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Studiens syfte är att undersöka vad Reggio Emilias miljöfilosofi, med miljö menar jag 
inredning och undersöka hur den anpassats för att passa tre svenska förskolor, jag har även 
undersökt vilka hinder som finns i anpassningen, hur filosofin kan utvecklas och om det finns 
en svensk miljöfilosofi. Svar på detta har jag fått genom en kvalitativ undersökning i form av 
intervjuer på tre förskolor som arbetar Reggio Emilia-inspirerat i södra Sverige. De 
pedagogerna jag intervjuade såg få hinder i anpassningen eftersom filosofin var till för att 
anpassas, de ansåg att filosofin hela tiden måste utvecklas och att detta sker genom möte och 
utbyte med andra förskolor. Skapandematerial i olika former var i fokus på förskolorna, till 
exempel byggmaterial och återvunnet material. Miljön var tydlig och tillgänglig för barn. I 
arbetet tar jag förutom detta upp pedagogisk dokumentation, föräldrar, miljö i genusperspektiv, 
miljöns anpassning för barn med särskilda behov och mycket mer. 
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1. BAKGRUND  
 

Under min utbildning inom förskollärarprogrammet som jag gått vid Umeå universitet och 
Linnéuniversitetet i Växjö har jag fått läsa om olika pedagogiska inriktningar. När jag fick 
läsa om Reggio Emilia och miljöfilosofin som uppkommit där och handlar om inredningens 
betydelse fastnade jag direkt för ämnet, att se miljön som en tredje pedagog är en spännande 
tanke eftersom barn därigenom kan tillåtas bli mer aktiva i sitt eget lärande. På förskolor där 
jag haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag ofta tänkt på hur inredningen skulle 
kunna planeras om. I dessa miljöer har barnen inte kunnat göra vad de velat, material och 
leksaker har varit otillgängliga, miljöerna har varit oinspirerande och på ytan utformade efter 
barn men utan djupare tanke på hur miljön ska användas eller ha ett pedagogiskt syfte. Jag har 
även varit på förskolor där miljön planerats noga för barnens bästa. På andra platser har jag 
sett hur miljön utformats och använts mer för att organisera verksamheten än för pedagogiska 
syften vilket även det har varit en intressant aspekt att se.  

I Läroplanen för förskolan från 1998 (Lpfö 98) står det en mening var om inomhus- och 
utomhusmiljön: ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 
barnen att ta initiativ som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (Lärarnas 
Riksförbund, 2007:33), detta kan handla om interiör men även om den atmosfär pedagogerna 
skapar genom sitt sätt att vara, kring utemiljön skrivs ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 
lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lärarnas Riksförbund, 
2007:34). 

När jag nu får möjlighet att forska utnyttjar jag den möjligheten till att fördjupa mig i detta 
ämne. För att avgränsa mig har jag valt att fokusera på hur Reggio Emilias miljöfilosofi 
konkret har anpassats till svenska förskolor. Mitt valda fokus anser jag är relevant då det kan 
vara en hjälp för pedagoger i utformandet av pedagogiska miljöer. Arbetet hoppas jag ska 
synliggöra förutsättningar, hinder och möjligheter i applicering av miljöfilosofin i svenska 
förskolor. 

 

1.1 Definition av begrepp 
 
Reggio Emilia Stad i norra Italien i vilken det uppkommit en pedagogisk filosofi 
 
Filosofi  Tankesätt som inte kan överföras utan endast anpassas 
 
Miljö  Interiör, i något fall exterieör 
 
Ateljé  Rum för utforskande och kreativt skapande  
 
Piazza Öppet, ganska tomt rum i mitten av förskolebyggnaderna i Reggio 

Emilia där barn kan mötas över de åldershomogena avdelningarna 
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Torg Variant av piazza på en svensk förskola, torget är fullt av stationer 
för skapande och utforskande 

 
Atelierista Konstnärligt utbildad person som arbetar med barn i skapande och 

utforskande aktiviteter i Reggio Emilia  
 
Pedagogista Pedagogisk ledare som arbetar med utveckling av pedagogisk 

verksamhet med personalen i Reggio Emilia 
 
Torgetpedagog Pedagog som möter, ser och utmanar barn på torget som finns på 

en svensk förskola 
 
Utepedagog Pedagog som möter, ser och utmanar barn ute på gården på en 

svensk förskola. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med arbetet är att belysa hur tre svenska förskolor anpassat Reggio Emilias 
miljöfilosofi till svenska förhållanden.  Detta uppnår jag genom att besvara frågeställningarna 
nedan. Alla delar i arbetet är utformade för att effektivt kunna bidra till mitt syfte.  
 
Frågeställningar: 
 

• Vad är Reggio Emilias miljöfilosofi? 
• Hur har de valda svenska förskolorna tagit till sig och använt sig av Reggio Emilias 

miljöfilosofi? 
• Vilka hinder finns i anpassningen?  
• Hur kan filosofin utvecklas? 
• Finns det en svensk miljöfilosofi, hur ser den i så fall ut? 

 
Att veta vad Reggio Emilias miljöfilosofi är måste jag göra då det är en utgångspunkt och 
stomme i arbetet, hur de svenska förskolorna använt sig av filosofin i sina miljöer är min 
huvudfrågeställning för att ge arbetet en ytterligare dimension kommer jag även försöka 
synliggöra hinder i anpassningen och hur filosofin kan utvecklas. En ytterligare frågeställning 
finns, om det finns en svensk miljöfilosofi, att beskriva den sätter anpassningen i en kontext 
då jag beskriver det historiska sammanhanget.  
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3. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel kommer jag ta upp grunddragen i Waldorf- och Montessoripedagogiken, nämna 
något om hur den pedagogiska inredningen ser ut i de båda pedagogiska inriktningarna, detta 
för att synliggöra att det finns tankar om miljön i andra pedagogiska inriktningar, sedan 
kommer jag gå djupare in på filosofin från Reggio Emilia och lägger fokus på synen kring 
inredningen som jag benämner som miljön. Värt att ta i beaktning kan vara att Reggio Emilia 
är en filosofi medan Waldorf och Montessori är pedagogiker, de kan alltså överföras medan 
Reggio Emilia endast kan anpassas till egna förutsättningar. Abbott & Nutbrown (2005) 
använder sig av uttrycket Reggiofilosofi vilket jag också kommer att göra.  

 
3.1 Waldorf, Montessori och Reggio Emilia 
 
“All three approaches represent an explicit idealism and turn away from war and violence 
toward peace and reconstruction.” Så beskriver Pope Edwards (Early Childhood Research and 
Practice [www]) Waldorf- och Montessoripedagogiken och Reggio Emilias filosofi. De tre 
inriktningarna har även gemensamt att barn ses som intelligenta, kreativa, fullvärdiga 
individer med potential att lära och vara aktiva i sitt eget lärande. Miljön tags tillvara och 
utnyttjas i pedagogiska syften i inriktningarna om än på olika sätt. Föräldrarna välkomnas till 
förskolan (eller skolan) och görs delaktiga i verksamheten inte bara via planerade 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Föräldrarna får detaljerade beskrivningar om barnets 
utveckling, inte bedömningar eller betyg (Early Childhood Research and Practice [www]). 

 

3.1.1 Waldorfpedagogiken 
 
Rudolf Steiner är grundare av Waldorfpedagogiken, en bärande tanke inom inriktningen är att 
pedagogik hör ihop med antropologi. Förståelsen av människan och människans utveckling är 
en förutsättning för undervisningen. Människan består av kropp, själ och ande, dessa 
dimensioner kan förstås genom fysik, anatomi, sociologi och psykologi, även förståelsen 
mellan de olika dimensionerna är central. Kroppen och det som lever kännetecknas av 
ämnesomsättning och rytm, rytm kan vara hjärtslag och andning, Själens grundkrafter är 
föreställningar, känslor och vilja och kommer i kontakt med den yttre världen genom sinnena. 
Anden består av eterarter som värmeeter, ljuseter, kemisk eter och livseter (Kranich, 2002). 

Undervisningen bygger på att barnen ska bearbeta information och skapa sin egen bild, text 
eller sitt eget föremål för att få kunskap. Genom egen gestaltning lever sig barnen in i 
processen och lärandet knyts tillsammans, konst är en stor del i lärandet då det når barnens 
känsloliv. Känsloinvolveringen är en del i skapandet av grundläggande värderingar (Kranich, 
2002). 
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Pedagogiken för små barn bygger på den intensiva utvecklingen som sker under de första 
åren, barnen lär genom sinnen och övar sitt sätt att vara i världen genom efterhärmning, detta 
uppnås genom leken, verksamheten har därför som främsta uppgift att stimulera barnen till 
lek. En del av stimulansen är att de vuxna utför praktiska vardagssysslor i barnens närhet, 
barnen får om de vill hjälpa till som en lärande lek. För att stimulera barns fantasi är 
materialet och leksakerna enkla i förskolan för att barnet ska skapa sin egen inre bild om 
föremålet (Kranich, 2002). 

 

3.1.2 Montessoripedagogiken 
 
Mottot inom Montessoripedagogiken beskrivs som ”Hjälp mig att göra det själv” (Reimer-
Eriksson, 1995:7). Pedagogiken grundades av Maria Montessori när hon arbetade på ett 
mentalsjukhus i Rom med psykiskt störda barn, hon utvecklade metoder och material för att 
stimulera både intellekt och känsla. Montessori bildade sig uppfattningen att barn var nyfikna 
av naturen och att de gärna upprepar aktiviteter som intresserar dem tills de blir ”mätta”. I 
pedagogiken får barn arbeta med ett material som de själva väljer, de kan arbeta i sin egen 
takt utan tävlan med andra barn då det bara finns en uppsättning av de olika materialen. 
Intresse och inlärningsförmåga hör ihop med ålder och mognad, när barnet är som mest 
mottagligt för lärande kallas det ”sensitiva” eller ”intensiva” perioder, det är viktigt att som 
pedagog känna till dessa perioder. Atmosfären i förskolan eller skolan ska vara lugn och 
trygg, barnet ska lita på sin egen förmåga och få arbeta utan påtvingade avbrott, onödig hjälp 
ska inte ges till barnet då det ses mer hinder än hjälp. Arbetet sker främst individuellt men 
även i par och grupp. Grupperna i förskolan och skolan är åldersintegrerade eftersom äldre 
ska kunna hjälpa yngre. Kursplanerna är holistiska för att sätta lärandet i ett sammanhang, 
historieperspektiv används till exempel för att göra lärandet meningsfullt. För att relatera till 
samhället vävs praktiska vardagssysslor in i verksamheten, att anhöriga är välkomna att delta i 
den dagliga verksamheten är också det en del av relaterandet till samhället, inom samma tema 
får barnen uppleva kulturaktiviteter utanför förskolan eller skolan och regelbundna utedagar 
(Reimer-Eriksson, 1995).  

Materialet presenteras så att barnen ska känna till hur det är tänkt att användas, i anknytning 
till varje material finns ett facit för att minska barnets beroende av läraren. I skolan finns 
material för praktiska, intellektuella och sinneliga övningar inom områden som logik, 
matematik och språk. I förskolan bygger materialen främst på övningar inom sinnena. 
Rummen i Montissoriverksamhet är inredda med mattor som arbetsyta, låga hyllor med 
tillgängligt material och bibliotek med faktaböcker, fack- och skönlitteratur (Reimer-Eriksson, 
1995). 

 

3.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
 
Reggio Emilia är en stad i norra Italien som de senaste decennierna blivit känd för sin 
otraditionella förskoleverksamhet. Efter andra världskriget byggdes ett förskolenät upp, 
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kvinnorörelsen som hade växt sig starkare önskade något nytt bättre för sina barn och som en 
reaktion på fascismen hade demokratiska värderingar tagit över, detta är två faktorer som 
bidragit till verksamhetens utformning. Den pedagog som anses som grundare av 
Reggiofilosofin är Loris Magaluzzi. Ordet pedagogik används inte då man i Reggio Emilia 
inte säger sig ha ett recept för hur man ska göra på andra platser, en faktor till det kan vara de 
gemensamma värderingar som delas och har delats länge av samma folk i Reggio Emilia. Det 
är ovanligt att människor med samma värderingar lever och stannar på samma plats i dagens 
samhälle skriver Abbott & Nutbrown (2005). 

Abbott & Nutbrown (2005) är redaktörer till en bok som jag använt mig mycket av, boken är 
baserad på en grupps erfarenheter från ett besök i Reggio Emilia i Italien och innehåller flera 
olika aspekter av förskoleverksamheten där. 

 

 

3.2.1 Tid, kommunikation och samarbete 
 
Lev Vygotsky grundade det socialkonstruktivistiska perspektivet inom pedagogik, han ansåg 
att sociala och tidsmässiga sammanhang spelar stor roll i barns lärande och att barn är aktiva 
och skapar sin egen bild av världen. Detta synsätt bygger verksamheten i Reggio Emilia på. 
(Early Childhood Education Journal [www] 2002:2) 

Verksamheten präglas av tilltro till barnet och dess kompetens att lära, barnsynen benämns 
som ”det rika barnet” (Abbott & Nutbrown, 2005). Barnsynen kan också benämnas som ”det 
kompetenta barnet” till skillnad från ”det naturliga barnet” eller ”det behövande barnet” 
skriver (Lind, 2010), barnets värde och förskoleverksamheten i Reggiofilosofin har gjorts till 
en demokratifråga om rättigheter. Reggiofilosofin och hur den mottagits i olika delar av 
världen är ett tecken på behov av förändring, den har blivit ett alternativ till den traditionella 
”omsorgspedagogiken”. Lärande sker genom tid, kommunikation och samarbete. Barn ges tid 
att arbeta länge i grupp och fundera över problem och lösningar med stöd från utbildare, detta 
gör att temaarbete är en vanlig arbetsform. Barnet ses som den andra pedagogen i 
Reggiofilosofin (Theory into practice [www]), barn erövrar kunskap med hjälp av varandra, 
pedagogen hjälper dem att lära själva (Colliander m.fl. (2010). I Reggio Emilia säger man att 
barn har hundra språk och de ska få massor av möjligheter att kommunicera på det språk de 
behärskar bäst, det är utbildarens ansvar att lära sig att lyssna och vara öppen för olika språk. I 
samarbetet strävar personalen i förskolorna efter att få en hierarkifri atmosfär. Tid och 
samarbete gäller inte bara för lärande utan är även grundpelare i organisation och 
kvalitetsarbete, ett verktyg för samarbete är dokumentation som speglar både process och 
produkt. Tid finns för samarbete mellan barn, utbildare, föräldrar, köks- och städpersonal 
(Abbott & Nutbrown, 2005).  
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3.2.2 Personal och lokal 
 
På förskolorna i Reggio Emilia beskrivs de anställda som utbildare, atelierista och 
pedagogista (Abbott & Nutbrown, 2005). Utbildarna beskrivs som välartikulerande pedagoger 
som anstränger sig för att lyssna på och förstå barnet, de använder sig inte av falska 
intentioner, frågor som de redan vet svaret på och är inte rädda för att ta upp svåra ämnen som 
barn måste få bearbeta, men förbereder sig med en diskussion i kollegiet om hur ämnet ska 
hanteras. Atelierista är en konstnärligt utbildad pedagog som leder skapande eller 
undersökande aktiviteter i ateljén, atelieristan arbetar inte bara med bild utan även med bland 
annat drama, musik och digitala tekniker (Colliander, Stråhle & Wehner-Godée, 2010) men 
bild och form prioriteras eftersom synen ses som sinnet med mest möjligheter (Wallin, 
Mæchel & Barsotti, 1996). Pedagogistan jobbar med kvaliteten och ansvarar för reflektion 
bland utbildarna genom att hjälpa dem att anta nya perspektiv och ger dem den fortbildning 
var och en behöver, pedagogistan förbättrar förskolans dokumentation och utvecklar 
lyssnande och förståelse för barnet, varje vecka har kollegiet diskussion med pedagogistan 
(Abbott & Nutbrown, 2005). Pedagogistan och atelieristan kompletterar varandra med sina 
olika bakgrunder inom det pedagogiska och estetiska (Colliander m.fl. 2010). Miljön ses som 
den tredje pedagogen i Reggio Emilia, den ska inspirera till utforskande och 
relationsskapande (Theory into practice [www]), jag kommer inte gå närmare in på den nu för 
att inte upprepa mig själv i nästa avsnitt. 

 

3.3 Miljöfilosofin i Reggio Emilia 
 
En förskolemiljö i Reggio Emilia består av många olika komponenter och är skapad för att 
uppfylla flera olika syften som speglar en komplex syn på pedagogik. 

Miljön har också en roll som motiverande och inspirerande kraft för att 
skapa rum för relationer, alternativa val och emotionella och kognitiva 
situationer som sänker en känsla av välmående och trygghet. 

Det har sagts att miljön ska vara sådan att de som där luftar sina idéer, 
konfronterar sina föreställningar med andras och tillämpar sin etik ska kunna 
känna sig som fisken i vattnet. Magaluzzi (1996:40) citerad av Abbott & 
Nutbrown (2005:15) 

Barn använder miljön för att skapa mening och integrerar sig i världen genom miljön, där av 
är synen på miljön som den tredje pedagogen viktig (Theory into practice [www]).  

Förskolorna som är antingen byggda eller ombyggda för verksamheten är öppna, ljusa, med 
stora fönster och vita väggar. Färgen finns i dokumentationen som täcker väggarna. Det finns 
även skrymslen att gömma sig i (Abbott & Nutbrown, 2005). 
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3.3.1 Miljöfilosofins grunder 
 
Respekt och lyssnande är Ceppi & Zinis (1998) inledande ord om miljöfilosofin de kallar det 
för ”strategy of attention”.  De beskriver miljön som ett ekosystem med hög diversitet, alla 
har en plats i gruppen men kan även välja att dra sig undan och vara för sig själv. När jag 
skriver om miljön kommer jag till stor del använda mig av Ceppi & Zini (1998) som skriver 
på ett ganska abstrakt sätt om miljöns dimensioner om möjligheter, flera andra författare som 
jag använt mig av har refererat till Ceppi & Zini (1998).  

Mångfald av motpoler är viktigt, mjukt – hårt, vått – torrt, varmt – kallt, naturligt – artificiellt, 
utbyte av information och utforskande ska möjliggöras och uppmuntras. Inspiration till 
utforskande och kreativitet kan skapas genom att använda material som barnen känner till 
men sätta materialet i ett nytt sammanhang eller ge det ett nytt användningsområde. Som en 
motpol till motpoler i sig själv strävar man i förskolorna efter att miljön ska vara en helhet och 
allt ska hänga ihop, detta uppnås genom genomskinlighet eller icke heltäckande i avgränsande 
material, det kan handla om att synliggöra rum eller konstruktioner i apparater. En del av 
tanken kring variation är möjlighet till förändring av till exempel storlek och användning av 
rum. I helhetstanken råder det balans mellan estetik och funktion (Ceppi & Zini, 1998). 

Miljön ska vara en del av samhället och välkomna föräldrar, uppmuntra samtal i miljöer som 
inte är hierarkiska, för att motverka hierarki är rummen horisontellt inredda, material finns 
nära golvet istället för att det är staplat på höjden, på så sätt blir material tillgängligt för 
barnen. Dokumentation av produkt och process som är uppsatt på väggarna är något som 
uppmuntrar till samtal och lärande mellan barn, utbildare och föräldrar (Ceppi & Zini, 1998). 

Dokumentationen är resultatet av en annan del av miljöfilosofin som handlar om utforskande 
och skapande då förskolan ses som en verkstad. (Ceppi & Zini, 1998) 

Åtta principer om miljön berkrivs av Strong-Wilson & Ellis (Theory into practice [www]): 
Estetik, genomskinlighet, aktiv inlärning, flexibilitet, samarbete, ömsesidighet, utomhus till 
inomhus och relationer. Principerna speglar en uppfattning som liknar Ceppi & Zinis (1998). 
Vidare skrivs det av Strong-Wilson & Ellis (Theory into practice [www]) att platser med 
möjlighet till självstyre, social anknytning och kreativt skapande är de platser som har bäst 
förutsättningar för att bli barns favoritplatser. Det ska råda balans mellan struktur och fritt 
utforskande i inredningen, detta knyts till platser för barn och barns platser, platser för barn är 
skapade av vuxna medan barns platser är utrymmen som barn gjort till sina genom att 
investera fantasi i dem. Om att anta en pedagogisk syn på miljön skriver författarna att först 
tänka sig en specifik miljö utifrån ett barnperspektiv och sedan ett pedagogiskt perspektiv, 
frågor att ställa sig kan vara: Varför har vi materialet? För vem? Vilken barnsyn speglar 
materialet? Hur kan väggar (dokumentation på väggarna) bjuda in barn och föräldrar till 
lärande och deltagande? (Theory into practice [www]). 
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3.3.2 Miljöns komponenter 
 
Ljus och skugga ger enligt Ceppi & Zini (1998) stora möjligheter att förändra ett rums 
karaktär och skapa ljuslandskap. Ljuset kan användas för att skapa estetik, komposition, lägga 
fokus på rummets olika delar och för att synliggöra tid då solen gör att ljuset inomhus 
förändras under dagen. Författarna skriver om ljusgeometri, om varifrån ljuset kommer och 
ljusets färg/färger samt varmt och kallt ljus. Ljus kan användas för att skapa mönster och för 
att framhäva former. 

Författarna behandlar färg, textur, struktur, lukt och ljud som delar av miljön som inte får 
glömmas bort utan som kan utnyttjas i sina olika variationer. 

Ceppi och Zini (1998) skriver om mikroklimat, om hur temperaturen kan ändras och anpassas 
efter barnens aktiviteter, som exempel ges att värme i golvet kan vara bra när barnen sitter 
direkt på golvet. 

 

3.3.3 Relationsskapande rum 
 
En stor del av miljöns syfte är att uppmuntra relationsskapande, ett rum som har som främsta 
funktion att skapa relationer är piazzan mitt i byggnaden som är förskolans torg där barn från 
olika avdelningar kan mötas i ostrukturerad lek (Ceppi & Zini, 1998). Piazzan är en ganska 
tom plats där barn leker ostrukturerat, på piazzan finns en pyramid som på insidan är klädd av 
speglar, speglarna är en del i barnens identitetskapande då de kan betrakta sig själva från olika 
vinklar, pyramiden är även till för att öppna för möten mellan barnen, piazzan är även en plats 
för föräldrarna genom till exempel att ha en föräldrasoffa (Abbott & Nutbrown, 2005).  

Miljön tillåter barn att yttra sig (Lind, 2010), detta är ateljén ett tydligt exempel på. Ateljén 
ligger i anknytning till piazzan och har som syfte att vara en plats för relationer och samarbete 
genom skapande och undersökningar med stor variation av material som stöd (Abbott & 
Nutbrown, 2005). Rummet har två funktioner, att hjälpa barn att behärska olika tekniker och 
att hjälpa vuxna att förstå barns läroprocesser (Colliander m.fl. 2010). Ateljén ska vara en del 
av verksamheten som bygger på en kroppslig uppfattning om barnet som hjälper barnet att 
utveckla hela sin person (Wallin m.fl. 1996). 

 

3.3.4 Lekmaterial  
 

Abbott & Nutbrown (2005) beskriver två sorters lek, strukturerad och fantasilek. I 
strukturerad lek finns det tydliga roller och handlingar, materialet har tydliga 
användningsområden, medan det i fantasileken inte finns några regler och användningen av 
materialet är upp till barnet, ett exempel på sådant material är de pyramider, prydda med 
speglar på insidan som finns på piazzan i förskolorna i Reggio Emilia. 
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3.3.5 Genus och särskilda rättigheter i miljön 
 
I Reggio Emilia såg Abbott & Nutbrown (2005) material som var traditionellt könsbundet och 
som uppmuntrade en bestämd sorts lek. Detta var något som diskuterades av författarna men 
som inte sågs som ett prioriterat område i Reggio Emilia 

Barn med särskilda rättigheter är ett uttryck som används i Reggio Emilia till skillnad från 
barn med särskilda behov, även om uttrycket handikappade fortfarande används av vissa. I 
undervisningen upptäcktes ingen anpassning av pedagogiken av för hela barngruppen, 
ansvaret för anpassning av pedagogik överlåts till en personlig assistent för de specifika 
barnen. Även om pedagogiken inte anpassats till barn med särskilda behov är lyssnandet på 
barnets olika språk centralt i filosofin och det är något som gynnar dessa barn. I miljön fanns 
ingen anpassning för barn med särskilda rättigheter och dessa barn fanns inte representerade i 
dokumentation i form av bilder på barnen (Abbott & Nutbrown, 2005).  

Informationen är hämtad genom ett studiebesök i Reggio Emilia i Italien och författarna 
(Abbott & Nutbrown, 2005) skriver att deras tid inte varit tillräcklig för att gå djupare in på 
ämnena, varken genus eller barn med särskilda behov, att barn med särskilda behov inte var 
representerade på bilder kan ha varit en slump men uppfattningen av att genusperspektiv inte 
är en prioriterad fråga stärks av Colliander m.fl. (2010). 

 

3.4 Miljö i Sverige 
 
Rummet styr barns handlande, upprätthåller maktrelationer, talar om vad man får och inte får 
göra, skapar kön och identiteter (Nordin-Hultman, 2006). Rummet måste därför ses som en 
faktor i observationer av barn. I en undersökning om materialet i förskolan kom författaren 
fram till att skapandematerial, dockor, konstruktionsmaterial och material för grovmotorik är 
vanligt medan material inom språk, litteratur och musik är ovanligare. Författaren skriver att 
den svenska miljön har sina rötter i fröbeltraditionen, trygghet istället för spänning betonas, 
materialet har liten anknytning till samtiden eller vad som är populärt på leksaksmarknaden. 
Visst material är könskodat och används mer av flickor eller pojkar. Även om det finns 
mycket material för skapande är bara en liten del av det tillgängligt för barnen, svenska 
miljöer är vertikalt inredda till skillnad från horisontellt som jag beskrivit tidigare. Författaren 
skriver om rumsrent och smutsigt material, det smutsiga är ofta otillgängligt för barnen 
(Nordin-Hultman, 2006).  

Från fröbeltraditionen härstammar synen att förskolan ska vara hemlik och rofylld, en annan 
syn är den verkstadspedagogiska som beskriver förskolan som en verkstad för laborationer 
där material finns tillgängligt och kan kombineras över gränser för olika temaområden i 
rummet (Nordin-Hultman 2006). 
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4. METOD 
 

För att uppnå mitt syfte har jag delat upp studien i två delar som jag sedan fört samman för att 
få svar på mina frågeställningar. I studiens första del använde jag mig av teori och tidigare 
forskning för att beskriva Reggio Emilia och miljöfilosofin som härstammar därifrån. Att ha 
kunskap om Reggio Emilia krävs både för att utforma relevanta intervjufrågor, för att kunna 
tolka svaren och sätta dem i ett sammanhang. Stoff till teoridelen har jag funnit genom eget 
sökande och sökhjälp av en bibliotekarie. Jag har valt litteratur både om Reggio Emilias 
filosofi och litteratur med fokus på miljön, för information om Waldorf- och 
Montissoripedagogik har jag använt mig av introduktionslitteratur och som tidigare forskning 
har jag med tre vetenskapliga artiklar och en avhandling. Eftersom jag begränsat sökandet till 
utbudet i Linnéuniversitetets universitetsbibliotek har det funnits begränsat med material och 
jag anser att jag har kunnat avgöra vad som varit relevant och inte  

I andra delen gjorde jag intervjuer om miljöer och miljösyner på tre svenska förskolor i olika 
städer i södra Sverige. När jag genomfört de båda delarna har jag kunnat besvara mina 
frågeställningar. 

I följande avsnitt kommer jag behandla vilken typ av undersökning jag genomfört, hur jag 
utformat intervjuguide, gjort urval, hur jag gått tillväga, hur jag tagit hänsyn till etiska 
principer, kvalitet (trovärdighet och äkthet) och till sist kritik mot min metod. 

 

4.1 Kvalitativt och kvantitativt synsätt 
 
Den kvalitativa studien kännetecknas av induktivism, interpretativism och konstruktivism 
(Bryman, 2002). Induktivism betyder att teori bildas genom insamling av data till skillnad 
från deduktivism som betyder att teorin är grunden för insamlingen av data. Interpretativism 
eller tolkande synsätt som det också uttrycks innebär att data måste tolkas med hänsyn till 
sammanhang, alltså att all data är subjektiv, positivism är motsatsen som står för att kunskap 
är objektiv och ska kunna prövas och erfaras genom sinnena. Konstruktionism står för att 
omvärlden är skapad i ett socialt sammanhang och att den inte är statisk eller objektiv. En 
kvantitativ studie är motsatsen till en kvalitativ studie och genomsyras av deduktivism, 
positivism och objektivism. Dessa båda forskningstraditioner är ändå inte oförenliga. Min 
metod är av kvalitativt slag då jag studerat tre fall ingående och tolkat och diskuterat dessa, 
jag valde ett kvalitativt synsätt eftersom jag ville vara fri att tolka för att på så sätt få ett 
mångsidigt resultat från flera perspektiv.   

 

4.2 Design och strategi 
 
Jag har valt att undersöka tre fall, med tre fall menar jag tre förskolor som representeras av 
var sin pedagog som jobbar på respektive förskola. Fallen undersöks vid en tidpunkt genom 
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intervjuer. Genom intervju kan jag få fram både en beskrivning av miljöerna och 
pedagogernas tankar kring den. 

 

4.3 Utformning av intervjuguide 
 
Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i frågeställningarna men är uppdelade i fler, mer 
konkreta frågor för att kunna ge en tydlig, men detaljerad bild (bilaga 1). Jag har formulerat 
frågorna så att de ska öppna upp för ett detaljerat svar eller för följdfrågor. Jag har strävat 
efter att få frågorna att vara både tematiska och dynamiska (Kvale, 1997).  
 

4.4 Urval  
 
Förskolorna har jag valt eftersom de har en tydlig vision om att jobba Reggio Emilia-
inspirerat och har medvetet planerat och reflekterat kring sin miljö. I urvalet har jag använt 
mig av informationssökning på internet om förskolor och bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval kan göras på grund av intervjupersoners tillgänglighet (Bryman, 2002), 
jag har använt mig av det då jag känt till vissa förskolor sen tidigare. Intervjupersonerna har 
bestämts av förskolan. Förskolorna ligger på olika platser geografiskt men ändå i södra 
Sverige, detta för att få en geografisk spridning utan att det medför praktiska svårigheter. 

 

4.5 Genomförande, bearbetning och analys 
 
Innan jag gjorde intervjuerna hade jag skickat ut intervjufrågorna om intervjupersonerna 
skulle vilja förbereda sig. Intervjuerna tog runt en timme och intervjupersonerna hann 
behandla alla frågor. Intervjuerna har varit semistrukturerade (Kvale, 1997), de har inte helt 
följt intervjuguiden vad det gäller ordning och olika ämnen har tagit mer eller mindre plats. 
Intervjuerna spelade jag in och transkriberade. De som velat av intervjupersonerna har fått 
titta på materialet innan det använts. I resultatdelen har jag skrivit hur man sett på och använt 
sig av miljöfilosofin. Analysen ger konkreta exempel på hur det som jag skriver ganska 
abstrakt om i teoridelen kan yttra sig i praktiken, det är mer ett förtydligande än ett 
jämförande även om det finns sådana drag också. 

 

4.7 Etiska principer 
 
Jag har i undersökningen använt mig av Vetenskapsrådets etiska principer som (Bryman, 
2002) genom att följa dem och delge intervjupersonerna om principerna genom ett dokument 
som de får (bilaga 2). De fyra etiska kraven är:  
 

• Informationskrav, information ska ges till intervjupersoner om intervjuns syfte, 
momenten i arbetet och att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst. 
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• Samtyckeskrav, intervjupersonen bestämmer över medverkan i arbetet. 
• Konfidentialitetskrav, endast intervjuaren har tillgång till och kan se materialet från 

intervjun. 
• Nyttjandekrav, materialet ska endast användas i forskningssyfte. 

(Bryman, 2002) 
 

4.8 Kvalitet 
 
Kvalitet inom forskning mäts genom reliabilitet, replikation och validitet (Bryman, 2002), det 
vill säga trovärdighet, om undersökningen kan göras av annan med samma resultat och hur 
väl undersökningen följer sitt syfte. Inom kvalitativa studier mäts kvaliteten genom 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

För att min undersökning ska vara tillförlitlig har jag varit så objektiv som jag kan, jag har 
inte medvetet låtit mina värderingar spegla resultatet, jag utgår från att fullständig objektivitet 
inte är möjlig. Överförbarhet uppnås genom att jag beskrivit hur jag sökt litteratur och annat 
stoff till teoridelen. För att göra arbetet pålitligt har jag i mina intervjuer försökt hålla mig till 
frågorna och i teoridelen har jag redovisat referenser. Det sista kriteriet för kvalitativ 
forskning som är konfirmering handlar om objektivitet vilket jag tidigare nämnt, diskussionen 
är subjektiv och slutsatserna är kanske inte samma som någon annan skulle komma fram till.  

Kritik mot kvalitativa studier är subjektivitet, svårt att replikera på grund av strukturbrist, 
problem med generalisering beroende på att kontext spelar roll i resultat och transparensbrist 
som betyder att information saknas om hur studien planeras och genomförs (Bryman 2002). I 
min studie vill jag minska kritiken genom att ha en tydlig struktur både i intervju och text och 
att tydligt skriva fram hur studien planeras och genomförs.  

 

4.9 Metodkritik 
 

Mitt metodval har passat bra som medel för att uppnå svar på mina frågeställningar vilka jag 
tycker att jag lyckats besvara. Många av mina intervjufrågor har byggt på intervjupersonens 
tolkning av frågan, detta har varit positivt då det gett flera perspektiv men jag kanske ändå 
skulle kunnat ha förberett mer snäva frågor om samtalet skulle fastnat. Två av intervjuerna 
blev något stressiga på slutet och jag kanske skulle gjort överslag i tidsplaneringen och bett 
om mer tid när jag bad om intervjuerna men samtidigt tycker jag att jag fått ut vad jag behövt 
av intervjuerna. I källorna och i intervjupersonernas uttalanden kan det finnas en brist på 
synliggörande av negativa konsekvenser av Reggio Emilias filosofi och miljöfilosofi.  
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5. RESULTAT 
 

Mina tre intervjupersoner var alla kvinnor ifrån lägre till högre medelåldern. En var utbildad 
till och anställd som förskollärare, en var utbildad till lärare mot tidigare år men anställd som 
förskollärare och en var utbildad till förskollärare och pedagogisk handledare och anställd 
som torgetpedagog. Torgetpedagogen arbetar på förskolan med att ta emot barn ute på 
förskolans torg, en plats där barn kan mötas över avdelningarna. 

Personalen på de tre förskolorna har utbildat sig genom föreläsningar, litteratur, 
universitetskurser, man har tagit emot och varit på studiebesök, utbildningen diskuterades och 
bearbetades på alla förskolor. En av förskolorna hade som mål att alla i personalen skulle få 
åka på studieresa till Reggio Emilia och där genomgå en vecka med studiebesök, 
föreläsningar och seminarium, den förskolan har all sin fortbildning genom Reggio Emilia-
institutet. En annan förskola hade tidigare deltagit i ett nätverk med en annan skola som också 
arbetade Reggio Emilia-inspirerat.  

Miljön på de tre förskolorna diskuterades och planerades mer eller mindre tillsammans med 
all personal på förskolan. 

I nästkommande avsnitt beskriver jag tolkningar av miljöfilosofin, efter det kommer jag gå in 
på filosofins delar, relationsskapande, genus och särskilda behov, utveckling av filosofin och 
hur intervjupersonerna ser på svensk miljöfilosofi. I dessa avsnitt kommer jag skriva ihop de 
tre perspektiven från de tre förskolorna till en text om hur de jobbar utan att nämna vilka som 
jobbar med vad eller vilka som tycker vad. 

 

5.1 Tolkningar av miljöfilosofin 
 

Pedagogens uppgift med hjälp av miljön ses som att inspirera och utmana barn och skapa 
situationer och ge dem möjlighet att vara kreativa. De tre förskolornas miljönsyn som alla 
hade sin utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi beskrivs lika med olika ingående. Följande är 
sammandragna citat av var och en av pedagogerna om deras tolkning av Reggio Emilias 
miljöfilosofi, de tre citaten presenteras av en kort sammanfattning då citaten kan vara 
svårlästa.  

I den första som jag beskrev i resultatdelen låg fokus på barnen och att följa dem som det 
uttrycktes. 

Vi utgår mycket från barnen, det är barnen som är de viktigaste och vi 
försöker fånga deras intressen och gå vidare från det, hela tiden barnen i 
fokus. Vi försöker se individen, sen om det är tjej eller kille, det är inte det 
viktiga utan individen är det viktiga […] det är en föränderlig filosofi, man 
måste hela tiden följa med, hur ser det ut nu, bara för att det såg ut så idag 
så behöver det inte se ut så idag.  
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I den andra beskrivningen är miljön anpassad för barnen, de ska vara delaktiga och miljön ska 
kunna förändras, allt material har sin plats, miljön som är uppdelad i hörnor är inspirerande, 
utmanande och ger barnen upplevelser. 

Jag ser det såhär att man pratar ju om den tredje pedagogen och det finns 
en gemensam grundtanke om hur miljön ska vara utformad och barnen då 
ska ha tillgång till miljön som är anpassad för dem, barnen ska kunna 
använda allt material och materialet ska ha sin plats, sen under dagen så 
självklart får dem flytta lite på materialet och så men vi försöker hålla det i 
rummet. […] När dem kommer på morgonen ska de redan då kunna få en 
tanke om det här vill jag göra idag. […] finns tydliga hörnor ofta i rummet 
och där kan barnen fördela sig efter egna val. […] Miljön måste genomsyras 
av delaktighet och föränderlighet och upplevelser och nya utmaningar. Det 
ska kunna vara olika möten, möten ser vi som ett viktigt ord och de står för 
så mycket... 

I den tredje beskrivningen ses miljön och stationerna som miljön består av som en plats för 
främst möten men också platser att dra sig undan på, miljön ska även här vara utmanande och 
inspirerande, man skiljer på lek- och lärmiljö, på förskolan hade man inte traditionellt material 
då man såg sig som ett komplement till hemmet. 

Miljön hjälper oss att jobba på det sätt som vi vill, det hjälper oss i den 
filosofin, i det tankesättet, den hjälper oss att tänka om barn, tänka om 
kunskap, tänka om barns möten, miljön skulle ju då kunna kallas för den 
tredje pedagogen. […] Miljön ska vara mötesplatser därför att vi tror på att 
barn, människor lär i möten mellan varandra och då måste vi bjuda barnen 
en miljö där de verkligen kan möta varandra, där de kan göra saker 
tillsammans, det är så vi tänker om alla våra stationer men i det så ligger 
det ju också en annan aspekt, det är ju att vi måste ha platser för barnen där 
man kan dra sig undan och vara ifred i lugn och ro. [… ] Det räcker inte 
med att skapa en miljö för barnen eller att skapa den miljön som vi har 
skapat om man inte också jobbar på det sätt som vi använder miljön. Man 
kan inte bara erbjuda barnen en miljö utan att hjälpa dem att förstå miljön. 
Miljön ska vara utmanande, den ska vara inspirerande, det som vi tänker om 
Reggio Emilias miljöfilosofi. […] en lärande miljö men också en miljö där 
man verkligen kan leka och då menar jag inte att leken inte skulle vara 
lärande men att vi skiljer lite på forskande och lekande tycker jag, man 
skapar ju en miljö utifrån det tema man jobbar med och då är det ju kanske 
mer inriktat på lärande i den miljön medan exempelvis rolleken och den 
biten skulle man kalla för mer lekmiljö om man vill. Vi har också valt att inte 
ha traditionella leksaker i vår miljö utan vi vill vara ett komplement till 
barnens hemmiljö, till det materialet som barnen har hemma och så ser det 
också ut i Reggio Emilia i förskolorna där. Det mesta är på riktigt det mesta 
material, det som man erbjuder är mångsidigt, det är inte material som är 
förutbestämt vad man ska använda det till, utan man får använda fantasin. 
[…] att man måste hela tiden observera, man måste hela tiden, man måste 
hela tiden fundera över är det någonting som vi kan göra ännu bättre, hur 
ser samhället ut idag, vad behöver vi förändra för att barnen idag ska hitta 
det optimala här och det tycker jag också är en typisk spegling av att vara 
Reggio Emilia-inspirerad att vi är aldrig färdiga, det är hela tiden en 
utveckling, man måste hela tiden tänka vidare. 
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Den tredje miljösynen är mycket mer ingående beskriven, detta skulle kunna tyda på hur väl 
förankrad filosofin är i arbetslaget, detta i relation till den specifika förskolans planering av 
miljön bekräftar detta.  
 

5.2 Miljöfilosofins delar 
 

I detta avsnitt kommer jag ta upp miljöfilosofins olika delar genom tolv underrubriker. 
 
Lyssnande, respekt och horisontell planering 
 
Lyssnandet på barnen speglas i miljön då den ändras och material utvecklas efter barnens 
intresse. Material kan plockas bort tillfälligt eller läggas till miljön för att den ska bli anpassad 
och inspirerande. På en av förskolorna var föräldrarna en del av lyssnandet och kom med 
förslag när de såg att barnen behövde något. Barnen lär sig att de blir hörda och känner där av 
att de kan komma med förslag och önskemål. Lyssnade kan synliggöras genom 
dokumentation som sätts upp i miljön. 
 
Respekt kan betyda att respektera materialet, att städa efter sig och att vara rädd om 
materialet. För att barnen ska visa respekt för materialet ska det introduceras, barnen ska veta 
både hur det kan användas och hur det ska ställas i ordning för nästa som vill använda det. 
Om materialet går sönder plockas det bort eller lagas för att barnen ska finna det meningsfullt 
att vara rädd om materialet. Barnens konstruktioner ska respekteras och får inte förstöras, 
detta jobbar pedagogerna med redan med ettåringar på en förskola, på en annan förväntas det 
inte av ettåringar utan ser de åldershomogena avdelningarna som ett sätt att motverka 
förstörelse.  
 
Respekt är att anpassa miljön, en av pedagogerna sa ”de ska klara av att leva i den här miljön 
och leva gott”, detta är vad horisontell planering för barn handlar om. Förskolorna hade låga 
bord och stolar, även om personalen fick böja sina kroppar och gå emot arbetsmiljölagen. Att 
materialet skulle vara tillgängligt för barnen var ett genomgående tema. Det som kunde skada 
barnen var bara tillgängligt under vuxens uppsyn. På en förskola var allt tillgängligt förutom 
det som barnen inte kunde hantera, flaskfärg nämndes som exempel. På en annan förskola 
fick barnen ta atejékörkort för att få vara utan vuxen i ateljén. På den tredje förskolan var allt 
inte tillgängligt för att det inte fanns plats att ha det långt ner men barnen kunde be en vuxen 
ta ner det som de inte kunde nå själva. 
 
Mångfald, skapande och undersökande. 
 
Bygg- och skapandematerial är i fokus, material som kan bli något med hjälp att barns 
kreativitet, klossar och traditionellt byggmaterial används. Barnen kan också bygga med tyg 
eller plexiglas eller sådant som går att bygga med och som utmanar barnens syn på byggande 
och byggmaterial. Kreativa utmaningar är också i fokus i det traditionella skapandet då ”skrot 
och skräp”, återvunnet material används och barnen får skapa något ur något som inte ger 
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några ledtrådar om hur det ska användas. Något positivt med att använda återvunnet tyckte en 
pedagog var att de fick in kretsloppet och hållbar utveckling i verksamheten. Barnen ska 
utmanas mer efter stigande ålder, barn i samma ålder ska även dem kunna bygga olika med 
olika material, det kan handla om variation i storlek, mängd och utseende. Mångfald ger 
inspiration. 
 
Skapande kan förutom konkret byggande stå för musik, rörelse och drama, för detta finns det 
tillgång till scen, instrument och musik. Stationer finns för skapande inom textil, matematik, 
skrivning, målning, byggande, matlagning och bakning. 
 
Genomskinlighet 
 
Förskolorna hade mer eller mindre stora fönster både mellan rum inne och utåt, detta gör att 
vuxna kan ha uppsyn över barnen men också att barn kan se varandra och mötas och 
inspireras av varandra eller att syskon kan se varandra och finna trygghet i det. 
 
För att barnen ska kunna vara ifred finns till exempel låga väggar som vuxna kan se över men 
som barn kan gömma sig bakom, lokalerna får inte bli så genomskinliga så att barnen inte kan 
gå undan. 
 
Förskolan som del av samhället 
 
När föräldrarna kommer in står det ”Välkommen” i hallen men föräldrarna bjuds även in i 
verksamheten av pedagogerna som visar dem dokumentation eller så bjuds de in direkt av 
dokumentationen. Dokumentation i pappersform eller digital som kan vara barns alster, foton 
och text, texten riktas främst till föräldrar och pedagoger, i dokumentationen får föräldrarna 
syn på hur barnen använder miljön. Föräldrarnas engagemang varierade på förskolorna. På en 
förskola var engagemanget ett krav genom att det skulle finnas ett antal 
föräldrarepresentanter, detta arbetssätt uppskattades av föräldrar och fungerade bra. På en 
annan förskola bjöd pedagogerna in föräldrarna i verksamheten genom att jobba med en 
välkomnande atmosfär, ha en föräldrasoffa och bjuda på kaffe om föräldrarna kom tidigt, 
föräldrarna uppmuntrades på dessa förskolor att komma med kritik och idéer om miljön, 
föräldrarna ombads att bidra med material de inte längre behövde och det gjorde de. På en 
tredje förskola hade man drop in-fika en gång i månaden för föräldrar, syskon, släkt och 
vänner. 
 
Förskolorna använde sig av samhället genom att besöka miljöhus som finns på förskolan, 
bibliotek, bio, gå på promenad mm. På en förskola fanns tanken att förutom att synliggöra 
samhället för barnen även synliggöra barnen i samhället och jobbar därför där de syns, 
exempelvis skissar något sittande på stadens torg. 
 
Att förskolan är en del av samhället synliggjordes mer i pedagogernas arbetssätt, skapandet av 
en atmosfär var viktigare än i den fysiska miljön. 
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Pedagogisk dokumentation 
 
”Dokumentation är ett av våra viktigaste redskap” säger en pedagog.  Dokumentation 
används för att synliggöra lärande för barn och hjälpa dem att minnas vad de gjort, men också 
som underlag när pedagoger utvärderar verksamhet och diskuterar hur de ska gå vidare. Som 
jag tidigare nämnt är dokumentation även till för föräldrar. På en av förskolorna utgick man 
från någon dokumentation på varje möte med personal och föräldrar, alla pedagoger på den 
förskolan hade ett dokumentationsansvar och alla var på något sätt utbildade i pedagogisk 
dokumentation. 
 
I utvecklingen av den pedagogiska miljön använder pedagogerna sig av dokumentation, då 
man kan observera vilka rum/material som används, hur det används, vad leker barnen, hur 
använder killar respektive tjejer miljön, med mera. 
 
Variation och förändring av rummet  
 
Miljön förändras mer eller mindre, den förändras relativt ofta men alltid efter diskussion. 
Miljön förändras efter dokumentation eller efter tema.  
 
Ljus och skugga 
 
Pedagogerna märkte på en förskola att det var ett rum som inte barnen gick in i och i det 
rummet var det väldigt mörkt, man såg ett samband och satt in mer ljus och gjorde rummet 
ljusare med textilier. För att så mycket ljus som möjligt ska komma in i lokalerna har man 
inga gardiner. 
 
Material finns i miljöerna för att barn ska kunna utforska ljus, till exempel overheadapparater, 
ljusbord, ficklampor, spotlights och dukar att rikta ljuset mot, tillsammans med detta används 
till exempel byggmaterial, bokstäver, transparent material i olika färg. 
 
Stämningsljus tillförs för att skapa mysplatser och stämningsljus och mer ljus över huvud 
taget tillförs när de mörka årstiderna kommer. 
 
Ljud 
 
Dämpande av ljud ses som viktigt för en god arbetsmiljö för både barn och vuxna, väggar, 
golv, tak och möbler ska vara dämpande. För att dämpa ljud används textilier. 
 
Både stämningsmusik används för att lugna ner barn och populärmusik används när barn vill 
dansa och sjunga.  
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Textur och struktur 
 
Material som är till för att känna på finns på väggar och golv, där eftersträvas att få en 
variation. Men även i det övriga materialet eftersträvar man en variation och inte bara mellan 
olika material utan även inom material som inom byggmaterial. 
 
Färg 
 
För att tillföra färg kan textilier användas, en pedagog såg dokumentationen som det som 
tillförde färg.   
 
Färgskalan var på en förskola blålila och på en annan i pastell men båda var tänkta att lugna. 
 
Lukt 
 
Periodvis arbetade man på en av förskolorna med lukt då man använde material som doftade 
och då luktade man på och pratade om det. På en förskola kommenterade man lukten från 
köket, detta var inget som var pedagogiskt planerat men kunde ändå vara en ingång för 
pedagogiskt arbete. Ut över det var det ingen som arbetade med lukt i miljön. 
 
Mikroklimat 
 
På en förskola hade man arbetat med temperatur i vatten men inneklimatet var inget man 
anpassade eller förändrade på någon av förskolorna. 

 

5.3 Relationsskapande rum 
 
Avdelningarna på alla förskolorna var åldershomogena, men barnen kunde mötas över 
åldrarna på piazzan om det fanns. På en av förskolorna som inte hade piazza men som 
önskade detta, låg småbarnsavdelningarna och avdelningarna för större barn fysiskt skilda 
från varandra, de möttes inte naturligt även om små barn mötte varandra ute och i lekhallen 
och stora barn mötte varandra ute och kanske inne då de var fysiskt nära. 
 
Två av förskolorna hade piazzor, en piazza var en ganska tom yta med en stor matta där det 
fanns en låg vägg vilken det var utklädningskläder bakom, det fanns också en spegelpyramid 
och speglar på väggarna, det spelades ofta musik på piazzan. På den andra förskolan hade 
man forsknings- och skapandestationer på torget som de kallade det och en scen, i samma rum 
var det även matplats för flera barn, i det rummet fanns mycket material och det fanns ingen 
strävan efter att det skulle vara rent eller tomt. 
 
På alla förskolor fanns det ateljéer, det varierade om de var stora eller små, låg på 
avdelningarna eller var gemensamma för hela förskolan, i ateljéerna fanns det mycket och 
varierande, inspirerande material att skapa av. 
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Små lokaler var något som på ett sätt tvingade barnen att leka tillsammans. Material och 
rummen ses som ett verktyg för pedagoger att bjuda in fler barn till leken och jobba med att 
barnen ska bjuda in varandra. 
 
Det ska finnas rum i rummen som en pedagog uttrycker det, många mötesplatser och 
möjlighet till både strukturell och fantasilek. Som material till strukturell lek nämns dockor, 
bilar och lego, material till fantasilek ses som till exempel ”skrot och skräp”. 
 

5.4 Genus och särskilda behov 
 
En pedagog tar upp att barn ska ges möjlighet att i miljön kunna vara olika, i 
genusperspektivet säger hon såhär: ”Att man ska kunna vara pojke och flicka på många olika 
sätt, att man ska kunna vara pojke på många olika sätt, man ska kunna vara flicka på många 
olika sätt.” Traditionellt könsbundna leksaker finns på två av förskolorna, på en av dem har 
man genom observation fått fram att det inte är någon skillnad mellan könen mellan vilka som 
leker med vad. På förskolan försöker man se barn som individer och inte vilket kön de har 
vilket man också försöker på den andra förskolan med traditionellt könsbundet material. 
 
En av förskolorna har blivit för jämställd anser pedagogen då de inte erbjuder traditionellt 
könsbundet material och eftersom de då tar ifrån pojkar och flickor att vara på det sättet. 
 
När man planerar miljö med hänsyn till barn med särskilda behov utgår man från i vilka 
situationer som fungerar bra för de barnen samtidigt som man tycker att alla barn har behov, 
bara mer eller mindre och tar hänsyn till barn med särskilda behov precis som man tar hänsyn 
till alla barn. 
 
Miljöns tydlighet och att den är noga introducerad och att barnen vet var varje sak finns är till 
stor hjälp för barn som behöver tydlighet säger en pedagog. 
 
 

5.5 Hinder och utveckling av miljöfilosofin 
 
De hinder man såg var att tid inte alltid fanns till planering, diskussioner och det praktiska 
arbetet kring dokumentationen, det kunde även vara svårt att sätta in vikarier i filosofin. 
 
Förskolorna såg inga brister i filosofin och hade inte valt bort någon del av filosofin då de såg 
filosofin i sig som till för att anpassas, att barnet står i centrum och att verksamhet och miljö 
anpassas efter deras behov och intressen var något som gjorde att man inte såg några brister. 
 
Filosofin kan utvecklas genom utbyte mellan förskolor genom studiebesök och diskussioner 
inte bara med svenska förskolor utan även utomlands.  
 
På en förskola hade man utvecklat användningen av piazzan eller torget som de kallar det och 
ha stationer på torget istället för att låta det vara en ganska tom yta som piazzorna ofta är i 
Reggio Emilias förskolor. Detta har de gjort eftersom de inte ville att torget skulle bli som 
lekhallarna som är vanliga på svenska förskolor där man uppfattat att barnen får vara när de 
blivit för stökiga för annan verksamhet, man har upplevt att det varit för fritt och för hårdhänt 
i lekhallarna. Detta är en orsak till att man valt att ha en torgetpedagog som inte finns på 
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förskolorna i Reggio Emilia. Utvecklingen har diskuterats med förskollärare som varit på 
studiebesök på förskolan från Reggio Emilia. Det finns även en utepedagog på förskolan då 
även utemiljön är mycket mer utvecklad än i Reggio Emilia. Det fanns en tanke om att allt 
som barnen kunde göra inne skulle de också kunna göra ute och tvärtom då leken ter sig olika 
ute och inne även om materialet är det samma, därför fanns material som motsvarar varandra 
inne och ute, likvärdigt men olika.  
 
En pedagog säger såhär om filosofin: ”Självklart ska den utvecklas och den gör det hela tiden, 
den får aldrig stanna av, den blir aldrig komplett, den kan aldrig bli det, den är under 
utveckling och det beror på samhället, dit samhället utvecklas, dit måste vi följa med helt 
enkelt.” 
 
 

5.6 Svensk miljöfilosofi 
 
Traditionellt ser man att miljön på förskolan skulle vara hemlik men att man nu har börjat 
flytta ner material till barns nivå, även om det kanske inte alltid är klart varför man gör det, 
man har fortfarande kvar saker som ”kladdar” eller kan smutsa ner på höga hyllor. Man ser 
förskolan mer och mer som ett komplement istället för en ersättning för hemmet. Traditionellt 
har man ställt i ordning en miljö åt barnen och låtit dem hantera den som de vill utan att följa 
upp och utveckla miljön. Att man använt traditionellt lekmaterial som är förutbestämt hur det 
ska användas kan de hämma barns fantasi. I den svenska traditionella miljön är det mer fokus 
på lekmiljö medan det i Reggio Emilias filosofi är mer fokus på lärande miljö. Ingen av 
pedagogerna nämner att den svenska förskolans traditionella miljöfilosofi är något som 
fortfarande finns med i deras tankesätt. 
 
Skapande har alltid funnits i den svenska förskolan men i förskolor som är Reggio Emilia-
inspirerade är materialet mer utvecklat och så är det med all sorts material, det används inte 
heller på samma sätt som förr, en pedagog säger till exempel att materialet blir mer rikt för 
barnen när det är åldersanpassat.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I teoridelen skrev jag abstrakt om filosofin och i resultatdelen skrev jag hur svenska förskolor 
använt sig av filosofin genom konkreta exempel och det är dessa två delar jag kommer föra 
samman i analys här nedan för att förtydliga hur filosofin kan användas konkret, jag kommer 
alltså inte främst jämföra italienska och svenska förskolor med varandra då filosofin inte är 
tänkt att överföras utan anpassas. 
 
Pedagogernas olika miljösyner stämmer alla överens med var jag fått fram i teoridelen från 
främst Ceppi & Zini (1998), förutom en sak, att det på en förskola skiljs på lärande- och 
lekmiljö, men bara för att det inte står i min teoridel behöver det inte betyda att det är något 
som inte överensstämmer med miljösynen i Reggio Emilia. Förskolorna har tagit till sig 
filosofin som ett sätt att tänka mer att kopiera inredning eller material vilket överensstämmer 
med hur Abott & Nutbrown (2005) beskriver filosofin. Filosofin handlar om att barn ska lära 
genom att skapa men kanske även att pedagogerna lär genom att skapa efter egna 
förutsättningar, barnets verktyg är material och en pedagog, pedagogens verktyg är Reggio 
Emilias filosofi och de specifika förutsättningarna, utifrån detta skapas miljön som något 
unikt. 
 
På förskolorna lyssnade man och visade respekt för barn genom att förändra material efter 
barns intresse, man hade material i sådan höjd att barn kunde hantera miljön, sätta sig vid 
bordet och plocka fram material själv. Respekt visas mot material genom att barnen får det 
introducerat och vet hur det ska ställas i ordning när det inte ska användas mer. Detta är 
konkreta exempel på hur miljön genomsyras av lyssnande och respekt som jag abstrakt 
beskriver i teoridelen (Ceppi & Zini, 1998). Jag undrar om miljön kan användas för att få barn 
att respektera varandra. 
 
Bygglek, bild och annan skapande verksamhet har varit i fokus på förskolorna och ett brett 
spektra av material har funnits inom dessa områden, mycket återvunnet material har använts. 
Skapande var något som jag skrev om i teoridelen då jag skrev att miljön skulle tillåta barn att 
yttra sig (Lind, 2010). Jag tänkte mig då att det rörde estetisk verksamhet som det heter i 
skolan och skrev ateljén som exempel men bygglek har nu en självklar del i skapande 
verksamhet och som jag sett som ett genomgående tema i alla förskolorna. 
 
Alla förskolor har haft stora fönster inomhus och utåt, även om det bara var en av förskolorna 
som kunnat påverka detta så uppskattades det på alla förskolor då vuxna kunde ha uppsyn och 
barn kunde se varandra och mötas. Förskolorna var inte helt ”genomskinliga” utan var noga 
med att barn också skulle kunna vara i fred. Denna balans skriver Ceppi & Zini (1998) om.  
 
En stor del i att få föräldrar delaktiga i verksamheten (Ceppi & Zini, 1998) hade den 
dokumentation som fanns uppsatt på väggar som välkomnade och uppmuntrade till samtal. En 
förskola hade en föräldrasoffa där föräldrar kunde slå sig ner om de var tidiga eller ville sitta 
med i verksamheten. För att synliggöra samhället för barnen och synliggöra barnen användes 
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inte förskolan utan man gick ut i samhället. På de olika förskolorna fanns material för att till 
exempel leka buss och sjukhus, detta tycker jag kan ses som en viktig del i att introducera 
barnen i samhället och där igenom ge dem möjlighet att förstå att de och förskolan är en del 
av detta. 
 
I pedagogisk dokumentation som Ceppi & Zini (1998) beskriver synliggörs barns lärande 
både för barn, pedagoger och föräldrar och ses som ett viktigt verktyg, det viktigaste av vissa 
pedagoger. Dokumentation används både för utveckling av pedagogiskt arbete och för att 
kartlägga och utveckla den pedagogiska miljön. Miljön dokumenteras, diskuteras och 
förändras relativt ofta. Förändringarna var i form av ommöbleringar som jag förstod det, det 
var ingen förskola där det nämndes att de förändrade miljön tillfälligt för att till exempel 
komma i stämning inför en samling eller flytta isär eller ihop bord för att få en bättre 
organisation, jag kan inte vara säker på att detta inte förekom.  
 
Ceppi & Zini (1998) beskriver miljöns komponenter, ljus, färg, struktur, lukt, ljud, 
mikroklimat och framhäver att dessa kan användas i en pedagogisk miljö och förespråkar 
mångfald och variation, i följande stycken tar jag upp hur komponenterna använts. 
 
På en förskola har man sett att barn hellre vistas i ljusa rum och jobbar med att få in mycket 
ljus i lokalerna. Ljus användes på en annan förskola för att skapa stämning. Ljud försökte 
dämpas genom att använda dämpande material i golv, väggar, tak, möbler och textilier. 
Stämningsmusik kunde användas för att lugna. Färgskalan i lokalerna var vald att skapa 
harmoni och lugna, starkare färgklickar kom från dokumentation eller tyger. Dessa sätt att 
använda ljus, ljud och färg på, för att skapa en harmonisk atmosfär på förskolorna kan kopplas 
till estetikens betydelse (Ceppi & Zini, 1998). Ljus och ljud var också något som kunde 
användas som verktyg för att leka och lära i miljön. Ljus är något som alla tre mer eller 
mindre arbetade med i miljön genom att låta barn forska kring det. Populärmusik användes till 
barns lek. Arbetet med ljus är en av de mer konkreta sakerna som förskolorna tagit till sig från 
Reggio Emilia. 
 
Färg och struktur var något som fanns omedvetet i miljön även om det fanns material som var 
rent känselmaterial. 
 
Ingen av förskolorna arbetade nämnbart med lukt och inte heller med mikroklimat. Detta tror 
jag kan bero på att lukt inte har lika mycket potential som ljus och ljud. Mikroklimat fick jag 
förklara för alla intervjupersoner vad det var, de använde sig nog inte av temperaturen för att 
det finns effektivare sätt att uppnå en atmosfär. Kanske tar vi vår inne- och utetemperatur för 
given här, i Italien kan jag tänka mig att lokalerna snarare behövs kylas än värmas upp och 
detta kanske i filosofins uppkomst inte var helt självklart och behövde vara en del av filosofin. 
En del som vi i Sverige känner att vi inte behöver ta till oss då vi inte har problem med i vårt 
fall uppvärmning av lokaler. 
 
På två av förskolorna finns piazza som på en förskola används den ungefär som i Reggio 
Emilia, den var ganska tom och var en plats för barns ostrukturerade lek där de kunde mötas 
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utan vuxna (Abbott & Nutbrown, 2005) och på en annan är den full av stationer med material 
för utforskande, skapande och lek men är fortfarande en plats för möten. De hade utvecklat 
den för att den inte skulle bli som en lekhall. Miljön på det torget var ganska lik miljön på 
avdelningarna, jag skulle vilja veta mer om användningen av piazzorna i Reggio Emilia och 
om de på något sätt är som de svenska lekhallarna eller varför de inte har blivit det.  
 
Alla förskolor har ateljéer med material och mycket av det återvunnet, detta är inget jag 
nämnt i teoridelen men enligt de intervjuade pedagogerna är detta något som används mycket 
i Reggio Emilia. Återvunnet material något konkret som överförts ganska direkt från 
verksamheten i Reggio Emilia, vilket också ljus är som jag nämnt tidigare. 
  
Två av förskolorna använder traditionellt könsbundet material men på en av de förskolorna 
ser man ingen genusfördelning i användningen av materialet. Den förskolan som inte 
använder sig av sådant material har reflekterat över om fråntagandet av detta material kan 
hindra barn från att vara på det sättet som materialet tillåter, de har en strävan efter att pojkar 
och flickor ska kunna vara pojkar och flickor på många olika sätt. I Reggio Emilia har man 
traditionellt könsbundet material och ser inte det som ett problem som jag förstod det i min 
teoridel (Abbott & Nutbrown, 2005). Förskolan som inte har sådant material tycker jag 
eftersom de ser sig själva som ett komplement till hemmet kan erbjuda barnet något annat än 
det de får hemma, vilket säkert kan vara det könsbundna. Ett problem som jag ser är dock att 
pojkar fråntags möjligheten att leka med det typiskt flickiga och tvärtom. Ett annat problem 
kan vara att barnen inte får använda materialet tillsammans med en pedagogs förhållningssätt 
som är utbildad att motverka könsroller och i en tillåtande miljö. Om pojkar och flickor växer 
upp med sina respektive leksaker kan det upprätthålla deras traditionella målgrupper både för 
att leksakerna inte syns tillsammans, erbjuds till både pojkar och flickor och för att det kanske 
inte finns vuxna som ser leksakerna som riktade till både flickor och pojkar. 
 
Man tar hänsyn till barns särskilda behov precis som att man tar hänsyn till alla barns behov, 
även om miljöns tydlighet hjälper för de barn som behöver det. I Reggio Emilia finns ingen 
anpassning till barn med särskilda rättigheter som det kallas där (Abbot & Nutbrown, 2005). 
Min uppfattning är att miljön på de svenska förskolorna förutom att den kunde göras tydlig 
inte var i fokus i anpassning för barn med särskilda behov utan mer det pedagogiska arbetet 
och organisationen. 
 
Tid nämnde en förskola som ett hinder att ta till sig filosofin, annars har jag inte fått reda på 
några större hinder, vilket jag blev förvånad över men det kan bero på just att filosofin är 
tänkt att anpassas till specifika förutsättningar som gör att alla förskolorna kunnat sätta sin 
egen nivå. 
 
Reggio Emilias filosofi ses som en filosofi i ständig utveckling och som ständigt måste 
anpassas efter förutsättningar. Ingen förskola gav konkreta förslag på hur filosofin kunde 
utvecklas förutom hur torget och utemiljön på en förskola redan utvecklats. Pedagogerna sa 
däremot hur utveckling kan ske – genom möten och utbyte med andra förskolor, detta kan 
precis som i stycket ovan knytas till filosofin och pedagogerna lever som de lär och hur de lär 
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och att varje del i verksamheten går in i varandra och berörs av filosofin som är mer komplex 
än jag först trott och man kan göra den så komplex som man vill. Man menar att filosofin 
måste förändras med samhället om även detta återfinns i den pedagogiska filosofin i att se 
förskolan som en del av samhället vilken jag börjar se som en filosofi och metafilosofi i ett. 
 
Traditionell svensk miljöfilosofi ses som en strävan efter en hemlik miljö, detta 
överensstämmer med vad Nordin-Hultman (2006) skriver, den svenska traditionella miljön 
hemlik och rofylld medan Reggio Emilias miljöfilosofi är utmanande. Förutom det fanns det 
en uppfattning om att miljö för barn har ställts i ordning utan att följas upp hur den används 
av barnen. Att den svenska traditionella miljösynen inom förskola synliggörs sätter 
anpassningen till Reggio Emilias filosofi i en kontext som anger förutsättningar, även om inte 
nämner att de har med sig traditionen i Reggiofilosofin.  
 
Reggio Emilia tycker jag är den första filosofin som verkligen lyfter fram miljön som ett 
pedagogiskt verktyg. Under min utbildning till förskollärare har vi lärt oss att följa barns 
intressen och utveckla vårt pedagogiska arbetssätt men miljön har inte setts som en dimension 
av detta. Miljön ses som en hjälp till pedagogen som måste användas på rätt sätt, till exempel 
introduceras och utvecklas för att den ska fylla sitt pedagogiska syfte. I teoridelen där jag 
fokuserade hur miljön ser ut och inte hur den ska användas känner jag att jag kan ha missat 
något, även om jag inte ångrar mitt fokus för jag har varit tvungen att avgränsa mig, eftersom 
vikten av att använda miljön rätt har synliggjorts under mina intervjuer. Detta gör att jag 
tänker mig att det skulle vara intressant att undersöka hur materialet används och om det 
räcker med en förskollärarutbildning för att hantera materialet och då tänker jag främst på 
variationen och mångfalden, för att kunna utnyttja det till max, jag känner även att det krävs 
en ännu större kreativitet från förskollärarna. En pedagog sa att enligt svensk tradition har 
barn fått hantera miljön utan att pedagogens introduktion eller uppföljning, något som kan 
undersökas vidare inom Reggio Emiliafilosofin är hur mycket ska barnet få hantera miljön 
själv och hur mycket ska pedagogen utmana och om kan dessa utmaningar störa barnet i egna 
kunskapsprocesser. 
 
I min framtida yrkesverksamhet kommer jag arbeta med miljön som ett viktigt verktyg och 
använda den för att genom lyssnande skapa goda förutsättningar för lärande och relationer och 
skapa en miljö där barn och vuxna kan respektera varandra, detta tror jag kan uppnås genom 
tydlighet och tillgänglighet. Jag tror på att som pedagog i relation till miljön både låta barnen 
utforska på egen hand men också utmana dem för att de ska upptäcka nya perspektiv på 
miljön få ny inspiration till forskande och skapande. Jag som pedagog måste alltid lyssna på 
barnen och försöka förstå dem och även om jag inte är med i deras lek eller lärande måste jag 
se dem. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide om Reggio Emilias miljöfilosofi på svenska förskolor 

1. Hur många i personalen har utbildat sig i Reggio Emilias filosofi? Hur har de utbildat 

sig?  

2. Vad har Du för utbildning och anställning? 

3. Vilken anser ni är Reggio Emilias miljöfilosofi? 

4. Hur speglar miljön  

Lyssnande, respekt 

Mångfald 

Genomskinlighet 

Att förskolan är en del av samhället, att samhället (främst föräldrar) välkomnas till 

förskolan 

Horisontell planering och motverkande av hierarkier 

Dokumentation 

Skapande, undersökande 

Variationsmöjligheter och förändring av rummet  

5. Hur har ni i planering av miljö använt Er av ljus/skugga, ljud, textur/struktur, färg, 

lukt, mikroklimat? 

6. Hur främjar Er miljö relationsskapande? Finns piazza, ateljé? Finns möjlighet till 

strukturell och fantasilek?  

7. Hur ser på miljön i ett genusperspektiv? 

8. Hur inkluderas barn med särskilda behov/rättigheter genom miljön? 

9. Har Ni använt Reggio Emilias miljöfilosofi på något sätt som inte berörts? 

10. Vilka hinder ser Ni med att ta till Er filosofin fullt ut?  

11. Anser Ni att det finns brister i Reggio Emilias miljöfilosofi? 

12. Hur skulle filosofin kunna vidareutvecklas?  

13. Finns det en svensk miljöfilosofi? 

 

! !



BILAGA 2 

Etik i intervjun 

• Intervjun ska göras frivilligt 

• Intervjupersonens integritet ska respekteras 

• Konfidentialitet ska råda, endast intervjuaren har tillgång till materialet 

• Anonymitet ska råda, intervjuaren får inte avslöja vem som intervjuats 

Informationskrav: (Information som ska ges till intervjupersoner) 

• Syftet med intervjun 

• Momenten i arbetet som intervjun är en del av 

• Intervjun är frivillig och kan avbrytas av intervjupersonen när som helst 

Samtyckeskrav: 

• Intervjupersonen bestämmer över sin medverkan 

Konfidentialitetskrav: 

• Endast intervjuaren har och kan se materialet från intervjun 

Nyttjandekrav: 

• Materialet ska endast användas i forskningssyfte 

Etiska principer: 

• Deltagare får inte ta skada 

• Deltagare måste ge sitt samtycke 

• Intervjuaren får inte inkräkta på intervjupersonens privatliv 

• Intervjuaten får inte begå bedrägeri, använda sig av falska förspeglingar eller 

undanhålla viktig information 

Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002 

Intervjupersonen och intervjuaren kommer överens om intervjupersonen ska titta på 

materialet innan det används 

Tack för att Du gör mitt examensarbete möjligt! 


