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Syftet med denna studie är att undersöka hur inomhusmiljön på Reggio Emilia 

inspirerade förskolor skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. 

Detta görs utifrån två frågeställningar som dels ska svara på hur inomhusmiljön i 

Reggio Emilia inspirerade förskolor är utformade samt på vilket sätt inomhusmiljön 

skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Denna studie är 

kvalitativt och vi har arbetat deduktivt. Datainsamlingsmetoden som har använts är 

observationer av den ostrukturerade formen, med hjälp av papper och penna samt 

kamera. Resultatet visade att miljöerna hade möbler som var anpassade efter barnens 

storlek samt material som var lättåtkomliga för barnen. Miljöerna innehöll mycket 

dokumentation och ”rum i rummen”. Rummen hade även mycket speglar och 

material med syfte att stimulera barnens olika sinnen. Slutsatserna utifrån resultatet 

visar att miljöerna på de observerade förskolorna var designade utefter barnens 

intressen samt att barnen ges delaktighet och inflytande genom pedagogisk 

dokumentation som presenteras i miljön. Miljöerna signalerar en öppenhet som i sin 

tur skapar gemenskap och delaktighet. Materialet och materialets tillgänglighet ger 

barnen delaktighet och inflytande genom att de ges rätt till allt material. De hinder 

som synliggjordes var att förskolans personal kanske inte alltid designat miljön efter 

barnens egentliga intentioner, miljön var designad efter förskolans personals tanke 

kring barnens intentioner.  

 

 

Nyckelord: Miljö, Reggio Emilia inspirerade, Pedagogisk dokumentation, Material, 

Delaktighet och Inflytande.  

 



 
 

Förord 
Vi vill först och främst tacka alla som har varit en del av vår process genom denna 

studie. De vi vill tacka är förskollärarna och övrig personal som deltog i vår studie 

genom observationer. Ni har mött oss med intresse och stor delaktighet. Vi vill även 

tacka föräldrarna på förskolorna där studien skedde, som lät oss genomföra 

observationer när era barn var delaktiga. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

handledare Anna Ehrlin som har hjälpt oss på vägen under arbetets gång.  

 

Under denna process så vill vi även tacka varandra, vi har haft ett bra samarbete och 

alla beslut har tagits i gemensamt.  

 

Västerås 2014-12-22                                                                                Västerås 2014-12-22 

 

Nathalie Sundvall                                                                                      Caroline Arntsen 
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Inledning 
Som blivande förskollärare ska vi medverka till att förskolan blir en mötesplats där 

barn kan känna sig delaktiga och få erfara demokrati. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

tar utgångspunkt i Reggio Emilia filosofin för att diskutera hur förskolan kan göra 

barn delaktiga. Vi upplever att dessa tankar går hand i hand med vår utbildning. 

Miljön ses som viktig del i Reggio Emilia filosofin samt som ett arbetsverktyg för alla 

som arbetar i förskolan. 

I vår studie har vi valt att ha fokus på hur miljön är designad för att skapa 

förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Skolverket (2010) tydliggör i 

förskolans läroplan Lpfö - 98/10 att förskolan ska vila på demokratins grund.  Där 

poängteras att verksamheten ska utgå ifrån barns erfarenheter, intressen och åsikter. 

Dessa utgångspunkter samt barns tankar och idéer ska tas tillvara på för att skapa 

mångfald i lärandet. Utbildningsdepartementet skriver vidare att verksamheten ska 

baseras på barnens utforskande, lust att lära och nyfikenhet. I en studie av förskolans 

demokratiuppdrag poängterar Ribaeus (2014) att det tydligt framgår i förskolans 

läroplan att förskolan ska vila på demokratiska grunder och att förskollärarna ska 

arbeta mot att integrera dessa i verksamheten. 

Reggio Emilia filosofin har fångat vårt intresse utifrån dess barn- och kunskapssyn. 

Enligt Dahlberg och Åsén (2011) så tar Reggio Emilia filosofin utgångspunkt i barnet 

som kompetent samt lärandet som socialt och interaktivt. Detta sätt att se på barnet 

samt lärandet är något som stämmer överens med vår egen barn- och kunskapssyn. 

Vi har även under vår utbildning intresserat oss för miljöns betydelse i förskolan. Vi 

anser att miljön spelar stor roll när det gäller begränsningar och möjligheter för barn 

i förskolan. Även Skolverket (2010) tydliggör miljöns betydelse, i förskolans läroplan 

så står det att miljön ska inspirera barnen till utforskande och att miljön ska bidra till 

att samspel kan ske. Delaktighet, inflytande och demokrati går hand i hand med 

tanken om det kompetenta barnet och lärandet som socialt och interaktivt eftersom 

det handlar om att ta till vara på det enskilda barnets och gruppens kompetenser, 

erfarenheter och idéer. Därför har vi valt att kombinera dessa två intressen.  

Miljön kan ses som både ett fysiskt och socialt rum, något som Strong - Wilson och 

Ellis (2007) diskuterar. Vi har valt att fokusera på hur den fysiska miljön är designad 

och vad den ger för förutsättningar och/eller hinder för barns delaktighet och 

inflytande. Vi är ändå medvetna om att i miljöns design så ryms även det sociala 

rummet eftersom att Strong - Wilson och Ellis (2007) menar att den sociala miljön är 

den miljö där förväntningar och begränsningar skapas.  

Vi vill med vår studie öka vår förståelse för hur vi som blivande förskollärare kan 

använda oss av miljöns uppbyggnad för att skapa möjlighet för barns delaktighet och 

inflytande. 



 
 

 
 

1. Syfte, problemställning och frågeställningar 
Här presenteras studiens syfte samt dess forskningsfrågor, som utgör grunden för 

studien. Här presenteras även en kort problemställning. Som tidigare nämnts i 

inledning så vill vi uppnå en förståelse för hur vi som blivande förskollärare kan 

använda oss av miljöns design för att skapa möjlighet samt undvika hinder för barns 

delaktighet och inflytande. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och problematisera hur inomhusmiljön på 

Reggio Emilia inspirerade förskolor skapar förutsättningar eller hinder för barns 

delaktighet och inflytande. 

1.2. Frågeställningar 

 Hur är miljön designad? 

 Vilka möjligheter och hinder för delaktighet och inflytande finns i miljön? 

1.3. Disposition 

Kapitel två är en litteraturbakgrund där tidigare forskning tas upp och centrala 

begrepp beskrivs, ämnet Reggio Emilia beskrivs i sin helhet, alltifrån historien bakom 

till centrala grundtankar. Det avslutas med en beskrivning av hur miljön inom Reggio 

Emilia filosofin används.  

Kapitel tre beskriver teoretiska begrepp vi har använt för analys av vårt insamlade 

material. Begreppen är hämtade från det teoretiska fältet design för lärande.  

I kapitel fyra beskrivs metoden. Där beskrivs forskningsansats, datainsamlingsmetod, 

urval, genomförande samt forskningsetiska utgångspunkter. Vår valda 

forskningsansats är kvalitativ och datainsamlingsmetoden är vald utefter 

forskningsansatsen. I kapitlet beskrivs även vår avgränsning av urval samt studiens 

tillförlitlighet.  

Kapitel fem är vår resultatdel, där beskrivs vårt resultat. Resultatet är uppdelat i olika 

underrubriker utifrån de tre förskolorna som datainsamlingen genomfördes på. 

Därefter analyseras resultatet i kapitel sex, resultatet analyseras med kopplingar till 

vår litteraturbakgrund och valda teoretiska begrepp. 

I det sista kapitlet, kapitel sju avslutas uppsatsen med en diskussionsdel. Där 

diskuteras vår valda metod, pedagogisk relevansen och presenterar våra slutsatser av 

vår studie. 

 

 

 



 
 

 
 

1.4. Begreppsdefinitioner 

 Miljö är ett centralt begrepp i denna studie. Med miljö så menar vi inomhusmiljö. 

Miljön kan vara både fysisk och social men vi fokuserar på den fysiska miljön. 

 Med förskolans personal menar vi all personal i förskolan, det vill säga 

förskollärare och barnskötare. Förskolans personal används nästan endast i 

resultat, analys och diskussion. Under dessa rubriker utgår vi ifrån våra 

observationer och vår egen begreppsdefinition, det betyder att andra begrepp 

såsom förskollärare kan förekomma i vår litteraturbakgrund och tidigare 

forskning.  

 Förskolorna som är med i studien är Reggio Emilia inspirerade: Vi använder 

inspirerade för att understryka att Reggio Emilia förskolor bara kan finnas i 

området Reggio Emilia i Italien.  

 Med material menas allt som finns och används i förskolan. Det vill säga alltifrån 

leksaker, skapande material till naturmaterial och återanvändningsmaterial. 

 När vi använder begreppet delaktighet har det innebörden att barnen får känna 

sig som en del av gruppen. Delaktighet innebär att få vara med i en grupp.  

Inflytande används i betydelsen att barnen får göra sin ”röst” hörd och att de får 

uppleva att sin ”röst” är värd något ”rösten” bidrar till något. Precis som med 

delaktighet så krävs inflytande för att kunna skapa en demokrati. Detta innebär 

att barnen får känna att de har något att bidra med och att barnen får vara med 

att påverka förskolans vardag och verksamhet.  

Andra centrala begrepp och några av dessa kommer att beskrivas i 

litteraturbakgrunden samt teoridelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Litteraturbakgrund och tidigare forskning 
Litteraturbakgrunden är uppdelad i sju avsnitt: Det första beskriver Reggio Emilia 

filosofin i ett historiskt perspektiv fram till nu. Sedan följer fem avsnitt som beskriver 

vedertagna begrepp inom Reggio Emilia filosofin. Det sista avsnittet beskriver det 

som inom Reggio Emilia filosofin benämns som ”den tredje pedagogen”, nämligen 

miljön. Samtliga dessa stycken syftar till att skapa en förförståelse hos läsaren kring 

vad Reggio Emilia filosofin handlar om. Det sista stycket ”Miljön som den tredje 

pedagogen”, ger därtill en inblick i vårt undersökningsområde utifrån tidigare 

forskning.  

2.1. Reggio Emilia – från början fram till nu 

2.1.1. Historien bakom Reggio Emilia filosofin och grundtankarna 

bakom. 

Reggio Emilia filosofin uppkom i en del av Italien som heter just Reggio Emilia. Efter 

andra världskriget så ville det lilla samhället starta en förskola. Enligt Wallin (1996) 

så tog det åtta månader för samhället att bygga förskolan. De som hade varit med och 

byggt var mycket stolta över sitt arbete och resultatet. Dahlberg och Åsén (2011) 

beskriver att människorna i Reggio Emilia inte ville att barn skulle uppfostras till 

lydiga människor, de hade sett nackdelen av det i kriget och ville därmed skapa en 

pedagogisk praktik som grundande sig på demokrati. Nurse (2005) menar att 

medborgarna ville lära barnen att ta egna beslut, ställa frågor och ta kontroll över sitt 

eget lärande, för att på så sätt skapa en demokratisk framtid. Loris Malaguzzi (1921-

1994) blev nyfiken och imponerad av folkets bestämdhet och samarbete. Han 

bestämde sig då för att bli en del av detta arbete. Det byggdes upp ett flertal 

föräldradrivna förskolor, senare startade även kommunala förskolor i området, vilka 

Loris Malaguzzi fick i uppgift att utveckla och leda (Dahlberg & Åsén, 2011). 

Förskolan skulle hjälpa till att förändra samhället och därmed ha ett nära samarbete 

med samhället och alla föräldrar (Barsotti, 2011). Barsotti (2011) skriver att 

kvinnorna fick en central plats och att Loris Malaguzzi gav kvinnorna möjlighet att 

utveckla sin genialitet, sin fantasi och sin generositet. Han gav de starkaste kvinnorna 

i Reggio Emilia i uppgift att vara filosofins primära ledare och att utveckla Reggio 

Emilia filosofin. Därmed menar Barsotti (2011) att Reggio Emilia filosofin inte har 

inspirerats av en specifik person, pedagog eller forskare utan denna pedagogiska 

filosofi är skapad av ett helt samhälle. 

2.1.2. Reggio Emilia i Sverige. 

Reggio Emilia filosofin introducerades i Sverige år 1981 genom en utställning om 

arbetet i Reggio Emilia området i Italien (Dahlberg & Åsén, 2011; Brulin & 

Emriksson, 2005). Fem år senare gjordes en ny utställning och efter det så har 

intresset för filosofin ökat markant. Många svenskar har även besökt Reggio Emilia i 

Italien för att studera hur de arbetar rent praktiskt med filosofin där. År 1992 

startades ett samarbete mellan dåvarande Lärarhögskolan och de kommunala 

förskolorna i Reggio Emilia, sedan dess har samarbetet fortsatt och nya projekt har 

startats samt genomförts. Brulin och Emriksson (2005) skriver att samarbetet mellan 



 
 

 
 

Lärarhögskolan och förskolorna i Reggio Emilia har haft stor betydelse i försöken att 

förnya svensk förskola. Nurse (2005) beskriver att utbildare i Reggio Emilia hela 

tiden understryker att det inte går att överföra filosofin rakt av, grundtankarna går att 

göra det med men det andra måste sättas in i sitt sammanhang på den nya platsen så 

att det blir meningsfullt där och då.  

Enligt Dahlberg och Åsén (2011) så har Reggio Emilias pedagogiska filosofi fått stort 

inflytande i förskolans läroplan här i Sverige. De menar att grunden som läroplanen 

vilar på går hand i hand med Reggio Emilia filosofins syn på barn samt deras lärande. 

I den reviderade läroplanen som kom ut 2010 så har även den pedagogiska 

dokumentationen fått tagit större plats (Skolverket, 2010). Arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen är något som har inspirerats av Reggio Emilia.  

Som tidigare nämnts i inledningen så tydliggör Skolverket (2010) att förskolans 

läroplan ska vila på demokratins grunder samt så ska förskolans verksamhet ta 

tillvara på barnens åsikter, tankar och erfarenheter. Att ta tillvara på barnens åsikter, 

tankar och erfarenheter är något som stämmer överens med lyssnandets pedagogik 

och arbetet med pedagogisk dokumentation, utifrån Åbergs och Lenz Taguchis 

(2005) sätt att använda sig av det utifrån Reggio Emilia filosofin. Det Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver om hur arbetet med lyssnandets pedagogik ska gynna barns 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära stämmer också överens med det som 

Skolverket (2010) skriver i förskolans läroplan. Barn ska få möjlighet att utveckla en 

förståelse för sig själva och sin omvärld, de ska få möjlighet att erövra nya kunskaper 

och erfarenheter.  

2.1.3. Ett kommunikativt perspektiv och ”de hundra språken”. 

Dahlberg och Åsén (2011) beskriver Reggio Emilia filosofins kunskapssyn utifrån ett 

kommunikativt perspektiv, vilket innebär att synen på förskolan som ett offentligt 

rum skapar en bestämd syn på kunskap. Med utgångspunkt i denna syn kan barns 

utforskande och lärande ses i ett kommunikativt perspektiv. Barn förstås som 

kommunicerande varelser redan från födseln och utan kommunikation kan inte 

kunskapande, utveckling och lärande ske. Loris Malaguzzi menade att lärande och 

utveckling sker genom kommunikation, hela livet består av tecken och språk och det 

är i kommunikationen och dialogen som meningsskapande sker (Dahlberg & Åsén, 

2011). Dahlberg och Åsén (2011) skriver vidare att denna kommunikation ska utgå 

ifrån ”barnens hundra språk”, Loris Malaguzzi menade att barnen bär med sig många 

olika erfarenheter och kunskaper kring olika sätt att kommunicera. I Reggio Emilia 

filosofin handlar lärande och utveckling om att ta tillvara på erfarenheter och 

kunskaper hos barnen för att utveckla dessa vidare och för att barn ska ha möjlighet 

att kommunicera på många olika sätt, sätt som känns tryggast och bäst för dem. 

Kommunikationsverktygen kan vara alltifrån bildspråk, drama och musik till 

matematik och tal- och skriftspråk. Det kommunikativa perspektivet som Dahlberg 

och Åsén (2011) skriver om, bygger även på att barnen ska få tillgång till sina egna 

och andras tankar och känslor. Barn ska få möjlighet att uttrycka dessa och 

kommunicera dessa till andra barn och vuxna. På så sätt menar författarna att barn 



 
 

 
 

får makt över sina egna lärprocesser. Författarna skriver vidare att vi som vuxna då 

får i uppgift att vara medforskare och medupptäckare, för kunskapen ska konstrueras 

tillsammans med både andra barn samt vuxna. Det innebär att man som vuxen ska 

kunna möta barns tankar, idéer och hypoteser på samma sätt som man som vuxen 

skulle mött en vetenskapsmans teorier. Kunskap är något som skapas aktivt utifrån 

barnet samt tillsammans med andra, med hjälp av kommunikation.  

2.1.4. Ett utforskande arbetssätt. 

Reggio Emilia filosofins pedagogiska praktik grundar sig på ett utforskande 

arbetssätt, vilket Dahlberg och Åsén (2011) menar har sin grund i det medforskande 

barnet samt den medforskande pedagogen. Att vara en medforskande pedagog kan, 

enligt Loris Malaguzzi, motverka att man som förskollärare tröttnar på sitt arbete. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar också upp fördelarna med att vara en 

medforskande pedagog, de menar att utforskandet gör så att vardagen blir lustfylld 

och oförutsägbar, något som driver förskolläraren framåt.  Dahlberg och Åsén (2011) 

menar att det utforskande arbetssättet ska utgå ifrån barns nyfikenhet, deras egna 

teorier och hypoteser. Förskollärarens uppgift blir att använda sig av barns 

nyfikenhet och skapa nya utmaningar där barn får testa sina hypoteser samt även 

kanske omarbeta dessa och även få tillgång till andras teorier och tankar. Något som 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) även tar upp är att som förskollärare är det viktigt att 

skapa sig en förståelse för vad barn verkligen menar innan det korrigeras eller 

värderas utifrån förskollärarnas förväntningar. Dahlberg och Åsén (2011) menar att 

riktningen därmed bör vara klar, men inte resultatet. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

menar vidare att det är viktigt att veta vad man som förskollärare vill uppnå 

tillsammans med barnen, men att vägen dit inte behöver vara förbestämd, då 

synliggörs barns intressen, nyfikenhet och hypoteser. Dahlberg och Åsén (2011) 

beskriver vidare om att i Reggio Emilia så har de lagt upp det på så sätt att de arbetar 

med projektarbeten, där de utgår ifrån något som intresserar barnen. Projektarbetet 

arbetas med under en längre tid och under denna tid arbetas det på olika sätt för att 

gå på djupet med ämnet.  

2.2. Det kompetenta barnet 

Med tanke på Reggio Emilia filosofins historia, så är det förståeligt att filosofin 

kännetecknas av att barn ska ses som individer som kan tänka och handla själva. De 

ska inte uppfostras till att lyda, utan de ska bli självständiga individer som ska tro på 

sig själva. Dahlberg och Åsén (2011) menar att Loris Malaguzzi uttryckte det som så 

att barn skulle ses som rika individer, individer som innehåller olika slags möjligheter 

och som kan växa på många olika sätt. Även Rinaldi (1998) beskriver att Loris 

Malaguzzi menade att barn redan från födseln vill skapa en relation med sin 

omgivning samt omvärld och därför skapar det lilla barnet förmågor och lär sig 

strategier för att klara detta. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver också om det 

kompetenta barnet och de menar att de vuxna ofta ser barn som kompetenta men att 

de inte alltid ger barn möjlighet att vara så kompetenta de kan vara. Författarna 

menar att det är de vuxna som måste se till att barn framställs som så kompetenta 

som de faktiskt är, de vuxna måste ge barn möjlighet att låta barnen synliggöra sina 



 
 

 
 

förmågor. Barn vill gärna dela med sig av sina kunskaper i syfte att hjälpa andra att 

förstå. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) ligger barns vilja att dela med sig av 

sina kunskaper till andra även till grund i det demokratiska arbetssättet. För att det 

ska kunna råda ett demokratiskt förhållningssätt så måste barn bjudas in och vi 

måste tro på deras förmågor. Det handlar om att respektera barns tankar och även ge 

barn rätt förutsättningar att lyssna och respektera varandra, då får det kompetenta 

barnet möjlighet att utvecklas (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

2.3. Pedagogisk dokumentation och lyssnandets pedagogik 

Dahlberg och Åsén (2011) menar att grunden till arbetet med pedagogisk 

dokumentation handlar om att vilja omarbeta sitt förhållningssätt utifrån arbetet 

med barn. Wallin (1996) anser därför att den pedagogiska dokumentationen ska ses 

som en slags fortbildning som hela tiden är tillgänglig för förskollärarna. Synen på 

dokumentation som fortbildning och förändringsverktyg är även något som Lindgren 

och Sparrman (2003) diskuterar. Dahlberg och Åsén (2011) menar att pedagogisk 

dokumentation därför först och främst är ett reflektionsverktyg till att utveckla 

verksamheten och förskollärarnas egna tankar och värderingar samt synsätt. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) skriver att pedagogisk dokumentation innebär att använda 

sig av ett insamlat material som kan användas i reflektion och dialog tillsammans i 

arbetslaget och med barngruppen. Enligt Alnervik (2013) så ska den pedagogiska 

dokumentationen leda fram till förändring, något som även Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) menar. Nya utmaningar till barn ska baseras på den gemensamma 

utgångspunkten, det vill säga förskollärarnas reflektion och dialog både i arbetslaget 

och i barngruppen. Dahlberg och Åsén (2011) menar att olika utgångspunkter 

(likheter och olikheter) hos personalen kan hjälpa till att skapa en gemensam bild av 

barnen samt deras lärprocesser. En gemensam bild av barns lärprocesser ger barn 

större möjlighet att ses som en mångsidig individ. Det är även en bild som då givetvis 

hjälper till att skapa möjligheter för barnen att utvecklas vidare.  

 

Wallin (1996) menar att den pedagogiska dokumentationen har blivit viktigare och 

fått större plats i verksamheten än vad den hade tidigare, detta gäller även 

förskolorna i Reggio Emilia. Barns egen lärandeprocess ska synliggöras för dem med 

hjälp av förskolans personal och barn ska få vara med att påverka sin lärandeprocess 

och vilka nya slags utmaningar det ska få möta. Wallin (1996) beskriver att 

förskollärarna genom att lyssna på och uppmärksamma barns lösningar och 

reflektioner kan göra dem varse om sin egen lärandeprocess samt utveckling, något 

som även Dahlberg och Göthson (2005) belyser när de menar att den pedagogiska 

dokumentationen ska ses som en del av ett lyssnande förhållningssätt. Detta lyssnade 

förhållningssätt gör i sin tur att barn växer i deras roll som upptäckare och 

medforskare. Dahlberg och Moss (2005) och Edwards (1998) uppmärksammar vad 

lyssnandet egentligen innebär. De menar att lyssnandet kräver mer än att bara lyssna 

på det som kan höras, lyssnandet måste också involvera olika sätt att förstå saker.  



 
 

 
 

2.4. Miljön som den tredje pedagogen 

Dahlberg och Åsén (2011) samt Gandini (1998) beskriver miljöns betydelse och del i 

Reggio Emilia filosofin. De skriver att i Reggio Emilia så ses miljön som ”den tredje 

pedagogen” (i Reggio Emilia så är det två mänskliga pedagoger per barngrupp). Då 

blir pedagogernas uppgift att skapa miljöer som ger förutsättningar för stimulans 

samt upptäckande och utforskande för barn. Strong-Wilson och Ellis (2007) 

beskriver att miljön sänder ut olika budskap och detta gör att miljön på egen hand 

kan bidra till barns utveckling och lärande. Doctoroff (2001) skriver om hur miljön 

kan ses som ett viktigt redskap till att skapa leksituationer och lärandetillfällen. Hon 

belyser även att miljön ska användas till att inkludera barn på ett sätt som ökar deras 

självkänsla. Gandini (1998) menar att materialen och verktygen kan väljas samt tas 

fram utifrån barns intressen, det ska skapas miljöer som gör att dessa intressen 

utvecklas och därmed skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Även 

Björklid (2005) belyser miljöns roll i Reggio Emilia förskolor, miljön ska skapa 

förutsättningar för barns sociala identitetsutveckling. Nurse (2005) menar att miljön 

som förskollärarna skapar visar vilka förutsättningar som finns för barn och det i sin 

tur påverkar barns självkänsla. Miljön ska gynna ”det kompetenta barnet”, barn ska 

få möjlighet att utvecklas och miljön ska skapa förutsättningar för detta utifrån alla 

barn. Miljön ska skapa förutsättningar för att barn att utvecklas på bästa möjliga sätt 

och göra barn till en del av en demokrati (Häikiö, 2007).  

 

Dahlberg och Åsén (2011) menar att pedagogerna i Reggio Emilia strävar efter att 

miljön också ska ha en kommunikativ och interagerande roll gentemot barn. De 

menar att miljön sänder ut olika budskap kring vad som förväntas av barn i just den 

miljön. Strong-Wilson och Ellis (2007) förtydligar hur miljön sänder ut olika budskap 

genom att lyfta fram att miljön är mer än det fysiska i ett rum, ett rum är även socialt 

konstruerat. Det är det sociala rummet som skapar förutsättningar och möjligheter 

eller begränsningar för barn, rummets sociala signaler. Bishop (2005) och Gandini 

(1998) menar att det sker ett samspel mellan miljöerna och människorna. Samspelet 

bygger på att Reggio Emilia filosofin har ett kommunikativt perspektiv. Enligt 

Gandini (1998) så ska miljön i Reggio Emilia förskolor byggas upp på det sättet att 

det ska bidra till kommunikation och interaktion, det ska hela tiden tas hänsyn till 

kommunikationens roll när val av material sker samt placering av material och 

möbler. Gandini menar även att miljön ska byggas upp utifrån synen på att lärandet 

är socialt konstruerat samt att det sker genom kommunikation. Relationsskapandet 

ska gynnas genom miljön, relationsskapandet ska vara i fokus när miljön skapas. 

Relationsskapandet är även något som Strong-Wilson och Ellis (2007) beskriver, de 

menar att miljön ska bidra till barns interaktion och därmed relationsskapandet. 

Även enligt Häikiö (2007) så ska rummen utformas på ett sätt som skapar 

förutsättningar för interaktion människor emellan samt emellan miljön och 

människorna. Dahlberg och Åsén (2011) skriver att i Reggio Emilia områdets 

förskolor är ateljéer och verkstäder viktiga, ateljén ses som en miljö som stöttar 

barnen i deras ”hundra språk” och därmed i deras kommunikation samt interaktion. 



 
 

 
 

Ateljéerna och verkstäderna ses som miljöer som stöttar barn i deras kreativitet och 

hjälper dem att bli motiverade.  

 

Häikiö (2007) tar upp rummens olika förväntningar till diskussion. Hon menar att 

rummen i förskolan bär på en viss potential samt att rummen kommunicerar utifrån 

dess utformning och material. Häikiö menar vidare att rummen antingen skapar 

förutsättningar och möjligheter eller begränsningar. Torquati och Ernst (2013) 

skriver hur förskolan kan använda sig av utemiljön, i deras studie så framgår det att 

det har betydelse för vilken mening förskollärare tillger olika föremål och material, 

det är förskollärarna som skapar mening hos materialet. Förskollärarna tillger 

materialet och miljön en viss betydelse medan barn kan uppfatta det på annat sätt. 

De vuxna har en förbestämd intention med materialet och miljön men det är inte 

alltid som barnet följer denna intention. Torquati och Ernst (2013) menar vidare att 

förskollärarna bör se över materialets och miljöns fulla potential och möjligheter för 

att på det sättet skapa de bästa förutsättningarna för barnen. De beskriver även att 

genom att se miljön som den tredje pedagogen så kan miljön designas på ett sätt som 

är noga planerat och genomtänkt, vara välkomnande, vara reflekterande gentemot 

barns omgivning, vara stöttande för barns interaktion och kommunikation, fungera 

för alla åldrar och utvecklingsnivåer samt välfungerande utifrån det utforskande 

arbetssättet. 

 

Bishop (2005) och Gandini (1998) menar att det är viktigt att miljöerna är 

föränderliga samt att barn ska kunna ge inflytande i denna förändring av miljön.  

Gandini (1998) skriver vidare att arkitekturen är en viktig del i skapandet av Reggio 

Emilia förskolor. I Reggio Emilia området i Italien är alla som ska vara delaktiga i 

arbetet med förskolan (medborgarna i samhället, föräldrarna, förskollärarna och 

arkitekter) är med att bestämma hur förskolan ska utformas. I förskolorna är det 

viktigt med en ”central plats”, där alla barn och de vuxna kan mötas, något som både 

Gandini (1998) och Häikiö (2007) diskuterar. Den centrala platsen ska vara 

lättillgänglig, vara stor samt gärna ha mycket ljusinsläpp från stora fönster som gör 

att känslan av att vara ute kommer in. Det viktigaste är inte att platsen finns, utan det 

viktigaste är hur den används. Gandini (1998) skriver även att det ska finnas en 

mening med platserna som byggs upp på förskolan, miljön ska vara en del av den 

pedagogiska praktik som finns. New (2007) menar att förskollärarna i Reggio Emilia 

använder sig av miljöns fulla potential och skapar förutsättningar för barn att 

utvecklas och bli en del av förskolans kultur, något som även Häikiö (2007) påvisar. 

Hon menar att miljön ska vara uppbyggd på ett sätt som gynnar interaktion. 

 

Gandini (1998) och Häikiö (2007) fortsätter att beskriva hur miljön är uppbyggd i 

förskolor i Reggio Emilia området i sina böcker. Det de såg var att det var viktigt att 

skapa miljöer som gjorde det roligt för barn att upptäcka. Exempelvis så var 

speglarna olikformade, vilket gör det roligare att titta i dem. Vidare så var taken fulla 

av skulpturer som var gjorda av barn, skulpturerna var gjorda av många olika 

material samt var olikfärgade och många var gjorda av transparanta material som 



 
 

 
 

gjorde att ljus reflekterades i dem. De transparanta materialen var en viktig del av 

miljön, glasväggar var vanliga och skapade ljusinsläpp som gjorde reflektion möjligt. 

Glasväggarna användes även för att skapa en gemenskap eftersom att det gjorde att 

alla rum synliggjordes. Gandini (1998) menar att detta är extra viktigt i utrymmena 

med mindre barn eftersom att de har större separationsångest och glasväggarna gör 

det lättare för dem att ha uppsikt över allt och alla. Även Häikiö (2007) beskriver att 

förskolorna har mycket transparanta material och då framförallt väggarna, de 

transparanta väggarna ger insyn och signalerar öppenhet och tolerans. New (2007) 

tar även upp att förskolorna ibland har små hål i väggarna (inomhus) som gör det 

möjligt för barn att studera barn och de vuxna i rummen bredvid. Enligt Gandini 

(1998) och Häikiö (2007) så fanns det samtidigt andra små utrymmen som 

exempelvis små mini ateljéer där väggarna inte var gjorda av glas, där kunde barn dra 

sig undan. Enligt Gandini (1998) så läggs allt material som barn kan behöva använda 

sig av i dagens aktiviteter fram och görs väl synliga och lättillgängliga för barn. Allt 

material och alla verktyg som kan behövas ligger i öppna och genomskinliga lådor, 

mycket av materialet är även återanvänt. I utrymmena med mindre barn så finns det 

utrymmen med mycket mjuka material så som kuddar, filtar och mattor. Men även 

där så finns det en ateljé där de små barnen får leka med färg, mjöl, lera med mera.  

 

Enligt Gandini (1998) så används väggarna till att ”ställa ut” barns alster och konst 

som är gjord i ateljén. Denna dokumentation är noggrant utvald, dokumentationen 

består av barns arbeten samt förskollärarnas reflektioner kring detta. 

Dokumentationen består även av foton från processen samt en beskrivning av de 

olika stegen i arbetet och även barns egna tankar kring arbetet och processen. 

Gandini menar att detta skapar förutsättningar för förskollärarna att utveckla sitt 

arbete ännu mer samt att barn blir medvetna om att de vuxna anser att deras arbete 

är viktigt och så synliggörs även barns kompetens för andra vuxna i och med att det 

sätts upp på väggarna i förskolan. Gandini skriver att Loris Malaguzzi påpekade att 

det var viktigt att skapa utrymmen och miljöer som möjliggör dokumentationen. 

Även Björklid (2005) beskriver hur miljön ska användas till att skapa förutsättningar 

för den pedagogiska dokumentationen, miljön ska ses som en förutsättning för 

pedagogisk dokumentation.  

3. Teoretiska analysbegrepp 
Vi har valt att utgå ifrån en teori som baseras på att miljön påverkar förutsättningar 

för barns lärande och utveckling, där den omgivande miljön samt materialet ger 

barnen olika förutsättningar för detta.  Elm Fristorp och Lindstrand (2012) samt 

Selander och Kress (2010) beskriver detta som design för lärande. I studier som 

bearbetar lärmiljöer så är det viktigt att ta hänsyn till möblering, materialens 

placering, vilket material som är tillgängligt samt vilket material man inte har tillgång 

till med mera. Det är även viktigt att studera vilka slags erbjudanden som ges genom 

miljön och materialen. I en förskolemiljö kan erbjudanden handla om hur förskolans 

personal och barn själva utformar och använder sig av miljön. Det innebär alltså att 

studera vad det innebär för barn och förskolans personal att miljöer är utformade 



 
 

 
 

som de är eller vilka material som väljs ut. Intresset riktar in sig mot möjligheter eller 

hinder för meningsskapande.  

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) nämner institutionell inramning som ett 

begrepp, begreppet innebär att förskollärarna har möjlighet att designa förskolans 

miljö själva, det finns inga förbestämda ramar. Samtidigt finns det en redan given 

inramning för verksamheten, något som kallas för institutionell inramning och denna 

inramning påverkar både barn och förskollärare. Inramningen innebär att även om 

både förskollärare och barn kan vara med att påverka förskolans verksamhet (och i 

detta fall miljön) så finns det fortfarande regler, förhållningssätt och traditioner samt 

pedagogiska praktiker att förhålla sig till. De regler och förhållningssätt som finns att 

förhålla sig till påverkar även miljön, det är miljön som visar vilka förväntningar som 

finns på barn och vad de förväntas klara av. De menar slutligen att institutionell 

inramning innebär att förskolans verksamhet samt miljö också påverkas av 

värderingar och normer. 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver begreppet meningspotential, och 

inbegriper den mening vi ger miljön samt materialen i förskolan, exempelvis vad 

materialet ska användas till samt för vem och för vilka ändamål.  

Elm Fristorp och Lindstrand (2010) och Selander och Kress (2010) menar att miljön 

kan beskrivas som ett socialt rum, där förväntningar och sociala koder kommer fram 

genom materialet som har valts och hur möbleringen är gjord. Det sociala rummet 

skapar en bild av förskolans sociala hierarki, exempelvis så visar det vem/vilka det är 

som har tillgång till rummet och materialet i rummet. Det sociala rummet visar även 

hur förskolans personal ser på relationen mellan aktivitet och rum i förskolan. 

Rummen kan ha en utformning utifrån en viss bestämd aktivitet och användning 

eller många olika användningsområden eller aktiviteter.  Utformningen innebär dock 

inte att förskollärarna eller barnen väljer att använda rummet till just den valda 

aktiviteten utan det är vanligt att de frångår detta. Elm Fristorp och Lindstrand 

(2010) beskriver att arkitekterna och inredningsarkitekterna har en utgångspunkt i 

de aktiviteter som är tänkta att göras i de specifika utrymmena (meningspotential). 

4. Metod 
Under denna rubrik presenteras valet av forskningsansats, arbetssätt utifrån 

forskningsansatsen, urval, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Vi presenterar 

även de forskningsetiska aspekterna som vi har följt, genomförandet av 

datainsamlingen samt studiens tillförlitlighet. 

4.1. Val av metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett deduktivt arbetssätt. Ett deduktivt 

arbetssätt innebär att vi arbetat utifrån tidigare beskrivna teoretiska begrepp som 

utgjort grunden för studien. Det innebär att vi delvis har arbetat linjärt och utgått 

ifrån teoretiska begrepp när vi gjorde vår datainsamling och efter det har vi gjort vår 

analys. Vi har därtill varit öppna för att gå ifrån vår teori vilket kan beskrivas som ett 



 
 

 
 

induktivt arbetssätt. Det induktiva arbetssättet används framförallt i fasen av vår 

datainsamling. Det kvalitativa angreppssättet samt det delvis deduktiva arbetssättet 

valdes för att vi ville få en djupare förståelse för hur tre förskolor arbetar med miljöns 

utformning.  Vi valde att genomföra observationer för att nå denna djupare 

förståelse. Observationer som metod är vald eftersom att det, enligt oss, är den för 

den aktuella studien framstod som mest användbar. Observationerna var 

ostrukturerade men vi följde ett enkelt observationsunderlag med utgångspunkt i det 

vi ville undersöka. Vi använde oss av papper och penna för fortlöpande protokoll 

under observationerna. Observationsunderlaget gjordes utifrån frågeställningar 

gjorda av Selander och Kress (2010, s. 85). Vi använde oss även av kamera för att 

kunna fotografera miljön på de olika förskolorna, för att göra det tydligare för oss 

själva hur miljön var uppbyggd. Det här sättet att tänka och resonera kring kvalitativ 

forskning är något som Bryman (2011) skriver om, han menar att det är vanligt vid 

kvalitativ forskning att använda sig av lite mer ostrukturerade 

datainsamlingsmetoder. Observationerna syftade till att synliggöra för oss hur miljön 

skapar förutsättningar samt begränsningar för barns delaktighet och inflytande. 

Stukát (2011) menar vidare att observationer är bra att använda när man vill se hur 

det faktiskt går till ute på fältet. Han skriver vidare att fördelarna med observationer 

är att datainsamlingen blir konkret och lättbegriplig och därmed ett stabilt underlag 

för analysen.  

4.2. Val av undersökningsgrupp/urval 

Förskolorna som ingår i vårt urval är valda eftersom att de är Reggio Emilia 

inspirerade. Det är en blandning av kommunala och privata förskolor. Det är tre 

förskolor som medverkat i studien. Urvalet blev ett slags bekvämlighetsurval, det är 

förskolor som ligger i kommuner nära varandra samt så är det förskolor som var lätta 

att få tag på, men samtidigt så valde vi förskolor som arbetade med Reggio Emilia. Så 

vi började med ett strategiskt urval som sedan mynnade ut i ett bekvämlighetsurval. 

Eftersom vi utgår ifrån att vi inte ska generalisera vår studies resultat så fungerar 

detta val av urval (Stukát, 2011). 

4.3. Avgränsning 

Vi har valt att utgå ifrån tre förskolor i Mellansverige. För att inte göra studien alltför 

stor, var vi tvungna att göra en avgränsning i vårt urval. Denna avgränsning anser 

Stukát (2011) är nödvändig eftersom att metoden vi har valt (observationer) kräver 

mycket tid och arbete. 

4.4. Genomförandet och forskningsetiska aspekter 

Vi bokade tid för observationer genom både mejlkontakt samt genom telefonsamtal. 

Det började vi med i god tid för att förskolorna och föräldrarna skulle få tid på sig att 

förbereda sig för våra besök. Samt göra de medverkande medvetna kring vad de hade 

för rättigheter och skyldigheter, det beskrivs mer om deras rättigheter och 

skyldigheter under dem forskningsetiska aspekterna. Observationerna genomfördes 

under heldagar på vardera förskola. Heldagarna var mellan kl. 8.30 – 14.30 och 

bestod av en heldag på varje förskola. Observationerna gjordes under heldagar för att 



 
 

 
 

få större översikt över vårt valda område, men under en timme på förmiddagen samt 

en timme på eftermiddagen fokuserades det extra mycket på valda frågor utifrån vårt 

observationsunderlag, framförallt hur barnen rörde sig i miljön, vilket material de 

använde samt vilka leker och aktiviteter barn lekte i avdelningens olika rum och 

utrymmen. Vi antecknade med penna och papper och tog även fotografier av de olika 

miljöerna på förskolorna. Fotografierna användes sedan för att göra resultatet mer 

beskrivande. Vi menar att vi med hjälp av fotografierna kunde vi göra beskrivningen 

bättre. 

 

Vetenskapsrådets (2011) har kommit fram till fyra forskningsetiska aspekter som 

man ska ta hänsyn till vid vetenskapliga forskningsstudier: informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. För att följa dessa så 

har vi sett till att deltagarna informerades om att materialet endast skulle användas i 

ett självständigt arbete, även kallat examensarbete, på Mälardalens Högskola. De 

informerades om i vilken omfattning de beräknades vara delaktiga i, utifall samtycke 

skedde, samt vilken slags datainsamlingsmetod som skulle användas. Omfattningen 

var som tidigare nämnts heldagar, observationerna beräknades ta sju timmar. De fick 

även veta att det insamlade materialet skulle förstöras när arbetet var färdigställt. De 

blev medvetna om att de när som helst fick avsluta samarbetet, så länge vi inte hade 

hunnit sammanställt data. I uppsatsen så nämner vi ej varken förskolornas namn 

eller deltagarnas namn eller något annat som kan identifiera deltagarnas identitet. De 

fick även skriva under en medgivandeblankett som medföljde i ett missivbrev. 

 
I denna studie har det även barn medverkat och trots att fokus inte ligger på dem så 

har föräldrarna informerats om vilken slags studie det var som skulle genomföras 

samt vilka slags observationer som skulle ske där deras barn skulle komma att 

medverka. Föräldrarna fick ett missivbrev och fick skriva under en 

medgivandeblankett och barnen har blivit informerade om att de ska deltaga i en 

studie samt på vilka villkor. Att föräldrarna får ett missivbrev och fylla i en 

medgivandeblankett är också i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska aspekter.  

4.5. Databearbetning och analysens genomförande 

Vi börjar med att beskriva förskolornas miljö under resultatdelen. Förskolorna har 

varsin rubrik där inomhusmiljön beskrivs.  

Till att börja med gick vi igenom våra skrivna protokoll från våra observationer av 

hur miljön skapar förutsättningar eller begränsningar för barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Därefter så skrev vi rent våra anteckningar, när vi gjorde 

det så valde vi att inte försöka se mönster utan första gången vi läste dem ville vi bara 

få en uppfattning om vad som skett under våra observationer. Efter att vi hade läst 

alla anteckningar samt renskrivit dem så läste vi dem ännu en gång, men denna gång 

så började vi leta mönster i anteckningarna. För att underlätta detta arbete så 

använde vi oss av olika färger och färgmarkerade. Vi skapade på så sätt underrubriker 



 
 

 
 

i resultatet. Underrubrikerna gjordes för att göra studien överskådlig och för att ge en 

sammanställning över de deltagande förskolorna. 

Under analysprocessen så bearbetades resultatet med utgångspunkt i 

bakgrundslitteraturen och de teoretiska begrepp vi tidigare beskrivit. Analysen har 

sedan mynnat ut i våra egna tolkningar av resultatet med koppling till litteratur och 

teoretiska begrepp. 

4.6. Tillförlitlighet 

Vi har beskrivit hur studien är genomförd och resultatdelen är skriven på ett 

beskrivande sätt, för att på det sättet bidra till större tillförlitlighet. Bryman (2011) 

skriver om tillförlitlighet i kvalitativa studier och menar att det är viktigt att skriva på 

ett så fylligt och tydligt sätt som möjligt så att läsaren ska kunna ”överföra” studien 

till en annan kontext, vilket styrker tillförlitligheten. I observationerna så har vi gjort 

vårt bästa för att gå på djupet för att säkra tillförlitligheten. Vi hade ett öppet sinne 

när vi genomförde hela vår studie och försökte att inte påverka resultatet med våra 

egna tankar och värderingar. 

Eftersom vår studie är kvalitativ och riktar sig till tre förskolor är inte 

utgångspunkten att det ska gå att dra några generella slutsatser av resultatet. Stukát 

(2011) skriver att det inte går att dra generella slutsatser av en kvalitativ studie med 

ett bekvämlighetsurval. Det som istället är betydelsefullt är att det finns mönster, 

uppfattningar eller variationer, studien ska kunna påvisa hur dessa ser ut, inte hur 

vanliga de är. Vi menar att vi med vår studie kan visa på mönster som kanske kan 

väcka igenkänning och därmed ökad förståelse också för andra än de inblandade. 

5. Resultat 
Resultatet presenteras i underrubriker, utifrån de tre olika förskolorna som studien 

genomfördes på. Förskolorna kommer att presenteras som Förskola 1, Förskola 2 

samt Förskola 3. I resultatet presenteras de olika inomhusmiljöerna på respektive 

förskola. Sedan följer en reflektion över miljön med fokus på barnens delaktighet och 

inflytande i den beskrivna miljön. I resultatet förekommer även bilder.  

Förskolorna som är med i studien består av en privat förskola som ligger på 

landsbygden, förskolan har cirka 24 barn samt fem personal. Den förskolan kallar vi 

Förskola 1. Vi observerade båda avdelningarna (uppdelat i ett till tre år och tre till 

fem år). Förskola 2 är en privat förskola med cirka 75 barn samt 16 personal och 

ligger belägen i utkanten av en mellanstor stad. Avdelningen som observerades hade 

nio barn och två personal och bestod av treåringar. Förskola 3 är en kommunal 

förskola med 72 barn samt 24 personal. Avdelningen vi observerade arbetade i 

storarbetslag och var därför två avdelningar i en. Det fanns 36 barn och sex personal. 

Storarbetslaget bestod av ett- till femåringar.  



 
 

 
 

5.1.  Förskola 1 

Det första rummet, efter tamburen, är ett mindre rum. I rummet så finns det en 

längre, låg bänk som går längs hela väggen. På bänken står det ett ljusbord där 

barnen har lagt siffror och olika former. Under bänken står det två stora transparanta 

lådor med kaplastavar i och en låda med tyg i samt träklossar. Mittemot bänken sitter 

det hyllor i låg höjd, i hyllorna så finns det spel. Under hyllorna står det metallskåp 

med lådor i, där barnen har sina egna lådor med namn på. Längst ner i rummet står 

det en icke fungerande dator, med alla tillbehör (tangentbord och mus). På 

tangentbordet är välanvända bokstäver och andra symboler utmärkta med 

klisterlappar med gul bakgrund och stora bokstäver. Datorn står på ett bord i barns 

höjd. I rummet står det även en overhead på ett lågt bord med hjul. Väggarna är fulla 

med dokumentation så som bilder på barn när de är vid ljusbordet, datorn och när de 

arbetar med lärplattor. Det finns även målningar gjorda av barn. I rummet finns det 

även en bokhylla som förskolans personal satt in speglar i så att det är som en 

spegelbox, både golv, väggar och tak är spegelklädda.  

 

Nästa rum är ett stort rum, direkt till vänster står det ett lågt bord med en 

skrivbordslampa som går att rikta och på bordet finns det lego. Legot ligger i en 

transparant låda och över det låga bordet sitter det laminerade bilder på barn som 

bygger med lego. Det stora rummet är avdelat i olika sektioner med hjälp av låga 

hyllor med olika fack. Hyllorna används som både bänk och förvaring. I hyllorna står 

det transparanta lådor med bild och text på som visar innehållet i lådorna. I en del av 

rummet står det två stafflier med papper på. Vid stafflierna står det färg och annat 

material framme, som penslar och förkläden, i barns höjd. Längst ner i rummet, i ett 

hörn, ligger en matta. Där på väggen sitter en lång talrad med nummer 1-24, som 

barnen skrivit. På talraden är det bilder på tomtar och andra julsaker. I rummet så 

står det även ett lågt bord med låga stolar. Det finns även ett skrivbord där papper 

ligger framme. Ovanför skrivbordet sitter det hyllor med en ljusslinga på. På 

skrivbordet ligger det en glasskiva och under glasskivan ligger det ord som 

exempelvis DANSA/dansa, PAPPA/pappa med mera. I taket i det stora rummet sitter 

det flaggor på en lina i låg höjd, från olika nationaliteter som barnen själva har ritat. I 

rummet finns det även en låg hylla med lådor i, på väggen som hyllan sitter på sitter 

det en spegel. Vid denna hylla finns det tömda schampoflaskor och annat 

salongsmaterial. Det sitter även bilder på barn som föreställer hur de leker vid 

salongen. Längst ner i det stora rummet sitter ett lågt fönster in till ett annat rum. I 

detta rum finns det en liten scen i det ena hörnet, som är förflyttningsbar. Rummet 

har låga stolar och ett lågt bord som är uppfällbart. I taket hänger discokulor och på 

väggarna sitter laminerade bilder på barn vid olika aktiviteter. Utanför rummet 

hänger fyra stycken gitarrer i mindre storlek. 

 

Nästa rum är anpassat för skapande verksamhet. I rummet står det ett stort, lågt bord 

med låga stolar. I rummet, över bordet, på väggen sitter en anslagstavla där barns 

alster sätts upp. Det finns olika slags hyllor med olika slags material, allt är 

tillgängligt för barnen. Materialet består bland annat av papper i olika färger, vävar, 



 
 

 
 

garn, tyg, pärlplattor och pärlor, allt ligger i transparanta lådor. På ett av skåpen i 

rummet är det målat med skoltavelfärg. I låg höjd finns även barnens egna 

bildpärmar. I fönstret sitter barnens pärlband men även färdiggjorda band i 

transparanta material (prismaliknande) och även två andra prismor. På väggarna 

sitter det bilder på barn i olika aktiviteter och även pedagogisk dokumentation, 

bilderna är stora och laminerade. Det sitter även kastanjer på band (olika antal) som 

barn har varit med att tillverka och räknat.  

 

Matsalen består av två stora, låga bord. På väggen sitter bilder på teckenspråk. På ena 

väggen sitter det fönster in till en annan avdelning. I lamporna över bordet hänger 

några av barnens alster, även detta i låg höjd. Även här finns bilder på barn, i detta 

fall när ett barn hjälper ett annat att äta. I ett fönster sitter en bild på barn 

(tecknade), på bilden står det ”Välkommen till Barnens restaurang”. På lådorna sitter 

bilder på gafflar, knivar och skedar. Utanför matsalen ligger den andra avdelningen, 

direkt när man kliver in möts man av ett stort rum. Längst ner i det rummet finns det 

ett mindre rum. Det mindre rummet används till sagoberättelse, bygg- och 

konstruktionslek samt massagevila. På väggarna sitter dokumentationsbilder, 

barnens målningar och i fönstren sitter olika spiraler och vindspel. I rummet finns 

också en stor matta. På ena väggen sitter det en stor whiteboardtavla, den sitter lågt, 

som är magnetisk. På en vägg sitter laminerade bilder ifrån en saga. I rummet finns 

det annat sagomaterial så som olika sagor, fingerdockor och handdockor. På ena 

väggen sitter det ett bord som går att fälla upp och ner. I rummet finns det även olika 

byggmaterial, duplo och stora ”skumgummibyggklossar”. 

 

Det finns även en ateljé, där står det ett bord i mitten (låg höjd och låga stolar). I 

ateljén finns det låga förvaringsmöbler där allt material står framme i glasburkar. 

Materialet består av allt möjligt, exempelvis målarfärg, kritor, kottar, snäckor, 

bamburör och återanvänt material. Där står det, precis som i det första rummet man 

kommer in i på förskolan, en icke fungerande dator. Barns alster presenteras i ett litet 

växthus samt på glashyllor i fönstret. Staffli finns också tillgängligt för barnen. Även i 

ateljén finns det dokumentationsbilder på barnen. Det stora rummet utanför ateljén 

är uppdelat i olika sektioner. En av sektionerna består av en matta och stora kuddar, 

vid denna matta finns det dokumentationsbilder uppsatta. Det finns även en matta 

för samling, vid denna matta finns det en liten bokhylla uppsatt i låg höjd och en stor 

åttasidig trumma. På väggen vid samlingsmattan sitter det en målning som barnen 

gjort gemensamt och på en vägg hänger samlingsmaterial. Det stora rummet har 

speglar uppsatta och även ett ljusbord placerat på ett lågt bord. Ett hörn i det stora 

rummet är tillägnat havet, med tyg som ser ut som vatten och en båt gjord av barn 

samt fiskar (gosedjur). I fönstren sitter speglar, spiraler och prismor. I det hörnet 

hänger en projektor. På en vägg sitter det även en ”räknetavla”, med bilder på olika 

havssaker så som båt, humrar, fiskar och så vidare.  

 



 
 

 
 

5.1.1. Reflektioner över barns inflytande och delaktighet i miljön, olika 

situationer (Förskola 1) 

Barnen får vara själva i ateljén och använda vilket material de vill. Det finns mycket 

olika slags material i hela förskolan. Under dagen delas barnen upp i de olika 

rummen. ”Räknetavlan” med havstema hade gjorts utifrån barnens intresse, sjön och 

havet. Barnen leker även mycket med ”fiskarna i sjön”. Vi observerade även att 

rummen ändras efter barnens lekar, allt kan flyttas. Materialen är inte begränsade till 

ett speciellt rum, förutom ateljésakerna. Vi såg även att det var mycket 

punktbelysning som förstärker materialet samt den pedagogiska dokumentationen. 

Samlingsmaterialet som ligger i påsar är även tillgängligt för barnen, de får använda 

det när de vill. I rummens olika sektioner sitter bilder på barn där de leker den leken 

som sektionen är uppbyggd utefter, barnen ”syns” överallt i och med bilderna (se 

nedan på bild 1 av legohörnan). Materialen används till olika saker som exempelvis 

trumman vid samlingsmattan som barnen får använda som både bord och scen. 

”Räknetavlan” med havstema som sitter på en vägg är ett exempel på något som 

skapats utifrån barnens intresse nämligen sjön och havet. Intresset visar sig också i 

att flera leker sker i hörnet som är tillägnat havet (se nedan på bild 2).  

 

     
Bild1: Legohörna                                                        Bild 2: Hörnet som är tillägnat havet 

5.2. Förskola 2 

Förskolan har en ateljé på varje avdelning, öppen hela tiden förutom på ett års- 

avdelningen (förskolan arbetar med ålderhomogena grupper där personal och barn 

byter avdelning varje år). Ateljéerna har stafflier, mycket material (glitter, färg, 

återanvända material, snäckor och gips). Materialet inne på avdelningarna ligger i 

transparanta lådor och är märkta med bild och text på materialet, materialet är 

lättåtkomligt. Det är låga stolar och bord på varje avdelning. Det är mycket som är 

färgindelat exempelvis legot och pennorna. Barnen har egna lådor inne på 

avdelningarna. Avdelningarna består av stora rum som har ”rum i rummet”. Dessa 

rum är uppdelade efter olika aktiviteter exempelvis bygg- och konstruktionslek och 

rollek med mera. Det är mycket punktbelysning som är placerade i ”rummen”. I 

bokhyllorna och andra förvaringsmöbler sitter det bild och text på materialet som ska 

förvaras där. Barns egna pärmar (portfolioliknande) är åtkomliga för barnen och de 

får även vara med att bestämma innehållet. Speglar är återkommande på varje 

avdelning och det är även många mjuka mattor samt ljusslingor. Dokumentation på 



 
 

 
 

väggarna samt barns alster och konstverk är också vanligt förekommande. Det är 

öppet mellan avdelningarna, det är nästan enbart grindar eller hyllor som skärmar 

av, förutom på ett års- avdelningen som är belägen i en separat byggnad. Det sitter 

även fönster mellan vissa avdelningar. I taken hänger det mycket saker, såsom barns 

alster men även andra saker som discokulor, grenar med mera. Förskolan använder 

sig av ovanliga material som aluminium (till skapande verksamhet), kartongbitar (till 

lek) och raklödder (i ett konstprojekt) och mycket mera. De använder sig av 

tavellister för att göra bilvägar på väggen. Det sitter laminerade bilder i de olika 

”rummen”, på barn när de gör aktiviteten som är menad att göra i ”rummet”. 

Förskolan arbetar med att öppna upp ateljéerna och göra de mer lättillgängliga för 

barnen. På avdelningarna finns det upphöjda ställen, som bord och bänkar, där 

barnen kan bygga och leka konstruktionslekar.  

 

På avdelningen där vi observerade så finns det enbart ett stort rum, som är uppdelat i 

olika sektioner. Förutom det som beskrivs nedan så innehåller avdelningen samma 

saker som beskrivits ovan. Avdelningen är belägen vid en slags genomgång vid ett 

kök. För att bryta av och skilja av avdelningen så stor det hyllor som bildar en slags 

vägg. En av sektionerna är en ateljé där det står det två runda, låga bord med låga 

stolar till. Vid de borden sitter det ett fast staffli på väggen. Vid detta utrymme finns 

allt möjligt slags material för skapande verksamhet. För att skilja av ateljén står en 

låg bokhylla samt en lite högre. Bakom denna hylla som innehåller barnens egna 

lådor så ligger det en samlingsmatta. Vid samlingsmattan sitter det ett bildschema 

och även bilddokumentation på golvet. På andra sidan av samlingsmattan står det 

ännu en bokhylla av den lite lägre modellen som skiljer av den ”andra delen” av 

avdelningen. Denna del består av en bygg- och konstruktionshörna samt en 

uppbyggnad av barnens ”egna världar” (gjorda i en bokhylla som ligger ner). I bygg- 

och konstruktionshörnan finns det ett relativt högt bord som ska användas som bygg- 

och konstruktionsplats. I denna del finns det olika slags byggmaterial bland annat lite 

större träklossar som är formade som en halvmåne, det är spillmaterial från ett 

företag. Det finns speglar uppsatta på väggarna samt i vissa hyllor där barnens 

skapande konstruktioner har ställts ut. På utsidan av bokhyllorna som skiljer av 

avdelningen från köket, sitter det dokumentation och konstverk som är gjorda av 

barnen. På fönstren på avdelningen sitter det prickar med glitter som är gjorda av 

fönsterfärg, som barnen har gjort. Avdelningen har en hel vägg med stora fönster som 

vetter ut mot gården.  

 

5.2.1. Reflektioner över barns inflytande och delaktighet i miljön, olika 

situationer (Förskola 2) 

Förskolans personal vill se till att barnen får rätt förutsättningar och rätt verktyg 

samt material till de olika uppgifterna vilket framgår av miljöns utformning. Barnen 

på avdelningen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, kameran och annat 

dokumentationsmaterial är tillgängligt för barnen. Det finns mycket av materialet, 

exempelvis träklossar, toa- och hushållsrullar och duplo, så att det räcker till hela 

barngruppen. Barnen använde sig av materialet på olika sätt till exempel så använde 



 
 

 
 

de sig av träklossarna som är formade som halvmånar till surfbrädor. De använde sig 

även av toa- och hushållsrullarna i en rollek och lekte att det var blöjor. Flera barn 

använde sig av pinnar som ”pangare”, ”pangare” som sköt bubblor. Barnen använde 

sig även av de transparanta lådorna till att klättra på.  Om barn inte når det de 

behöver får de använda sig av stolar för att nå. De har tillstånd att ta vilket material 

de vill och barnen vet vilket material som finns. Vid maten serverades ett buffébord 

där barn fick ta maten själva och de hade inte några bestämda platser.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Hyllorna med transparanta lådor       Bild 4: Barnens konstverk framhävs med                                

    hjälp av speglar         

5.3. Förskola 3 

Förskolan är uppbyggd på det sättet att en lekhall och matsal skiljer de två 

storarbetslagen åt. Det är stora fönsterpartier, både ut mot gården och mellan 

avdelningarna och de två olika storarbetslagen.  

Det första rummet man kommer in i på avdelningar består av två bord, som är låga 

och har låga stolar. Det finns hyllor och lådor samt barnens egna lådor. Materialet 

som finns här är duplo, tågbana, en låda med ”deg” utan deg men med degmaterial 

och ett bilgarage. Det finns även ett skåp med pussel och spel. Det finns många 

färdiga leksaker. En del av materialet plockas ut ifrån förrådet i samma rum. Vissa av 

lådorna med material är markerade med text och bild. I fönstren, i taken samt på 

väggarna hänger saker som exempelvis mobilspel gjorda av barn medan väggarna 

mest består av dokumentation (bilder på barn och deras alster).  

Till det första rummet angränsar ett lite mindre rum. Där finns det en soffa och en 

rund samlingsmatta. På väggen hänger samlingsmaterial i tygpåsar. Dessa påsar 

innehåller sagor med olika material exempelvis flanosagor, fingerdockor och 

gosedjur. Annat samlingsmaterial ligger på höga hyllor. På väggarna sitter 

dokumentation från tidigare samlingar samt några teckningar gjorda av barn. Det 

finns en hylla med en transparant låda med barbiedockor, en låda med 

skumgummipussel och en låda med djur, som var markerad med bild och text. Hyllan 

var klädd, inuti, med rymdtyg.  

I rummet bredvid sitter dokumentation på väggarna. Dokumentationen består av 

teman som avdelningen jobbat med, bland annat en karta och bilder över var barnen 

bor. I rummet står det ett bord på hjul. Bordet är specialbyggt med förvaring i bordet 



 
 

 
 

”bas” samt nersjunkna lådor på bordets mitt. På bordet finns det plats för legobygge. 

Vid de låga fönstren ut mot gården sitter det en hylla uppsatt för bygg- och 

konstruktionslek. Det fanns även en transparant låda med ”Nopper” som var 

markerad med bild och text. Dörren in till detta rum är stängd på grund av dem små 

legobitarna som de minsta kan sätta i halsen. Bara de äldre barnen får vara där. I 

taket hänger bokstäver målade och gjorda av barnen. Det finns ett skåp och i skåpet 

får barnen spara sina byggen.  

Nästa rum är ateljén som båda avdelningarna i storarbetslaget delar på. I ateljén 

finns det ett lågt bord med låga stolar. Det finns även ett staffli. Det finns hyllor med 

material i. Exempel på material: pärlor, pärlplattor, silkepapper och papper i olika 

färger, naturmaterial så som kottar, pinnar, barr, bark och sand. Det finns även 

avklippta sugrör, mosaik, trähjul, flirtkulor, sönderklippta megaduplo, färg, 

piprensare, glitter, skummgummiklistermärken, ”ögon”, paljetter, kritor, glasspinnar, 

garn, tidningar och mjölktetror (se nedan på bild 6 på materialet). Det mesta av 

materialet står på hög höjd. Materialet är placerat i glasburkar och i transparanta 

lådor. 

Den angränsade avdelningen består av en köksdel med två låga bord och stolar samt 

en hemvrådel. Hemvrån består av bord och stolar, minikök, docksäng, dockvagn och 

utklädnadskläder. Även här sitter dokumentation på väggarna. I det ”stora” rummet 

på avdelningen så finns barns lådor, bygg- och konstruktionsbord, soffa och en liten 

bilmatta. Det sitter en duploplatta på väggen där barn kan bygga på väggen istället för 

ett bord. Det sitter dokumentation på väggarna. Det finns material som exempelvis 

bilar, djur, bilbana, ett slott och en riddarborg. Det finns en spegel. Det finns ett 

samlingsrum med samlingsmaterial av olika slag, materialet ligger på hög höjd. 

Lådorna materialet ligger i är markerade med text och bild som motsvarar innehållet. 

Barns pärmar/portfolios från båda avdelningarna finns på den här avdelningen, dem 

står uppradade på hyllor. Det finns även ett bildschema som sitter över en bokhylla. I 

toalett- och skötrumsdelen finns separata toaletter med dörrar med ”hasplås”, 

dörrarna är formade så en vuxen kan se in samt låsa upp om något händer. 

Lekhallen är ett stort utrymme och högt i tak med förhöjda fönster i taket. Mot en 

vägg sitter en stor scen som går att fälla ner. Lekhallen är i mitten av förskolan, alla 

fyra avdelningar angränsar dit. Det finns flera låga bänkar. Materialet som finns där 

är bland annat skumgummiträklossar, mjuka kuddar som går att bygga med, matta 

med en hästhage, hopprep, duplo, kaplastavar och en stor och tjock matta. Det finns 

även ”känselplattor”, de har noppror på sig, olikfärgade och är formade som händer 

och fötter (se nedan på bild 5). Det finns även en koja och bollar. Till lekhallen 

angränsar även matsalen, som består av låga bord och stolar. Matsalen har också 

högt i tak och ett förhöjt fönster i taket.  

5.3.1. Reflektioner över barns inflytande och delaktighet i miljön, olika 

situationer (Förskola 3) 

Barns egna namn sitter på många ställen, ofta ihop med den bokstav de börjar på 

exempelvis vid alfabetet. Det mesta materialet är tillgängligt för barnen och de får 



 
 

 
 

använda det till det de vill. En låda som tömdes på material användes av ett yngre 

barn att sitta i, hon reste sig och reste sig och satte sig ett flertal gånger. 

Samlingsmaterialet är inte tillgängligt för barnen, ett barn frågade efter en specifik 

tygpåse men nekades. Barnen får titta i sina pärmar och ta dem dit de vill. De är 

tillgängliga för barnen och de tittar i dem och ser vad de gjort. Det finns plats för 

rollek, hemvrån är uppbyggd för det.  

 

        
Bild 5: Känselplattor                Bild 6: Exempel på materialet i ateljén  

6. Analys 
Vi har utgått ifrån vår teori när vi sammanställt analysen. Vilket innebär att det 

kommer att kopplas till olika begrepp som beskrivits i teorin.  

6.1. Miljön - möjligheter och begränsningar 

Alla förskolor är designade utifrån förskolans och förskolans personals sätt att se på 

barn och barns rättigheter. Eftersom att förskolorna är Reggio Emilia inspirerade så 

utgår de ifrån idén om det kompetenta barnet samt att lärande sker interaktivt och 

kommunikativt, som Dahlberg och Åsén (2011) samt Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

beskriver. Vår tolkning är att miljön har en interagerande roll som ger barn 

förutsättningar och möjligheter till utveckling inom olika områden, något som Häikiö 

(2007) lyfter fram som kännetecknande för Reggio Emilia inspirerade förskolor. Att 

miljön har en interagerande roll som ger förutsättningar till utveckling hos barn, 

inom olika områden är en del av det demokratiska arbetssättet som är utmärkande 

för Reggio Emilia. Det demokratiska arbetssättet påverkar hur miljön är designad 

samt hur den används. Denna påverkan är det som Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012) kallar för institutionell inramning, miljön har påverkats av förskolans 

pedagogiska praktik samt normer och värderingar hos förskolans personal. Den 

institutionella inramningen påverkas även av andra riktlinjer så som förskolans 

budget, storleken på barngruppen och så vidare. Gandini (1998) och New (2007) 

förtydligar vikten vid att ha en mening med den designade miljön och att använda 

miljön utifrån dess förutsättningar. Förskolorna var designade och hade material som 

var anpassade efter barn, exempelvis låga bord och stolar samt att materialet och alla 

rum var lättillgängliga för barn. Att materialen var anpassade efter barn är något som 

går hand i hand med Reggio Emilia filosofin. Som vi nämnde tidigare så sänder 

miljön ut olika budskap till barnen, något som både Strong-Wilson och Ellis (2007) 



 
 

 
 

och Dahlberg och Åsén (2011) lyfter fram. Att miljön sänder ut tydliga budskap till 

barn är något som märktes tydligt då rummen i förskolorna var uppdelade efter vilka 

lekar eller aktiviteter som var menat för just detta rum. Rummen hade en tydlig 

inriktning som bjöd in till en specifik lek eller aktivitet. Vår tolkning är att förskolans 

personal hade en tydlig tanke med både material och design på förskolan och på så 

sätt ville visa på rummets och materialets meningspotential. Vår tolkning är att 

förskolans personal designade rummen och använde sig av material som de ansåg 

skulle passa de specifika lekarna och aktiviteterna. Rummen var designade utefter 

barns intressen, de lekar eller aktiviteter som lockade dem. Vi ser att detta delvis kan 

vara problematiskt då förskolans personal kanske bara till viss del har förstått barns 

intentioner rätt. Den institutionella inramningen kan på så sätt också skapa 

begränsningar för barn i deras inflytande och delaktighet. Leksakerna och materialet 

kan signalera en viss meningspotential till förskolans personal medan barn uppfattar 

en annan meningspotential hos materialet. I ett sådant fall hindras barns delaktighet 

och inflytande eftersom att deras intresse och möjlighet till inflytande över förskolans 

design inte ger dem möjlighet att utgå från sina föreställningar. Samtidigt 

observerade vi att barn på till exempel förskola 2 använde sig av material på annat 

sätt i sin lek en vad förskolepersonalen tänkt. Som exempel så använde de sig av toa- 

och hushållsrullar till blöjor i deras mamma-pappa-barn lek. Här använder sig barn 

av återvinningsmaterial med en annan meningspotential än just blöjor. I det här 

fallet fanns inte material som passade deras mamma-pappa-barn lek. Miljön var inte 

anpassad efter barns intressen och lekar. Det här tolkar vi som ett exempel på att 

barnen till en början inte hade inflytande över miljön. Deras lek var delvis begränsad 

på grund av materialtillgången, men genom sin lek gav de materialet en ny 

meningspotential och på så sätt skaffade de sig inflytande genom att omforma 

materialet i sin lek. 

 

Vi såg även att förskolans personal visade på materialets olika meningspotential. På 

förskolorna så använde de sig av lite ovanliga material och använde det även på lite 

okonventionella sätt. De använde sig exempelvis av återanvända material i barns lek 

samt raklödder och aluminium i skapande verksamhet. Vår tolkning är att det kan 

hjälpa barn att få mer delaktighet och inflytande då det hjälper barn att utveckla sin 

förmåga till kreativitet och fantasi. På så sätt får barns intresse och erfarenheter 

större plats i förskolans miljö och ”rum”. Ett exempel på detta är barnet i förskola 3 

som använde sig av en tömd låda till att utforska sin rumsuppfattning, genom att 

sätta sig i lådan och resa sig ett flertal gånger. Även samlingsmaterialet är ett exempel 

på detta, på förskola 1 fick barn använda sig av samlingsmaterialet i annat syfte än 

samlingen medan barn på förskola 3 inte fick göra det. Tillgången till 

samlingsmaterialet och vad samlingsmaterialet får användas är också en fråga om 

inflytande och delaktighet, där materialets meningspotential kan förändras utifrån 

barns intressen och lekar.  

 

Eftersom att det mesta av inredningen gick att flytta (Förskola 1) så skapar det 

förutsättningar för barn att vara med att påverka hur miljön ska vara designad. Vilket 



 
 

 
 

i sin tur gör dem mer delaktiga och kan vara med att påverka hur stor plats deras 

olika lekar och aktiviteter ska få ta i förskolans miljö. På förskola 2 så var det lite 

svårare för barn att göra detta eftersom att utrymmet dels var mindre samt att 

möblerna (speciellt i bygg- och konstruktionshörnan) var för stora och för tunga för 

att flytta. Det fanns inte heller någonstans att göra av möblerna om de skulle kunnat 

flyttas. På förskola 1 hade barn möjlighet att omstrukturera miljön och materialet 

efter deras val av lek. Miljöns och materialets meningspotential kunde förändras 

genom barnens omstrukturering. På förskola 2 och 3 skedde detta bara genom att 

barn använde materialet till annat än vad det var menat för från början. Miljön var 

designad för vissa specifika lekar och aktiviteter utifrån de vuxnas perspektiv, miljön 

signalerade en viss meningspotential som inte alltid passade barns lekar. Den 

speciella meningspotentialen gällde även val av material som stod framme.  

 

Precis som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) lyfter fram så skapas sociala rum i 

den designade miljön, miljön visar förutsättningar och begränsningar, exempelvis 

vilka det är som har tillgång till rummet och vilket material som det finns tillgång till 

samt för vilka materialet är till för. Begränsningar kring vilka barn som får vara i 

vissa rum skapar hierarkier kring vilka som får ta plats i förskolans olika ”rum”, vilket 

även detta påverkar barns delaktighet och inflytande. Det här var inget vi direkt såg 

på de förskolor som vi genomförde våra observationer på. Men stängda dörrar på 

förskola 3 hindrade vissa barn att vara i vissa rum. Men i de flesta fall så hade alla 

barn tillgång till allt material. Det var även väldigt öppna lokaler vilket gjorde att alla 

barn syntes och fick ta plats hos förskolans personal. 

6.2. Det kompetenta barnet ska få ta utrymme i miljön 

Som vi tidigare skrivit i litteraturbakgrunden och den tidigare forskningen så betyder 

barns utforskande och delaktighet väldigt mycket i Reggio Emilia filosofin. Det 

innebär att miljön bör och ska gynna barns utforskande och delaktighet. Barns 

intressen och inflytande ska få ta plats och barn ska vara inkluderade i miljön. Miljön 

ska även gynna interaktion och kommunikation mellan alla individer i förskolan och 

miljön ska vara en del av denna interaktion. Vår analys är att det var möjligt på de 

deltagande förskolorna. Rummen har byggts upp efter barns intressen och rummen 

är designade på det sättet att det är ”barns utrymme”, de låga borden, hyllorna och 

stolarna bidrar till att barn lättare kan ta sig an aktiviteterna som erbjuds i miljön. Att 

barns intressen ska vara grunden för designen av miljön är något som Gandini (1998) 

lyfter fram som viktigt och en väsentlig del av miljön som ”den tredje pedagogen”. 

Även Doctoroff (2001) menar att barn ska inkluderas i miljön och att miljön ska vara 

uppbyggd på ett sätt som ökar barns självkänsla, vilket enligt oss blir möjligt om 

miljön är uppbyggd utefter barns intressen och om miljön är anpassad efter barn. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det kompetenta barnet måste få möjlighet 

att synliggöras i arbetet med barnen, detta anser vi möjliggörs när miljön är anpassad 

efter barnen. Miljön blir då ett verktyg som kan hjälpa barn att känna sig kompetenta 

och börja känna tilltro på sig själva. Eftersom att miljön på studiens förskolor har 

möbler och material som är anpassade efter barns åldrar och intressen så behöver 

barn sällan be om hjälp samt att det är barns intressen och erfarenheter som syns i 



 
 

 
 

miljön, barn har då fått inflytande över miljöns design. Miljön signalerade en 

meningspotential, med sin specifika design och material.  

6.3. Pedagogisk dokumentation – ett sätt att inkludera barnen i 

miljön 

Vår tolkning är att barnen på de observerade förskolorna blir en del av miljön genom 

alla dokumentationsbilder som sitter uppsatta. Deras alster synliggörs för dem, 

genom att vara uppsatta på väggar i deras höjd och i tak. Det är något som Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) menar är det viktigaste i den pedagogiska dokumentationen, att 

barnen synliggörs för dem själva. På en av förskolorna så visste även barnen var 

dokumentationsverktygen fanns, så som kamera och iPad. Barnen fick vara med i 

dokumentationsprocessen genom att hämta kamera och även ta fotot själv. Den 

pedagogiska dokumentationen hade stor plats på studiens förskolor, det var foton 

med och utan text uppsatta överallt, detta gällde även barnens egna målningar och 

andra alster. Wallin (1996) menar att barns lärandeprocesser ska synliggöras för dem 

genom pedagogisk dokumentation. Vår tolkning är att detta var möjligt på 

förskolorna i studien. Genom att barns alster synliggörs för dem samt att 

dokumentationen innehöll foton på barnen när de gjorde olika saker vid olika 

tidpunkter och tillfällen. På det sättet kan lärandeprocessen bli synlig för dem, dels 

genom reflektion med andra barn kring den pedagogiska dokumentationen men även 

tillsammans med förskolans personal.  

6.4. Speglar – ett sätt att sätta barnen i centrum 

Speglar hade stor plats på två av de observerade förskolorna, det fanns speglar 

överallt och i nästan varje rum. Som tidigare nämnts i den tidigare forskningen så 

menar Gandini (1998) och Häikiö (2007) att speglarna används för att göra 

upptäckandet och utforskandet för barn roligare. Vi tolkar det som att speglarna på 

några av studiens förskolor ska bjuda in barn till upptäckande och utforskande. Vi 

observerade även att barn, genom att använda sig av speglarna, hamnar i centrum. 

Barn använder sig då av miljön för att utforska sig själva, de får möjlighet att 

upptäcka exempelvis olika perspektiv, hur kroppen är formad och hur olika 

kroppsdelar ser ut med mera. De själva blir då en del av en lärandeprocess, deras 

kroppar blir fysiskt delaktiga medan deras sinnen och tankar ges psykiskt inflytande 

över själva utforskandet eftersom att de själva bestämmer hur spegeln ska användas 

och hur de ska använda sig av sin kropp samt sina sinnen. Vår tolkning är att detta 

bidrar till en tilltro på sig själva eftersom att de själva styr över en lärandeprocess och 

ges både inflytande och delaktighet genom att deras egna kroppar används på ett sätt 

de bestämmer själva och blir på så sätt en del av deras identitetsskapande.  

6.5. Transparanta lådor – ger barnen lättare tillgång till material 

Vi observerade många transparanta lådor på framförallt förskola 1 och 2 och vi tolkar 

det som att förskolans personal vill göra materialet i lådorna lättillgängliga och 

tydliggöra lådornas innehåll för barnen. Materialets lättillgänglighet gör så att barn 

ges större inflytande och delaktighet i miljön eftersom att de ges tilltron till att 

använda sig av allt material. De vet var alla saker finns och de får använda det hur 



 
 

 
 

och när de vill. På förskola 3 där det inte fanns så mycket transparanta lådor, var 

istället några av lådorna markerade med bild och text för att tydliggöra innehållet i 

lådorna.  

6.6. Rum i rummen – låter barnen gå undan, samtidigt som de är 

en del av gemenskapen 

I två av de observerade förskolorna var avdelningarna uppbyggda med rum i 

rummen. ”Rummen” var avgränsade med bland annat låga bokhyllor eller andra 

förvaringslådor. Det var öppet mot de andra ”rummen” samtidigt som det var 

avgränsat. Öppenheten och avgränsningen ser vi som en möjlighet för barn att 

komma undan samtidigt som de är en del av gemenskapen. De kan leka sina valda 

lekar samtidigt som de har möjlighet att ha uppsikt över andra barn och vuxna samt 

andra potentiella lekar och aktiviteter. New (2007) beskriver att det på vissa Reggio 

Emilia förskolor finns små hål i väggarna som gör det möjligt att studera barn och de 

vuxna i rummen bredvid. Det jämför vi med det vi såg på våra observationer, att 

rummen i rummen ger barn möjlighet att studera barn och vuxna i ”rum” bredvid. 

Enligt Gandini (1998) och Häikiö (2007) så är miljöerna på Reggio Emilia 

förskolorna väldigt öppna och består ofta av glasväggar som gör det möjligt för 

barnen att ha uppsikt över hela förskolan/avdelningen. Men det finns även små 

utrymmen som barn kan gå undan till, där de får vara ifred. Även här gör vi en 

jämförelse med förskolornas rum i rummen, i vissa av dessa rum fanns det möjlighet 

till avskildhet för barn. Gandini (1998) förtydligar att miljön ska bidra till att lärandet 

sker genom sociala interaktioner och att relationsskapande kan ske, detta kan också 

vara en bidragande faktor till varför förskolorna i studien har valt att göra relativt 

öppna rum i rummet. I förskola 3 så var inte miljön uppbyggd med rum i rummen, 

däremot så var det en öppen miljö med mycket glasväggar och fönster som gjorde det 

möjligt att studera de andra barnen och de vuxna ifrån de olika rummen. Vår 

tolkning av att förskolans personal skapade rum i rummen var att de ville att miljön 

skulle förmedla en meningspotential med alla utrymmen på avdelningen. Varje plats 

skulle ha en mening och förmedla en specifik känsla och/eller lekstämning hos barn.  

6.7. De hundra språken – materialet och miljön stimulerar 

barnens olika sinnen och intressen 

På studiens förskolor fanns det många olika sorters material, alltifrån 

återvinningsmaterial som kartonger och toa- och hushållsrullar till spillmaterial ifrån 

företag. Enligt Gandini (1998) så används det mycket återvinningsmaterial i Reggio 

Emilia filosofin, vilket vi såg på studiens förskolor och då speciellt förskola 2, som 

använde sig av toa- och hushållsrullar, kartonger, och spillmaterial i barns lek. Det 

fanns även exempelvis ljusbord, iPad och projektorer. Det fanns även gott om 

skapande material och mycket material som stimulerade barns olika sinnen. Barnen 

fick möjlighet att använda sig av material som var spännande på många olika sätt. 

Exempelvis så bestod samlingsmaterialet av sagor som berättades med hjälp av olika 

sorters material, såsom fingerdockar, flanosagor och gosedjur. Samlingsmaterialet 

bidrar till att barns delaktighet och inflytande ökar genom att oavsett vilket sätt som 

fungerar bäst för dem eller oavsett vilket sätt som gör det möjligt för den enskilde 



 
 

 
 

individen att förstå, så finns det möjlighet till utforskande och upptäckande, något 

som Gandini (1998) och Häikiö (2007) menar att miljöns design ska gynna. Barn ska 

få använda materialet till det dem vill. Möjlighet till utforskande och upptäckande på 

barns egna villkor är något som Dahlberg och Åsén (2011) diskuterar, de menar att 

barnens hundra språk ska ligga till grund för förskolans verksamhet. Miljön och 

materialet på de observerade förskolorna bidrar till de hundra språken genom att 

den/det hjälper barn att använda sig av alla sina sinnen och sätt att kommunicera 

samt interagera. Barnen fick använda miljön och materialet till att utforska vad 

den/det kunde användas till, vilket även det gynnar de hundra språken. 

Känselplattorna i lekhallen på förskola 3 är ett exempel på material gynnar flera 

sinnen (känsel och syn). Mycket av materialet gynnar barns skapande och fantasi. 

Förskolans personal pekade på materialets meningspotential. Däremot så fanns det 

inte mycket material till olika rollekar varken på förskola 1 eller på avdelningen på 

förskola 2. Bristen på material till rollekar ser vi som ett hinder då barns rollekar 

bearbetar deras vardagserfarenheter, och det kanske inte kan göras fullt ut om inte 

sådant material finns till godo.  

6.8. Ateljén – ett sätt att ge barnen delaktighet och inflytande 

På alla förskolorna så fick ateljéerna stor plats och var en viktig del av 

förskolans/avdelningens miljö. Ateljén var alltid öppen för barnen (förskola 1 och 

förskola 2) och materialet stod alltid framme, barnen fick även använda materialet 

hur de ville. Vi tolkar det som att förskolans personal litar på barns förmågor. Det 

fanns mycket material och det bestod av allt möjligt. Eftersom att barnen fick 

använda det på egen hand och hur de ville så fick de utlopp för sin kreativitet, barnen 

fick möjlighet att utveckla sin tilltro till sig själva, vilket även bidrar till deras 

delaktighet och inflytande eftersom att deras tankar och idéer kring materialet 

kommer till användning. En till bidragande faktor till varför vi ser ateljén som en 

möjlig miljö för barns delaktighet och inflytande är att det som barn skapar där, får ta 

stor plats i förskolan. Deras alster hängs upp i tak och på väggar, något som Gandini 

(1998) tar upp som en viktig del av miljön i Reggio Emilia förskolor. På förskola 1 

sattes barns skapande konstruktioner upp i fönstret i ateljén på glashyllor så att det 

syntes från alla håll och på förskola 2 så sattes barns konstruktioner på hyllor där de 

stod på speglar som gjorde att konstruktionerna syntes ur olika perspektiv. På 

förskola 3 var inte allt material tillgängligt för barn, utan bara vissa delar av 

materialet. Att allt material inte var tillgängligt för alla barn är förmodligen på grund 

av den blandade åldern, men det kan ändå stoppa de äldre barns delaktighet och 

inflytande i just denna miljö. De får inte tillgång till material som de kan hantera, och 

därmed kan tron på barns förmågor komma i skymundan. Allt material till 

utforskande, upptäckande och kreativitet fanns där men inte helt på barns egna 

villkor.  

7. Diskussion 
Miljön har en väsentlig roll i Reggio Emilia filosofin, vilket både vår 

litteraturbakgrund och tidigare forskning poängterar. Även vårt resultat och analys 



 
 

 
 

påvisar detta, miljöerna vi observerat var genomtänkta miljöer som i varje rum och 

vrå hade en tydlig tanke bakom designen. Rummen i rummen möjliggjorde 

kommunikation, interaktion och sociala relationer. Den pedagogiska 

dokumentationen gör barn delaktiga i och med att de synliggörs och görs till en del av 

ett sammanhang och en del av förskolan. Vår tolkning är att förskolans personal 

använder sig av barns erfarenheter och barnens lek- och lärprocesser i verksamheten. 

Deras inflytande syns då även i miljön och blir en del av miljön. Genom att barnen får 

ta stor plats i förskolornas miljö och deras intressen synliggörs i miljöns design så får 

det kompetenta barnet en central roll. Det menar vi även beror på att materialet var 

lättillgängligt både i placering och i förvaringssätt. 

 

Begreppet meningspotential som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) använder sig av 

när de diskuterar design för lärande, visar på både förutsättningar och begränsningar 

då den meningspotential som finns kan skapa förutsättningar men även 

begränsningar om barnen har en annan tanke kring material och miljöns design. I vår 

studie så såg vi att barnen inte hade några större problem att använda sig av sin 

delaktighet och sitt inflytande. Barn använde miljön och materialet till allt möjligt 

och skapade nya användningsområden. Att barn skapade nya användningsområden 

för miljön och materialet möjliggör även det utforskande arbetssättet som det strävas 

efter i Reggio Emilia filosofin, något som även Skolverket (2010) menar att 

förskolorna ska sträva efter. De olika materialen som är utforskningsbara bidrar till 

utforskning och upptäckande hos barnen och ger förskolans personal möjlighet till att 

vara medforskande och medupptäckare. Även i sådana tillfällen möjliggörs barns 

delaktighet och inflytande eftersom att det är de som styr lärandesituationen och den 

vuxne synliggör barn och deras utforskande och upptäckande.   

 

De hinder för barns delaktighet och inflytande utifrån miljön, som vi har 

uppmärksammat är att det kan bli problematiskt när miljöer designas utan att 

personalen uppfattat barns intressen. Det som kan ske är att de vuxna kan tolka 

barns intentioner på ett sätt som inte stämmer överens med barns verkliga 

intentioner. Något som skulle kunna hindra detta är att barn får vara med, både i 

planeringsstadiet men även i den fysiska utformningen av miljön. Ett exempel på 

denna problematik som vi såg var bristen på utrymme samt material till rollekar på 

två av förskolorna, barnen lekte sådana lekar men hade inte plats eller material till 

det. Det kan resultera i att leken inte utvecklas till det barn vill utan den kan få en 

annan inriktning än som var tänkt från början, det sker en begränsning. Detta 

begränsar då barns delaktighet och inflytande eftersom att deras val av lek inte får det 

utrymmet som skulle behövas.  

 

Det är förskolans personal som skapar inomhusmiljöerna på förskolorna men de blir 

även styrda av den institutionella inramningen, den inramning som Elm Fristorp och 

Lindstrand (2012) beskriver som institutionell. Inramningen styrs av regler och 

riktlinjer såsom exempelvis styrdokument. De styrs även av förväntningar från 

samhället i stort, föräldrar och förskolechefen. Miljön är därför inte alltid en avbild av 



 
 

 
 

hur förskolans personal ser på barns möjligheter eller sätt att lära och utvecklas eller 

som i detta fall en tolkning av en specifik filosofi. Miljön påverkas av mycket mer än 

det, det är det som är den institutionella inramningen, och den kan både möjliggöra 

och begränsa. 

7.1. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka och problematisera hur inomhusmiljön på 

Reggio Emilia inspirerade förskolor skapar förutsättningar eller hinder för barns 

delaktighet och inflytande. Utifrån våra observationer har vi kunnat beskriva hur 

miljön är designad samt hur den används av barn och pedagoger. Vi har sedan 

analyserat vilka möjligheter och hinder för delaktighet och inflytande som finns i 

miljön på förskolorna som ingår i studien. 

Våra slutsatser är att förskolorna vi observerade har skapat goda möjligheter till 

barns delaktighet och inflytande. Vår tolkning är att barnen har möjlighet att utforska 

och upptäcka på sina egna villkor. Barnen synliggjordes genom pedagogisk 

dokumentation på väggarna och blev på så sätt en del av en gemenskap och en del av 

ett sammanhang. Barns alster fick ta stor plats på alla förskolorna. Vår tolkning är att 

det gör att barn blir delaktiga i miljön samt får inflytande i och med att deras alster 

ses som viktiga och en central del av miljön och utformningen av miljön. Förskolorna 

var designade på så vis att det fanns en öppenhet som signalerade gemenskap och 

delaktighet. Det fanns mycket fönster, glasväggar och glasdörrar som gjorde det 

möjligt för barnen att se andra samtidigt som de gör det dem vill. Detta signalerar 

också delaktighet. Det fanns gott om material som gynnade barns lek och intressen, 

även rummen var designade efter barns nuvarande intressen. Vår tolkning är att det 

ges en stor möjlighet till delaktighet och inflytande, miljön designas utefter barns 

stora intressen. Materialet och materialets tillgänglighet kan göra barn delaktiga och 

kan göra att de får inflytande genom att de ges rätt till allt material.  

De hinder som synliggjordes var att miljön inte alltid var anpassad efter vissa 

aktiviteter och lekar som barnen ville utföra. Miljön hade väldigt bestämda ”ramar” 

som signalerade vilken slags aktivitet eller lek som kunde utföras där. Utifrån detta så 

har vi kommit fram till att miljöns design inte är det viktigaste, det viktigaste är 

förskollärarnas uppmärksamhet på barns lek och intressen samt hur barn använder 

sig av miljön och material. Förskolans personal bör se över materialets och miljöns 

meningspotential för att på så sätt skapa förutsättningar för barns delaktighet och 

inflytande genom att göra miljön föränderlig. 

7.2. Nya forskningsfrågor 

Nya forskningsfrågor inriktade mot Reggio Emilia inspirerade förskolor skulle kunna 

handla om Reggio Emilia filosofins inverkan på Reggio Emilia inspirerade förskolors 

utegård, eller miljön i helhet. Vi har inte studerat hur förskolorna använder sig av sin 

omgivning eller samhället, vilket är en viktig del inom filosofins arbetssätt, det skulle 

kunna vara ännu ett forskningsområde med Reggio Emilia inspirerade förskolors 

arbete med miljö i fokus.  



 
 

 
 

Vi har i denna studie kommit i kontakt med och även nämnt lite om hur barn 

använder miljön och materialet till att utveckla meningsskapande. I våra reflektioner 

som finns i vårt resultat så nämner vi lite kort hur barnen använder sig av materialets 

meningspotential till att utveckla nya lekar och användningsområden. Hur barn 

använder sig av samt utvecklar materialets och miljöns meningspotential kan vara 

ännu ett forskningsområde. 

7.3. Pedagogisk relevans 

Reggio Emilia filosofin har fått ett stort genombrott i den svenska förskolan, det är en 

filosofi som är vanlig i den svenska förskolan, vilket i sig medför att det finns många 

Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige (Brulin & Emriksson, 2005). Vad är 

Reggio Emilia och hur påverkar det den förskola som är inspirerad av filosofin? Nu 

har vi valt att fokusera på miljön eftersom det i vår utbildning har haft en central roll, 

hur miljön används i verksamheten. Det är spännande att se hur arbetet med miljön 

påverkar delaktighet och inflytande hos barn eftersom att det är heta ämnen inom 

förskolan. Eftersom att vi har sett många likheter mellan Reggio Emilia filosofin och 

förskolans läroplan så anser vi att det är av högsta pedagogiska relevans att studera 

detta. Samt att arbetet med miljön och vilka förutsättningar miljön ger för barns 

delaktighet och inflytande även stämmer överens med den utvecklingspedagogiska 

syn på barn som just nu råder. Arbetet med demokrati, delaktighet och inflytande är 

starkt förankrat i förskolans läroplan Lpfö – 98/10 (Skolverket, 2010), som tidigare 

nämnts i inledningen så tydliggörs det att förskolan ska vila på demokratins grunder 

och att verksamheten ska utgå ifrån barns erfarenheter, intressen och åsikter. Därför 

anser vi att valet av ämne inför denna studie har hjälpt oss att öppna upp ögonen för 

möjligheterna och problematiken kring arbetet med barns delaktighet och inflytande, 

i detta fall, utifrån miljöns design. 

7.4. Metoddiskussion 

Observationerna vi använde oss av var av den ostrukturerade formen, detta kan 

öppna upp dörrar för nya perspektiv under själva observationen. Samtidigt kan en 

ostrukturerad observation bidra till att fokus läggs på något annat än vad som 

tidigare var tänkt. Därför valde vi att under vissa tidpunkter under dagen då 

observationerna gjordes, fokusera på specifika områden som var förbestämda. Detta 

hjälpte oss att hålla fokus på det valda området för studien. Observationerna 

synliggjorde för oss hur miljön såg ut samt hur miljön kunde användas till att skapa 

delaktighet och inflytande för barn. Däremot så gav inte observationerna oss insyn i 

förskolans personals bild av hur de använder sig av miljön samt skapar utrymmen för 

barn att utforska, leka på och så vidare. Den bilden hade vi kanske kunnat få om vi 

hade kombinerat observationer med intervjuer. Nu valdes intervjuer bort på grund av 

tidsbristen, men det hade kunnat styrka vår studies resultat ännu mer än med enbart 

observationer som metodval. Nackdelarna med observationer är att det är 

tidskrävande. 



 
 

 
 

Urvalet var litet vilket även det påverkat vårt resultat. Om urvalet hade varit större 

samt om observationerna pågått under en längre tid hade förmodligen resultatet sett 

annorlunda ut, detta på grund av att resultatet då hade blivit mer omfattande.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi heter Caroline Arnsten och Nathalie Sundvall och studerar på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens Högskola, akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Vi ska nu skriva 
vårt självständiga arbete, även kallat examensarbete. I studien intresserar vi oss för hur 
Reggio Emilia filosofin uttolkas på svenska förskolor.  
 
Vi önskar att genomföra observationer av pågående aktiviteter på den förskola du arbetar. 
Samt fotografera hur förskolemiljön är utformad. Inga personer kommer att fotograferas. 
 
Observationerna kommer att ha fokus på hur personalen på förskolan arbetar utifrån Reggio 
Emilia filosofin. Under observationerna kommer material att samlas in genom att vi för 
anteckningar med penna och papper om vad som sker.  
 
Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskapliga studier 
vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att identifiera någon som deltagit i studien 
inte heller vilka förskolor det är fråga om. Alla inblandade kommer också när som helst 
kunna avstå från att delta innan materialet sammanställts. 
 
Studien kommer att presenteras i form av en examensuppsats.  
 
Hoppas att ni vill samarbeta med oss och att vi är välkomna på er förskola! Om ni har frågor 
kan ni höra av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Caroline Arntsen Tel. nr. xxx – xx xx xxx  Mail: xxxxxxxx.se 
 
Nathalie Sundvall Tel. nr. xxx – xx xx xxx  Mail: xxxxxxxx.se 
 
Handledare: Anna Ehrlin 
________________________________________________________________ 
Samtycke till att ingå i studien om hur Reggio Emilia uttolkas på den förskola du 
arbetar på. 
 
Jag samtycker till att mitt arbete observeras och är medveten om att deltagandet är helt 
frivilligt. Jag har tagit del av en skriftlig information om studien. Jag har fått möjlighet att 
ställa frågor och tillräckligt med tid för att bestämma mig om jag vill delta eller inte. Jag är 
informerad om att alla uppgifter kommer att behandlas så att ingen person inte kommer att 
kunna identifieras när studien redovisas. Jag kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
uppge skäl. Genom min underskrift samtycker jag till att ingå i den ovan beskrivna studien, 
vilket innebär att observationer görs av aktiviteter där jag deltar. 
 
Namnunderskrift:___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2 
 
Hej! 
Vi heter Caroline Arnsten och Nathalie Sundvall och studerar på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens Högskola, akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Vi ska nu skriva 
vårt självständiga arbete, även kallat examensarbete. Vi är intresserade av hur Reggio Emilia 
filosofin uttolkas på svenska förskolor.  
 
I vår studie önskar vi att under några dagar göra observationer av pågående aktiviteter på ditt 
barns förskola samt göra observationer av hur miljön är utformad.  
 
Under observationerna kommer vi föra anteckningar med penna och papper för att minnas 
vad som sker. Vi kommer också att använda kamera för att dokumentera miljöer. Varken 
barn eller pedagoger kommer att fotograferas. 
 
Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskapliga studier 
vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att identifiera någon som deltagit i studien 
inte heller vilka förskolor det är fråga om. Alla inblandade kommer också när som helst 
kunna avstå från att delta innan materialet sammanställts. 
 
Studien kommer att presenteras i form av en examensuppsats.  
 
Hoppas att ni vill samarbeta med oss och att vi är välkomna att observera verksamheten på 
ditt barns förskola. Om ni har frågor kan ni höra av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Caroline Arntsen Tel. nr. xxx – xx xx xxx  Mail: xxxxxxxx.se 
 
Nathalie Sundvall Tel. nr. xxx- xx xx xxx   Mail: xxxxxxxx.se 
 
Handledare: Anna Ehrlin 
________________________________________________________________ 
Samtycke till att ingå i studien om hur Reggio Emilia uttolkas på ditt barns 
förskola. 
 
Jag samtycker till att observationer görs av aktiviteter där mitt barn deltar och är medveten 
om att deltagandet är helt frivilligt. Jag har tagit del av en skriftlig information om studien. 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor och tillräckligt med tid för att bestämma mig om jag vill 
delta eller inte. Jag är informerad om att alla uppgifter kommer att behandlas så att ingen 
person inte kommer att kunna identifieras när studien redovisas. Jag kan när som helst 
avbryta deltagandet utan att uppge skäl. Genom min underskrift samtycker jag till att mitt 
barn får ingå i den ovan beskrivna studien, vilket innebär att observationer görs av aktiviteter 
där mitt barn deltar. 
 
Barnets 
namn:________________________________________________________  
 
Målsmans 
Underskrift:__________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
 
Observationsunderlag 
 

1. Hur är förskolans miljö utformad och hur används den av olika aktörer i olika 
situationer? 

 
2. Vilka möjligheter (respektive hinder) till delaktighet och inflytande erbjuder förskolan 

genom dess rumsliga utformning? 
 

3. Vad innebär denna utformning för barnens möjligheter att skapa och genomföra olika 
aktiviteter utifrån sina egna intressen? 

 
4. Vem har tillgång till vilka utrymmen samt material? 

 
5. Vad säger detta om synen på barn och relationen mellan de olika aktörer som möts på 

förskolan? 
 

 
Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: 
Norstedts. (s.85, med vissa ändringar).  
 
Dessa är våra stödfrågor. Det är dem vi har haft i åtanke när vi genomfört våra observationer.  
 
Vi har även utgått ifrån dessa: 
 
1.  Vilka material finns och hur är dem tillgängliga för barnen? 
2. Hur använder sig förskolans personal av miljön samt materialet? 
3. Vilka olika slags lekar och aktiviteter ser vi i miljöns olika ”rum”? 
 


