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Förord 
 
 
 
Under arbetets gång har vi arbetat både självständigt och gemensamt. Vi har 
delat upp litteraturen mellan oss och skrivit ner den. Vi har utfört två intervjuer 
var och transkriberat dessa samt skrivit metoddelen, diskussionen, syftet och 
frågeställningarna gemensamt men valt att fokusera på olika delar. Karin 
fokuserade mer på diskussionen och Ida mer på resultatet. Sedan har vi 
gemensamt sammanställt det slutgiltiga.  
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Titel: Pedagogers resonemang kring inomhusmiljön på en Reggio Emilia – inspirerad 
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Sidantal: 34  
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Valet av denna studie gjordes utifrån vårt intresse för och nyfikenhet på förskolans 
inomhusmiljö och Reggio Emiliafilosofins sätt att se på barnet och människan. Syftet 
med studien var att beskriva och analysera fyra pedagogers utsagor och resonemang 
kring inomhusmiljöns utformning på en specifikt utvald Reggio Emilia – inspirerad 
förskola. Avsikten var att försöka fånga bakomliggande tankar av betydelse för 
utformningen av inomhusmiljön ur ett pedagogperspektiv. Undersökningen baseras på 
fyra kvalitativa intervjuer med stöd av observationer. I litteraturgenomgången beskrivs 
Reggio Emiliafilosofin och hur den ser på barnet och lärandet, miljön och 
organisationen av den, avdelningar indelade efter barnens ålder samt materialets roll. I 
vårt resultat framkom det att pedagogerna ser barnen som kompetenta och att materialet 
anpassas efter barnens ålder.  Däremot i ateljén som är en central del inom Reggio 
Emilia, där anpassas materialet efter barnens ålder och mognad. I diskussionen 
reflekterar vi över hur variationen av pedagogernas erfarenheter och utbildning inom 
Reggio Emilia påverkar deras förhållningssätt och arbete. Studiens slutsats är att 
pedagogerna utformar miljön efter barngruppens behov.   
 



 

Abstract 
 
 
 
Study: Degree project in Teachers education, Advanced level, 15 hp 
University of Skövde 
 
Title: Teachers' thoughts on the design of environment on a Reggio Emilia – inspired  
preschool 
 
Number of pages: 34 
Author: Karin Elgåsen och Ida Fahlgren 
Tutor: Gunbritt Tornberg 
Date: January 2009 
 
Keywords: Reggio Emilia, indoor environment, age division, equipment, learning 
 
 
The choice of this study was made out of our interest in and curiosity about the indoor 
environment at the preschool and the way Reggio Emilia philosophy looks at Child and 
Man. The aim of the study is to describe and analyze four teachers’ statements and 
discussion about the design of indoor environment one specific Reggio Emilia– inspired 
preschool. The intention was to try to catch underlying thoughts of importance for the 
indoor environmental design from teacher perspective. The study is based on four 
qualitative interviews with support from observations. In the literary part of the study 
we describe the Reggio Emilia philosophy and its view of child and learning, 
environment and how it is organized as well as age-based division of children. As a 
result we deducted that they see the children as competent and that the equipment is 
adapted after the child’s age. However in the studio, which is a central part in Reggio 
Emilia, the equipment is adapted after the child’s age and maturity. In the discussion we 
reflect over how the variation that teachers experience, really affects their attitude and 
work, as well as the education within the Reggio Emilia. The conclusion of the study is 
that the teachers are planning the environment in accordance with the children’s needs.  
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1.Inledning 
 
 
 
I inledningsdelen redogörs det för valet av denna studie samt vad vi vill uppnå med 
studien och hur den är relevant ur ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv. Det beskrivs 
även hur Reggio Emiliafilosofin bildades. Kapitlet avslutas med att ord som är centrala 
i studien definieras.  
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Vår studie handlar om fyra pedagogers resonemang kring utformningen av 
inomhusmiljön på en Reggio Emilia – inspirerad förskola.  
 
Ett växande intresse bland pedagoger i förskolan för Reggio Emiliafilosofin och dess 
syn på miljön som förskolans tredje pedagog väcker frågor hos oss kring miljöns 
utformning. De förskolor med Reggio Emilia – inspiration som vi tidigare varit i 
kontakt med har till stor del fokuserat på dokumentationens roll och förhållningssättet 
till barnen. Detta väckte frågan hos oss om vilka bakomliggande tankar som finns när 
pedagogerna utformar inomhusmiljön vid en Reggio Emilia – inspirerad förskola. Vid 
kontakt med Reggio Emilia–inspirerade förskolor har vi upptäckt att verksamheterna 
kan ha inspiration och fokus på olika delar inom Reggio Emiliafilosofin, den förskola 
vi har valt i studien fokuserar på inomhus miljön.   
 
Reggio Emilia grundades av Loris Malaguzzi som enligt Dahlberg och Åsén (1999) 
levde år 1921 – 1994, han var en stor filosof genom att han talade för barnen. Han 
inspirerade och var eldssjälen i de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i 
Italien, där Reggio Emiliafilosofin en gång startade. Han hade en bred syn på 
pedagogiken och såg pedagogiken som en del i livshållningen och demokratin. Den 
pedagogiska synen på den praktik han skapade används, men förändras och utvecklas 
än idag. Människor i staden Reggio Emilia ville med utgångspunkt från krigets 
erfarenheter om att ”lydiga människor kan vara farliga människor” (s.186), skapa en 
pedagogik med visionen att barn själva kan utföra handlingar och tänka, det vill säga 
bygga på demokratisk grund. Detta var i motsats till den traditionella auktoritära 
pedagogiken som rådde på den tiden. Människorna i staden kom fram till att barn är 
självständiga individer. Om barnen får möjligheter att tänka, handla både själva och 
ihop med andra erövrar de makt över sina egna läroprocesser.  
 
Under våra år på lärarutbildningen har vi fått kunskap om olika synsätt på barnet och 
pedagogiken. Det vi har saknat är en mer detaljerad bild av Reggio Emiliafilosofin. Vi 
har endast genom en föreläsning kommit i kontakt med den. På föreläsningen togs 
dokumentation upp som en viktig del inom pedagogiken men dock endast lite tankar 
kring miljön. En av oss har haft sin verksamhetsförlagda utbildning på en Reggio 
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Emilia-inspirerad förskola. Därefter växte vårt intresse för miljön och hur pedagogerna 
med hjälp av miljön kan forma en stimulerande verksamhet för barnen. Därför valde vi 
att studera utformningen av inomhusmiljön på en Reggio Emilia – inspirerad förskola 
med fokus på pedagogernas resonemang kring barnens inomhus miljö. Läroplanen för 
förskolan 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) belyser vikten av miljöns utformning 
inom förskoleverksamheten:  
 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (s.12) 
 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen. (s.9) 

 
Vi vill med denna studie bidra till kunskap kring inomhusmiljöns möjligheter och 
betydelse för barns lärande.  

 

1.2 Tidigare forskning  
 
Johansson (2003) har skrivit en avhandling som bygger på en undersökning av den 
pedagogiska verksamheten för de yngre barnen i förskolan. Denna avhandling har 
inspirerat oss i vår studie och är relevant för vår studie genom att den beskriver vägen 
till kunskap och vikten av material anpassat efter barnets mognad. Pedagoger ser 
läroplanen som en bekräftelse på deras arbete enligt Johansson och eftersom läroplanen 
är ett dokument som pedagogerna ser som sitt eget bidrar det till en god grund för att ta 
till sig det som står. En viktig fråga när man som pedagog arbetar med småbarn är hur 
man ser på barnet som person, vilken barnsyn man som pedagog har. Johansson skriver 
vidare i sin studie att vägen till lärande och kunskap går genom reflektion, uppmuntran 
och genom att vara aktiv som pedagog. Barnets mognad betonas som en grund för deras 
lärande.  Pedagogens roll blir då att förse barnen med material anpassat efter ålder och 
var de befinner sig i utvecklingen. Barnen gör olika saker i samlingarna och först då 
barnet är redo för vissa aktiviteter, med tanke på ålder och mognad, får de delta. En del 
av pedagogerna ser det som sin uppgift att iaktta barnen istället för att delta i lekar och 
samspela med dem. De hjälper barnen genom att plocka fram material och att finnas 
med i bakgrunden som stöd.  
 
Johansson (2003) nämner även att genom att pedagoger erbjuder lämpligt material till 
barnen, förklarar och reder ut antas barnen lära sig, vilket ibland kan betyda att barnen 
saknar tillgång till lera, papper, färg eftersom detta placeras utom räckhåll för barnen. 
Barnen ges då få möjligheter till att på egen hand utforska, undersöka, skapa eller sätta 
igång en aktivitet. Synen på lärande och kunskap ser olika ut för pedagogerna som 
deltar i undersökningen, men det som dominerar är att barnet ses som aktivt, respekten 
för barnet finns och tanken på att hjälpa barnet att utveckla sina kompetenser. 
Johansson menar att den pedagogiska verksamheten för de yngre barnen i förskolan är 



 

3 

komplex att beskriva.  Förhållningssättet är viktigt, det vill säga att man i ett arbetslag 
diskuterar och analyserar sitt eget förhållningssätt i olika situationer.  
 
Sammantaget kan vi se att ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv är det relevant 
att i vår studie fokusera på synsätt relaterat till barnet, barns lärande och barnens ålder 
samt den pedagogiska filosofi som Reggio Emilia representerar.    

 

1.3 Definition  
 
Reggio Emiliasfilosofi – Reggio Emilia är enligt Barsotti (2004) en pedagogisk filosofi 
på grund av att det är ett sätt att se på barnet utifrån dess rättigheter och förmågor till 
lärande, ser inte barnet som ett tomt ark. Det är inte en pedagogik eftersom den inte har 
några metoder och inget färdigt material. Vi har valt att använda detta begrepp i vår 
studie för att framhålla att det handlar om ett föränderligt förhållningssätt utan några 
givna metoder.  
 
Inomhusmiljön – med inomhusmiljön menar vi möblering, material och utsmyckning av 
rummet/rummen i förskolan.  
 
Vid flera tillfällen i studien skriver vi ”inom Reggio Emilia” och liknande 
formuleringar. Vi syftar då på filosofin och inte staden Reggio Emilia.  
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2 Syfte 
 
 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera fyra pedagogers utsagor och 
resonemang kring inomhusmiljöns utformning på en specifikt utvald Reggio Emilia–
inspirerad förskola med tanke på barnens ålder. Avsikten är att försöka fånga 
bakomliggande tankar av betydelse för utformningen av inomhusmiljön. 
Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med stöd av observationer.  

 

2.2 Frågeställning  
 
Vilka tankesätt ligger till grund för inomhusmiljöns utformning på den aktuella 
förskolan så som pedagogerna uttrycker dem? Fokus är på pedagogernas syn på: barnet, 
barns lärande, Reggio Emiliafilosofin samt barnens ålder.  
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3 Litteraturgenomgång 
 
 
 
I denna del redogörs för litteratur som är relevant för vår studie och den är indelad efter 
följande huvudrubriker: pedagogisk verksamhet i förskolan, Reggio Emiliafilosofin, 
miljön, miljön som tredje pedagog, organisationen av miljön, materialet och 
åldersindelning. 

 

3.1 Lekens funktion i den pedagogiska 
verksamheten i förskolan 
 
Löfdahl (2002) fokuserar i sin doktorsavhandling på förskolebarns lek och deras 
gemensamma meningsskapande. Hennes forskning anser vi vara relevant för att hon 
belyser synen på barnet som kompetenta sociala aktörer och påpekar miljöns betydelse 
för barns lärande. Frågorna rör barnens egna perspektiv på leken samt vikten av de 
kulturella och sociala dimensionerna i deras meningsskapande. Hon har undersökt hur 
barn ser på sin egen lek, vad de upplever som viktigt och i vilka leksituationer 
meningsskapandet sker. Genom sin forskning kom Löfdahl fram till att barnen gör en 
koppling mellan den omgivande kulturen de är i och sina egna lekar inom 
kamratkulturen. Betydelsen av att delta i barns lekar och följa processen betonas för att 
kunna förstå vad barnen leker och för att ge rättvisa åt lekens rörliga och dynamiska 
karaktär. Hon menar att leken har ett eget värde genom dess kommunikativa och 
innehållsliga aspekter. Barnen behöver varandra för att utvecklas och det är i den 
gemensamma leken som meningsskapandet sker. I leken utvecklar barnen sociala 
strukturer. Med de kommunikativa lekhandlingarna blir barnen delaktiga i 
återskapandet och framställningen av den omgivande kulturen. Resultaten visar att alla 
lekar inte innehåller tematik, vilket Löfdahl menar att det finns ett behov av fördjupad 
kunskap, som kan visa på viktiga beståndsdelar i barns lekar vid sidan av handling, roll 
och värld.  
 
Löfdahl (2002) poängterar miljöns betydelse för barns lärande och betraktar barn som 
kompetenta sociala aktörer. För att vi som pedagoger ska kunna förstå hur barn skapar 
meningen bör vi iaktta vad barnen gör och sätta ord på dess handlingar och aktiviteter 
och se på barns samspel i dess sammanhang. Barns behov ser olika ut för olika barn och 
beroende på barns intresse skapas deras kompetens, den är inte förutbestämd.  Barn bör 
ses i sin miljö och i samspelet med barn och vuxna. Dahlberg och Åsén (1999) håller 
med om detta men menar även att barn har egna idéer om världen, som vi bör lyssna på, 
ifrågasätta, utmana och ta på allvar.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den ovan beskrivna forskningen lyfter fram 
lekens dynamiska karaktär och innehållsliga aspekter av betydelse för utformningen av 
miljön med utgångspunkt från ett barnperspektiv. Vår studie utgår från tankesätt som 
ligger till grund för inomhusmiljöns utformning så som några pedagoger uttrycker dem. 
 
 

3.2 Reggio Emiliafilosofin 
 
Reggio Emiliafilosofin är enligt Barsotti (2004) ett synsätt på barns lärande och tilltro 
till individens rättigheter och inneboende förmågor. Reggio Emiliafilosofin är ingen 
metod och ska inte ses som någon modell utan som en föränderlig process, en dialog. 
Det nämns även i Jonstoij och Tolgraven (2001) att ordet metod inte används när det 
talas om Reggio Emiliafilosofins tankar utan arbetssätt och synsätt. Det leder till att det 
inte finns färdiga modeller att bara kopiera och använda. Inom Reggio Emiliafilosofin 
så är det inte metoden som är subjektet utan barnet, det är barnet som ska vara i fokus 
istället för den pedagogiska metoden.  

3.2.1 Synen på barnet 
Loris Malaguzzi ville med sin pedagogik, enligt Grut (2005) göra barnen till ”aktörer 
och medskapare i en gemensam värld, det vill säga till fullvärdiga medborgare med 
medborgliga rättigheter” (s.20). På följande sätt har han uttryckt sin kunskapsteori och 
pedagogik och syn på barnet:   
 

Ett barn har hundra språk 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan 

kropp och 
handla utan huvud. 
Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin 
                                                                     görs till motsatser (s.13). 

Wallin (2003) nämner att Loris Malaguzzi hade en helhetssyn på barn. Det är en 
mänsklig princip som finns inbyggd i oss att var och en existerar i relation till andra, då 
är varje människa i sig ett sammanhang. Han talade om de hundra språken, om 
kunskapens rikedom, passion och förförelse och om förmågan att förundras. Barn 
kännetecknas av sina resurser, barn är rika och har huvudet till att hitta utmaningar och 
leta efter nya svar och som pedagoger bör vi häpnas. Dahlbech och Johansson (1986) 
nämner att de värderingarna som ligger till grund i Reggio Emiliasfilosofi är synen på 
barnet och med det människan, synen på individen i gruppen, synen på 
meningsskiljaktigheter och konflikter, synen på föräldrar. Gedin och Sjöblom (1995) 
nämner att en del i Reggio Emilias förhållningssätt är genom att lära känna barnets 
värld så leder det till att lära känna barnet. Varje barn ska ses som unikt, och barnet 
själv ses som huvudpersonen för sin egen utveckling och sitt eget växande. Vidare 
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skriver Gedin och Sjöblom att Malaguzzi talade om dessa sätt att se på ett barn: som ett 
oskrivet blad, ett fattigt och passivt barn som inte har med sig något själv. Inom Reggio 
Emilia är synen på barnet att det vill lära sig, vill växa och veta, kan skapa sin egen 
kunskap och har en inneboende kunskap. Men barnet behöver en vuxen som kan lyssna, 
se, utväxla tankar, överskrida gränser, föra dialog och som bygger upp en värld 
tillsammans med barnet. Detta håller även Rinaldi (2007) med om men menar även att 
Malaguzzi nämnde att barnet redan från födseln engagerar sig i att utveckla en relation 
med sin omvärld. Barnet försöker utforska världen genom att utveckla ett komplex 
system av förmågor, lärande strategier och hitta olika sätt att organisera relationerna på. 
Ett barn ses som kompetent, kritiskt och aktivt.  Jonstoij och Tolgraven (2001) håller 
även de med om att synen på barnet inom Reggio Emiliafilosofin är: ” ett rikt, starkt, 
förmöget och kompetent barn ända från födseln, ett strakt subjekt, starkt i sin önskan att 
växa, lära sig och utforska” (s.25). Barnet ses även som en intensiv forskare, som vill 
veta meningen med saker och ting.  

3.2.2 Synen på lärande 

Häikö (2007) menar att lärande sker när barnen får samspela med omgivningen, det vill 
säga en konstruktivistisk syn på kunskap. Wallin (1986) nämner även att barns ord och 
begrepp formas i samspel med deras egna sinneliga upptäckter och erfarenheter. Orden 
får då en fysisk förankring i barnen, eftersom de inte blir som obegripliga meningar, 
barnen växer med hjälp av egna upplevelser med känslor som ger erfarenhet. Barsotti 
(2004) nämner att Rinaldi Agerandes nämnde i sin föreläsning att det är barnen som ska 
vara aktiva på förskolan och i andra hand de vuxna, för att barnen lär sig individuellt 
under aktiviteter.  

Wallin (1986) nämner att pedagogen ska vara en utmanare, en lyssnare och 
medforskare. Den ska hjälpa barnen genom att ställa frågor som utmanar, ge dem 
redskap till att hantera och möta den moderna och föränderliga värld de lever i och att 
de ska ha roligt. Att se världen som en helhet är vikig för kunskapssynen inom Reggio 
Emiliafilosofin. Dokumentation och temaarbete är två viktiga delar i arbetet. Bilden är 
ett vikigt uttrycksmedel inom Reggio Emiliafilosofin, vilket ska hjälp barnen att skaffa 
sig en djupare förståelse av omvärlden. Det arbetas även mycket med matematik, 
musik, naturvetenskap och barnens alla sinnen för att skapa lärande situationer. Barsotti 
(2004) nämner att barnen ska arbeta med att skapa i ateljéer för att utvecklas. Barnens 
kreativa skapande i ateljén ger även vuxna inblick i på vilket sätt barnen lär sig. Barnen 
får uttrycka sig kognitivt och öva på tekniker som det innebär att måla, teckna och vid 
arbete med lera. Förutsättningar till lärande ges genom att arrangera miljöer och 
sammanhang som ger barnen möjlighet att aktivt ta till sig kunskap, istället för att se 
kunskap som en produkt, ses den som en process. 

Sammantaget kan vi dra slutsatsen att inom Reggio Emiliafilosofin ses barnet som ett 
kompetent barn, ett kompetent barn som hela tiden strävar efter att nå kunskap. Ord 
räcker inte till när barnet ska uppnå lärande utan egen erfarenhet och samspelet med 
omgivningen är betydelsefullt för barnets lärande. Detta ser vi som centrala delar i 
Reggio Emilia filosofins syn på barnet och lärandet.  
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3.3 Miljön 
Wallin (2004) berättar att hjärnforskare vet att miljön som barnen vistas i påverkar 
hjärncellernas funktion, hur hjärnan kopplar mångfald och mängd. Hjärnan utvecklas 
vid användning. Miljöer som innehåller problemlösningar, val och som är rika, utmanar 
de hundra språken, som Malaguzzi har nämnt, och det berikar hjärnfunktionen. Miljön 
som barnet möter och vistas i präglar hjärnans funktioner i barnets framtida liv. Wallin 
förmedlar vidare att Elana Giacopini som arbetade som pedagogisk handledare på en 
förskola i staden Reggio Emilia berättade att miljön på ett konkret sätt visar hur de vill 
närma sig barnen och göra arbetet med barnen möjligt. Den konkreta miljön i form av 
redskap och arkitekturen visar konkret den pedagogik de använder sig av och vad de 
vill förmedla med sin pedagogik.  

3.3.1 Tanken bakom miljön enligt Reggio Emiliafilosofin 

Häikö (2007) beskriver att Reggio Emiliafilosofins tanke bakom miljön är att den ska 
främja kommunikation, som ses som central. Det ska i miljön ges möjlighet till 
interaktion och skapande av dialoger mellan människor. Pedagogens förhållningssätt 
mot barnen visas genom rummens utformning. Rummen ska ge trygghet till barnen 
men samtidigt utmana barnens kreativitet, så de inte blir begränsade. Det är viktigt att 
pedagogen medvetet har tagit ställning till rummens uppläggning, dess funktioner och 
att demokrati ska kunna råda i rummen. Vid utformningen av miljön är det viktigt att 
den möjliggör avskildhet och att den även går att ”överblicka”. Wallin (1986) menar 
även att miljön spelar en stor roll eftersom den visar vilka relationer, funktioner och 
sociala roller som kan råda. För hur rummet är uppbyggt och möblerat visar vad som 
ska förmedlas i pedagogiken. Häikö (2007) nämner även att möbleringen bör bestå av 
material som är anpassningsbara och användarvänliga och miljön ska erbjuda variation 
av både aktivitet och pauser.  

Wallin (2003) berättar att barn och vuxna inte har samma relation till miljön, utan den 
för en dialog med barnen. Som pedagog behöver man ibland se miljön utifrån barnens 
ögonhöjd, hur det ser ut runt omkring och upplevs, för att se hur barnen gör när de hör, 
ser och svarar på sin miljö. Det handlar om att försöka se vad den säger till dem. Vad 
har rummet att erbjuda? Lockar rummet till att skapa eller bygga? Hur kan man som 
pedagog få rummet att locka till dessa saker? Enligt Wallin, behöver pedagoger även 
fundera kring hur vi kan hjälpa barnen att koncentrera sig. Det ska i miljön vara lätt att 
överblicka och förstå sammanhang och kunna tillfredställa de olika behoven som finns 
hos barnen. Barsotti (2004) tar upp att vid ett utbildningstillfälle med Loris Malaguzzi 
berättade han:  

 Vi måste använda barnens alla kreativa former, utan att inta en selektiv hållning. Barnen behöver 
direkt stimulans, men främst indirekt eftersom organiseringen av miljön i sig stimulerar och på så 
sätt ersätter en mer direkt och aktiv närvaro från vår sida (s. 47) . 

Vår tolkning av Loris Malaguzzis citat är att miljön ständigt förändras och inte är 
konstant. En tanke är att barnen i miljön kan ge uttryck för sin kreativa förmåga. Vi 
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som pedagoger finns i miljön för att den är utformad efter våra tankar och barnen ska 
själva få utforska den med positiv bekräftelse från pedagogernas sida, men att 
pedagogerna även finns med som stöd vid de tillfällen som behövs. 

Sammantaget beskriver litteraturen tanken bakom miljön som att den ska främja 
kommunikationen, som är en central del inom Reggio Emiliafilosofin. Den beskriver 
även vikten av att pedagogerna reflekterar kring hur de kan utnyttja och utforma miljön 
på ett sätt som gynnar barnen. 

 

3.4 Miljön som tredje pedagog  
 
Enligt Häikö (2007) och Dahlberg och Åsén (1999) ses miljön inom Reggio 
Emiliafilosofin som den tredje pedagogen och detta visas genom utformningen och 
inredningen av miljön.  Wallin (2004) menar även att miljön anses vara en pedagog i 
Reggio Emiliafilosofin och meningen är att miljön ska vara inspirerande och 
stimulerande för barnen. Genom att utmana barnens fantasier, tankar och uppmuntra till 
kunskapliga möjligheter. Gedin (1999) beskriver att skapandet av den pedagogiska 
miljön sker av den pedagogiska filosofin. Med detta menas att i staden Reggio Emilia 
har man ett aktivt förhållande till miljön och att den ska vara öppen och föränderlig. 
Det talas alltså om de tre pedagogerna: förskolläraren, barnet och miljön, där miljön 
nämns som den tredje pedagogen. På väggarna på daghemmen sitter dokumentationen 
uppsatt och utgör en vikig del av miljön. Den viktigaste betydelsen miljön har är att den 
ska inspirera till självständigt utforskande. Strong – Wilson och Ellis (2007) håller med 
om det som skrivs ovan, men ser inte miljön som levande så som en person, utan som 
ett resultat av tankar och arbete. Miljön är mer än bara det visuella. Det kom de fram till 
när de gjorde en studie på hur miljön såg ut ur ett barns perspektiv. En viktig aktivitet 
för barn är att samspela med andra. Med en Reggio Emilia syn vill man som pedagog 
skapa möjligheter till att på olika sätt få utrymmen att ”tala” och inbjuda till samspel.  

Barsotti (2004) berättar att det läggs stor pedagogisk vikt vid både den inre och yttre 
miljön inom Reggio Emiliafilosofin. Miljön visar på hur pedagogerna ser på barnens 
lärande, vad barnet kan vara, borde vara eller är. En miljö avspeglar budskap i form av 
föreställningar, traditioner och vad barnen förväntas utföra för aktivitet i rummet. När 
miljön ändras så ändras även budskapet för barnen och pedagogerna, förutsättningarna 
för handlandet i rummet ändras då. Pedagogernas uppgift är att planera och organisera 
en miljö som skapar förutsättningar för utforskande. Det är meningen att barnen aktivt 
ska utforska miljön och därigenom lära, det behövs en inspirerande miljö som får 
barnen att vilja känna, tänka och utföra handlingar. Det är inom Reggio Emiliafilosofin 
viktigt att miljön som skapas är utmanande men samtidigt grundar och stimulerar 
barnens intresse, kreativitet och motivation. Wallin (1986) menar även att pedagogerna 
försöker skapa en miljö som ögat njuter av, som förmedlar glädje och väcker lust, 
fantasi och nyfikenhet hos barnen. Miljön ska inbjuda till dialog, kommunikation, 
utforskande, lek och lärande därmed är dokumentationen en viktig del som leder till att 
miljön blir den tredje pedagogen.   
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Sammantaget beskriver litteraturen miljön som den tredje pedagogen och att miljön ska 
vara inspirerande, stimulerande och inbjudande till utforskande.  

 

3.5 Organisationen av miljön 
 
Nordin – Hultman (2004) nämner att utformningen av miljön på de olika förskolorna 
runt om i världen är att den är förankrad i pedagogiska traditioner.  Hon beskriver en 
förskoleavdelning i England på följande sätt: ett stort rum, indelat med små hyllor. Hon 
påpekar vikten av att förändringar i miljön och i organisationen av livet i förskolan 
diskuteras utifrån pedagogiska ideal och synen på barns behov och läroprocesser. 

Gedin (1999) nämner att inom Reggio Emiliafilosofin organiseras miljön på ett sätt så 
barnen själva kan sysselsätta sig, miljön ses som en aktiv pedagog. Det nämns även 
som viktigt att miljön och organisationen är flexibel och föränderlig på grund av att alla 
barn är olika. Ett sätt att synliggöra miljön på är att som pedagog reflektera kring den 
och diskutera, hur den kan förändras och varför den ska förändras. Taguchi 
(1999) menar att organisationen även är avgörande för hur hela miljön kommer att 
fungera. Rummet utgör inte ensamt miljön. När människor går in i ett rum, använder 
det, befolkar det och sakerna som finns i det, bildar det tillsammans en miljö. 
Relationerna mellan barn och vuxna och vuxna emellan utgör därmed en central del av 
den pedagogiska miljön.  

Strong – Wilson och Ellis (2007) betonar vikten av att som pedagog ha en tanke bakom 
de material som väljs in i miljön. I deras studie lät några lärare barnen testa bland annat 
limmets olika former, hur det kändes torrt eller vått, vad limmet kunde användas till. 
Pedagogerna lät barnen själva utforska detta och observerade det och märkte att de 
yngre barnen utforskade och de äldre barnen ville gå vidare och lära sig mer. 
Författarna menar även att Malaguzzi skapade ”marknadsplatsen” som är en metafor 
för att beskriva den stimulerande lärande miljö som lärare kan skapa i klassrum. Häikö 
(2007) menar att det är bra att utgå ifrån vad rummet ska användas till, vilken aktivitet 
som ska prägla rummet vid valet av färger. Färger på inredningsdetaljer och möbler 
bidrar till helhetsintrycket av rummet. Det är viktigt att helhetsintrycket av rummet blir 
inspirerande, funktionell och balanserat. Det sägs att barn gillar starka färger men det 
finns inte tillräckligt med bevis för att det är så.  
 
Sammantaget beskriver litteraturen den lärande miljön som flexibel, att den ska 
inspirera till självständigt utforskande och att den är organiserad på det sättet att barnen 
själva kan sysselsätta sig, miljön ses som en aktiv pedagog. Det är viktigt att utgå från 
syftet med rummet vid val av passande färger. 
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 3.6 Materialet  
Nordin – Hultman (2004) skriver om mönster som präglar svenska förskolor så som att 
de oftast har två rum som är avdelningens boning: lek – och matrummet och bygg- och 
vilrummet. Dessa rum har barnen fri tillgång till, sedan finns det rum som ligger i 
centrum eller som barnen har avstånd till: ateljén/målarrummet, 
verkstaden/snickarrummet och våtrummet. Jämfört med de engelska förskole- och 
skolorna, där de har ”open room” där rummen är tillgängliga för barnen och där de inte 
har några hyllor som sitter högtupp utan materialet är placerat i barnens höjd.  På en del 
svenska förskolor är materialet placerat högtupp på hyllorna. Material som är placerat 
mer i barnens höjd, som är mer tillgängligt och som oftast används är: papper och 
kritor, pussel, Brio-banor, småbilar, garage, lego, duplo, dockvråutrustning och 
utklädnings kläder.  De material som placeras högt upp och inte är tillgängligt för 
barnen är: flytande färg, lera, flytande klister, vatten, verktyg, tyg, gardiner, garner, 
musikinstrument och bandspelare.  Det är en stor del av materialet som således inte är 
tillgängligt för barnen.  

Furness (1999) betonar att materialet utgör en liten men viktig del i det pedagogiska 
arbetet i förskolan och menar att material ska vara tillgängligt för barnen och synligt. 
Material som gör en nyfiken, bidrar till konstruktionsproblem. Häikö (2007) menar att 
det finns många varierande typer av material som det arbetas med inom Reggio 
Emiliafilosofin och dessa anses ge grundläggande erfarenheter i att uppleva, forma, 
bearbeta och varsebli. Materialen man arbetar med är lera, sand, konstruktionsmaterial, 
naturmaterial som växter, löv, ljus, skugga, vatten, transparentmaterial, 
sorteringsmaterial som pärlor, metaller, olika sorters papper, knappar, tyger.  
Författaren berättar att spegeltriangel och även andra speglar används mycket i miljön. 
Tanken bakom det är att speglarna kan utveckla barnens kroppsuppfattning, seende, 
skapa relationer och stärka den egna identiteten samt väcka lust att utforska miljön. 
Tanken med spegeltriangeln är att barnen kan sitta i den och från olika synvinklar och 
håll se sig själva, andra barn och annat som omger dem i miljön. Speglarna stimulerar 
även den fysiska, emotionella och kognitiva utvecklingen enligt Reggio Emiliafilosofin. 

 3.6.1 Ateljén  

Wallin (2004) nämner att det som är utmärkande för inomhusmiljön i Reggio 
Emiliafilosofins förskolor i Italien är att det på varje avdelning finns en ateljé och den 
är centralt placerad bakom en glasvägg. I ateljén arbetar en personal som är utbildad 
teckningslärare. Häikö (2007) håller med om att det oftast finns ett rum som kallas 
ateljé på förskolan som innehåller material som barnen kan undersöka, vilket ger lust 
att skapa, ger utlopp för kreativitet. Det kan även finnas fler ställen för skapande på 
avdelningen. Meningen med ateljén är att det ska vara en plats för utforskande, 
laborationer, experiment och arbete med olika material och estetiska uttrycksformer.  

Sammantaget beskriver litteraturen att det är väsentligt att ha materialet synligt och 
tillgängligt för barnen samt att olika typer av material och hur de är utplacerade beror 
mycket på barnens ålder.  
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3.7 Åldersindelning 
 
Wallin (2004) menar att på Reggio Emilia förskolor avgör åldern på barnen vilken 
avdelning de ska gå på. Detta görs för att den pedagogiska miljön behöver anpassas så 
att den passar en specifik ålder.  Häikö (2007) nämner också att avdelningarna i regel är 
indelade efter barnens ålder för att möta dem med material som är anpassade efter deras 
behov av att röra sig och deras utvecklingsnivå. Exempel på det är 
spädbarnsavdelningen där tanken bakom miljön är att den ska utmana sinnena med 
avseende på närhet och intimitet. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att det finns 
många anledningar till att dela in barnen i grupper efter deras ålder. En anledning är att 
det pedagogiska arbetet gynnas. Barngruppens sammansättning avgör hur pedagogen 
kan arbeta för att framkalla lärande situationer för barnen i verksamheten. Variationen 
mellan barn i samma åldersgrupp i förskolan är stor och varje dag, vecka, månad är 
viktig för barn i förskoleåldrar.  Wallin (2004) berättar att förskolan hon besökte i 
staden Reggio Emilia i Italien hade beslutat att i barnomsorgen dela in 
förskoleavdelningarna efter barnens åldrar.  Detta gjordes för att kunskap behöver läras 
ut på olika sätt till en treåring och till en som fyllt sex år och som snart ska vara redo att 
börja skolan. Wallin (1986) menar att anledningen till att dela in barnen i 
åldersavdelningar är för att kunna arbeta inspirerande och stimulerande utifrån barnens 
förutsättningar och behov. På småbarnsdaghem i Italien är avdelningar uppdelade i 
spädbarn, en för småbarn som kan krypa, en för mellanbarn som kan gå och en för de 
stora barnen som behärskar sin motorik. Personalen följer med barngrupperna genom 
åren.  
 
Sammantaget kan konstateras utifrån litteraturen att den pedagogiska miljön behöver 
utformas efter barnens ålder och behov, eftersom barn i olika åldrar har olika behov 
som behöver stimuleras. Åldersindelade avdelningar kan tillgodose detta på ett bra sätt. 
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4 Metod 
 
Vi kommer under metoddelen redogöra för val av metod, urval, genomförande av 
observationer och intervjuer, bearbetning och analys, studiens trovärdighet samt 
forskningsetik.  
 

4.1 Val av metod 
 
Studien bygger på kvalitativ metod med intervjuer, där vi har utgått från fyra 
pedagogers resonemang kring miljöns betydelse och utformningen av den. Widerberg 
(2002) menar att inom kvalitativ forskning vill forskaren få reda på exempelvis ett 
fenomens betydelse. Vi har använt oss av metoderna intervju och observation, där 
observationerna användes som stöd till intervjuerna och dataanalysen. Widerberg 
menar att det är viktigt vid genomförande av kvalitativ intervju att ta vara på det möte 
och samtal som framkommer under intervjutillfället. Samtalets struktur kan variera 
under olika intervjuer, för varje samtal är unikt. Därmed är det viktigt att man som 
intervjuare har fokus på fenomenet, för att respondentens tankar om detta ska komma 
fram. Detta håller även Starrin och Svensson (1994) med om och menar att målet är att 
finna processer, strukturer eller variationer hos fenomen som än inte är kända eller att 
man inte vet allt om det kända fenomenet till exempel egenskap, innebörd eller 
företeelse. 
 
Datainsamlingen i vår studie har genomförts genom att vi först har utfört observationer 
av miljön på en förskola på två åldersavdelningar, vilket sedan har legat till grund för 
utformandet av frågeområden som använts under intervjuerna. Widerberg (2002) menar 
att man använder sig av observation för att kunna se hur något utspelar sig i 
verksamheten. Kombinationen av observation och intervju som metod anser vi kunna 
ge svar på studiens frågeställning. Widerberg menar att en kombination av metoder kan 
med fördel göras, det är bra för förståelsen av fenomenets olika delar, det vill säga 
metoderna kompletterar varandra. Nackdelar med intervju som metod som vi ser kan 
vara om intervjufrågorna styr in respondentens tankar för mycket, så det inte riktigt blir 
deras egna. Med det i åtanke utformades frågeområden, så att pedagogerna utifrån 
dessa skulle få möjlighet att förmedla sin tankar och åsikter om studiens frågeområden.   
 

4.1.1 Allmänt om kvalitativa intervjuer som datinsamlingsmetod 
Widerberg (2002) menar att meningen med intervjuer är att ta till vara på det direkta 
mötet som sker mellan intervjuare och intervjupersonen och det alldeles särskilda 
samtal som uppstår under just intervjutillfället. Samtalen kan därför se lite olika ut 
beroende på vem man som forskare intervjuar och relationen som uppstår. Den som 
utför intervjun har uppgiften att få fram intervjupersonens förståelse, berättelse och 
uppgifter om fenomenet under samtalets gång. Widerberg menar vidare att det ändå går 
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bra att förbereda frågor inför intervjun och att samma frågor kan ställas under olika 
intervjuer. Vi har utformat frågeområden för att ha som stöd till våra samtal med 
pedagogerna. Widerberg belyser även att det är viktigt att man inom kvalitativa 
intervjuer följer upp de delar av samtalet, där intervjupersonens berättelse har med 
studiens fråga att göra, vilket ger data till studien. Det spelar också roll var man utför 
intervjun och hur mycket tid man har på sig.  
 
Svensson och Starrin (1996) betonar att det är vikigt att man som forskare har skaffat 
sig förkunskaper inför intervjun, att man är påläst om ämnet. Samtidigt bör den 
inhämtade kunskapen inte motverka ett öppet klimat. Vid en intervju bör man inte gå in 
med förutbestämda meningar. Samspelet under intervjun är viktigt för att få fram ett 
rikt material. Intervjun är en språklig händelse som kan vara svår att dokumentera och 
det är otillräckligt att enbart anteckna forskarens frågor och respondentens svar utan 
man bör även dokumentera sekvenserna av frågor och svar. Det gäller även att lyssna 
till det som inte uttalas under intervjun och fånga upp det. Ytterligare en viktig aspekt 
är att hela tiden vara uppmärksam på och fånga upp relevanta aspekter. Trost (2005) 
nämner ur intervjupersonens perspektiv kan det vara fördel att vara två under 
intervjutillfället. För att det kan vara ett bra stöd för intervjuaren men det förutsätter att 
man är samspelta. Med det i åtanke valde vi att båda var närvarande vid genomförandet 
av intervjuerna. 
 
 

4.2 Urval och genomförandet av observationer 
 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger som arbetar på en Reggio 
Emilia-inspirerad förskola. Pedagogerna hade tidigare erfarenheter från att arbeta med 
annan pedagogisk verksamhet. Vi inledde studien med att söka efter en Reggio Emilia- 
inspirerade förskola i Mellansverige via Internet. Kraven vi hade på förskolan var att 
den skulle finnas åldersindelade avdelningar med fokus på inomhusmiljön. Valet av 
åldersavdelningar gjordes för att vi i vår studie ville belysa olika pedagogers syn på 
inomhusmiljö utformning på deras respektive åldersavdelning. Vi fann hemsidor om de 
olika förskolorna och fastnade för en som uttryckligen hade fokus på inomhus miljön. 
Därefter tog vi kontakt med rektorn på förskolan för att undersöka möjligheterna till att 
utföra vår studie där vilket godkändes. Vi tog kontakt med personalen angående tid för 
observationer och intervjuer och informerade samtidigt dem om vad vår studie skulle 
handla om och om syftet med att utföra två intervjuer på varje avdelning samt syftet 
med miljöobservationerna. Valet av de två avdelningar till observationen skedde för att 
vi vill se hur det skiljer sig åt beroende på barnens ålder, därför valet av 
småbarnsavdelning och avdelning för de äldsta förskolebarnen. Urvalet av pedagoger 
till intervjuerna skedde genom att vi tillfrågade pedagogerna på respektive avdelning 
om vilka två som kunde tänka sig att delta. En nackdel med att vi inte valde pedagoger 
utifrån något uttalat krav är att pedagogerna kan ha mer eller mindre erfarenhet och 
studier bakom sig inom Reggio Emiliafilosofi. Fördelar som vi ser det är att 
pedagogerna själva känner sig utmanade att bidra med sin kunskap och därigenom är 
mer entusiastiska inför intervjun. Av de fyra pedagogerna som intervjuades har två gått 
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en Reggio Emilia kurs. Alla fyra har varit på studiebesök på en Reggio Emilia–
inspirerad förskola. Vi ansåg att hela undersökningsgruppen arbetar utifrån ett Reggio 
Emilia-inspirerat arbetssätt utifrån eget val och intresse. Åldern på pedagogerna som 
ingår i vår studie varierar mellan 25–60 år och de har olika former av utbildningar. 
Flertalet av pedagogerna har arbetat på förskolan i några år och de har på olika sätt tagit 
del av och läst in sig på Reggio Emilia filosofin. Pedagogerna med benämningen A och 
D arbetar med 4–5 åringar och pedagogerna med benämningen B och C arbetar med 1–
2 åringar, benämns så i resultatet.  

Genomförandet av observationerna gick till enligt följande: vi började med att 
observera på småbarnsavdelningen, där vi delade upp rummen mellan oss - vi fick två 
rum vara att observera. Medan vi observerade var barnen ute och lekte och därför hade 
vi fri tillgång till att gå runt på avdelningen. Sedan gick vi över till avdelningen med 
fyra och femåringar och observerade rummen där. Där delade vi upp rummen mellan 
oss, men vi hann inte med alla rummen vid detta tillfälle utan observationerna fortsatte 
vid ett senare tillfälle. Vi observerade rummens utformning: innehåll, storlek, färger 
och möblering. Observationerna skrevs ner direkt efter besöket för att de skulle bli 
tydliga att läsa och för att vi skulle komma ihåg detaljerna. Därefter utgick vi från 
observationerna när vi utformade våra frågeområden till intervjuerna.  

4.3 Genomförandet av intervjuerna 
Våra intervjuer utfördes alltså på en förskola med fyra pedagoger under två dagar på de 
två åldersavdelningar som tidigare beskrivits. Vi deltog båda två under dessa intervjuer, 
en av oss ansvarade för intervjun medan den andra antecknade det som sades. Detta 
gjordes för att skapa en bra relation med respondenten samt för att få ett rikt innehåll. 
Varje intervju tog mellan 30–50 minuter och de delades upp mellan oss genom att vi 
intervjuade två pedagoger var, en från varje åldersavdelning. Varje intervju inleddes 
med att fråga om samtycke till inspelning av intervjun, sedan informerades 
respondenten om sekretess och om att de när som helst kunde avbryta intervjun. Vi 
utgick från våra frågeområden men följdfrågor utformades även utifrån respondentens 
resonemang under intervjun. Detta gjordes för att skapa upplevelsen av ett samtal med 
syfte att skapa en avslappnande miljö. Intervjuerna avslutades genom att respondenten 
tillfrågades ifall denne hade något att tillägga. Den av oss som antecknade under 
intervjun kunde i slutet av intervjun bidra med nya frågor som väcktes av 
respondentens resonemang kring de olika frågeområdena.  

För att analysen av materialet skulle bli så noggrann som möjligt användes en diktafon 
för att spela in och få intervjuerna dokumenterade. Anteckningarna som gjordes under 
intervjuernas gång var dels för att fånga upp frågor som behövdes för att få information 
som kan vara till hjälp för att besvara syftet, dels för att vara som ett stöd vid analysen. 
Starrin och Svensson (1994) påpekar att det först och främst är viktigt att dokumentera 
med exempel bandspelare eller videokamera. Detta görs för att kunna gå tillbaka i det 
inspelade materialet vid tolkning av utsaga eller handling, det vill säga för att kunna 
tolka det i rätt sammanhang. Det används även för att kontrollera att intervjuaren 
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genom formulering av frågor inte styrt in respondentens svar åt ett visst perspektiv eller 
att det är någon annan händelse som påverkat svaren.  
 

4.4 Bearbetning och analys  
 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades inspelningarna. Detta material låg 
sedan till grund för den kvalitativa analysen. Svensson och Starrin (1996) betonar att 
det är bra ifall man i minsta detalj analyserar intervjun. Först ska man börja med att 
analysera intervjun som helhet, staka ut den övergripande strukturen hos intervjun, 
sedan analysera beståndsdelarna och se hur helhetsbilden förändras under tiden när 
andra aspekter växer fram. Vår studies analysarbete började med att transkriberingarna 
lästes ett flertal gånger. Därefter sammanfattades varje enskild intervju för att få 
materialet överskådligt. Sammanfattningarna klipptes isär och sorterades in i högar 
utifrån vårt syfte och frågeställningar. Med hjälp av sammanfattningarna analyserades 
utsagorna och sorterades in i högar utifrån vad pedagogerna uttalade om miljöns 
utformning. Dessa högar bildade sedan rubriker inspirerade av studiens syfte samt våra 
frågeområden. Därefter jämfördes respondenternas utsagor för att finna likheter och 
skillnader mellan inomhus miljöns utformning på de två åldersavdelningarna.   
 
Vi har i vår läsning av utsagorna utgått från ett tolkande perspektiv där vår förförståelse 
har varit utgångspunkten. Svensson och Starrin (1996) menar att det inte finns mallar 
för hur kvalitativ data ska presenteras men att man förslagsvis i resultatavsnittet börjar 
med att presentera helheten för att sedan presentera delarna mer ingående. Vårt resultat 
sammanställdes först genom att sammanfatta respondenternas enskilda utsagor för att 
sedan identifiera likheter och skillnader. Starrin och Svensson (1994) menar att det är 
viktigt att få fram ett så innehållsrikt data som möjligt. Det gäller att ta reda på vad 
situationen betyder för olika individer, ett sammanhang kan uppfattas olika beroende på 
vilken individ det gäller. Det är viktigt att få ut så stor kunskap som det går ur 
fenomenet eller egenskapen som studeras. För att kunna analysera den insamlade datan 
är det viktigt att den är dokumenterad på ett eller flera sätt, så att det finns möjlighet att 
gå tillbaka i den för att tolka handlingen eller utsagan. Detta görs för att kontrollera att 
inte intervjupersonen eller annat har påverkat respondentens svar genom utformandet 
av frågan.  
 
Vi har i vår tolkningsprocess utgått från den refererade litteraturen och våra 
erfarenheter av pedagogisk verksamhet inom förskolan.  Tolkningarna har vi sedan 
diskuterat tillsammans och prövat alternativt.  
 

 4.5 Studiens trovärdighet  
 
Svensson och Starrin (1996) skriver att inom den kvalitativa traditionen frågar man sig 
vid prövning av reliabiliteten om det finns något gemensamt för respondenten kan vid 
ena tillfället vara nedstämt och vid andra glad. Olika sinnestillstånd kan påverka vilka 
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svar som ges. Eftersom vi båda närvarade vid intervjuerna bidrar detta till att resultatet 
blir mer trovärdigt. En av oss ställde frågorna medan den andra antecknade och kunde 
ställa uppföljande frågor efteråt. För att få fram pedagogernas tankesätt som antas ligga 
till grund för inomhusmiljöns utformning på aktuell förskola försökte vi skapa ett lugnt 
och gott klimat, trots att några av pedagogerna från början upplevdes som lite stressade, 
då de kom direkt från verksamheten.    

Svensson och Starrin (1996) menar att validering i kvalitativ forskning, metod och 
analys innebär kontroll av trovärdigheten, försäkran om att det finns empiriska belägg 
och att man gjort en rimlig tolkning. Analysarbetet av vår insamlade data har skett 
under en längre process, där vi har bearbetat datan ur olika synvinklar för att få en 
samlad bild av respondenternas utsagor.  

 

4.6 Forskningsetik 
 
Vetenskapsrådet (2008) betonar fyra etiska huvudkrav på forskningen som bör 
uppfyllas, dessa är informationskravet som innebär att vi som forskare ska ha 
informerat intervjupersonernas roll i vår studie och hur de själva ser på den. Personerna 
ska veta att det är frivilligt att ställa upp och att de inte ska känna sig tvingade. När vi 
träffade pedagogerna tillfrågades dessa och tillsammans gick vi igenom viktiga 
aspekter, att det är helt frivilligt att delta och att de kan dra sig ur när de vill. 
Samtyckeskravet innebär att personerna som är med i studien har rätt att själva 
bestämma ifall de vill vara med och på vilket sätt samt att de när som helst har rätt 
avbryta intervjun. Detta påpekades innan varje intervjus genomförande. 
Konfidentialitetskravet innebär att all information som vi som samlar och har samlat 
ska förvaras på ett sätt där ingen obehörig kan ta del av den. Informationen som vi har 
fått fram har sparats utan att respondentens identitet eller arbetsplatsens namn har 
nämnts, för att försvåra spårning. Nyttjandekravet menas att information om deltagarna 
i studien bara får användas i forskningssyfte och inget annat. Information vi tagit del av 
och som framkommit under arbetets gång kommer endast att användas i vår studie.  

 
Starrin och Svensson (1994) menar att en viktig aspekt att reflektera kring när det 
skrivs en vetenskaplig studie är ifall den visar god etik. Detta har vi haft i åtanke under 
hela studiens gång. I studien har vi valt att inte nämna respondenternas exakta ålder, 
utbildning eller hur länge de har arbetat på förskolan, med tanke på etiken och de 
enskilda pedagogernas integritet. Detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet genom 
att de bakomliggande uppgifter om respondenterna inte redovisats i detalj på grund av 
att de inte ska kunna härledas.   
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5 Resultat 
 
 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera fyra pedagogers utsagor och 
resonemang kring inomhusmiljöns utformning på en specifikt utvald Reggio Emilia–
inspirerad förskola. Avsikten är att försöka fånga bakomliggande tankar av betydelse 
för utformningen av inomhusmiljön ur ett pedagogperspektiv. 
 
Pedagogernas syn på vad som är av betydelse vid utformningen av inomhusmiljön 
beskrivs med hjälp av följande rubriker: Barnet, Lärande, Reggio Emiliafilosofin och 
ålder. Först gör vi en kortfattad beskrivning av förskolans inomhusmiljö såsom vi 
uppfattade den vid vårt inledande besök. Åldern på pedagogerna som ingår i vår studie 
varierar mellan 25–60 år och de har olika former av utbildningar. Flertalet av 
pedagogerna har arbetat på förskolan i några år och de har på olika sätt tagit del av och 
läst in sig på Reggio Emiliafilosofin. Pedagogerna med benämningen A och D arbetar 
med 4–5 åringar och pedagogerna med benämningen B och C arbetar med 1–2 åringar. 
 
Något som framkom genom observation är att ateljén är en central och viktig del inom 
Reggio Emilia förskolor och utifrån våra observationer har båda åldersavdelningarna på 
den aktuella förskolan varsin ateljé men skillnaden är att på avdelningen för 1-2 åringar 
är ateljén placerad i ett litet rum med dörr samt fönster in mot nästa rum. Här är 
materialet placerat högt upp på hyllorna samt i ett skåp som går att låsa. I rummet finns 
ett stort bord i barnens höjd och stafflier i barnens höjd. På avdelningen för 4–5 åringar 
är ateljén placerad centralt på avdelningen. Här är materialet placerat i glasburkar på 
hyllor i barnens höjd. Papper är placerat i rummet bredvid i ett skåp. Flera stafflier är 
anpassade efter barnens längd och materialen är synliga för barnen, för att de ska kunna 
gå och plocka vad de behöver. Materialen skiljer sig åt mellan åldersavdelningarna. På 
1–2 års avdelning finns inget material som består av små delar. Detta beror på att de har 
barn som stoppar i munnen. Vi har observerat att på avdelningen för 1–2 åringarna har 
de speglar i olika rum, medan de på avdelningen för 4–5 åringar inte har detta i lika stor 
utsträckning. 
 

5.1 Barnet 
 
Under den här rubriken har förts utsagor och resonemang som handlar om synen på 
barnet i relation till inomhusmiljöns utformning på den aktuella förskolan.  
 
Den barnsyn som pedagogerna ger uttryck för i intervjuerna kan sammanfattas med 
begreppet det kompetenta barnet. 
 
Pedagogerna påpekar vikten av att se alla barn individuellt, bekräfta dem, utmana dem, 
tillgodose deras behov. Utformningen av inomhusmiljön utgår från synen att alla barn 
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har kompetenser och att de som pedagoger ska locka fram deras rikedom, att försöka se 
barnens kompetenser och lyfta dem. Detta menar de i grunden handlar om 
människosyn.    
 

För det första tänker jag så här att det handlar egentligen inte om barnsyn utan det handlar om 
människosyn..att man liksom ser att alla är individer det spelar ingen roll..alla har liksom rätt att 
bli bemötta samma respekt om man är liten eller stor eller vilket stadige man är…(pedagog C) 

 
Det finns en problematik i denna barnsyn som pedagogerna ger uttryck för. 
Pedagogerna menar att på grund av att barngrupperna är stora, att personalbrist råder 
och att lokalerna är trånga medför det konsekvenser för hur man i praktiken kan 
tillämpa dessa utgångspunkter fullt ut. Tilliten till kollegorna ökar, vilket gör att 
pedagogerna hoppas på att någon av de övriga i arbetslaget ser de barn som inte hinns 
med av den enskilda pedagogen.  
 

Ja det känner ja liksom att de är svårt nu när vi har så mycket barn…man har så svårt att hinna 
med… mycket uppmuntran, mycket bekräftelse de är jätteviktigt sen kommer du ganska långt  
bara du uppmuntrar å bekräftar hela tiden…(Pedagog A) 

 
Självständiga barn är något pedagogerna vill uppnå genom att ge barnen förutsättningar 
och redskap till att bli det. Inomhusmiljön utformas för att skapa möjligheter till 
självständighet för barnen. Detta ska bidra till att barnen stärks i sig själva och 
utvecklas i gruppen.  
 

… sen kan man alltså vad man sjunger för sånger de är inte det är ganska världsligt det är ju 
egentligen liksom runt omkring för hela tiden stärka dom för dom kan väldigt mycket…de..dom  
växer med som sagt då å få visa de… (Pedagog C)  

 
I arbetslaget kan olika åsikter uppstå vid samtal om miljöns utformning. Hänsyn tas 
dock till barnen när inomhusmiljön ska utformas menar pedagogerna. Eftersom det är 
deras miljö som de vistas i dagligen försöker de som pedagoger anpassa sig efter det.  
 
 

5.2 Lärande  
 
Utsagor och resonemang som handlar om synen på barns lärande i relation till 
inomhusmiljöns utformning på den aktuella förskolan finns under denna rubrik. 
 
Pedagogerna menar att inomhusmiljön påverkar barns lärande, men svårigheterna 
ligger i att se vad processen har lett till, på grund av att barnen ofta byter aktiviteter. De 
ser inte själva lärandet men de ser en utveckling hos barnen på deras avdelningar. 
Barnens finmotoriska utveckling är lättare att se när de ges möjlighet att få skapa och 
plocka med olika material. 
 

... vi kan ju inte se riktigt, visst vi lägger ju en grund här det gör vi ju på småbarn då men vi kan ju 
inte se sen, när de är på sista avdelningen, när de är 5 år att det här har de lärt sig av det här nu då, 
för att vi gjorde så. Det kanske man inte kan se då men man ser ju att de utvecklas det gör man ju. 
(Pedagog B) 
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Pedagogerna ger uttryck för att inomhusmiljön så som den är utformad på den aktuella 
förskolan, ger många möjligheter och tillfällen till lärande. Genom att utforma 
inomhusmiljön efter barnens behov leder detta till att lärandet hos barnen underlättas. 
 

… alltså miljön är jätte viktig för barns lärande alltså den..den de är ju inspirationen och att 
nyfikenheten och den har dom ju hela tiden och får dom en inspirerande  miljö s tar dom ju den å 
använder den på ett bra sätt… (Pedagog A) 

 
 
Pedagogerna betonar i resonemangen olika aspekter av barns lärande. Det ses som en 
viktig del att lära barnen social kompetens och att detta har de möjlighet till att lära sig i 
den utformningen som inomhusmiljön har på förskolan med dess varierande miljöer 
och aktiviteter. En annan aspekt av barns lärande som lyfts fram i pedagogernas 
resonemang och berör förekomsten av matematiska utmaningar i inomhusmiljöns 
utformning. Barnen ska kunna hitta matematiska utmaningar i miljöerna och de ska 
hitta egna lösningar till sitt eget lärande.  
 

…ett lärande i social kompetens kan man ju prata om alltså i leken och överhuvudtaget och (paus) 
som jag tycker att de viktigaste bitarna i våran verksamhet…sen har vi ett lärande i det 
matematiska som återkommer också i många miljöer, där man hittar utmaningar i vilken är störst, 
vilken är minst, vilken kan stå på varandra och inte och sådär. Så självklart finns det jätte mycket 
lärande i miljöer hela tiden. Barn är fantastiska för de hittar ju också själva… (Pedagog D) 
 

En del av inomhusmiljön är det material som finns i rummen på förskolan. Materialet 
har stor betydelse för barns lärande menar pedagogerna och därför byter de ut material 
istället för att ha för mycket framme på en och samma gång. Detta görs för att 
materialet ska vara intressant och lustfyllt samt att inte skapa rörighet för barnen, vilket 
annars kan bli fallet med mycket material framme på en gång.  
 

Ja, där tar ju vi in vissa saker just på småbarn då (funderar) vi hade den dära rullen som är en 
cylinder för att träna lite sin egen balans då man kan rulla upp och ner då. Sen har ju vi även 
mattor och som de kan snurra runt på och rulla på och sådana saker då. Sen man måste ju anpassa 
material till barngruppen och hela tiden titta på vad har de för behov.(Pedagog B) 

 
Inomhusmiljön spelar en viktig roll och den utformas utifrån att den ska vara enkel, ren, 
lugn och inspirerande för både barnen och pedagogerna. Inomhusmiljön utformas med 
tanke på var barnen befinner sig i sin utveckling. Genom att utforma inomhusmiljön på 
ett visst sätt kan man ge barnen redskap till att klara av mycket själva. Genom att var 
sak har sin plats ger pedagogerna barnen verktyg till att klara av mycket på egen hand 
till exempel plocka undan eftersom de då vet var sakerna ska vara. 
 

… genom att ta utan var sin sak har sin plats så ger det också barnet lättare verktyg att lösa..klara 
av saker och ting att dom kan plocka undan också för då vet dom var dom ska sakerna vara… 
(Pedagog C) 
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5.3 Reggio Emiliafilosofin 
 
Resonemangen under den här rubriken handlar om hur pedagogerna ser på filosofiska 
tankar som specifikt kan relateras till den filosofi som förknippas med Reggio Emilia 
och hur dessa kommer till uttryck i utformningen av inomhusmiljön på den aktuella 
förskolan. 
 
Innehållet i förskolans läroplan är något som pedagogerna betonar har likheter med 
Reggio Emiliafilosofin. De menar att Reggio Emilias tankegångar stämmer överrens 
med grundläggande synsätt i förskolans läroplan, speciellt det som berör värdegrunden. 
Tankarna inom Reggio Emiliafilosofin påminner om de filosofiska tankar som också 
det svenska samhället vilar på så som det är beskrivna i skolans styrdokument.  
 

…ja tycker de är en väldigt demokratisk pedagogik… Intervjuaren: hur tänker du då? …alla är 
lika mycket värda..de är väl de..värdegrunden… (Pedagog A) 

 
Alla tankar som förknippas med Reggio Emiliafilosofi är inte vägledande vid 
pedagogernas utformning av inomhusmiljön på den aktuella förskolan. Pedagogerna 
uttrycker att deras förskola inte är en ren Reggio Emilia förskola, men de utgår från 
vissa tankar som de själva kan stå för och som passar in i deras verksamhet. De ser 
Reggio Emilia som ett förhållningssätt, det vill säga något som de hela tiden bär med 
sig i arbetet med barnen och som präglar utformningen av inomhusmiljön.  

 
Vi är ju inte en riktig Reggio Emilia förskola men vi har tanken med oss i det… (Pedagog B) 

 
I resonemangen pekar pedagogerna dessutom på vissa svårigheter med att förändra 
sättet att tänka kring utformningen av inomhusmiljön. Det finns svårigheter i att 
förändra den traditionella förskolemiljön, men att de försöker göra det för att förnya 
lekarna för att koppla ihop detta till dagens samhälle. De har till exempel på 
avdelningen för de äldre barnen tagit bort dockvrån och istället skapat en lägenhet, där 
det ska finnas föremål som man har i ett hem. På grund av att alla barns boende ser 
väldigt olika ut, har de valt att skapa lägenheten den innehåller exempelvis datorer, 
telefoner och andra föremål som speglar dagens samhälle. 
 

Mm, ja det det som man känner det med den traditionella förskolan det är ganska svårt att få ur 
det ur, det är väldigt lätt att hamna i. Vi har haft en dockvrå som vi nu har döpt om till lägenhet 
för at komma ur lite ur de här gamla termerna och försöker liksom flytta in mer hemmet då alltså 
va finns hemma kanske inte så mycket den här klassiska dockvråleken utan mera vad har jag 
hemma i en lägenhet alltså jag kanske har en dator eller en telefon eller…(Pedagog D) 

 
Genom att arbeta med utgångspunkt från tankegångarna i Reggio Emiliasfilosofi 
upplever pedagogerna att de själva har blivit mer flexibla och utvecklats genom att de 
hela tiden granskar sig själva för att hitta nya lösningar i utformningen av deras 
inomhusmiljö.  

 
Pedagogerna menar att de använder miljön som ett pedagogiskt redskap och därmed 
blir miljön som den tredje pedagogen. Detta ger barnen möjligheter att själva utforska 
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det som finns i inomhusmiljön. Verksamheten blir mindre styrd och barnen får fler 
valmöjligheter. Miljön som den tredje pedagogen menar pedagogerna också är ett 
uttryck för att man vill skapa förutsättningar för att stärka barnen. Denna syn på miljön 
som ett pedagogiskt redskap passar i hög grad stora barngrupper. Genom att dela in 
inomhusmiljön i olika stationer och även dela in barnen i grupper, gör det möjligt att ha 
färre pedagoger i verksamheten. Barnen kan i miljön utläsa vad de ska arbeta med utan 
att behöva rådfråga pedagogerna.  
 
 

5.4 Ålder 
 
Utsagor och resonemang som handlar om synen på barnens ålder i relation till 
inomhusmiljöns utformning på den aktuella förskolan finns under denna rubrik.  
 
Att ta hänsyn till barnets ålder och mognad i utformningen av inomhusmiljön betonar 
pedagogerna är viktigt. Barnens ålder avgör tillexempel valet av material. Pedagogerna 
menar att man inte ska presentera material för tidigt för barnen, utan när barnen är i rätt 
ålder . Tanken bakom detta är att det ska bli en naturlig övergång till nästa avdelning, 
där det sker en ökning i materialets svårighetsgrad. Det handlar om att utmana barns 
förmågor.  

 
… men de är väldigt viktigt att man tar ett steg i taget… inte har för bråttom…för de har vi i 
samhället idag...vi ser ju bara på modet på barn…de är ju så de tycker jag är jätte viktigt alltså, de 
är vi hårda med här. Låter de hemskt? Ja å så tänker vi i hela huset ja. Duplo, stor duplo hör till 
småbarn, vanligt duplo hör till mellan, kapplastavar hör till nästa avdelning lego är här...smålego 
här får dom ha lego, vi har massor med lego. Det ska va..du behöver inte ha små lego förrän du är 
4 år nä...  ( Pedagog A) 

Materialet och tillgängligheten av dessa är något som skiljer det två 
åldersavdelningarna åt. Bland de äldre barnen menar pedagogerna att det är 
pedagogerna som bestämmer vilket material som ska vara framme, men att de gör detta 
val utifrån barnens intressen. Barnen har materialen tillgängliga och kan själva utforska 
dem. Däremot bland de yngre barnen menar pedagogerna att de ska ha material som 
barnen inte har hemma, men även att det ska finnas material som barnen känner till för 
att skapa en trygghet.   

 
… att man som sagt försöker ha material runt både material som man inte har hemma och sen 
även att man har en del material som för dom här små barnen som man har hemma som liksom 
ska känna trygghet i det första när man kommer nere på hösten för att man känner igen om man 
känner sig lite osäker det här vet jag hur jag leker med… (Pedagog C) 

 
Ålderns betydelse för inomhusmiljöns utformning kommer också till uttryck inom en 
och samma avdelning. På avdelningen för 1–2 åringar påtalar pedagogerna behovet av 
att anpassa materialet efter barnets ålder. Ibland ser pedagogerna ett behov av att ta 
tvååringarna åt sidan och plocka fram annat material för att utmana dem. Det är 
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material som ettåringarna inte är mogna för att använda. Pedagogerna upplever att 
åldersavdelningarna underlättar för barnen och att de kan utmana dem med material 
som de är mogna för. 
 

…här ute så har vi ju mycket (paus) a ateljén är ju som det finns jätte mycket material liksom och 
det kanske man inte skulle kunna ha om man hade en 1- 4 års avdelningen eller 5 år utan då hade 
man ju fått plocka bort väldigt mycket. (Pedagog D) 

 
 
Pedagogerna uttrycker att valmöjligheterna i inomhusmiljön ska öka i takt med barnens 
ålder för barnen behöver utmanas mer och mer i att själva få välja. De äldre barnen 
ställs det mer krav på och de får göra egna val för att pedagogerna ser att barnen kan ta 
ansvar men samtidigt finns pedagogerna hela tiden där för barnen.  
 

…det finns ju möjlighet med de har svårt å lösa problem oftast de kanske vill klistra fast eller på 
olika material men det är svårt med ett vanligt limstift utan man kanske måste ha hjälp i vägen att 
hitta ett annat lim eller kanske a tejpa vissa grejer, kanske funkar att tejpa och vissa funkar inte 
och sådär, Så det är mycket sånt som man kanske får vägleda de i… (Pedagog D) 

 
Skillnaden mellan avdelningen för de yngre och äldre barnen är enligt pedagogerna att 
bland de äldre barnen finns det på den aktuella förskolan fler vrår för barnen och rum i 
rummen där de kan vara. Pedagogerna kan utnyttja inomhusmiljön på ett annat sätt där 
än bland de yngre barnen. Bland de yngre barnen menar pedagogerna att det bör vara 
mer öppna ytor och det är viktigt att ha en pedagog i närheten. De menar att detta har de 
löst på deras avdelning genom att de delar upp barngruppen i de olika rummen, stänger 
dörrarna och är en pedagog i varje rum.  
 

Ehh… jag tycker att den ska vara... inom Reggio är de mycket man ska skapa vrår  och sådant då 
..men de när jag jobbade  med dom större gjorde vi mycket det...men här bland dom små så 
fungerar inte riktigt det för att dom behöver  känna att dom alltid kan komma till vuxen så de 
måste var för..miljöer där dom kan bli trängda i istället måste vara öppet då…men vi tänker 
mycket på att försöka dela av dom ändå genom att stänga dörrar å dela upp oss en vuxen i varje 
rum istället s det finns å vara mycket på golvet å vara tillgängliga så kan dom kan ha en lek 
då...eeh och då  så att de skapar liksom att dom kan stanna upp i lekarna lite å jobbar mycket med 
det…(Pedagog C) 

 
Barnens ålder har också betydelse för utsmyckningen av inomhusmiljön enligt 
pedagogerna. Tanken bakom att det till exempel finns fler speglar på avdelningen för 
de yngre barnen menar pedagogerna beror på att barnen ska få se sig själva i spegeln, 
som en del i förskolans tema om jaget. Barnen tycker om att testa olika roller, genom 
att klä ut sig och sedan betrakta sig i spegeln eller att bara upptäcka sig själva och sina 
kroppsdelar resonerar pedagogerna.  
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5.5 Resultatsammanfattning 
 
I resultatet framkom det att pedagogerna i sin verksamhet vill se alla barn som 
kompetenta. Däremot har de svårt att överblicka om de lyckas med att ge uttryck för sin 
barnsyn i verksamheten, när de är få pedagoger och de har många barn i barngruppen. 
Men för att bemöta barnen individuellt och stärka dem använder arbetslaget 
inomhusmiljön. Arbetslaget kan dock ha skilda åsikter om hur miljön ska utformas. 
 
Pedagogerna anser att miljön påverkar barnens lärande, därför formas den efter 
barngruppens behov. Däremot kan de inte på varje avdelning se vad barnen lärt sig, de 
ser processen och den finmotoriska utvecklingen med hjälp av material i miljön. 
Därmed kan de som pedagoger underlätta barns lärande. Inomhusmiljö ska ge barnen 
möjlighet att uppnå social kompetens. Med barnens lärande i åtanke består deras 
material i verksamheten av material de i arbetslaget anser intressanta och lustfyllda för 
barngruppen.  
 
Pedagogernas tanke bakom utformningen av inomhusmiljön på den aktuella förskolan 
är att den ska vara inspirerande för både barn och dem som pedagoger. Den likhet de 
kan se i vår läroplan för förskolan i Sverige och Reggio Emiliafilosofins 
förhållningssätt handlar om att upprätthålla de demokratiska värdena. Pedagogerna ser 
att det är svårt att ändra den traditionella förskolemiljön, men med ett Reggio Emilia– 
inspirerat tankesätt försöker de förändra de traditionella inomhusmiljöerna efter 
samhällets utveckling.  
 
Reggio Emiliafilosofin har bidragit till att pedagogerna har utvecklat ett mer flexibelt 
förhållningssätt till miljön, enligt vad de själva anser, och medfört att de finner 
lösningar i utformningen av sin förskolas inomhusmiljö. 
 
Den skillnad mellan åldersavdelningarna som kommit fram är att material, 
tillgängligheten, krav och valmöjlighet ökar i takt med barnens ålder. Pedagogerna 
berättade att det går att ha flera vrår i miljön hos de äldre barnen men hos de yngre 
behövs det öppna ytor, så att de kan bemötas med den närhet de har behov av.  
 
Sammanfattningsvis kan tankesätten som ligger till grund för inomhusmiljöns 
utformning på den aktuella förskolan formuleras enligt följande: 
 

• Den flexibla miljön 
• Det kompetenta barnet 
• Lärandet 
• Den demokratiska värdegrunden 

 
Studiens slutsats är att pedagogerna utformar inomhusmiljön efter barngruppens behov.  
Pedagogerna har olika uppfattningar om vad Reggio Emiliafilosofin innebär och 
belägger dessa resonemang med att de endast är en Reggio Emilia–inspirerad förskola. 
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Vi anser att denna studie kan visa betydelsen av att pedagoger i förskolans verksamhet 
är samspelta i arbetslagen och arbetar mot samma mål.   
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6 Diskussion  

 
 
 Vi kommer i diskussionsdelen redogöra för metoddiskussion, resultatdiskussion samt 
avslutande kommentarer. 
 
 

6.1 Metoddiskussion  
 
För att fånga bakomliggande tankar av betydelse för utformningen av inomhusmiljön 
på aktuell förskola ur ett pedagogperspektiv valde vi en kvalitativ metod till vår studie 
där vi genomförde observationer av miljön samt genomförde fyra kvalitativa intervjuer. 
Vi anser att en kvalitativ metod har varit fördelaktig för vår studie eftersom det är 
pedagogernas tankar och resonemang kring inomhusmiljön som vi ville belysa. 
Användandet av två metoder, intervju och observation som stöd, har bidragit till att vi 
har fått en helhetsbild av de tankesätt som pedagogerna gav uttryck för ligger till grund 
för utformningen av inomhusmiljön.  
 
Starrin och Svensson (1994) påpekar att det först och främst är viktigt att dokumentera 
med exempelvis bandspelare eller videokamera. Detta görs för att kunna gå tillbaka i 
materialet vid tolkning av utsaga eller handling, för att kunna se det i rätt sammanhang. 
Vi har i dokumentationsarbetet med studien haft användning av respondenternas 
inspelade intervjuer men även av stödanteckningarna som skrevs under varje intervju. 
Våra stödanteckningar har bidragit till en bredare bild och tolkning av resultatet, för att 
exempelvis kroppsspråk kan tala för eller emot respondenternas utsagor. Vi har under 
denna studie sett fördelen med att vara två vid intervjutillfällen för att stödja varandra 
samt att en av oss har kunnat fokusera helt på intervjun medan den andre har fört 
stödanteckningar som bidragit till att fånga upp frågor som tillkommit under intervjuns 
gång. Svensson och Starrin (1996) betonar att själva samspelet under intervjun är vikigt 
för att få fram ett bra resultat. Detta håller även Widerberg (2002) med om fast påpekar 
även att det är viktigt vid genomförande av kvalitativ intervju att ta vara på det möte 
och samtal som framkommer under intervjutillfället, för varje samtal är unikt. Vi 
upplevde att respondenterna kände att det var ett samspel mellan intervjuare och 
respondent, som bidrog till att det blev ett samtal. Vi upplevde att ögonkontakt med 
respondenterna var viktig för att de skulle känna att vi var närvarande i deras 
resonemang samtidigt som vi inte framförde våra egna tankar.  Ibland sökte 
respondenterna bekräftelse på det de sade, om vi hade samma uppfattning och 
värdering. Vid dessa tillfällen var vi tydliga och markerade att det är deras tankar som 
är viktiga för oss att höra och att vi inte bedömde rätt eller fel i dessa.    
 
I vår studie tillfrågades på varje avdelning två pedagoger som kunde tänka sig att delta i 
intervjun. En fördel med detta ansåg vi vara att pedagogerna då själva känner sig 
utmanande att bli intervjuade och bidra med sin kunskap och därigenom mer 
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entusiastiska inför intervjun. En nackdel med att vi inte valde pedagoger utifrån något 
uttalat krav är att pedagogerna kan ha mer eller mindre erfarenhet och studier bakom 
sig inom Reggio Emiliafilosofi. Vi ser i efterhand att urvalet skulle kunna skett 
annorlunda med tanke på att vi valde pedagoger på en Reggio Emilia–inspirerad 
förskola och frågade inte efter deras kunskaper kring filosofin. Detta är något vi nu kan 
se påverkar resultatet, genom att inte alla pedagogerna hade någon utbildning eller 
erfarenhet av att arbeta med Reggio Emilia. Detta gör att dessa pedagoger kan ha 
missförstått någon fråga av central betydelse och detta resulterar i att vårt resultat inte 
uppehåller samma kvalité som det annars kunde ha gjort. Samtidigt visar detta på hur 
Reggio Emiliafilosofin ger avtryck på en Reggio Emilia–inspirerad förskola, när 
pedagogerna har olika erfarenheter och utbildningar. Vi upplevde att respondenterna 
kände sig bekväma trots att några av dem upplevdes som stressade till en början. Vi 
försökte skapa ett gott klimat där pedagogerna kunde känna sig bekväma och uttrycka 
sina åsikter. Detta känner vi att vi lyckades bra med eftersom de vågade uttrycka sina 
åsikter och värderingar samt att intervjun blev som ett samtal.  
 
Vetenskapsrådet (2008) betonar fyra etiska huvudkrav på forskningen som man bör ha i 
åtanke, dessa har vi tagit hänsyn till i vår studie.  Starrin och Svensson (1994) menar att 
en viktig aspekt att reflektera kring när man skriver en vetenskaplig studie är ifall den 
visar god etik. Vi har med tanke på etiken och pedagogernas integritet valt att inte 
skriva ut igenkännbara uppgifter om pedagogerna, med tanke på spårning. En nackdel 
för studiens tillförlitlighet kan då vara att uppgifter om pedagoger undanhålls och 
därmed kan uppgifterna upplevas mindre trovärdiga. Vi ser ändå att vår studie ger en så 
trovärdig bild som möjligt av pedagogerna och deras resonemang.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva och analysera fyra pedagogers utsagor och 
resonemang kring inomhusmiljöns utformning på en specifikt utvald Reggio Emilia–
inspirerad förskola. Avsikten var att försöka fånga bakomliggande tankar av betydelse 
för utformningen av inomhusmiljön ur ett pedagogperspektiv. Resultatet diskuteras 
med hjälp av rubrikerna: barnsyn, Reggio Emiliafilosofin, miljön, lärande och ålder. 

6.2.1 Barnsyn  
Under intervjuerna framkom det att pedagoger betonar synen på barnet som viktig och 
genom att ge barnen bra redskap och förutsättningar för att klara sig, att de då blir 
självständiga. Sättet att se på barnet i Reggio Emilia är enligt Gedin och Sjöblom 
(1995) att man ser barnet som att det vill lära sig, vill växa och veta, det vill säga ett 
barn som kan skapa sin egen kunskap, som har en inneboende kunskap. Vi tolkar det 
som att pedagogerna delvis har samma syn på barnet som litteraturen men att det bli lite 
svårt att tyda på grund av att pedagogerna i verksamheten beskriver mer vad de vill 
göra för att ge barnen detta istället för att belysa sina tankar på det sättet som görs i 
litteraturen. När pedagogerna beskriver sin syn på barn så ger de i sina beskrivningar 
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uttryck för hur de ska gå tillväga för att bemöta barnen individuellt och med samma 
respekt. Detta kan jämföras med litteraturen som mer beskriver tankarna bakom, hur 
Reggio Emiliafilosofin ser på barnet. Det hade vart intressant om vi i studien mer kunde 
belysa lite djupare vilka tankar som låg bakom varje pedagogs resonemang kring synen 
på barnen. Med hjälp av litteraturen kan vi se att pedagogerna ger uttryck för att de vill 
stärka barnen och detta är en faktor som behövs för att kunna skapa sin egen kunskap 
som nämns i litteraturen. Pedagogernas syn motsätter inte litteraturen för de menar att 
det är viktigt att ge barnen redskap och det kan ju innefatta det som tas upp. 
Pedagogerna beskriver även att det är viktigt att finnas där som vuxen och bekräfta 
barnen och visa att de har en rikedom. Något vi kom fram till i analysen är att varför 
man ska hjälpa barnen betonas som starkare från pedagogernas sida, än hur de 
egentligen ser på barnet.  
 
Pedagogerna menar att det är viktigt att finnas där och stärka barnet i sitt utforskande, 
att finnas som stöd och att vägleda dem. Som pedagog bör man även ha tålamod, 
bemöta barnet på ett lugnt sätt, utmana dem samt låta barnen få prova ett flertal gånger.  
Gedin och Sjöblom (1995) menar att de behöver en vuxen som kan lyssna, se och 
bygga upp en värld med, det vill säga vuxna som de kan föra en dialog med för att 
utväxla tankar och överskrida gränser med. Wallin (1986) anser att Malaguzzi antyder i 
sin dikt att det handlar om alla de hundra språkens möjlighet, de resurser och rikedomar 
barnen har som de behöver hitta fram till. Här menar pedagogerna att man som pedagog 
behöver hjälpa barnen att locka fram den. Vi anser att pedagogernas syn till viss del 
överrensstämmer med Reggio Emiliafilosofins tankar om barnet. Något som vi anser 
saknas i jämförelse med pedagogernas utsagor och litteraturen är dialogen, som är en 
central aspekt i Reggio Emiliafilosofin. Den ska skapas med hjälp av miljön, där även 
barnet ska kunna uttrycka sina åsikter. Pedagogerna reflekterade mycket över miljön 
och hur de ser på barnet i verksamheten men det vi ifrågasätter är hur de ger utlopp för 
detta i praktiken. Barsotti (2004) nämner att Rinaldi Agerandes talade i sin föreläsning 
om pedagogik, att det är barnen som ska vara aktiva på förskolan och i andra hand de 
vuxna, för att lärandet sker individuellt, vid aktivitet. Wallin (2003) instämmer och 
skriver även att Loris Malaguzzi hade en helhetssyn på barn. Barn kännetecknas av sina 
resurser, barn är rika och har huvudet till att hitta utmaningar och leta efter nya svar och 
som pedagoger bör vi häpnas. Skillnaderna som pedagogerna i studien nämner är att de 
som vuxna är mer synliga och styr mer bland yngre barnen och ibland de äldre barnen 
styr vuxna gruppen mer med hjälp av miljön, för att barnen ska få möjlighet att 
utvecklas i deras miljö. Något som är gemensamt är att de utmanar barnen genom att 
anpassa materialet efter barnens ålder. 

6.2.2 Reggio Emiliafilosofin 
Pedagogerna på förskolan är inte enhetliga i sin syn på Reggio Emilia, utan några har 
uppfattat den som en pedagogik medan andra ser den som ett förhållningssätt och 
därmed mer som en filosofi, genom att den förändras i olika sammanhang, den är inte 
konstant. Orsaken vi kan se till att pedagogerna inte är enhetliga kan vara att det är en 
Reggio Emilia–inspirerad förskola. Detta att den är en inspirerad förskola ligger 
troligen till grund för att de i arbetslagen inte är helt eniga om synen på Reggio 
Emiliafilosofin. De tolkar den efter eget intresse och kunskaper om filosofin. Jonstoij 
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och Tolgraven (2001) menar att ordet metod inte används när det talas om Reggio 
Emiliafilosofins tankar, för den erbjuder ingen metod, utan talar istället om arbetsätt 
och synätt inom Reggio Emilia. Det gör att det inte finns färdiga modeller att bara 
kopiera och använda. Några av pedagogerna menade att man inte kan ta Reggio Emilia 
rätt av utan att den ska anpassa efter hur verkligheten ser ut där man befinner sig. Enligt 
den refererade litteraturen är det dessa pedagoger som har en mer rättfärdig syn på 
Reggio Emilia. Det som kan vara orsaken till att pedagogerna tolkar Reggio Emilia så 
olika är att det som litteraturen beskriver inte är en metod att följa rent av. För att 
pedagogerna ska kunna arbeta mer enhetligt med Reggio Emilia ser vi att det kan vara 
bra med diskussioner kring Reggio Emilia, så att pedagogerna i arbetslaget förstår 
varandras tankar med miljön. Reggio Emiliafilosofin är enligt Barsotti (2004) ingen 
metod och ska inte ses som någon modell utan som en föränderlig process, en dialog. 
Pedagogerna menar att de ständigt förändrar sin miljö för att den ska anpassas efter 
barngruppen. Deras synsätt förhåller sig olika beroende på vilken pedagog vi 
tillfrågade. Vi tolkar det som att det har med deras kunskap inom filosofin att göra, för 
att de alla hade varierande kunskaper om Reggio Emiliafilosofin och inrikta sig på olika 
aspekter inom filosofin. Genom att alla pedagoger har varierade kunskaper om 
filosofin, kan detta bidra till att de inte har några gemensamma teorier i arbetslaget. 
Pedagogerna hade lättare för att berätta sina tankar om Reggio Emilia än vad de 
gemensamt i arbetslaget hade för tankar om pedagogiken. Detta tolkar vi som att de har 
skilda synsätt som ligger till grund för utformningen av inomhusmiljön.    
 
Pedagogerna belyser likheten mellan Reggio Emilia och vår Läroplan för förskolan, 
Lpfö 98. De menar att värdegrunden stämmer överrens med Reggio Emiliafilosofins 
grundtankar. Vi anser att utifrån vår tolkning av Reggio Emilias syn på barnet och 
människan att den är en syn där alla är lika mycket värda och detta kan kopplas till vår 
värdegrunden.  

6.2.3 Miljön 
Pedagogens förhållningssätt mot barnen visas genom rummets utformning. Häikö 
(2007) menar att miljön ska ge trygghet till barnen och samtidigt utmana barnets 
kreativitet, så de inte blir begränsade. Det är viktigt att pedagogen har ett medvetet val 
med rummens uppläggning, vilka funktioner de ska ha och att det ska vara en 
demokratisk funktion. Miljön ska utformas så att den möjliggör avskildhet och 
samtidigt går att överblicka. Vi kan se att den refererade litteraturen stödjer det 
pedagogerna på småbarnsavdelningen arbetar efter, att de i sina miljöer vill uppnå 
trygghet för barnen samtidigt som de hela tiden förändrar sin inomhusmiljö för att 
utveckla barngruppens förmågor. Däremot nämns inte tryggheten som någon aspekt i 
utformningen av miljön av de pedagogerna som arbetar på avdelningen för de äldre 
barnen, men de betonar att de med sin inomhusmiljö vill ge barnen utmaningar, så att 
barnen genom rollekar, bygglekar kan utveckla sociala och kognitiva förmågor. Med 
litteratur som stöd och pedagogernas utsagor tycker vi att tryggheten är en viktig aspekt 
för alla barn och ställer oss frågan varför inte pedagogerna på avdelningen för de äldre 
barnen nämner detta som en viktig aspekt i utformningen av miljön. För litteraturen 
nämner det mer generellt för förskolebarn och då stödjer även den vår teori om att även 
de äldre barnen behöver känna trygghet i sin miljö samtidigt som den ska utmana 



 

30 

barnen, att ha en medelväg i åtanken ser vi som det bästa. När miljön ändras, förändras 
även budskapet för barnen och pedagogerna Barsotti (2004) nämner även att 
förutsättningarna för handlandet i rummet ändras. Pedagogernas uppgift är att planera 
och organisera en miljö som skapar förutsättningar för utforskande. I resultatet 
framkom det att pedagogerna på både 1–2 års avdelningen och 4–5 års avdelningen 
förde samtal med varandra med gruppen i åtanken och ändrade sedan om i 
inomhusmiljön för att ändra budskapet som rummen skulle förmedla till barnen. Detta 
gjorde pedagogerna med utforskandet i åtanke. Det vi kom fram till är att en 
utforskande miljö för barnen ger både för och nackdelar för pedagogerna. Det gör att 
barnen får chans att klara sig mycket på egen hand, när miljön är anpassad till deras 
nivå men att det i längden kan bli jobbiga arbetsställningar för pedagogerna när barnen 
behöver stöd i sitt utforskande. Något som Gedin (1999) nämner är att det är viktigt att 
miljön och organisationen är flexibel och föränderlig på grund av att alla barn är olika. 
Detta är något som pedagogerna på båda avdelningarna svara upp emot genom att de 
försöker att anpassa metoder och miljö efter barnen i barngrupperna men att 
pedagogerna främst hos de äldre barnen känner att de inte räcker till för alla barnen. De 
försöker då ta hjälp av miljöns utformning för att lösa detta. Vi har kommit fram till att 
miljöns utformning blir viktigare och viktigare för barnen ju äldre de blir på förskolan, 
eftersom personaltätheten minskar och gruppstorlekarna ökar, för att gå alla barnens 
behov till mötes.  

6.2.4 Lärande  
De tillfrågade pedagoger beskriver miljön som en viktig del för barns lärande, däremot 
betonar de olika delar av den. Barsotti (2004) menar att miljön och organisationen i 
förskolan utformas efter kunskapssynen och synen på lärandet, vilket antas ske i ett 
samspel. Förutsättningar för lärande ges genom att arrangera miljöer och sammanhang, 
där barnen aktivt kan ta till sig kunskap, istället för att se kunskap som en produkt ses 
den som en process. Det krävs en miljö och organisation som kan stödja barnen och 
pedagogers delaktighet. Miljöns utformning visar på hur pedagogerna ser på barnens 
lärande, vad barnet kan vara, borde vara eller är. Utifrån vår tolkning av resultatet 
framkommer det att pedagogerna försöker utforma inomhusmiljön med tanke på 
barnens lärande, att de själva ska kunna lösa problem och hela tiden utmanas, men att 
de på de båda åldersavdelningarna även har i åtanken vilka miljöer som är lämpliga för 
barnen att vistas i med tanke på deras ålder. Wallin (1986) nämner även att barns ord 
och begrepp formas i samspel med deras egna sinneliga upptäckter och erfarenheter, 
där orden får en fysisk förankring i barnen, eftersom de inte är som obegripliga 
meningar.  Barnen lär sig fler och fler ord och erfarenheterna växer och upptäckterna 
och insikterna med. När pedagogerna har talat om miljön har de inte betonat hur barnen 
lär sig genom den eller vad som sker när barnen lär sig. Utan de har nämnt att de kan se 
en utveckling hos barnen. Då undrar vi om det inte sker något lärande på förskolan, går 
det att som pedagog se om ett lärande har skett? Enligt den refererade litteraturen så är 
kunskap en process och då kan vi med hjälp av den tolka att barnens utveckling leder 
till kunskap och därmed till lärande.  
 
De arbetar för tillfället med temat jaget på den aktuella förskolan. Pedagogerna på 
småbarnsavdelningen låter barnen upptäcka sig själv med hjälp av speglar. I speglarna 
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får barnen betrakta sig själva ur olika synvinklar och se hur deras kropp fungerar. 
Wallin (1986) menar att på småbarnsavdelningar finns det i regel många speglar på 
väggarna som barnen kan krypa fram och spegla sig i. När barnen är små handlar det 
om att hitta sin identitet, ta reda på vem är jag? Bilden av sig själv får man genom att se 
sig själv och jämföra sig själv med andra. Pedagogernas tankar stämmer överrens med 
hur Wallin beskriver småbarnsavdelningen och därmed användandet av speglar. Men 
något nytt som framkom i litteraturen är att barnen med hjälp av att betrakta sig själva i 
spegeln även kan se att de inte ser ut som sina kamrater utan att det är saker som är 
unika med just dem.  Pedagogerna hos de äldre barnen uttalade sig inte om användandet 
av speglar i verksamheten. Vi funderar över ifall det inte är lika viktigt för de äldre 
barnen att med hjälp av spegeln se sig själva i sin process att bli en självständig individ. 
Enligt litteraturen är det viktigast för de små barnen att betrakta sig själva med hjälp av 
spegeln. Men samtidigt så utvecklas barnen i sin tankeverksamhet och kommer då ihåg 
hur de ser ut och kan jämföra det med sina kamrater, då kan det vara bra att ha spegel 
som stöd.   
 
Flertalet av pedagogerna lägger stor vikt vid anpassningen av materialet efter barnens 
ålder. De beskriver det som en röd tråd, svårighetsgraden i materialen ska hela tiden 
öka beroende på vilken åldersavdelning barnen tillhör. De tycker inte att barnen ska 
börja för tidigt med vissa material förrän de uppnått en viss ålder.  Skillnaden är när det 
gäller ateljén, där tar de hänsyn till barnens mognad. Detta nämner Strong – Wilson och 
Ellis (2007) och betonar vikten av att ha en tanke bakom de material som väljs in i 
miljön. Furness (1999) beskriver att materialet är en liten men viktig del i det 
pedagogiska arbetet i förskolan, det vill säga att ha material som är tillgängligt och 
synligt för barnen. Material som gör en nyfiken, bidrar till konstruktionsproblem. Den 
refererade litteraturen fokuserar mer på barnens mognad än ålder, vilket pedagogerna 
har som argument för sina val av material. Vi anser att det inte alltid har med ålder att 
göra utan det har med mognad att göra och stödjer oss på det som litteraturen nämner 
som argument för materialen. Uppenbart kan barnen i en homogen grupp befinna sig på 
samma utvecklingsnivå men barnen har alltid en individuell utveckling och mognad 
som en pedagog bör ta hänsyn till i valet av material. Det kan finnas barn som i en viss 
ålder klarar av mer än vad kamraterna i samma ålder gör. Därför anser vi att barnen i 
dessa fall ska utmanas med material efter intresse och mognad. Vi anser att man som 
pedagog inte alltid bör fokusera på ålder utan även mognad.  

6.2.5 Ålder 
Pedagogerna i studien anpassar alltså materialen efter barnens ålder och avgör med den 
deras mognadsnivå. De känner att de själva måste vara där, för att kunna hjälpa de 
yngre barnen medan de för de äldre barnen kan styra mycket genom miljön, vilket gör 
att de äldre barnen ges större möjlighet till självständighet än de yngre. Något som 
Wallin (2004) nämner är att på Reggio Emilia förskolor avgör åldern på barnen vilken 
avdelning de ska gå på. Detta görs för att den pedagogiska miljön behöver anpassas så 
att den passar en specifik ålder. Det nämner även Häikö (2007) och menar att 
avdelningarna som regel är indelade efter barnens ålder för att möta dem med material 
som är anpassade efter deras behov att röra sig och utvecklingsnivå. När det gäller 
utformningen av inomhusmiljön menar pedagogerna att detta görs utifrån den aktuella 
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barngruppens behov. Pedagogerna på småbarnsavdelningen delar ibland upp sin grupp 
efter ålder för att de vill ge de äldre barnen utmaningar. Jonstoij och Tolgraven (2001) 
menar att barngruppens sammansättning avgör hur pedagogen kan arbeta för att 
framkalla lärande situationer för barnen i verksamheten. På avdelningen för de äldre 
barnen används miljön som en tredje pedagog. I detta sammanhang menas det att 
pedagogerna delar in miljön så att de uppstår rum i rummen, för att ge barnen i den 
stora barngruppen möjlighet att utforska och lära. Vi anser att detta gör att både 
pedagogernas verksamhetssituation och barnens lärandesituation gynnas.   
 
 

6.3 Avslutande kommentarer 
 
I syftet ställde vi oss frågan: vilka tankesätt ligger till grund för inomhusmiljöns 
utformning på den aktuella förskolan så som pedagogerna uttrycker dem? Vi har genom 
denna studie kommit fram till att inomhusmiljön påverkar barns lärande men att det är 
pedagogerna och deras arbetslag som styr hur inomhusmiljön ska utformas. Miljöns 
utformning styrs framförallt av barngruppen och dess behov men att det även beror på 
bakomliggande tankesätt man som pedagog har, men även på arbetslaget, vilka kollegor 
som ingår. Studiens slutsats är att pedagogerna i studien utformar inomhusmiljön 
företrädesvis efter barngruppens behov. 
 
De implikationer för pedagogisk verksamhet som vi ser utifrån vårt resultat är att om 
pedagogernas erfarenheter och utbildning inom Reggio Emilia skiljer sig åt och detta 
påverkar deras inställning till Reggio Emiliafilosofin och hur ofta de arbetar Reggio 
Emilia – inspirerat, torde detta kunna påverka deras arbete och medföra att de i 
arbetslaget inte är samspelta kring viktiga frågor som rör verksamheten.  
 
Vi har efter studiens genomförande kommit fram till att en jämförande studie, där flera 
förskolor ingår vore intressant att fördjupa oss i. För att få ett bredare resultat och för att 
se ifall pedagogernas tankar skiljer sig åt kring miljöns betydelse för barns lärande och 
utveckling. Under studiens gång har vi även reflekterat över utomhusmiljöns betydelse 
för barnens lärande och utveckling, då pedagoger som deltog i studien lyfte detta.
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Bilaga 1 

 
Intervjumall  
 
1. BAKGRUNDSFRÅGOR 
Vi är väldigt intresserad över att få reda på hur du tänker kring Reggio Emilia och miljön, därför 
behöver vi ställa frågor om din bakgrund i verksamheten.  
 
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för utbildning/utbildningar? 
 
Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 
 
Hur länge har du arbetat med den åldersgruppen som du har idag? 
 
 
2. REGGIO EMILIA – PEDAGOGIKEN/FILOSOFIN 
 
Vad har du för tankar kring Reggio Emilia pedagogiken/filosofin? 
 
Vad tror du det växande intresset för Reggio Emilia- inspirerade förskolor beror på? 
 
Hur tror du att Reggio Emilia- pedagogiken förhåller sig till ”traditionell” pedagogik? 
 
Hur är din syn på barnet? 
 
Hur kan man förstå uttrycket ”miljön som förskolans tredje pedagog”? Hur ser du på detta? 
 
3. INOMHUSMILJÖN 
 
Vilka tankar har du kring inomhusmiljöns utformning på er förskola? 
 
Hur tänker du kring utformandet av den inomhusmiljön? (Med tanke på barnens ålder.) 
 
Hur kan miljöns utformning skiljas sig åt beroende på olika åldersgrupper? Varför? 
 
Hur skulle du säga att utformningen av inomhusmiljön speglar er förskolas pedagogik? 
 
Vad har du som utgångspunkt när inomhusmiljön ska utformas/har utformats? 
 
Vilka eventuella teorier har ni som arbetslag som är styrande för utformningen av 
inomhusmiljön? 
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4. BARNS LÄRANDE 
 
Hur ser du på relationen miljön och barnets lärande? 
 
Hur ser du på materialets betydelse för barnets lärande?( möblering, utsmyckning) 
 
5. EVENTUELLA TILLÄGG 
Har du något mer du vill tillägga om miljön eller Reggio Emilia? 
 
 
 
 
 
 
 
 


