skolledningen. Dialogen är en förutsättning för 
att skolan ska kunna utvecklas. I en lärandeorganisation menar författaren att det är 
viktigt att det finns en förbindelse mellan teori och praktik. En förbindelse mellan 
dessa gör verksamheten i organisationen effektivare och läraren får möjlighet att 
utvecklas. Lärarrollen är beroende av en varaktig kompetensutveckling och ett 
livslångt lärande för att lärarrollen ska ligga i en jämn takt med den 
samhällsutveckling vi har idag. Enligt författarna är det viktigt att barnen/eleverna 
hela tiden är delaktiga i lärprocessen.  Författaren betonar också att det ”livslånga 
lärandet” är en process där tidigare erfarenheter knyts samman med nya kunskaper. 

 

2.3 Filosofin i Reggio Emilia  
Under denna rubrik avser vi att kortfattat redogöra för synen på lärande inom Reggio 
Emilia. Vi avser också redogöra för hur barnet som individ är en viktig föreställning 
och utgångspunkt för Reggio Emilias filosofi om lärande.  

Loris Malaguzzi föddes år 1920 i staden Reggio Emilia. Malaguzzi kom också att bli 
pedagogikens grundare i staden Reggio Emilia (Barasotti, 2011). Gedin och Sjöblom 
(1995) menar att Loris Malaguzzi som avled vintern 1994 var den stora inspiratören 
till den kommunala barnomsorgen i staden Reggio Emilia under många år. 
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Malaguzzis idéer och tänkande kring barn och kunskap om det moderna samhället 
ligger idag till grund för det pedagogiska förhållningssätt som pedagoger från hela 
världen nu inspireras av. Malaguzzi betraktas av många som vår tids främsta 
pedagogiska filosofer. Enligt Grut (2008) så har staden Reggio Emilia blivit känd för 
sin pedagogiska filosofi. Författaren menar vidare att Reggio Emilia kännetecknas av 
dess förmåga av ständig förändring, omprövning och förnyelse.  

Gedin och Sjöblom (1995) skriver att Malaguzzi såg pedagogiken som en levande idé 
som hämtar kraft från barnen samt från det aktuella sammanhanget. Malaguzzi ville 
inte att arbetet i Reggio Emilia skulle ses som en fixerad metodik utan snarare som 
ständiga reflektioner. Han menade att pedagogiken är en process som hela tiden 
måste förändras, detta för att överleva precis så som barnen och världen förändras. 
Gedin och Sjöblom (1995) hävdar att Reggio Emilia pedagogiken användes särskilt i 
de kommunala förskolorna. Reggio Emilia idag fyrtio år senare utvecklas och 
förändras fortfarande. Reggio Emilia är ett projekt som är betraktat ur ett längre 
perspektiv 

Gedin och Sjöblom (1995) beskriver kortfattat att inom Reggio Emilia vill man förena 
vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. Reggio Emilias nyckelord är 
upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet samt förundran inför framtiden. Författarna 
menar också att pedagogiken Reggio Emilia står för ett förhållningssätt, en 
livshållning snarare än ett pedagogiskt program. Reggio Emilia rymmer därför också 
en livsfilosofi, utöver den pedagogiska filosofin. Dahlberg och Åsen (2008) menar att 
Reggio Emilia filosofin präglas av kunskap och lärande som har sin utgångspunkt i 
barns egna erfarenheter, tankar och teorier. Filosofin är också att förstå att vi lever i 
ett föränderligt och komplext samhälle. Man vill också utveckla optimistiskt tänkande 
hos barnen. Reggio Emilias historia under de senaste 40 åren handlar mycket om 
dialog och delaktighet inom staden och resten av världen. Alltså en blandning av det 
som är lokalt och finns i närområdet samt det som är globalt och tillhör omvärlden. 
Wallin (2003) menar att det behövs ny syn på kunskap och lärande i vårt komplexa 
samhälle, vilket man finner inom Reggio Emilia filosofin, nya strategier och verktyg 
som kan locka fram barns och ungdomars kreativitet.  

Enligt Wallin (2003) hade Loris Malaguzzi en helhetsyn på barn, han betonade 
nämligen att var och en existerar i relation till andra och därför, är också varje 
människa i sig ett sammanhang. Han menade vidare att lärande måste förstås i ett 
socialt sammanhang. Wallin (2003) lyfter även Malaguzzis hävdande angående att 
barn kännetecknas av sina resurser och tyvärr även av fördömelsen att inte bli sedda. 
Wallin (2003) anser att i Reggio Emilia vill man ge tvivlet utrymme och de många 
subjektiva synvinklarna värde. Författaren lyfter några nyckelbegrepp så som möten, 
relationer och nätverk, dessa formar barnens, pedagogernas och föräldrarnas 
konkreta vardag. Wallin (2003) anser att inom pedagogiken vill man se sin förskola 
som ett kollektiv av relationer, där föräldrarna är en stor resurs, förskolan står på så 
sätt i samklang med samhället.  

Gedin och Sjöblom (1995) skriver om det speciella med förskolorna i Reggio och 
menar att de där är uppbyggda så att de har ett stort nätverk omkring sig. Medvetet 
har man byggt upp en organisation som ska ge goda möjligheter och förutsättningar 
för att kunna integreras i samhället. Författarna betonar vikten av att man har 
gemensamma värderingar och att pedagogiken i de kommunala förskolorna bygger 
på det aktiva medborgarskap som finns i staden Reggio.  
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Dahlberg och Åsen (2008) hävdar att Malaguzzi menar att genom att öva sig i så 
många uttryckssätt som möjligt får barnet tillgång till hela sin person och därmed 
utvecklas tilltro till sin egen förmåga. Filosofin Reggio Emilia betonar också vikten av 
att lära barnen tänka själva. Genom att ge barnen möjlighet till att tänka och handla 
själva erövrar de också makt över sina egna lärandeprocesser. 

2.6 Arbetssätt inom Reggio Emilia 
Vi har valt att titta närmare på Reggio Emilia filosofins arbetsätt, eftersom vi tror att 
det kan vara till stor hjälp för att man ska förstå Reggio Emilias filosofi om lärandet. 
Vi vill undersöka hur begreppet livslångt lärande kommer till uttryck utifrån Reggio 
Emilias filosofi.  

Wallin (2003) berättar att vår svenska läroplan för förskolan har mycket gemensamt 
med synen på barn och kunskap inom Reggio Emilia. Inom Reggio Emilia lyfts vikten 
av att lärandet ska vara lustfyllt både för barn och vuxna, människan lär i samspel 
med andra. 

Malaguzzi menade enligt Gedin och Sjöblom (1995) att förskolan ska vara en 
verksamhet där pedagogerna hjälper barnen att lösa problem genom att ställa upp 
hypoteser som barnen sen får pröva på själva på olika sätt. Dahlberg och Åsen (2008) 
berättar om att enligt Reggio Emilia pedagogiken bör man som pedagog inspireras av 
barnens nyfikenhet och deras frågor samt som vuxen inte ge barnen svaren innan de 
ställt frågorna. Som pedagog är det viktigt att skapa nya utmaningar för barnen och 
situationer där barnen får pröva sina egna funderingar. Man vill ge barnen redskap 
att hantera samt möta den moderna föränderliga värld de lever i. Det är viktigt att 
arbetet är roligt och lustfyllt, söka och tillägna sig kunskap ska barnen kunna relatera 
till något spännande och lustfyllt. Världen ska ses som en helhet menar författarna 
och detta är något pedagogiken inom Reggio Emilia förespråkar.  

2.7 ”Förälskad” dokumentation 
Bjervås (2011) hävdar i sin avhandling att samhället idag karaktäriseras av en idé om 
livslångt lärande. I svenska förskolor är det vanligt att pedagoger dokumenterar vad 
som händer i verksamheten, vilket kan ses som stöd för barnens medvetenhet om 
deras egen kompetens. Bjervås (2011) menar att det även finns kritiska aspekter på 
dokumentation, då det kan störa barnens fokus på aktiviteten, men pedagogisk 
dokumentation på förskolan erbjuder många fördelar som överväger nackdelarna.  

Wallin (2003) menar att Reggio Emilia har valt en ”förälskad” dokumentation som 
står på barnens sida. Inom pedagogiken vill man verkligen se styrkan hos alla barn 
och stärka den. Gedin och Sjöblom (1995) hävdar att man arbetar med temaarbete 
och dokumentation inom Reggio Emilia pedagogiken. Författarna menar vidare att 
Malaguzzi hävdade att bilder är ett viktigt uttrycksmedel och genom bilder kan 
barnen skaffa sig en djupare förståelse av omvärlden detta genom att lära sig att se. 
Med temaarbete vill man skapa levande sammanhang, sammanhang som stimulerar 
till forskning och problemlösningar. Temats ämne utgår ifrån barnens egna intressen 
och deras nyfikenhet enligt Gedin och Sjöblom (1995), vilket också Dahlberg och 
Åsen (2008) upplyser om vikten av att utgå ifrån något som är verkligt och intressant 
för barnen. Gedin och Sjöblom (1995) menar vidare att temat kan bestämmas 
tillsammans med barnen. Enligt Brulin och Eriksson (2008) är pedagogernas uppgift 
att utmana, uppmuntra och upprätthålla temats röda tråd, men också att se, lyssna 
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och dokumentera barnens egna kunskapssökande, analysera detta och reflektera 
menar Gedin och Sjöblom (1995) vidare.  

Wallin (2003) nämner precis som Brulin och Eriksson (2008) dokumentation, Wallin 
(2003) hävdar att det är ett bra verktyg för att göra barnens lärande synligt. 
Författaren menar vidare att innan man börjar dokumentationen kan det vara bra att 
tänka på vad det är man vill rikta uppmärksamheten på, eftersom man inte kan se 
allt. Wallin (2003) lyfter flera olika metoder man kan använda sig av vid 
dokumentation bland annat penna och papper, bandspelare och kamera men det är 
av stor vikt att man har tillgång till detta på arbetsplatsen. Författaren menar vidare 
att alla sätt inte passar alla, det gäller att finna sitt eget sätt att anpassa sig till 
situationen. Wallin (2003) betonar att vikten med dokumentation främst är 
pedagogisk, då den kan synliggöra en lärandeprocess och användas av förskollärarna. 
Gedin och Sjöblom (1995) talar också om begreppet synliggöra och enligt författarna 
är det ett viktigt begrepp inom Reggio Emilia pedagogiken och där har 
dokumentationen en viktig uppgift. Även dessa författare menar att man inom 
pedagogiken strävar efter att göra barnens och även pedagogernas arbete synligt för 
dem själva och föräldrarna. Föräldrarna blir trygga i att få ta del av vad deras barn 
gör på förskolan och se deras arbeten. Barnen tycker också att det de gör och säger är 
viktigt när de vuxna tar till sig det i form av dokumentationen. Enkla 
vardagssituationer blir innehållsrika händelser om man lyfter fram dem menar 
författarna. Dahlberg och Åsen (2008) menar att man i Reggio Emilia följer barns 
och pedagogers arbete genom anteckningar, skisser och videokamera detta för att 
göra arbetet synligt och det skapar förutsättningar för en dialog kring verksamheten. 
Dokumentation är ett bra redskap för att kunna utveckla och utvärdera verksamheten 
på varje förskola. Brulin och Eriksson (2008) upplyser också om dokumentationens 
vikt inom Reggio Emilia, det är genom den här metoden man kan säkerställa 
reflektion över och lärande om hur verksamheten i förskolorna hela tiden kan 
förbättras. Författarna betonar att dokumentation är en lärprocess, som ger möjlighet 
till reflektion och välgrundad diskussion om vad man vill med det pedagogiska 
arbetet. Genom dokumentation skapas möjligheten att sätta förskolorna i ett större 
meningskapande sammanhang, som handlar om hela samhällets utveckling.  

Gedin och Sjöblom (1995) upplyser om att det är bra att använda kamera och video 
vid dokumentation, till exempel vid den fria leken och luncherna. Dokumentation av 
den fria leken kan visa vilka utrymmen som barnen använder mest och varför och 
enligt Brulin och Eriksson (2008) menade Malaguzzi att ateljén (rummet) är av stor 
betydelse, det är den som ska locka fram kreativitet och skapande inom 
verksamheten, men det är också i detta ”rum” där öppenhet mot den yttre miljön blir 
särskilt tydlig. Författarna lyfter även fram Malaguzzis mening med att ha 
fönsterväggar, då dessa tillför att man kommer närmare naturen och ljuset. 
Malaguzzi menar enligt författarna att ljuset gör så att många barn öppnar för 
utforskande angreppssätt. Gedin och Sjöblom (1995) skriver att inom Reggio Emilia 
talar man om tre pedagoger, den första är förskollärarna, den andra är barngruppen 
och den tredje är miljön. Så också Gedin och Sjöblom (1995) precis som Brulin och 
Eriksson (2008) betonar att miljön är av stor och vikt i Reggio Emilia och därför är 
väggarna ofta fyllda av bilder och annat som barnen framställt. Pedagogerna arbetar 
mycket med att skapa en miljö som ögat njuter av. Tanken är att man ska känna lust 
till att lära och bli glad av omgivningen. Tanken är att miljön ska uppmuntra till 
kommunikation, lek, utforskande och lärande hos barnen, menar Gedin och Sjöblom 
(1995).  
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Wallin (2003) berättar att alla är vi olika, vi har alla olika förutsättningar, alla har vi 
vår historia, våra upplevelser och vardagsvillkor, med dessa saker är de som har 
påverkat oss och format oss till dem vi är idag. Gedin och Sjöblom (1995) menar 
vidare att vi ska se barngruppen som en pedagogisk resurs. I förskolan bör man 
arbeta med alla sinnen när man tillsammans utforskar världen samt att man arbetar 
med ett fördjupande kunskapssökande sätt som en röd tråd i pedagogiken. Malaguzzi 
betonade vikten av att närhet, värme och omvårdnad är mycket viktiga ingredienser i 
det pedagogiska arbetet. 

Sammanfattningsvis skriver Gedin och Sjöblom (1995) att Malaguzzi var noga med 
att klargöra att Reggio Emilia pedagogiken inte kan kopieras. Det finns inga färdiga 
program att kopiera. Det man som pedagog kan göra är att inspireras av Reggio 
Emilias helhetssyn på kunskap. Malaguzzis syn på språk var också att olika barn 
kommunicerar på olika sätt och med olika uttrycksmedel. Alla barn har med sig sin 
egen historia och sina egna erfarenheter till förskolan. Författarna och Malaguzzi 
menar att man ska se på barnen som rika och kunskapssökande individer som är 
delaktiga i sitt eget lärande.  

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Vi valde att besöka olika förskolor för att intervjua pedagoger som arbetar utifrån 
Reggio Emilia filosofin. Syftet med detta var att undersöka hur pedagogernas syn på 
lärande kommer till uttryck i en Reggio Emilia praktik. Intervjufrågorna utformade vi 
som öppna frågor då vi ville ha så utvecklande och reflekterande svar som möjligt, 
alltså inte ja- eller nej- svar. Vi tog även inspiration från boken Erfarenheter från 
förskolan i Reggio Emilia av Carlina Renaldi (1991) i Abbot och Nutbrown (Red.) 
(2005) till att utforma frågorna till det andra intervju tillfället med de fem 
informanterna.  

Vi hade i god tid informerat förskolorna och pedagogerna om vårt arbete. Vi 
berättade vårt syfte och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer 
inom det valda ämnet.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Intervjuer, intervjufrågor 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer, med tanke på ämnets komplexitet. Det 
ger informanterna möjligheter att ge nyanserande och fördjupade svar. 
Vid intervjun satt vi tillsammans med en pedagog åt gången i ett ostört utrymme. Vi 
ställde varannan fråga till pedagogen som deltog. Vid intervjutillfällena använde vi 
oss av ljudinspelare. 

Enligt Stukát (2005) finns det olika sorters intervjuer, men inom forskning avses 
bara forskningsintervjuer. Författaren menar att det finns olika sätt att utföra 
forskningsintervjuer på, beroende på vilket spelrum an ger den intervjuade personen. 
Stukát (2005) nämner två olika typer av intervjuer; strukturerade intervjuer och 
ostrukturerade intervjuer. Författaren hävdar att strukturerade intervjuer innebär 
att man försöker skapa en situation där interaktionen mellan parterna blir så neutral 
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som möjligt, allt är densamma för alla, vilket kan påminna om enkäter. Stukát (2005) 
menar att den här sorten av intervjuer kallas enkätintervjuer eller standardiserad 
forskningsintervju, dessa resultat kan vara lättare att bearbeta och behandla. 
Författaren menar vidare att denna metod har brister då den bland annat inte är 
flexibel.  

Ostrukturerade intervjuer hävdar Stukát (2005) innebär att intervjuvaren är 
medveten om det ämnesområde som ska täckas in. Utifrån huvudfrågor som är 
densamma för alla, följs svaren upp på ett individualiserat sätt, man ställer 
följdfrågor. Stukát (2005) menar att metodiken gör det möjligt att komma längre och 
nå djupare, brukar kallas semistrukturerad intervju. Är intervjun lång, öppen och 
inträngande kan den kallas djupintervju (Stukát, 2005).  

 

3.3 Urval  
Vi valde att besöka två olika förskolor i mellan Sverige som vi är bekant med sen 
tidigare, för att intervjua fem stycken olika pedagoger upprepande gånger. Vi 
genomförde sammanlagt 10 stycken intervjuer. Vi önskar att vi hade kunnat 
genomföra flera intervjuer men på grund av tidsbrist var det svårt att få ihop det. 
Frågorna utformades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi gjorde ett 
strategiskt urval där vi valde att intervjua pedagoger som arbetar Reggio Emilia 
inspirerat. Strategiskt urval gjorde vi eftersom vår intervjuundersökning grundar sig 
på att intervjua människor som har erfarenhet av att arbeta med Reggio Emilia 
pedagogiken. Stukát (2005) menar att strategiskt urval är till fördel när studien har 
ett annorlunda syfte och därför väljs undersökningsgruppen ut utifrån hur väl de kan 
representera den valda studien.   

Enligt Stukát (2005) är en kvalitativ undersöknings syfte att visa på mönster, 
uppfattningar och variationer. Stukát (2005) menar också att vid 
intervjuundersökningar är syftet att upptäcka okända mönster i empirin. 

Vi ville med intervjuerna undersöka hur pedagogerna reflekterar kring synen på den 
lärande människan och begreppet ”livslångt lärande” och om synen representeras 
inom Reggio Emilia filosofin. Vi valde därför att använda oss av djupintervjuer. 
Enligt Stukát (2005) är intervjuundersökningar ett sätt att tränga in djupare i 
människors tänkande/uppfattningar.  

3.4 Databearbetning 
Vid intervjuerna valde vi att använda oss av ljudinspelning, därför att vi tycker att det 
är svårt att både anteckna och lyssna samtidigt. Vi ville också kunna gå tillbaka och 
lyssna på svaren flera gånger om det skulle behövas när vi sammanställer 
datainsamlingen. Cato och Bjørndal (2005) upplyser om hur positivt det är att 
använda sig av ljudinspelning vid olika tillfällen. Författarna menar att vårt 
begränsade minne inte påverkar inspelningen eftersom man kan gå tillbaka 
upprepande gånger för att lyssna och ta del av inspelningarna.  

Cato och Bjørndal (2005) menar även att varje gång man lyssnar på 
ljudinspelningarna kan man upptäcka och fokusera på olika saker och man kan spola 
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fram och tillbaka för att få dem svar man söker. Författarna menar också att vid varje 
uppspelning kan man få syn på något nytt och intressant.   

Enligt Stukát (2005) handlar reliabilitet om hur noggrann en underökning är utförd 
och vilka mätinstrument som använts. Författaren menar vidare att validitet handlar 
om hur tillförlitliga dina mätinstrument är, alltså hur bra fungerar de att mäta det 
som ska mätas. Utifrån detta har vi reflekterat över vårt metodval i förhållande till 
vårt syfte. Vi tycker att vår studie kan räknas som tillförlitlig då vi har bearbetat våra 
resultat i flera olika omgångar och tagit del av olika pedagogers synsätt och 
uppfattningar. Vi har gjort intervjuer med fem pedagoger gånger två, vilket gör att vi 
kan fördjupa våra frågor utifrån de svar vi tidigare fått. Sammanlagt alltså tio 
intervjuer där vi har gått tillbaka en andra gång och intervjuat pedagogerna igen vid 
ett senare tillfälle, med nya frågor utformade utifrån deras första svar. Vi har studerat 
våra resultat grundligt vid flera tillfällen för att uppnå en så sanningsenlig bild som 
möjligt.  

3.5 Etiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) kan kvalitén i forskningen klargöras genom ett antal 
allmänna riktlinjer. Vetenskapsrådet (2011) klarlägger att olika förutsättningar och 
utgångspunkter i en studie måste göras tydliga och motiveras. Vetenskapsrådet 
(2011) tydliggör också att syftet med studien måste vara tydligt, som ska besvaras 
med vissa intressanta frågor som är tydligt formulerade.  

Vetenskapsrådet (2011)  upplyser också om att de metoder som används ska kunna 
förklaras och de bör kunna visa att man skulle med dessa metoder kunna nå de svar 
på de frågor som ställs. De metoder som används ska dessutom hanteras korrekt och 
kompetent enligt Vetenskapsrådet (2011). 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska studien också utmärka en systematisk och kritisk 
analys av noggrann insamlad data. Rapporten menar att argumenten bör formuleras 
klart och vara av betydelse för den slutsats man vill dra. 

Slutligen enligt Vetenskapsrådet (2011) ska studien i sin helhet, dokumentationen 
och den redovisande rapporten utmärkas av klarhet, ordning och struktur. 
Vetenskapsrådet (2011) menar att en studie som är nyskapande och innovativ i någon 
aspekt bidrar till dess kvalitet.  

Vi har inför våra intervjuer varit tydliga med att informera om intervjuernas syfte. 
Syftet är att undersöka vårt valda ämne. Denscombe (2009) betonar vikten av att 
vara öppen och tydlig med vilket syfte man har när man samlar in data för att 
undersöka ett särskilt ämne. Denscombe (2009) skriver också att det är viktigt att 
den som blir intervjuad deltar frivilligt samt har den information som behövs innan 
intervjun äger rum. Vi har valt att anonymisera våra informanter genom att ge dem 
fingerade namn.  
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4. Resultat 

4.1 Presentation av informanterna 
Hans är en man i 43 års ålder som är utbildad barnskötare och har arbetat på 
förskolan i ca 16 år.  
 

Carin är en kvinna i 34 års ålder och har arbetat som förskollärare i ca 12 år. 
 
Kristina är en kvinna i 36 års ålder och har arbetat på förskolan som barnskötare och 
nu gör hon en vidareutbildning till förskollärare. Arbetat på förskolan ca 7 år. 

Anneli är en kvinna i 37 års ålder, hon har arbetat på förskolan i ca 11 år som 
barnskötare, men gör nu en vidareutbildning till förskollärare. 

Maria 33 år, utbildad förskollärare och har arbetat ca 9 år. 

4.2 Resultatpresentation 
I kommande avsnitt kommer vi redogöra våra resultat utifrån de genomförda 
intervjuerna. Vi har valt att dela in informanternas svar under två olika 
underrubriker: ”barnet i centrum” och ”miljö en förutsättning för lärande?”, det har 
vi gjort för att skapa tematisering av resultatet som kan ligga till grund för vår analys.  

4.2.1 Barnet i centrum som en förutsättning för lärande 
Reggio Emilia anser Carin är den pedagogik som faktiskt förespråkar ett lärande som 
är hållbart, eftersom Reggio Emilia pedagogiken inte är en mall som man sätter in i 
förskolan utan den anpassas utefter förskolans egna förutsättningar och framförallt 
barnens egna erfarenheter. Genom att utgå ifrån barnens egna erfarenheter kan 
barnen relatera till undervisningen och se helheterna i sina sammanhang. Carin 
säger: 

 ”att inom Reggio Emilia så har barnen mycket mer inflytande och pedagogerna ställer 
inga ledande frågor och jobbar mer efter barnens intressen och egna tankar. När barnen 
känner sig delaktiga i verksamheten, tycker jag att man kan se ett ökat intresse till 
utveckling bland barnen och mer motiverade barn”.  

Carin betonar också att man många gånger arbetar så, även om man inte jobbar 
Reggio Emilia inspirerat. Carin hävdar i intervjun att om man arbetar efter 
läroplanen så arbetar man i princip Reggio Emilia inspirerat, då mycket i vår läroplan 
stämmer överens med Reggio Emilia filosofin.  

Kristina anser att Reggio Emilia filosofin är utformad efter att göra barnen medvetna 
om sitt eget lärande och detta anser Kristina ger mycket bra förutsättningar för ett 
lärande på lång sikt. Dock anser Kristina att det är en bra pedagogik förutsatt att alla i 
arbetslaget är samspelta och strävar mot samma mål. Dokumentationen tycker 
Kristina är bra för att synliggöra barnens eget lärande. Kristina säger: 

 ”Det finns många bra grundstenar som till exempel lyssnandet, reflektionen och 
dokumentationen. De anser jag är mycket viktiga delar”.   
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Kristina hävdar att det är viktigt att man synliggör lärandet för barnen, för då gynnas 
deras utveckling. Det är viktigt att vi har en god samverkan mellan föräldrarna och 
informerar dem med vad vi gör på förskolan och varför. Vi informerar föräldrarna 
genom mail och månadsbrev, Kristina tycker själv det är ett bra sätt att få ut 
information. 

Maria tycker att Reggio Emilia är en filosofi som anses vara grundläggande för ett 
livslångt lärande, nyfikenheten hos barnen utvecklas och barnen finner lust till att 
införskaffa sig ny kunskap. Maria menar vidare att lusten till att lära sig nya saker 
kan vara en del av det hållbara lärandet.  

”Negativt tycker jag personligen är om man jobbar Reggio Emilia inspirerat och följer 
synen helt för att det till exempel är en sådan förskola. Som förskolelärare skulle jag aldrig 
vilja arbeta utifrån en enda syn då det skärmar av inspiration från andra pedagogiska 
filosofier och synsätt, men det tycker jag generellt om alla synsätt. Inte bara Reggio 
Emilia”.  

Maria anser att förskolan är av stor vikt, eftersom många barn idag tillbringar mycket 
tid på förskolan,  

”vi har en stor påverkan på barnen på grund av att de tillbringa större delen av sina dagar 

här på förskolan”,  

säger Maria.  

Anneli säger att de på förskolan är noga med att ge barnen positiv feed back eftersom 
positiv feed back gör att barnen skapar en inre motivation.  

”Pedagogiken ökar motivationen hos barnen, som i sin tur skapar lust till att införskaffa ny 
kunskap”,  

säger Anneli. Enligt Anneli försöker de skapa en god kontakt med föräldrarna genom 
att bjuda in dem för att ta del av barnens lärprocesser och verksamheten. 

Hans hävdar i första intervjun att Reggio Emilia anses vara en filosofi där samhället 
speglas i förskolan och därmed tar man också med situationer där barnen kan 
komma att hamna i framöver. Positivt med Reggio Emilia är att den är flexibel, en 
pedagogik som ständigt behöver förnyas och utvecklas. Barnens behov som är 
utgångspunkten i arbetet med barnen. Tanken ska finnas där att alla barn föds 
kompetenta. Negativt är att det ibland kan vara svår jobbat då man gärna trillar 
tillbaka i gamla spår. Kan kännas mer tidspressat då saker kan ta lite längre tid då 
man utgår från barnet på ett annat sätt och ger dem mer möjligheter och ansvar. 

”Tanken är att vi ska utgå ifrån barnen och att miljön ska anpassas till barngruppens 
individuella behov”.  

Hans vill att barnen i förskolan ska bli trygga och självsäkra individer. Reggio Emilia 
filosofin tycker Hans främjar språket och även sociala relationer. Barnens föräldrar 
ska känna sig trygga med att lämna ifrån sig sina barn till oss på förskolan.  

Det framkommer från några av informanterna att det är viktigt att man har en god 
samverkan med föräldrarna för både deras egen och deras barns skull. Vid intervjun 
med Hans framkommer det att han tycker att Reggio Emilia filosofin främjar språket 
och sociala relationer, det är viktigt att barnens föräldrar känner sig trygga med att 
lämna ifrån sig sina barn till oss på förskolan. Därför är bra att medvetandegöra 
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föräldrarna om vilka aktiviteter som görs på förskolan, det kan skapa trygghet hos 
dem, eftersom de ändå lämnar deras barn i förskolans händer under flera dagar i 
veckan. Barnens trygghet är mycket viktig och därför också att skapa en god relation 
med föräldrarna. 

4.2.2 Miljö en förutsättning för lärande? 
Anneli menar att det finns en röd tråd inom Reggio Emilia filosofin som speglar ett 
lärande på lång sikt. Lärandet som en del av samhället tycker Anneli är viktigt för 
barnens framtida roll i vårt samhälle. Anneli menar att mycket handlar om miljön, 
det ska finnas lokaler där barnet/barnen kan utvecklas och stimuleras. Man ska locka 
fram kreativitet, fantasi och nyfikenhet hos barnen, exempel färgsortering där man 
har lego sorterat utifrån färgen i olika lådor. 

”Stora lokaler som görs till mindre rum och inom dessa rum inkludera till exempel bygg, 
matematik, lek och skapande”.  

Barnens egna arbeten är uppsatta runtom i lokalerna och på väggarna runt omkring 
barnens bestämda matplatser är barnen omgivna av bilder på deras egna arbeten och 
aktiviteter såsom teckningar, collage, bilder från utflykter, bilder på genomförda 
aktiviteter och pyssel. Barnen ser sina framgångar och får därmed ett ökat 
självförtroende, vilket Anneli menar främjar barnens utveckling.   

Enligt Hans är miljön otroligt viktig för barnens utveckling och lärande, Hans säger 
under intervjun: 

”det är viktigt att vi pedagoger planerar verksamheten utifrån alla barns behov och 
intressen, men det är lättare sagt än gjort alla gånger”,  

Hans tycker att Reggio Emilia filosofin har mycket bra saker angående bland annat 
miljöns uppbyggnad som man kan inspireras av och använda sig av. Hans berättar 
att: 

”Reggio Emilia pedagogiken lägger stor vikt på miljön vilket vi på min förskola har 
inspirerats av”,  

Hans berättar vidare hur det sätter upp bilder och teckningar som barnen har skapat 
och det har en samlingsring där barnen har sina egna platser utmärkta med en bild 
på dem själva och deras namn står skrivna ovanför bilden.  

Maria hävdar att miljön är viktig, då den ska inspirera barnen och öka deras 
motivation till lärande och utveckling. Maria säger i intervjun: 

”På min förskola har vi byggt upp miljön utifrån barnens behov, materialet finns 
tillgängligt och jag anser att genom att har material tillgängligt för barnen så kan de 
själva ta initiativ till att göra saker som leder till att de utvecklas på ett bra sätt”,  

Reggio Emilia pedagogiken handlar mycket om miljöns uppbyggnad menar Maria, 
lokalerna är viktiga för barnens lärande och utveckling menar Maria. 

Kristina säger att om man arbetar utifrån Reggio Emilia pedagogiken, så måste man 
ta till sig betydelsen kring hur lokalerna är uppbyggda. Kristina hävdar i intervjun: 

”Lokalerna ska vara inbjudande till aktiviteter och lekar, vi har stora lokaler som jag tycker 
gynnar barnens lärande utveckling på många plan”,  
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Hon berättar om hur barnen på hennes förskola själva ofta kommer på aktiviteter och 
lekar att göra. Kristina säger att barnen känner tillit till oss vuxna eftersom de själva 
får möjlighet att arbeta med det de vill när de vill, de får måla, pyssla, pussla, leka ute 
och så vidare, vilket hon tror leder till att de känner ansvar att ”sköta” sig och plocka 
undan efter sig och så vidare.  

Enligt Carin så har barnen på hennes förkola tillgång till olika material, barnen 
plockar själva ofta fram spel, puzzel, leksaker, skapande saker med mera. Carin säger: 

”Jag tycker att barnen ska ha den möjligheten och de tillgångarna, eftersom de leder till att 
barnen själva på eget initiativ vill utvecklas på olika plan”,  

Våra lokaler är utformade utifrån barnens ålder och intressen vilket jag tycker är 
praktiskt, eftersom det då känner trygghet i oss vuxna och vi litar på att de kan ta det 
ansvaret. Arbetar man med Reggio Emilia eller Reggio Emilia inspirerat så är det 
viktigt att man tänker utifrån miljön och är medveten om miljöns påverkan på 
barnen. Carin berättar: 

”På min förskola har vi också tagit i naturen/skogen i vår verksamhet och vi flyttar gärna 
ut våra aktiviteter i naturen och tar till vara på dennes resurser”. 

Hon hävdar att man ska se möjligheterna med naturen/skogen och inte se det som ett 
hinder för aktiviteter. Carin anser att barn arbetar väldigt bra ute, de känner sig ”fria” 
på ett helt annat sätt än inne. Carin säger: 

”Eftersom det är stora ormråden att röra sig på, man behöver inte springa på varandra så 
att säga, ljudnivån blir helt annorlunda då ljudet inte studsar mot några väggar, det blir 
bättre för både barnens och personalens öron och huvud”. 
 

5. Resultatanalys och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Vi anser att djupintervjun var en bra metod att använda i vår studie, utifrån vårt 
syfte, eftersom vi hoppades på att få detaljerade och djupa svar. Vi började med mer 
strukturerade intervjuer där vi hade färdiga frågor och ställde dem i den följd vi hade 
skrivit dem. När vi sedan började bearbetningsprocessen av resultaten insåg vi 
snabbt att vi behövde fler intervjuer och denna gång bestämde vi oss för att 
genomföra mer ostrukturerade intervjuer där vi hade huvudfrågor som vi hade 
format utifrån informanternas tidigare svar. Här kunde vi gå djupare in på svaren och 
anpassa oss och följa upp varje informants svar utifrån situationen, vilket vi inte 
gjorde vi första intervju tillfällena.  

Vi tycker att det var till stor fördel att vi kunde utforma frågorna utifrån deras 
tidigare svar. Efter detta anser vi att intervjuerna gick bra och det var ett bra sätt att 
söka kunskap på. I efterhand har vi kommit underfund med att det hade varit bra om 
vi hade kunnat genomföra flera intervjuer med flera pedagoger för att öka 
tillförlitligheten i vår studie, men på grund av tidsbrist så var det svårt att få ihop det. 
Vi har också insett att utifrån vårt syfte hade det varit bra att göra observationer, 
eftersom att synen på lärande och arbetssättet inom Reggio Emilia hade framkommit 
i pedagogernas sätt att arbeta i praktiken. 
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5.2 Resultatanalys  
Under denna rubrik kommer vi att analysera det empiriska materialet utifrån våra 
litterära referenser. Vi har valt att dela in resultatanalysen i rubriker utifrån 
informanternas svar. 

5.2.1 Barnet i centrum som en förutsättning för lärande 
Carin menar i intervjun att Reggio Emilia filosofin inte är en mall som man sätter in i 
förskolan utan den anpassas utefter förskolans egna förutsättningar och framförallt 
barnens egna erfarenheter. Utgår man ifrån barnens egna erfarenheter kan barnen 
relatera till undervisningen menar Carin. I Lpfö 98/10 står det att barnens intressen 
och behov ska vara grunden för verksamhetens planering. Carins svar påminner om 
Dahlberg och Åsens (2008) resonemang, som anser att Reggio Emilia filosofin har 
barnens egna erfarenheter som utgångspunkt i lärandeprocessen.  

Reggio Emilia menar Hans är en filosofi som ständigt behöver förnyas och utvecklas. 
Detta hävdar även Gedin och Sjöblom (1995) som skriver om Malaguzzi som menade 
att Reggio Emilia filosofin är en process som hela tiden måste förändras, detta för att 
överleva precis så som barnen och världen förändras. Även Grut (2008) hävdar att 
Reggio Emilias kännetecken är dess förmåga av ständig förändring, omprövning och 
förnyelse. 

Alla fem pedagoger som vi intervjuat är eniga om att barnens behov är 
utgångspunkten i arbetet med barnen inom Reggio Emilia och att tanken hela tiden 
ska finnas där att alla barn föds kompetenta. Enligt Malaguzzi har alla barn med sig 
sin egen historia och sina egna erfarenheter till förskolan. Malaguzzi menade att man 
ska se på barnen som rika och kunskapssökande individer som är delaktiga i sitt eget 
lärande. Fuglestad (1999) menar att lärandet bör knyta samman erfarenheter med 
nya kunskaper. Dahlberg och Åsen (2008) menar att grundtanken är att förskolan ses 
som ett offentligt rum där man betonar vikten av att lyssna på barnen samt ta barnen 
med respekt. Inom Reggio Emilia ser man barnet som en kommunicerande individ 
från första början, därför ser man kommunikationen som en nyckelfråga i barnens 
lärande. Genom att barnen får möjligheter att tänka och handla både självständigt 
och tillsammans med andra blir de också medvetna om sin egen lärprocess menar 
Dahlberg och Åsen (2008). 

Kristina anser att Reggio Emilia pedagogiken är utformad för att göra barnen 
medvetna om sitt eget lärande och detta anser Kristina ger mycket bra 
förutsättningar för ett livslångt lärande. Ackelman (2000) hävdar att det är av stor 
vikt för det livslånga lärandet att eleverna är delaktiga i hela lärprocessen. Ackelman 
(2000) hävdar även att om eleverna tidigt får ansvar för sin utveckling kan de 
beredas för livet utanför skolan. Pedagogen Carin svarar i intervjun att hon ser ett 
ökat intresse hos barnen när de känner sig delaktiga i verksamheten.  

Carin menar att inom Reggio Emilia pedagogiken så har barnen mycket mer 
inflytande och pedagogerna ställer inga ledande frågor och jobbar mer efter barnens 
intressen och egna tankar. Barnens intressen som utgångspunkt ser vi i Dahlberg och 
Åsen (2008) som betonar vikten av att enligt Reggio Emilia filosofin bör man som 
pedagog inspireras av barnens nyfikenhet och deras frågor samt som vuxen inte ge 
barnen svaren innan de ställt frågorna. Brulin och Eriksson (2008) menar att inom 
Reggio Emilia hjälps barnen åt för att tillsammans komma fram till lösningar. Wallin 
(2003) menar att den svenska läroplanen för förskolan har mycket gemensamt med 
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synen på barn och kunskap inom Reggio Emilia och att inom Reggio Emilia lyfts 
vikten av att människan lär i samspel med andra.  

Dokumentationen tycker Kristina är bra för att synliggöra barnens eget lärande. 
Gedin och Sjöblom (1995) talar också om begreppet synliggöra och enligt författarna 
är det ett viktigt begrepp inom Reggio Emilia filosofin och där har dokumentationen 
en viktig uppgift. Anneli säger också i intervjun att barnens arbeten sätts upp på 
väggarna för att barnen ska kunna se vad de åstadkommit. Ackelmann (2000) hävdar 
att dokumentation är mycket viktigt eftersom barnen blir medvetna om sin egen 
utveckling och detta kan i sin tur leda till att barnen får tilltro och lär känna sig själva 
och deras egen förmåga. Ackelmann (2000) betonar att dokumentation och 
reflektion kan leda till att barnen fattar beslut som leder till ny utveckling. Brulin och 
Eriksson (2008) menar att dokumentation är en lärprocess som gör det möjligt att 
reflektera över vad det pedagogiska arbetet ska leda till.  

Hans hävdar i intervjun att Reggio Emilia är en pedagogik där samhället speglas i 
förskolan och därmed tar man också med situationer som barnen kan komma att 
hamna i framöver. Enligt Sträng och Dimenäs (2000) är det viktigt att barn lär sig 
kommunicera med omgivningen på flera olika sätt och i och med det lära sig hänga 
med och att vara delaktig i samhället. Sträng och Dimenäs (2000) hävdar att detta är 
en utvecklingsgång som startar med det lilla barnet, som sedan följer en hela livet. 
Författarna menar att detta anses omtyckt att kalla för ”det livslånga lärandet”. 
Dahlberg och Åsen (2008) menar att Reggio Emilia filosofin vill medvetandegöra 
barnen om att vi lever i ett föränderligt och komplext samhälle. Dahlberg och Åsen 
(2008) betonar att Reggio Emilias historia handlar mycket om dialog och delaktighet 
inom staden och resten av världen. Wallin (2003) menar att det behövs ny syn på 
kunskap och lärande i vårt komplexa samhälle, vilket Wallin (2003) hävdar man 
finner inom Reggio Emilia filosofin. Gedin och Sjöblom (1995) hävdar att det 
speciella med förskolorna i Reggio är att de är uppbyggda så att de har ett stort 
nätverk omkring sig, man har medvetet byggt upp en organisation som ska ge 
möjligheter och förutsättningar för förskolan att integreras i samhället.   

Reggio Emilia filosofin tycker Hans främjar språket och även sociala relationer. 
Wallin (2003) menar att inom Reggio Emilia filosofin lyfts vikten av att lärandet ska 
vara lustfyllt både för barn och vuxna och vikten av att människan lär i samspel med 
andra. Wallin (2003) betonar att eftersom människan lär i samspel med andra så är 
sociala relationer viktiga samt att alla har rätt till delaktighet.  

5.2.3 Miljö en förutsättning för lärande? 
Anneli hävdar att mycket handlar om miljön. Lokaler där barnet/barnen kan 
utvecklas och stimuleras. Miljön ska locka fram kreativitet, fantasi och nyfikenhet hos 
barnen. Wallin (2003) hävdar att det behövs en ny syn på kunskap och lärande i vårt 
komplexa samhälle. Författaren menar att man finner den nya synen inom Reggio 
Emilia filosofin. Författaren menar vidare att i Reggio Emilias filosofi finns nya 
strategier och verktyg som kan locka fram barns och ungdomars kreativa förmåga. 
Erixon m.fl. (2007) betonar att barn behöver vara trygga i miljön för att de ska bli 
självständiga och röra sig fritt i förskolans lokaler. Författarna hävdar att arbetslaget 
ska erbjuda en stimulerande och lustfylld miljö som uppmuntrar till lek och lärande. 
Pedagogen Maria hävdar att miljön är viktig, då den ska inspirera barnen och öka 
deras motivation till lärande och utveckling.  
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Hans berättar om barnens matplatser som är omgivna av deras egna arbeten och 
aktiviteter såsom teckningar, collage, bilder från utflykter och bilder på genomförda 
aktiviteter. Anneli menar att teckningar, collage och bilder som sitter uppe i lokalerna 
är till stor fördel för barnen eftersom barnen ser sina framgångar och får därmed ett 
ökat självförtroende. Barnen ser sina framgångar och får därmed ett ökat 
självförtroende, vilket Anneli menar främjar barnens utveckling. Brulin och Eriksson 
(2008) betonar att miljön är av stor och vikt i Reggio Emilia och därför är väggarna 
ofta fyllda av bilder och annat som barnen framställt. Pedagogerna arbetar mycket 
med att skapa en miljö som ögat njuter av.  

Kristina menar att om man arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin, så är det viktigt att 
planera lokalernas uppbyggnad. Lokalerna ska vara inbjudande till aktiviteter och 
lekar hävdar Kristina. Kristina menar vidare att de på förskolan där hon jobbar har 
stora lokaler som gynnar barnens lärande och utveckling på många plan. Carin menar 
att om man arbetar Reggio Emilia inspirerat så är det viktigt att man tänker utifrån 
miljön och är medveten om miljöns påverkan på barnen. Gedin och Sjöblom (1995) 
menar att i förskolan ska miljön bidra till att barnen känner lust till att lära och blir 
glada av omgivningen. Miljön ska även uppmuntra till kommunikation, lek, 
utforskande och lärande hos barnen.   

5.3 Diskussion 

5.3.1 Slutsatser 
I vår studie har vi fått tagit del av pedagogers uppfattningar om Reggio Emilia 
filosofin och deras syn på lärande. Studien har gjort att våra tankar kring lärande har 
breddats och vi känner att den nya kunskapen kommer vi att kunna ta tillvara på i vår 
kommande roll som lärare. Studien väckte nya tankar och funderingar som vi 
kommer att ha i åtanke i vår framtida lärarroll.  

Utifrån de genomförda intervjuerna med fem olika förskolelärare och barnskötare, 
tolkar vi att miljön och barnet i centrum är viktiga grundpelare utifrån ett Reggio 
Emilia inspirerat förhållningssätt och för att leda de vidare till en god lärande 
utveckling. Barnens behov och intressen är grunden för verksamheten och 
planeringen av miljön (lokalerna). 

Utifrån dessa intervjuer kan vi se att miljön och barnen är viktiga delar för barnens 
livslånga lärande. Genom att planera och utgå ifrån barnens egna intressen, 
erfarenheter och behov, skapa möjligheter där barnen själva får ta initiativ till 
aktiviteter och sökandet efter ny kunskap, kan i sin tur leda till att intresset för 
lärandet ökar vilket då kan leda till ett lärande som barnen själva tar med sig in i 
framtiden. Utifrån Reggio Emilia filosofin finns det mycket inspiration som gynnar 
det livslånga lärandet hos barnen.  

Resultatet av intervjuerna visade att Reggio Emilia filosofin är uppskattad av både 
personal och barn. Trots att pedagogerna talar om det ”livslånga lärande”, ger de 
egentligen uttryck för Reggio Emilias filosofi om den lärande människan, eftersom 
man arbetar utifrån barnen och deras egen nivå. Pedagogerna arbetar också med 
situationer som hör till verkligheten. 
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Utifrån intervjuerna tolkar vi att rummen (lokalerna) är utformade efter barnens 
behov, materialet är tillgängligt för att locka och uppmuntra barnen till lek och 
lärande. Genom att miljön anpassas efter barnen och deras behov, kan man få en 
uppfattning om pedagogernas barnsyn, vilket är att man genom detta anförtror 
barnen med att själva kunna ta eget ansvar för att skapa egna aktiviteter och skaffa 
sig ny kunskap samt samspela med varandra, vilket i sin tur kan leda till ökad 
motivation och en god lärande utveckling.  

Några av pedagogerna berättar vid intervjuerna om hur väggarna är prydda med 
bilder och collage på barnen vid olika genomföranden av olika aktiviteter. Detta 
gynnar barnens syn på deras eget lärande. Därför är det viktigt för både barnen och 
personalen att dokumentera det man gör tillsammans.  

Utifrån vår studie har vi dragit dessa slutsatser:  

* Enligt pedagogerna vi intervjuat är miljön viktig för barnens utveckling och lärande. 
Pedagogerna menar att Reggio Emilia filosofin har mycket bra syn på miljöns 
uppbyggnad. Lokalernas uppbyggnad är till stor vikt för barnens lärande och 
utveckling menar pedagogerna.  

*Dokumentationen ses som ett mycket viktigt verktyg inom Reggio Emilia filosofin. 
Dokumentationen synliggör barnens tidigare prestationer, vilket gör att barnen 
finner ökad lust till fortsatt utveckling. Pedagogerna berättar om hur det sätter upp 
bilder och teckningar som barnen har skapat för att barnen ska bli medvetna om 
deras egen utveckling. 

* Våra skäl till uppfattningen om att Reggio Emilia filosofin är en pedagogik som 
främjar barn lärande är att synen på lärande inom Reggio Emilia grundas på barnens 
egna intressen och erfarenheter.  

* Kritiskt tänkande om Reggio Emilia filosofin är enligt informanterna att det kan 
vara tidspressat, skärmar av inspiration från andra filosofier och synsätt. En 
förutsättning för att jobba Reggio Emilia inspirerat är att alla inom verksamheten är 
samspelta och strävar mot samma mål.  

5.3.2 Nya forskningsfrågor 
Vi har efter studien kommit att undra över två nya forskningsfrågor. 

Inom Reggio Emilia filosofin arbetar man mycket med dokumentation och därför 
skulle vi tycka att det var intressant att vidare fråga om pedagogerna upplever några 
nackdelar med dokumentation?  

Vi har inte under vår studietid hört att man arbetar med Reggio Emilia filosofin i 
skolan och undrar därför om skolan inspireras av Reggio Emilias filosofi? 

5.3.3 Pedagogisk relevans 
De pedagogiska lärdomar som vi har fått erfara utifrån den här studien är att Reggio 
Emilia filosofins syn på lärande handlar mycket om samspel, tidigare erfarenheter 
och miljöns uppbyggnad. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 
 

Intervju 6 februari 2013 

Frågor till informanterna 

1. Hur arbetar ni med Reggio Emilia pedagogiken? 

 
2. Positivt/negativt med Reggio Emilia 

 
3. Vad anser ni som pedagoger om Reggio Emilia pedagogiken? 

 
4. Tycker ni att denna pedagogik ligger till grund för ett hållbart lärande? 

 
5. Varför tycker ni det/varför tycker ni inte det? 
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Bilaga 2. 

 

Intervju frågor 20 maj 2013 

Frågor till informanterna 

1. Vad är det ni vill främja för barnens skull? 

2. På vilket sätt gynnar Reggio Emilia pedagogiken lärandet hos barnen? 

3. Hur är samverkan mellan förskola, familj och samhälle? 

4. Hur tycker ni att relationen är mellan förskolan och livet? 

5. Hur se ni på förskolan? Är det en förberedelse för livet eller en del av livet? 

6. Hur skulle ni bygga upp en miljö utifrån Reggio Emilia pedagogiken? 

7. Ni anser att den är positiv eftersom Reggio Emilia är flexibel, kan ni utveckla det 
mer? 

8. Hur tolkar ni begreppet ”hållbart lärande”? Representeras begreppet inom 
pedagogiken? 

Fråga 1-5 är hämtade ur boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia av 
Carlina Renaldi (1991) i Abbot & Nutbrown (Red.) (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


