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Syfte:  

Studien syftar till att få kunskap om hur centrala begrepp inom Reggio Emilias filosofi omsätts 
i tanke och handling i tre svenska Reggio Emilia förskolor. Med hjälp av ett fenomenografiskt 
perspektiv vill vi få kunskap om pedagogers uppfattningar kring begreppens innebörd och hur 
de i så fall menar att det inverkar på barn i praktiken.  Det gör vi genom att undersöka hur 
begreppen "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" uttrycks i tanke och 
handling.   
 
Metod: 

Intervjuer, observationer av miljöer, fotografier av miljöer, visuell metod, fenomenografisk 
analysmetod. 

Resultat:  

Det framgår av resultatet att innebörden av begreppet ”det rika barnet” inte diskuterats på de 
förskolor som ingår i studien. Istället har ”det kompetenta barnet” blivit synonymt med 
begreppet och med deras barnsyn. Pedagogens roll handlar till stor del om att erbjuda material 
och miljöer som möter barns behov och intressen. Att barns olikheter ses som en tillgång 
kopplas till de möjligheter miljön erbjuder att utforska. Det är också viktigt att barn tillåts vara 
olika i miljön. Det finns en tro på det självgående barnet som resulterar i att barn visar vägen i 
projekt. Miljön stöttar när barn kan fungera självgående, utan att vara beroende av en vuxen. 
Barns intressen ska återspeglas i miljön, som ändras utifrån deras processer. En tillgänglig och 
tillåtande miljö möjliggör att barn kan agera självständigt och miljön stöttar på så vis 
pedagogerna. En väl förberedd miljö kompenserar närvaron av en pedagog och lockar barn 
genom att vara inspirerande och tilltalande. Att barn ska lära sig något och utvecklas i miljöerna 
har en framåtsyftande funktion. Det anses också att miljön kan bidra till barns möjligheter att 
verka i ett demokratiskt sammanhang.  
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Inledning 
Reggio Emilias filosofi har bidragit till ett paradigmskifte gällande barnsyn som spridit sig över 
världen. Från att barn varit sedda som noviser, eller tomma blad, ses de nu allt oftare som fulla 
av potentialer redan från födseln. Den nya barnsynen innefattar en tro på barnet som rikt utrustat 
med många språk och inneboende förmågor. Ett av Reggio Emilia filosofins kännetecken är 
begreppet ”det rika barnet” vilket fått spridning bland annat genom Loris Malaguzzis dikt om 
att barn föds med hundra språk. De står för en kunskapssyn där kroppen och sinnena behöver 
stimuleras för att barnet ska kunna behålla sina språk. Det verbala språket har fått en särställning 
i dagens samhälle som Reggio Emilias filosofi vänder sig emot, då de värderar alla barns 
uttrycksformer lika mycket. Bland annat har deras bildarbete fått uppmärksamhet, det som 
utmärker deras bildskapande verksamheter är att barn kunnat åstadkomma mer än vad många 
tidigare trott var möjligt genom till exempel detaljerade målningar och möjligheter till många 
uttryckssätt.  
 
Inom Reggio Emilia anses miljön ha så stor betydelse att den fått benämningen som "den tredje 
pedagogen”. En stimulerande miljö där barnen kan utmanas och utvecklas ensamma och i 
samspel med andra anses viktig för barns möjligheter till kommunikation. Genom observation, 
reflektion och dokumentation synliggörs barns tankar, lärprocesser och alster. Filosofin 
kännetecknas av ett demokratiskt förhållningssätt där barns rättigheter att få påverka förskolan 
och samhället är centralt. 
 
Sverige är ett av de länder där Reggio Emilias filosofi har fått störst genomslagskraft. År 1978 
åkte Anna Barsotti tillsammans med Karin Wallin till staden Reggio Emilia i Italien. 
Upplevelserna på förskolorna där inspirerade dem att sprida filosofins tankar till Sverige. De 
tog under 80-talet hit utställningen ”Ett barn har hundra språk” till Moderna muséet i Stockholm 
vilken väckte stor uppmärksamhet. Sedan dess har intresset för Reggio Emilias filosofi spridit 
sig och fortfarande ökar intresset (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Detta ledde även till att Reggio 
Emilia institutet bildades i Stockholm 1992, vilket är ett centrum för inspiration och vägledning 
för alla som vill verka utifrån deras barnsyn. Institutet anordnar kurser och utbildningar i 
Sverige och studieresor till Italien. Det är viktigt att belysa att det inte finns någon Reggio 
Emiliametod att följa, utan det handlar om ett förhållningssätt. Gedin (1995) menar att Reggio 
Emilias filosofi inte kan appliceras direkt in i en svensk kontext. Filosofin kan istället inspirera 
till en barnsyn där barnet ses som rikt och förmöget att skapa sin egen kunskap. Att anamma 
filosofin är inget som bör ske oreflekterat, utan i diskussioner kring barnsyn anser hon att vi 
kan spegla oss i Reggio Emilias filosofi för att utveckla vår egen verksamhet. 
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) tar upp risken med att bärande begrepp kan bli oreflekterade 
sanningar i en pedagogisk verksamhet. Författarna menar att det är viktigt att samtala om 
innebörden av begrepp för att få en samsyn kring vad de egentligen står för. Wallin (1996) 
beskriver samma problematik och vikten av att begrepp reflekteras och diskuteras:  

 
I teorin är det med andra ord lätt att vara enig i att barn är rika och har hundra språk, precis som de 
säger i Reggio Emilia. För att komma till en djupare förståelse måste man tränga genom ordens yta 
och sin egen fernissa (Wallin 1996, s. 107).   

 
Korpi (2010) beskriver hur Reggio Emilias filosofi fått en utbredd position i den svenska 
förskolediskursen, därför anser vi att det är relevant att undersöka hur innebörden av bärande 
begrepp förstås och omsätts i en svensk kontext. Tankar från Reggio Emilias filosofi har under 
många år präglat vår syn på barn i Sverige, vilket påverkat hur vi idag väljer att utbilda 
samhällsmedborgare som tillåts att skapa sin egen kunskap i högre grad än innan (Korpi 2010). 
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Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att bilden av barnet som framkommer i Läroplanen för 
förskolan, är starkt influerat av en barnsyn utifrån Reggio Emilias filosofi.  
 
Reggio Emilias filosofi intresserade oss eftersom vi upplever att många förskolor i Sverige är 
inspirerade i någon grad av deras filosofi. Genom att få fördjupade kunskaper kring hur den 
definieras och tillämpas i en svensk kontext i förskolan kan en bild av filosofins 
genomslagskraft i Sverige träda fram.  Vårt intresse grundar sig i att vi vill komma under ytan 
på verksamma Reggio Emilia förskolor och undersöka innebörden av begrepp förknippade med 
filosofin. Begreppen vi valt att fokusera på är ”Det rika barnet” och ”Miljön som den tredje 
pedagogen”.  

Bakgrund 
Framväxten av Reggio Emilias pedagogiska filosofi startade efter andra världskriget i en liten 
by som heter Cella, någon mil utanför staden Reggio Emilia. Stadens invånare har en tradition, 
sedan medeltiden, att mötas på gator och torg för att dela livet. De är vana vid att dela tankar i 
dialog och diskussioner med varandra. 

Under efterkrigstiden växte en önskan hos lokalbefolkningen att starta en barnomsorg där barn 
fick utvecklas till tänkande människor med rätt att påverka sitt eget lärande. I spåren av kriget 
hade de sett hur farligt det kunde vara när människor gör som de blir tillsagda, utan att tänka 
själva. De opponerade sig mot den katolska kyrkans monopol och auktoritära barnsyn. Genom 
att börja med barnen kunde de se en hoppfull framtid och ett samhälle byggt på en demokratisk 
grund. En ny syn på barnet och barnets lärande växte fram när de ville utmana den rådande 
diskursen kring vem som hade makten över vilken kunskap som ansågs viktig (Dahlberg & 
Åsén, 2005; Gedin, 1995; Wallin, 1996).  

Invånarna i Cella började, med egna medel, bygga förskolor på frivillig basis. 
Lokalbefolkningen bidrog med material och mat. Folkskolläraren Loris Malaguzzi (1920-
1994), hörde talas om det lokala initiativet och blev inspirerad av den framtidstro och 
hängivenhet han mötte där. Malaguzzi deltog aktivt i utvecklingen av daghemmens framväxt 
och hjälpte till med dess pedagogiska utveckling där en ny syn på barnet tog form. Han blev 
känd som Reggio Emilia filosofins främsta förespråkare och blev dessutom en av Italiens första 
psykologer i efterkrigstiden. Malaguzzi fick förtroendet att leda skolorna när de först 1963 blev 
kommunala och den katolska kyrkans monopol på barnomsorg försvann (Dahlberg & Åsén, 
2005; Gedin, 1995; Wallin, 1996).  

I den rörelse som växte fram ses barnen inte längre som tomma kärl som behöver fyllas med 
kunskap beskriver Barsotti (1997), utan synen på barn kännetecknas istället av en tro på barnens 
inre resurser:  

Att verkligen se barn på detta sätt; som aktiva, kompetenta och resursrika individer redan från början, 
med egen lust och kraft att lära, växa och utvecklas – och att dessutom bemöta dem utifrån den synen 
– skulle säkerligen få väldiga konsekvenser på många plan (Barsotti, 1997 s. 21). 

Den samlade bilden av Reggio Emilias grundläggande tankar kring miljön visar att miljön på 
olika sätt är barnens arena. Exempel på det är att det finns lättillgängligt material för barnen 
och att de möbler som finns är i barnens höjd. Miljön används för att utmana barnen och är 
föränderlig utefter de processer barnen befinner sig i. Utformningen av lokalerna i Reggio 
Emilias framväxande förskolor sker tillsammans med arkitekter. Genom speglar, fönster och 
ljussättning skapas kontraster som skärper sinnligheten och ger en vacker, ljus omgivning. Det 
anses viktigt att rummen kommunicerar genom sin utformning och att de på olika sätt möjliggör 
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för kommunikation med både miljön och människorna som vistas i den. Tanken om att mötas 
på torg för att utbyta tankar förverkligas på förskolan genom ett centralt placerat torg kallat 
”piazza”. I ateljén får barnen, med hjälp av ateljeristan, möta många olika material och lära sig 
tekniker för att uppleva sinnlighet och kunna uttrycka fler språk än det verbala (Häikiö 2007).  

 
Bild 1. En ateljé med ett rikt utbud av material i barnens höjd där mobila hyllor skapar rum i rummet. Materialet 
är sorterat och strukturerat. Det som inte är i barnens höjd är synligt på öppna hyllor. 

Bishop (2005) betonar miljöns betydelse för möten, samarbete och kommunikation. Förskolor 
byggda för Reggio Emilias arbetssätt placeras mitt i staden för att kunna vara en del av 
samhället. Alla utrymmen på förskolan anses viktiga och möjliggör olika sätt, för både barn och 
pedagoger, att lära och kommunicera. För att barnen ska utvecklas i miljöerna är det centralt 
med upplevelser i rummet och sinnliga erfarenheter. Utformning och inredning av lokaler 
tillvaratar sinnenas behov i sin utformning. Bishop (2005) ger exempel på att färger, 
transparens, taktila material, dofter, ljud och möjligheter att skapa rum i rummen är väldigt 
viktiga faktorer då en miljö skapas.   
 
Två yrkesgrupper som endast förekommer på Reggio Emilias förskolor är pedagogista och 
ateljerista (Vecchi 2014). Pedagogistan har en samordnande funktion och kan ibland ha ansvar 
för flera förskolors pedagogiska kvalitetsarbete. De har en högre pedagogisk utbildning och i 
sin mer teoretiska roll fördjupar de personalens kunskaper om barnens lärprocesser. Genom att 
förbinda teorier om barns utveckling med praktiken kan deras kompetens vara en värdefull 
tillgång. Vecchi framställer ateljeristan som en förundrans utövare vars uppgift är att erbjuda 
barnen sinnliga upplevelser och estetiska uttryckssätt genom framförallt arbete i ateljén. 
Ateljeristans roll skiljer sig ibland åt mellan Italien och Sverige. I Italien har de ofta bakgrund 
inom bildkonsten och lär sig pedagogiken efter hand i barngruppen och genom utbildningar på 
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förskolan (Vecchi 2014), medan de i vår studie har en bakgrund som förskollärare med en 
vidareutbildning till ateljerista. 

Syfte 
Reggio Emilia filosofin har fått stort genomslag i Sverige, flertalet kommunala förskolor har 
inspirerats av delar av filosofin.  Innebörden av begreppen påverkar den barnsyn som filosofin 
står för och hur pedagogiken omsätts, därför anser vi det relevant att försöka komma under ytan 
på dessa centrala begrepp förknippade med filosofin.  

Syftet med studien är att få kunskap om hur idéer och tankar inom Reggio Emilias filosofi 
uttrycks och omsätts i praktiken i svenska Reggio Emilia förskolor. Studien undersöker 
pedagogers individuella uppfattningar av två bärande begrepp: "det rika barnet" och "miljön 
som den tredje pedagogen". Studien syftar även till att förstå hur den formella barnsynen inom 
Reggio Emilia påverkar pedagogers tankar och handlingar i en svensk kontext och hur de i så 
fall menar att den inverkar på barnen i praktiken. Det gör vi genom att undersöka hur begreppen 
"det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" uttrycks i tanke och handling.  

Frågeställningar 
Frågeställningarna behandlar begreppen ”det rika barnet” och ”miljön som den tredje 
pedagogen”. Vi vill genom frågorna få svar på hur begreppen tolkas och omsätts i en svensk 
kontext. 
 

• Vilka förståelser av "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" finns och 
hur uttrycks de i ord? 
 
• Hur kommer "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" till uttryck i 
praktiken? 

Litteratursökning 
Litteratursökningen till studien började med att litteratur som behandlar begreppen ” det rika 
barnet” och ”miljön som den tredje pedagogen” söktes. Vi letade även litteratur som beskriver 
filosofins framväxt och bakgrund. I första hand ville vi läsa förstahandskällor från ursprunget 
av begreppen samt hitta litteratur som undersöker filosofin från olika perspektiv. En del 
litteratur fanns endast på italienska, internationell litteratur fanns inte alltid att köpa i Sverige 
eller beställa från något bibliotek. Den litteratur vi till slut valde är grundad i en närhet till 
Reggio Emilias filosofi, genom att författarna själva följt arbetet på nära håll under en längre 
tid eller så är den kopplad till ursprungsgestalten Malaguzzi eller hans efterträdare Carlina 
Rinaldi. Böcker som behandlar kvalitativa undersökningar, fenomenografisk teori och metod 
användes för att göra metoddelen och analysen. Studien innehåller avhandlingar, vetenskapliga 
artiklar, filmer från UR och böcker. 

Forskningsöversikt  
Här redogör vi för vad litteraturen säger om begreppen” det rika barnet” och ”miljön som den 
tredje pedagogen”. Den inleds med en historisk tillbakablick över hur barnsynen förändrats 
över tid. Den litteratur som behandlas är till stor del skriven av förgrundsfigurer för filosofin 
som i olika grad inspirerats av Malaguzzis tankar. Vea Vecchi och Carlina Rinaldi har varit 
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Malaguzzis trogna medarbetare från starten av filosofins framväxt och verkar fortfarande i 
Reggio Emilia. Anna Barsotti och Karin Wallin tog filosofins tankar till Sverige och står också 
för en del av litteraturen. Malaguzzi skrev inga egna böcker utan hans föreläsningar är många 
gånger nedskrivna eller exakt återgivna i böcker skrivna av andra. Av det skälet har det inte 
alltid varit möjligt att gå till förstahandskällor, men enligt oss är de ändå tillförlitliga eftersom 
författarna följt Malaguzzi under många år i nära samarbete. Forskningsöversikten innehåller 
två artiklar skrivna av Malaguzzi. 

Barnsyn 
Bilden av barnet förändras över tid och den är påverkad av rådande diskurser kring vad ett barn 
är och på vilket sätt barnet lär. Från att barnet setts som ett tomt blad, ett ”tabula rasa”, som 
behöver fyllas av kunskap av en vuxen har en bild av ett kompetent barn, som lär genom att 
samspela med sin omgivning, vuxit fram (Sommer 2005).  

Maria Montessori (1870-1952), grundare av montessoripedagogiken, opponerade sig mot den 
dåtida synen på barn som noviser och utvecklade, under tidigt 1900-tal, en pedagogisk 
verksamhet i Rom. Hon hade en tro på att barns fostran hade betydelse för det gemensamma 
samhällets framtid. Den pedagogiska idén bygger på att se hela barnet och inte reducera 
undervisningen till att endast handla om intellektuell utveckling, utan att även "sociala, 
emotionella och fysiska" (Ahlqvist, Gustafsson & Gynther 2005, s.149) värden bör utvecklas. 
Det var starten för montessoripedagogiken, som kom med en syn på barnet som ett frö som 
behöver en givande omgivning för att växa. Genom att miljön förbereds noggrant ska barn 
kunna utvecklas och blomma, menade hon. Det kan yttra sig genom att barn självständigt får 
öva färdigheter och träna sina sinnen genom att arbeta med särskilt utformade material. 

Jean Piaget (1896-1980) ansåg istället att barns utveckling kom inifrån barnet självt, där barnet 
kan skapa sin egen kunskap och vara sin egen aktör i en omgivning som är anpassad efter 
barnets förväntade mognad. Hans forskning resulterade i en barnsyn där barns möjlighet till 
utveckling är beroende av ålder (Säljö, 2015). 

Nästan samtida med Montessori och Piaget spreds Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar om att 
barn utvecklas i en sociokulturell kontext. Vygotskij menade att barns utveckling är beroende 
av samspelet med andra, då andras kunskaper i omgivningen kan fungera som ett stöd för ett 
barns inlärning (Bråten, 1998). Han opponerade sig mot Piagets förenklade syn på barn och 
barndom. Vygotskij menade att Piaget inte tog hänsyn till barns uppväxtmiljö och omgivning 
och hur den påverkar barnets utveckling (Säljö, 2015). Han myntade begreppet ”proximal 
utvecklingszon” som handlar om hur barns möjliga kunskapszon kan utvidgas med hjälp av 
stöd från en vuxen, till skillnad från vad som är möjligt för en individ att lära sig på egen hand 
(Bråten 1998). 

Reggio Emilias barnsyn växer fram i kölvattnet av bland annat dessa teorier om barns lärande. 
I en artikel skriven av Malaguzzi ett år före hans död beskriver han hur Reggio Emilias barnsyn 
har kommit längre än att, som Piaget, tänka att barn konstruerar kunskap inifrån sig själva ofta 
lämnade i ensamhet (Malaguzzi & Gandini, 1993). Malaguzzi vänder sig också emot 
Montessoris syn på barn som frön som ska lämnas ifred för att växa i en bra miljö. Filosofin 
utgår istället från en syn på barn som rika och samspelande med miljön och omgivningen 
(Malaguzzi refererad i Barsotti 1997). Reggio Emilias barnsyn kännetecknas av en tro på att 
barnet kan och vill uttrycka sig på många sätt och att de lär i en social kontext. Utformningen 
av miljön ska underlätta barns möjligheter till kommunikation och erbjuder barnet många sätt 
att lära, med alla sinnen och med hela kroppen (Barsotti, 1997).  
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  "Det rika barnet" och Reggio Emilia   
"Det rika barnet" är ett begrepp som används uteslutande inom Reggio Emilia filosofin och är 
ett begrepp som är deras signum. Reggio Emilia institutet (2017) i Stockholm använder följande 
beskrivning av begreppet för att belysa Reggio Emilias barnsyn; ”alla barn föds rika och 
intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen”.  

Malaguzzi har skrivit dikten ”Tvärtom, det är hundra som finns!” (se bilaga 1). Vår tolkning är 
att dikten beskriver hans definition av ”det rika barnet”. Ett utdrag ur dikten lyder: ”Barnet har 
hundra språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att leka och att tala på” […] 
”Ett barn har hundra språk, (och därtill hundra hundra hundra), men berövas nittionio. Skolan 
och kulturen skiljer huvudet från kroppen”(Wallin, 1996 s. 9f). Ett år innan hans död 
sammanfattade han sin syn på barnet på följande sätt: 

In summary, our image of children no longer considers them as isolated and egocentric, does not see 
them only engaged in action with objects, does not emphasize only the cognitive aspects, does not 
belittle feelings or what is not logical […] Instead our image of the child is rich in potential, strong, 
powerful, competent, and most of all, connected to adults and other children (Malaguzzi & Gandini, 
1993) 

Malaguzzi (föreläsning maj 1992, refererad i Dahlberg & Åsén, 2005) tar upp tre sätt att se på 
barn. Det första är ett tomt, sovande och fattigt barn som ska fyllas med kunskap genom att 
memorera och producera utantillkunskaper. Barnet beskrivs som ett oskrivet blad, en tabula 
rasa. Barnet är passivt och är ingenting av egen kraft. Det andra är ett vaket och fattigt barn som 
inte får använda sina resurser för att skapa sin egen kunskap. Det är beroende av att en vuxen 
visar vägen till kunskap och barnet fortsätter därför att vara fattigt. I praktiken innebär det att 
det finns en färdig plan till ett redan innan bestämt mål. Slutligen beskriver Malaguzzi ett rikt 
barn med egna inneboende resurser till att vilja veta och lära sig mer.  

 

Det tredje barnet är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen 
kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, dvs. ett rikt barn. Detta 
barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara en ordningsvakt, 
utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom barnet inte klarar av att 
bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se – en vuxen med stora öron och 
stora ögon, en vuxen att föra dialog med, en vuxen som kan utmana tankarna och som man kan 
överskrida gränserna med (Malaguzzi, föreläsning maj 1992, refererad i Dahlberg & Åsén, 2005, s. 
197). 

Malaguzzi talade ofta om att barn är intelligenta och betonade att de har många olika sätt att 
lösa problem på. Han menade att det var viktigt att barnen utmanas utifrån deras egna sätt att ta 
sig an problem (refererad av Barsotti, Sveriges utbildningsradio 2007). Barsotti (1997) 
beskriver det rika barnet som aktivt och rikt på resurser. Ett rikt barn får förtroendet att ställa 
egna hypoteser och alla vuxna i dess närhet behövs för att barnet ska kunna känna sig 
respekterat och få testa sina hypoteser. Pedagoger inom Reggio Emilia serverar inga färdiga 
lösningar eller sanningar, utan guidar barn till att ställa hypoteser och lösa problem genom 
argumentationer och diskussioner med varandra samt prövande av hypoteser. Om det rika 
barnet ska få behålla sina språk måste även familjer och samhället engageras i barnets 
utveckling, vilket förklarar Reggio Emilia filosofins fokus på föräldrasamverkan och närheten 
till samhället. 
 
Även Wallin (1996) anser att ett rikt barn behöver vuxna som ser, lyssnar och utmanar det. 
”Rika barn behöver rika vuxna" (s. 105) som medforskare att utforska världen tillsammans 
med. Synen på ”det rika barnet” innebär i praktiken att barn erbjuds uppgifter som utmanar 
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barnen och får dem att känna sig viktiga. Att barnet ses som förmöget visar sig också genom 
att pedagogerna ger det förtroende att agera och tänka själv (Wallin, 1996). 
 

Att undervisa, det vill säga att försöka lära ut åt andra – det uppehåller bara den andres passivitet, 
påpekade Malaguzzi. Det är ofta abstrakta ord som barnen inte ens begriper. Undervisning och 
förståelse hänger sällan ihop, betonade han. I stället för att undervisa vill vi utmana barnen att tänka 
själva. Att väcka deras potentiella möjligheter. Och allt detta återupprättar samtidigt värdigheten i 
kunskapssökandet. Barnen får huvudrollen i sitt eget liv. De blir skapare av sina egna regnbågar. Så 
uttryckte sig Loris Malaguzzi med sina stora ord (Wallin 1996, 88). 

 
Reggio Emilia institutet har, i samarbete med Vea Vecchi, givit ut en bok som beskriver Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi. Författarna till boken, Jonstoij och Tolgraven (2001), beskriver 
att ”det rika barnet” föds talande och menar att inom Reggio Emilias filosofi är kommunikation 
centralt för barns utveckling. Därmed bör barns uttryckssätt vara grunden för hur en sådan 
verksamhet utformas. Att födas talande betyder, enligt författarna, att barn föds med många 
olika språk att uttrycka sig på. Barnet behöver både se och erfara olika uttryckssätt för att kunna 
”simma i sin personlighet” (s. 25). Genom att inspirera och erbjuda barnen att använda flera 
olika språk möjliggörs många olika uttryckssätt.  
 
Rinaldi, en av Malaguzzis efterträdare, ger en definition av det rika barnet; ”Rik betyder bärare 
av nyfikenhet. Bärare av förmågan att kunna förundras och häpna. Rik på resurser och 
möjligheter. Barnet är vad mänskligheten skulle kunna vara” (Sveriges utbildningsradio 2015).  
 
Vecchi (2014) beskriver barnens förmåga till empati med sin omvärld genom att de har en 
känslighet och en förundran i sitt samspel med omgivningen. Vi tolkar att hon beskriver det 
rika barnet som ett barn utan vuxna begränsningar, ett barn som gör sin omvärld levande.  

 
För barn är empatin med omgivningen en naturlig bro till förhållandet med miljön och därför en 
oumbärlig grund i relationen till andra. Men denna reduceras och förminskas alltför ofta som en 
form av naiv antropomorfism, en omogen attityd som behöver övervinnas (Vecchi 2014, s. 179). 

 
Hon ger exempel på barns rikt empatiska hållning genom att berätta att ett barn värmer en 
frysande blomma i torra löv och ett annat barn hänger upp lerfåglar i ett träd för att trädet ska 
få sällskap. 

 

”Det kompetenta barnet” 

Begreppet ”det kompetenta barnet” myntades av Dion Sommer, som är professor i 
utvecklingspsykologi, i hans första upplaga av boken ”Barndomspsykologi: utveckling i en 
förändrad värld” utgiven 1997. Boken kom att få stor betydelse inom pedagogisk verksamhet i 
Sverige. Den har bidragit till att synen på barn och barndom utvecklats från en syn på barn som 
noviser som ska fyllas med kunskap till kompetenta medskapare av kunskap (Sommer, 2005). 
Kompetens handlar, enligt Sommer, inte om någon absolut kompetens utan är beroende av 
miljön någon växer upp i, men är också påverkad av en individs ”biologiska program”(s.43). 
Han menar därmed att barns utveckling alltid sker i en kontext. Utvecklingen av barnets 
kompetenser är beroende av vilka möjligheter de erbjuds att utveckla och i vilken mån de 
erbjuds att vara samspelande medskapare. 

Sommer (2005) tar upp tre olika kompetenser som barn utvecklar. Den första kallar han 
”Kompetenser som potentialer” (s. 44), vilket innebär alla möjligheter till utveckling som barn 
har i sig redan från födseln. Den andra kallar han ”Kompetenser som utvecklade förmågor” (s. 
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44) och med detta menas att barnen har lärt sig något, t.ex. lekförmåga eller pincettgrepp. Men 
all kunskap används inte hela tiden och i alla situationer, utan de tas fram vid behov. Här lägger 
Sommer även in sociala, kulturella, emotionella och kognitiva kompetenser. Den tredje 
kompetensen är: ”Kompetenser som utföranden och prestationer” (s. 45), vilket innebär allt 
man kan se att barnen bemästrar. Sommer menar att barns kompetens innebär olika saker 
beroende på vilken definition som används. Ofta menas barns ”inneboende potentiella 
möjligheter” (s. 45) när begreppet ”det kompetenta barnet” används, men Sommer pekar på att 
begreppet innehåller så mycket mer. Att vara kompetent kan vara att ha förmågan att utveckla 
förmågor, att kunna saker, men det kan också vara socialt kompetent, emotionellt kompetent 
o.s.v. 

Sommer (2005) menar att hans begrepp ”det kompetenta barnet” många gånger har använts 
felaktigt, på så sätt att vuxna kan tänka att de kan ta ett steg tillbaka och låta det kompetenta 
barnet agera utan att vuxna behöver leda eller gripa in. Missuppfattningen har lett till att barn 
många gånger fått ta för stort ansvar för sin egen utveckling, menar Sommer, vilket därmed 
minskat pedagogens roll för barnets lärande. Sommer kopplar inte kompetensbegreppet till 
självständighet utan menar att det är felaktigt att göra det. Barn har en grundkompetens men för 
att få merkompetens behövs vuxna som ställer krav och har förväntningar samtidigt som de kan 
”leva sig in i” barnet. 

Även Rinaldi (2015) talar om barnet som kompetent och menar då att barnet, redan som nyfödd, 
är kompetent att ”lära och älska” och redo att interagera med sin omvärld. Ordet kompetent, 
menar hon, brukar vanligtvis användas när man talar om vuxna. Hon menar att uttrycket 
används väldigt medvetet inom Reggio Emilia och hon säger bland annat att barn är kompetenta 
då de i samspel med sin omvärld konstruerar sina identiteter. Barnens kompetens är då beroende 
av vilken blick och vilka förväntningar de möts av. 

"Miljön som den tredje pedagogen" och Reggio Emilia   
Wallin (1996) skriver att tanken om barns hundra språk är central inom Reggio Emilias filosofi. 
Arkitekturen och miljön kring barnen spelar en avgörande roll då tanken om det rika barnet ska 
förverkligas i praktiken. Att ateljén är centralt placerad mitt i förskolan är ett exempel på det. 
Uttrycket "miljön som den tredje pedagogen" kommer från att det var två pedagoger anställda 
i varje barngrupp på Reggio Emilias förskolor och då såg man miljön som den tredje pedagogen. 
(Dahlberg & Åsén, 2005). Gedin (1995) nämner även tolkningen att de tre pedagogerna inom 
Reggio Emilia är pedagogerna, barnen och miljön.  

Miljön som barnens arena 
Häikiö (2007) har skrivit en avhandling, utifrån fältstudier på Reggio Emilia förskolor i Italien, 
Sverige och Finland, där hon bland annat behandlar ”rummet som den tredje pedagogen”. 
Miljön inom Reggio Emilias filosofi kännetecknas av ”en öppenhet, tillgänglighet och insyn, 
där barnens aktiviteter får en central plats” (s. 70). I tamburen möts besökaren av bland annat 
utställningar gjorda av barnen, artiklar och dokumentationer. Den anses vara viktig för att det 
är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Tamburen förbinder övriga rum med 
varandra och står för en öppenhet som präglar hela verksamheten. En annan viktig mötesplats 
är ”piazzan”, som är ett centralt placerat torg på förskolan. Där ska barn kunna träffas och till 
exempel utbyta erfarenheter och åsikter på liknande sätt som de är vana vid från stadens torg. 
Köket är placerat så att barn har insyn och får känna dofter därifrån, barnen får ofta delta i 
aktiviteter förknippade med matlagningen. En plats för sinnlighet, utforskande och möjligheter 
till olika uttryckssätt är ateljén. I ateljén finns en ateljerista som stöttar barnen i deras estetiska 
arbete. Material finns tillgängligt för barnen i deras höjd och ofta erbjuds naturmaterial och 
återvunnet material (Häikiö 2007).  
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Häikiö (2007) beskriver rummet som en pedagogisk tillgång genom att den erbjuder barnen och 
gruppen möjligheter till interaktion och kommunikation mellan barn-barn och barn-vuxna men 
även mellan barn och material i rummet. Processen anses vara det viktiga i sökandet efter 
kunskap och inte slutprodukten. Barnen får träna på att kommunicera och utbyta åsikter för att 
utvecklas tillsammans och för att kunna verka i ett demokratiskt sammanhang. Olikheter anses 
berika diskussioner och argumentationer uppmuntras. Reggio Emilias förhållningssätt syns 
genom att barnens potential speglas i miljöerna. Barnen är ofta åldersindelade på Reggio Emilia 
förskolor, det är för att kunna utmana dem optimalt vad gäller bland annat material och 
tillgänglighet. Att miljön är föränderlig utefter barnens intressen och behov är centralt och en 
av pedagogens huvuduppgifter är att förbereda miljön för att ge barnen bra möjligheter till 
utveckling. Miljön ska få barnet att känna sig kompetent och mer självständigt. Rummen 
utformas så att de inte hämmar barnens utforskande och det är viktigt att miljön upplevs trygg. 
Det finns ofta rum i rummen där till exempel byggnation, konstruktion, skapande och 
utforskande uppmuntras. Miljöerna är stimulerande på olika sätt, ibland genom rum utformade 
för exempelvis sensoriska upplevelser. Det är särskilt viktigt för de små att få utforska material 
och att de får taktila upplevelser med alla sinnen involverade. Sinnliga upplevelser med ljus 
och skuggor erbjuds genom till exempel användning av overheadapparat och ljusbord (Häikiö 
2007).  
 
Sara Folkman (2017) beskriver i sin licentiatavhandling hur pedagogers lyssnande inom Reggio 
Emilia filosofin i Sverige omsätts i praktiken. "Miljön som den tredje pedagogen" ska 
synliggöra barnens tankar utifrån vad pedagogerna har sett och hört att barnen intresserar sig 
för. På så sätt blir miljön meningsfull för barnen och barnens lärande kan fördjupas. Folkman 
belyser att observation och reflektion alltid är präglad av vem som lyssnar och vem som tolkar. 
Det finns därmed en risk, menar hon, att det inte är barnets röst som hörs utan pedagogens 
tolkning av barns processer. Pedagogerna riskerar att rikta barnens blick mot något och måste 
också göra ett urval av barnens intressen så att det passar in i pågående projekt då de observerar. 
De barn som tar mest plats tenderar att få sina intressen tillgodosedda oftare än andra. 
 

Pedagogerna beskriver själva en verksamhet som formuleras utifrån barns intressen, där 
barns röster ges utrymme och blir lyssnade till. Frågan är i vilken mån man i den 
”pedagogik som talar med barnens röst” har tagit reda på vad barnen har att säga (s.152). 

 
Folkman (2017) frågar sig även ”hur barnets hundra språk och hundra sätt att förstå påverkas 
då deras görande/lärande ideligen betraktas, benämns och bestäms” (s.60f). Hennes 
intervjusvar, utifrån intervjuer av både pedagoger och barn, pekar på att barnen ska fungera 
självständigt i miljöerna utan hjälp och omsorg från pedagoger. Det kompetenta barnet lyfts 
fram i intervjuerna och beskrivs, likt det självgående barnet, som någon som kan klara sig själv.  

En miljö som talar 
Gedin (1995) beskriver miljön som en plats där barnet kan kommunicera, leka och skapa 
kunskap. Genom att utforska miljön ska barnet kunna vara i dialog med rummet. 
Dokumentation, barnens alster och fotografier talar till betraktaren och utgör en viktig del i 
förverkligandet av rummet som den tredje pedagogen, menar hon. 
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) förklarar att miljön på förskolan Diana, i stadsparken i staden 
Reggio Emilia, kommunicerar på olika sätt. Väggarna talar sitt språk bland annat genom 
dokumentation. De specialdesignade möblerna som inbjuder till lek ska både vara vackra och  
funktionella för barnen. Exempel på uttänkta möbler för miljön är spegelkaleidoskopet, (se 
bilaga 5), där barnen kan göra visuella upptäckter, utklädningsrummet med låga svängda väggar 
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som skapar rum i rummen samt låga bord i barnens höjd. Det finns också en transparens i 
arkitekturen som kan tolkas som ett uttryck för Reggio Emilias grundläggande förhållningssätt. 
Förskolan beskrivs som en mötesplats där en central tanke är att människor alltid verkar 
tillsammans med andra. Författarna betonar att miljön och arkitekturen sänder tydliga signaler 
till barnen; ”det här är en plats där man kan undersöka, tänka, prova, skapa, presentera hypoteser 
och lära på många, många olika sätt” (s. 61). Ljus och sinnlighet har en stor betydelse i 
utformningen av miljön. Ljuset kan locka till undersökningar ur olika perspektiv, till exempel 
genom skuggspel. För att barnen ska lockas att upptäcka med alla sina sinnen finns sådant i 
miljön som doftar, känns och låter. I ett projekt är det viktigt att alla sinnen involveras. Sinnliga 
miljöer skapas också med multimediala hjälpmedel så att barnen kan agera i en interaktiv miljö. 
Ateljén är en plats där barnen ges möjlighet att uttrycka många olika språk, materialet där är 
inbjudande och lättillgängligt för barnen (Jonstoij och Tolgraven, 2001).  
 
Vecchi (2014) ger miljön en större betydelse än att det endast är en plats för lärande, utforskande 
och sinnlighet. Hon betonar att barnet behöver en vacker omgivning och estetiska upplevelser 
för att må bra. Barnen kan få en djupare estetisk förståelse genom att själva interagera i en miljö 
rik på material, menar hon, vilket kan ge möjligheter till uttryck med många språk. Det estetiska 
arbetssättet beskriver hon med ord som "omsorg och uppmärksamhet på det man gör" (s. 30), 
nyfikenhet och förundran. Hon betonar vikten av kvalitet vad gäller tid för att kunna gå på 
djupet med projekt, men även att miljö och material är av god kvalitet.  

Möjligheternas miljö 
Edwards, Gandini och Forman (1993) tydliggör hur miljön kan hjälpa barn att få uttrycka sina 
hundra olika språk. Barns språk innefattar förutom det verbala språket även estetiska 
uttryckssätt. Exempel på detta är att barnen får röra sig till musik och i drama, får teckna, måla 
och skapa kollage och skuggspel samt konstruera och skulptera. Reggio Emilia förskolor visar, 
enligt dem, förvånande exempel på att barn där utvecklar kreativa förmågor och kunskap om 
symboliskt gestaltande med olika språk involverade. Gandini (1993) menar att "miljön som den 
tredje pedagogen” ska utbilda barnen tillsammans med pedagogerna. För att miljön ska möta 
barnens behov och fungera som en pedagog krävs det att den är föränderlig. Miljön skapas och 
omskapas, hela tiden, av barn och pedagoger för att möta barnen i deras utveckling och därmed 
tillåts barnen ha huvudrollen i sitt eget kunskapande. 
 
”Vi skapar rummet och rummet skapar oss” uttrycker Carlina Rinaldi, som är en av de första 
pedagogistorna i Reggio Emilia och en av Malaguzzis efterträdare (refererad i Dahlberg & 
Åsén, 2005, s. 202). Synen på ”det rika barnet” påverkar miljöns utformning menar hon, den 
skapade miljön kommunicerar något till den som vistas i miljön. Med hjälp av miljön 
möjliggörs meningsfulla sammanhang att skapa sin egen kunskap. Rummets utformning 
speglar därmed pedagogens barnsyn och vilka barn som kan bli till där. Ett aktivt utforskande 
och lärande förutsätter att barnen får möjlighet att tänka, känna och handla i en inspirerande 
miljö. En av pedagogens huvuduppgifter är att planera och skapa utmanande miljöer att 
utforska, ambitionen är att stödja barn och pedagoger i deras utforskande och lärandeprocesser. 
Syftet är bland annat att stimulera barnens intressen och där fyller ateljén en viktig funktion 
(Dahlberg & Åsén, 2005). 
 
Malaguzzi (1993) säger att ju större vidd av möjligheter vi erbjuder barn, desto intensivare blir 
deras motivation och deras erfarenheter så mycket rikare. Han anser att barn behöver mötas av 
en mångfald material och lärandesituationer. De typer av situationer vi erbjuder och till vilken 
grad de är strukturerade påverkar också barnets möjligheter till lärande. Barnet behöver 
möjligheter till rikt material, kunna kombinera material och få interagera med ting, kamrater 
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och vuxna. Miljön bör erbjuda barnen att få röra sig fritt och interagera självständigt med 
omgivningen. När barn tillåts vara författare och uppfinnare, och när de upplever hur roligt det 
är att undersöka, exploderar deras motivation, menar Malaguzzi. Barndomen präglas av 
förväntningar och det är viktigt att pedagoger tar vara på barns förväntningar. Genom att beröva 
barn möjligheter att bli hänförda kan en del av barndomens möjligheter gå förlorade.  
 
Genom att barn tillåts ha fri tillgång till material kan de agera självständigt, observerar 
Griebling (2011) i en studie utförd på en Reggio Emilia inspirerad skola. Ofärdigt material ger 
barnen bra förutsättningar för att kunna lösa problem på olika sätt och tillåter dem att vara 
kreativa. Han konstaterar att med ett sådant arbetssätt kan barn tillåtas att ha makt över sitt eget 
lärande och kopplar det till barns tilltro till sin egen förmåga. 

Sammanfattning  
Reggio Emilias barnsyn står för att barn, i motsats till fattiga och utelämnade till sin egen 
utveckling, är förmögna och samspelande med sin omgivning. Ett barn är rikt utrustat med 
hundra språk, men berövas många av dem om språken inte får näring. Malaguzzi betonar 
vuxennärvarons och omgivningens betydelse för det rika barnet. Innebörden av ”det 
kompetenta” barnet handlar enligt Sommer om allt från att ha möjlighet till att utveckla 
förmågor till att bemästra förmågor. Sommer anser att begreppet misstolkats, då barn lämnats 
ensamma att ta ett för stort ansvar för sin egen utveckling. Barn har en grundkompetens men 
för att få merkompetens behövs vuxna som ställer krav och har förväntningar. 
 
Barns rikedom handlar om deras förundran och nyfikenhet. Kanske kan man säga att i 
rikedomen ligger barns förväntningar och förhållningssätt till livet. I kompetensen ligger 
snarare möjligheter till utveckling. Alla barn föds rika oberoende av kontext, men kompetens 
är beroende av den omgivning som möter barnet. Kompetens är ett begrepp som är lätt att 
applicera på vuxna vilket en inre rikedom inte är på samma sätt. ”Det rika barnet” har allt som 
vi vuxna önskar att vi fortfarande hade kvar. Det är inte kompetens som vuxna saknar, snarare 
barns förmåga att förundras och vara nyfikna. 
 
Miljön beskrivs som barns arena, där barnen får använda sina språk. En möjligheternas miljö 
som talar om för barnet att de har huvudrollen för sitt kunskapande. Genom en tillgänglig miljö, 
men inspirerande material i barnens höjd, tillåts barn att utforska med alla sinnen. Miljön är 
föränderlig, utifrån barns intressen. Frågan är vems intressen som tillmötesgås. 

Teoretiskt perspektiv 
Marton och Booth (2000) beskriver att den fenomenografiska teorin används för att ta reda på 
innebörden av ett fenomen och hur det upplevs och erfars av andra. Den söker inga svar eller 
sanningar, utan det är en variation av uppfattningar som ligger till grund för analysen. Vi 
utgår från att pedagoger inom Reggio Emilias filosofi har erfarenhet av de två begrepp vår 
studie undersöker, eftersom de är centrala i deras verksamhet. Marton och Booth (2000) 
beskriver att en fenomenograf tar, vad de kallar, ett andra ordningens perspektiv. Ett första 
ordningens perspektiv innebär att utgå från egna erfarenheter av fenomenet. Att ta ett andra 
ordningens perspektiv handlar istället om att bortse från sin egen kunskap och förförståelse 
och undersöka andra människors erfarenheter. I vårt fall intar vi ett andra ordningens 
perspektiv då vi är intresserade av pedagogernas uppfattningar om begreppen i fråga.  

Ference Marton, en av grundarna av den fenomenografiska teorin, beskriver fenomen som en 
samlad bild av olika sätt att erfara något. En fenomenografisk studie utgår från individers 
förståelser av något och det är variationen av hur ett fenomen beskrivs som är intressant. Det 
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är analysen av skillnaderna i olika sätt att erfara något som är målet med en sådan studie och 
som också utgör resultatet av den (Marton & Booth 2000). Studien behandlar individuella 
förståelser av ”det rika barnet” och ”miljön som den tredje pedagogen”. I fenomenografiska 
studier i pedagogiska sammanhang är innebörden av ett fenomen det som är relevant för 
studien. Hur ett fenomen uppfattas av människor omsätts i deras handlingar, menar Marton 
och Booth (2000), därför är vår förhoppning att studien också ger svar på hur förståelsen av 
begreppen visar sig i praktiken.  

Perspektivet utgår från att det finns olika sätt att uppleva fenomen och att den upplevelsen är 
personlig. Att individer uppfattar fenomen på kvalitativt olika sätt beror på att olika 
erfarenheter ligger till grund för deras förståelse. Det är endast möjligt att samspela med 
omvärlden utifrån vad individen själv tidigare har erfarit. Hur någon erfar något kan inte 
begränsas, eftersom upplevelsen av ett fenomen varierar mellan individer och inom individen. 
Individuella skildringar kan sedan ligga till grund för en analys där det är möjligt att vaska 
fram det centrala i beskrivningarna (Marton & Booth 2000).  

 
Inom fenomenografin betraktas individer som bärare av skilda sätt att erfara ett fenomen, 
och som bärare av fragment av skiftande sätt att erfara detta fenomen. Den beskrivning vi 
når fram till är en beskrivning av variationen, en beskrivning på en kollektiv nivå, och i det 
avseendet framträder inga enskilda röster. Dessutom är det en avskalad beskrivning, 
eftersom vi tar fasta på strukturen och den viktigaste innebörden av de olika sätten att erfara 
fenomenet, och inte de enskilda världarnas specifika nyanser, lukter och färger (Marton & 
Booth, 2000, s. 150). 

 
Ett fenomen upplevs eventuellt inte likadant varje gång, menar Marton och Booth (2000). Två 
individer som upplever samma fenomen kan ändå uppfatta fenomenet på olika sätt och ta skilda 
erfarenheter med sig. Samtidigt går det inte att få en fullständig bild av hur någon uppfattar ett 
fenomen, då svaren alltid är påverkade av erfarenheter och bakomliggande, medvetna eller 
omedvetna syften. Därför behövs också en medvetenhet om risken att de pedagoger som 
medverkar i studien presenterar en önskebild i sin beskrivning av de två begreppen. Marton 
menar att det kan finnas normer som påverkar pedagogers svar. ”Pedagogiskt sett är det rimligt 
att anta att det finns en norm, ett specifikt sätt att erfara ett fenomen som är att föredra framför 
andra, och som det pedagogiska arbetet är avsett att utveckla” (Marton & Booth 2000, s. 164). 
 
Fenomenografin utgår från att människor upplever och förstår sin omvärld olika, d.v.s. att det 
finns nyanser i hur man uppfattar fenomen. Att det finns en variation i hur människor upplever 
fenomen är centralt inom utvecklingspedagogiken, som är en utveckling av den 
fenomenografiska forskningsansatsen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014).  

Metod  
En kvalitativ studie kännetecknas av en önskan att nå en djupare kunskap inom ett område. Det 
är en studie där ett mindre antal individer deltar och variationen av individuella beskrivningar 
är underlag för analys. Forskningen syftar till att få förståelse för något, snarare än att hitta 
sanningar. Ordet förståelse rymmer en insikt om att allt inte kan förklaras i generella ordalag. 
Metoder för att samla in data inom kvalitativa studier är exempelvis intervju, fokussamtal, 
observation och videoupptagning (Kroksmark 2014). I följande kapitel kommer vi att redogöra 
för val av metod, hur urvalet gått till, genomförande av studien, forskningsetiska 
ställningstaganden, analysmetod och metoddiskussion. 
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Metodval  
Vår studie har ett fenomenografiskt perspektiv, vilket är en metod för att analysera tankar om 
fenomen. Genom användningen av en fenomenografisk metod kan det bli möjligt att 
sammanställa data på ett sätt så att en bild framträder av innebörden av ett fenomen (Kroksmak 
2014). Eftersom vi vill komma bakom innebörden av begrepp valde vi att genomföra enskilda, 
semistrukturerade intervjuer. Innan intervjuerna fotograferade vi miljöerna och i samband med 
det observerade vi de olika rummens utformning.  

Intervju  
Vi väljer semistrukturerade intervjuer som Justesen och Mik-Meyer (2011) anser är en bra 
metod att använda när intervjupersonerna ska reflektera kring samma frågor. Det innebär att 
intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att få tillräckligt uttömmande svar på 
frågorna. Gillham (2005) menar att den semistrukturerade intervjun är ett sätt att få balans 
mellan struktur och flexibilitet i samtalet. Detta menar han ger en bra kvalité på insamlad data. 
Frågorna är ställda inom ett begränsat tema, vilket kan generera svar som går att sortera in i 
kategorier (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Justesen och Mik-Meyer (2011) förespråkar att ha en intervjuguide som grund för samtalet. 
Den innehåller de olika teman som sedan ska behandlas under intervjun. Författarna menar även 
att det är viktigt att ta med upplysningar som kön, ålder, utbildningsnivå och år i yrket. Detta 
för att kunna värdera insamlat material i analysen. Våra frågeställningar utgör grunden för 
intervjuguiden, och intervjufrågorna syftar till att ge svar på studiens forskarfrågor. 

Vi väljer att spela in intervjuerna med diktafon för att kunna gå tillbaka i materialet och lyssna 
igen på hur något sägs och för att kunna transkribera dem för analysen. Trost (1997) skriver att 
ljudinspelning underlättar för intervjuaren att fokusera på att ställa frågorna och att lyssna på 
svaren, till skillnad från att behöva anteckna under tiden.  

 

Fotografering  
Johansson & Svedner (2001) anser att det är en bra metod att utgå från någon form av 
dokumentation, t.ex. foto eller film, vid intervjutillfället för att respondenten ska kunna ha något 
att associera kring. Därför valde vi att fotografera miljöer i de olika förskolorna innan 
intervjuerna för att kunna samtala kring dem vid intervjuerna. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2014) betonar att det är viktigt att intervjupersoner tillåts återge sina 
erfarenheter på ett sådant sätt att utrymme ges till egna reflektioner och funderingar. 
Fotografierna fungerade som ett underlag för lite friare, mer reflekterande samtal, under 
intervjuerna (se bilaga 5).  

Visuella metoder beskrivs av Thelander (2014) som ett bra hjälpmedel under en intervju då hon 
menar att bilder kan hjälpa intervjupersonen att ge en fördjupad beskrivning av något. 
Fotografier ”gör det lättare att tala om obekanta fenomen samtidigt som de underlättar att tala 
om det bekanta, vardagliga och förgivettagna” (s. 64). Bilder kan fungera som ett stöd vilket 
möjliggör för intervjupersonen att kunna stanna upp och reflektera utan att eventuell tystnad 
stör. Metoden har fått kritik eftersom det är forskaren som väljer ut bilderna i förväg och därmed 
riskerar att påverka de intervjusvar som genereras. 

Urval  
Vårt urval av förskolor styrdes av att valda förskolor arbetar uttalat enligt Reggio Emilias 
filosofi och att de har både ateljerista och pedagogista anställda. Urvalet av intervjupersoner är 
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baserat på att respondenterna tillhör yrkeskategorierna förskollärare, ateljerista och 
pedagogista. Vi bedömer det relevant att intervjua varje individ enskilt för att få en bredare bild 
av begreppens betydelse för de enskilda individerna och hur de ser att de omsätts i praktiken. 
Tre Reggio Emilia förskolor valdes ut som är byggda för sitt syfte enligt Reggio Emilia 
filosofin. Förskolorna har inget samarbete och är inte nära varandra geografiskt. Vi genomförde 
totalt nio intervjuer. 

Tabell 1: Presentation av pedagoger 

Pedagog Utbildning Antal år som 
förskollärare 

Längd intervju 

Sandra Pedagogista 10 år 42 minuter 

Anna Pedagogista 32 år 25 minuter 

Petra Förskollärare 9 år 31 minuter 

Rebecca Ateljerista 25 år 33 minuter 

Lisa Förskollärare 15 år 28 minuter 

Therese Förskollärare 11 år 19 minuter 

Ulrika Förskollärare 7 år 30 minuter 

Katarina Ateljerista 7 år 31 minuter 

Ida Pedagogista 17 år 31 minuter 

 

Samtliga förskolor och namn på pedagoger är fingerade (se tabell 1). Studien innehåller inga 
bortfall. En av de intervjuade är både pedagogista och ateljerista. För att undvika utpekande 
av någon väljer vi att benämna henne som pedagogista eftersom vi uppfattade att det var 
hennes huvudsakliga arbetsroll. För en närmare beskrivning av pedagogista och ateljerista se 
under rubriken ”Bakgrund”. 

Genomförande  
Studien inleddes med noggrann förberedelse då vi bland annat läste tidigare forskning och 
metodböcker som behandlar den kvalitativa intervjuns möjligheter och begränsningar. I god tid 
innan intervjuerna skickade vi ett missivbrev till intervjupersonerna (se Bilaga 2). Missivbrevet 
innehåller information om studiens syfte och beskriver de forskningsetiska riktlinjer vi följer 
(se under rubriken forskningsetiska ställningstaganden). 
 
Ett förpilottest genomfördes på en yrkesverksam förskollärare på en Reggio Emilia inspirerad 
förskola, vilket Gillham (2005) rekommenderar. Hen fick svara på våra intervjufrågor via mejl 
och ge respons på frågorna. Syftet med det var att se hur frågorna tolkades och vilka svar de 
kunde generera. Hens respons gjorde att vi uttryckte oss något enklare och tydligare vid 
intervjutillfället. Den slutliga intervjuguiden finns i bilaga 3. 
 

Gillham (2005) beskriver intervjuns kärna vilket Justesen och Mik Meyer (2011) sammanfattar 
i tre faser. Vi valde att följa de tre faserna under våra intervjuer. Den första fasen innebär att 
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före intervjun ge information om syfte, organisation av intervjun och beräknad tidsåtgång för 
intervjun. I den andra fasen genomförs intervjun, den inleds med att frågorna inramas i ett 
sammanhang. Vikt bör läggas vid att ge intervjupersonen tid att svara på frågorna, att ta pauser 
och invänta svar. Omformulering av frågor samt delfrågor kan vara nödvändigt om svar dröjer 
eller blir för kortfattade, intervjuaren bör då tänka på att inte ställa ledande frågor och att 
uppträda lugnt och intresserat. I den sista fasen är det bra att signalera att vi närmar oss slutet 
av intervjun. Det är viktigt att kontrollera att svar på frågorna framkommit och fråga 
intervjupersonen om det är något intervjupersonen vill komplettera med. Att använda inledande 
intervjuer som pilottestintervjuer menar Justesen och Mik-Meyer (2011) kan vara en bra metod 
för att kvalitetstesta sina frågor, därför avslutade vi våra första intervjuer med att ställa några 
frågor om intervjufrågorna. De belyser också vikten av att vara medveten om sin egen 
eventuella påverkan på intervjusvaren. Faktorer som kan påverka är, enligt dem, bland annat 
ålder, kön och utbildning. 

Johansson och Svedner (2001) skriver att det är viktigt att lyssna på respondenten under 
intervjun för att kunna ställa rätt följdfråga, så att man får svar på sina frågor och respondenten 
ges tillfälle att svara uttömligt. Det är viktigt att ställa rätt frågor och att de inte är vinklade för 
att vi letar efter ett visst svar. Det är vanligt att intervjuaren inte lyssnar tillräckligt på de svar 
respondenten ger, utan istället förbereder sig på nästa fråga. Av denna anledning ansåg vi att 
det var bra att vara två intervjuare vi varje tillfälle. En av oss skötte intervjufrågor och den andra 
noterade om eventuella följdfrågor var nödvändiga. Vi valde att ställa följdfrågor för att ibland 
få mer uttömmande svar från intervjupersonerna, bland annat med hjälp av fotografier. Det 
resulterade i att vi ibland ställde olika följdfrågor.  

Intervjuerna transkriberades i sin helhet kort efter, oftast samma dag, som intervjun skett. Under 
tiden vi transkriberade intervjuerna förde vi anteckningar med reflektioner. Dahlgren och 
Johansson (2009) menar att det är nödvändigt att spela in fenomenografiska intervjuer för att 
sedan skriva ut intervjuerna ordagrant. Detta görs för att kunna göra en fördjupad analys i ett 
senare skede.  

Forskningsetiska ställningstaganden  
Vår studie följer vetenskapsrådets fyra principer (Vetenskapsrådet, 2002). De beskriver 
forskningsetiska riktlinjer vid forskning gällande humaniora och samhällsvetenskap. 
Informationskravet handlar om att informanten ska bli upplyst om studien och dess syfte. De 
ska få information om att det är frivilligt att delta, samt rättigheten att avbryta sin medverkan 
under studiens gång om de så önskar. Informationskravet uppfylldes av det missivbrev (se 
Bilaga 2) vi skickade per e-post innan intervjun. För att säkerställa att informanterna läst 
informationen bad vi dem ge sitt samtycke genom att svara på mejlet. Därmed uppfyllde vi 
samtyckeskravet, som innebär att uppgiftslämnare på något sätt lämnar sitt samtycke till att 
delta i en studie. Vi informerade också muntligen, innan intervjuerna började, om studien och 
bad återigen om deras samtycke att delta. Konfidentialitetskravet betyder att allt material 
förvaras och behandlas konfidentiellt. Det uppfylls genom att alla namn och förskolor är 
fingerade och allt material förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem. Det insamlade 
materialet kommer också att raderas efter att studien är färdig. Den fjärde principen handlar om 
nyttjandekravet och innebär att insamlat material endast får användas i vår studie. 

Analys 
I vårt analysarbete hade vi hjälp av Dahlgren och Johanssons (2009) sju steg för dataanalys. 
Deras sju steg innefattar; "att bekanta sig med materialet", "kondensation", "jämförelse", 
"gruppering", "artikulera kategorierna", "namnge kategorierna", "kontrastiv fas", (s.127ff).  Vår 
analys innehåller alla sju steg men skulle kunna reduceras till tre steg. Det första steget handlar 
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om att bekanta sig med materialet för att sedan kondensera det och jämföra likheter och 
olikheter i intervjusvaren. Vi markerade i texten sådant som vi bedömde relevant för att lära 
känna materialet och för att kunna kondensera materialet. När vi kondenserade materialet 
sorterades svaren efter yrkeskategorier och delar som inte svarade på våra frågeställningar togs 
bort. Dahlgren och Johansson (2009) menar att i den här fasen ska du få fram en "kort men 
likväl representativ bild av hela dialogen kring det intervjuade fenomenet" (s.128). I den andra 
fasen grupperades svaren i kategorier som namngavs för att kunna redovisa resultatet, här 
bestämdes preliminära rubriker för resultatredovisningen. I den slutliga fasen använde vi oss av 
de preliminära rubrikerna för att se hur de olika yrkeskategorierna uttryckte sig om begreppens 
innebörd. Vi letade då efter variationer, likheter och skillnader kring beskrivningar av 
begreppen "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen", vilket Dahlgren och 
Johansson (2009) uppmanar till. När vi lärde känna materialet och plockade ut nyckelcitat 
framkom återkommande beskrivande ord i intervjuerna. Dessa användes för att söka i materialet 
för att se deras frekvens och fördelning mellan yrkesgrupper under intervjuerna. 
 
Marton och Booths (2000) definition av fenomenografi är att forskaren vill ta reda på hur andra 
människor erfar något. Forskarens roll är att försöka förstå hur någon annan tänker kring ett 
fenomen och inte väga in sina egna tankar och erfarenheter. Dessa kan istället användas för att 
sätta ljus på andras sätt att erfara något. Variationen av uppfattningar av ett fenomen uttrycks 
och tydliggörs genom att de delas in i kategorier. Kategorierna ska vara relaterade till fenomenet 
som undersöks och ha en inbördes relation. För att få fram en bild av variationen av ett fenomen 
bör antalet kategorier vara få (Marton & Booth, 2000).  

Metoddiskussion  
För att undersöka innebörden av begrepp i en pedagogisk praktik kan semistrukturerade 
intervjuer fungera väl och är också en metod som ger ett bra underlag för en fenomenografisk 
analys. Dock tror vi att en kombination med observation av barn och pedagoger hade gett oss 
ett bättre underlag för analysen. På så sätt finns möjlighet att se om tanke och handling stämmer 
överens. Studien kunde med fördel inledas med att göra observationer för att på så sätt ge 
underlag för diskussion under intervjuerna. Nu valde vi istället att fotografera miljöerna och 
samtala kring dem. 
 
Analysarbetet hade underlättats om alla intervjupersoner fått samma följdfrågor. Följdfrågorna 
fick ofta intervjupersonerna att prata mer, men dess ibland olika formulering och fördelning 
gjorde analysarbetet svårare för oss. Det är viktigt att intervjupersonerna svarar på frågorna och 
det är viktigt att ha frågeställningarna i åtanke under intervjuerna hela tiden. Vi märkte vid 
transkriberingen att vi inte alltid fått svar på våra frågor, men hittade ibland svaren längre fram 
i materialet. Kortare intervjuer underlättar analysarbetet, men en fördel med våra ofta 
halvtimmeslånga intervjuer är att det gav ett rikt material.  

Tillförlitlighet 
Marton och Booth (2000) belyser att ett fenomens innebörd inte kan fångas fullständigt 
eftersom svaren är påverkade av både erfarenheter och syften. De menar att ett resultat utifrån 
en fenomenografisk studie är svårt att generalisera, däremot kan hävdas att resultatet kan visa 
den erfarna variationen för just de människor som deltar i studien. Andra kvalitativa metoder 
hade, enligt oss, inte visat nyanser av variationen i uppfattningen av begreppen lika bra som 
intervjun gör. Vår studie är en tvärsnittsstudie och vi får veta vad intervjupersonerna tänker om 
de tillfrågade begreppen, här och nu. Vi gör därför inga anspråk på att kunna generalisera 
resultatet av studien.  
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En studie har god reliabilitet om den går att utföra fler gånger med samma resultat (Barmark & 
Djurfeldt, 2016). Det som går att bedöma utifrån intervjuerna är utifall undersökningen är 
likvärdigt utförd, vid varje tillfälle. Vi använde en intervjuguide för att säkerställa att 
intervjupersonerna fick samma frågor och genom att ställa följdfrågor fick vi mer uttömmande 
svar. Trots olikheter i följdfrågor och skillnader i svaren bedömer vi att samtliga intervjuer gett 
svar på forskarfrågorna. En pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågorna var 
lättbegripliga och om de gav tillräckliga svar på frågeställningarna. En pilotintervju är något 
som kan öka reliabiliteteten (Barmark & Djurfeldt, 2016). 

Resultat  
Studien undersöker hur idéer och tankar inom Reggio Emilias filosofi uttrycks och omsätts i 
praktiken i svenska Reggio Emilia förskolor. Studien syftar till att förstå hur barnsynen inom 
Reggio Emilia påverkar pedagogers tankar och handlingar i en svensk kontext och hur det i sin 
tur inverkar på barnen i praktiken. Det gjordes genom att undersöka hur begreppen "det rika 
barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" processas i tanke och handling. Studien grundas 
på följande frågeställningar: 
 

• Vilka förståelser av "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" finns och 
 hur uttrycks de i ord? 
 
• Hur kommer "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" till uttryck i 
 praktiken? 
 

Resultatet på de båda frågeställningarna redovisas utifrån individuella och kollektiva 
förståelser av begreppen. Många av intervjusvaren ger också en bild av hur innebörden av 
begreppen uttrycks i praktiken. 

 

Förståelser av begreppet “det rika barnet” 
Det framgår av analysen att intervjusvaren kunde delas in, och sammanfattas, i följande 
rubriker: Det kompetenta barnet, Olikheter som en tillgång och Tron på det självgående 
barnet. 

Det kompetenta barnet 
I första intervjufrågan ombads intervjupersonerna att förklara begreppet "det rika barnet" för 
någon som inte vet vad det innebär. Intervjusvaren visar att begreppet ”det rika barnet” inte 
användes på någon av förskolorna. Åtta av nio intervjupersoner använde istället begreppet ”det 
kompetenta barnet” och den kollektiva uppfattningen var att det ansågs vara synonymt med 
"det rika barnet". 

Sen kanske vi inte har använt det begreppet ”rikt barn” utan vi använder ”ett kompetent barn” Men 
jag tänker att man kan ställa dem som motsvarande (Petra, förskollärare). 

Vi har inte pratat om det begreppet "som ett rikt barn", det har vi inte gjort. Men vi har ju pratat 
barnsyn, det gör vi ju, men inte utifrån det begreppet (Lisa, förskollärare). 

Våra intervjusvar visar tydligt att begreppet "det rika barnet" inte är reflekterat och diskuterat 
bland personalen i någon av yrkeskategorierna.  

Alltså "det rika barnet" 'är inte ett begrepp som vi har diskuterat. Så att där är det väldigt svårt att 
svara eftersom jag inte har varit i dialog med de andra just kring det begreppet (Sandra, pedagogista). 
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Samtliga yrkeskategorier tycker att det är viktigt med diskussioner kring barnsyn så att alla har 
en gemensam grund på arbetsplatsen. Den kollektiva uppfattningen var att de hade en 
gemensam, överenskommen barnsyn, men inte utifrån en samsyn kring "det rika barnet". Att 
”det rika barnet” inte är reflekterat och diskuterat verkar få till följd att det finns många 
individuella förståelser av begreppet och en osäkerhet kring dess innebörd. Intervjusvaren visar 
att de återkommande talar om barnsynen och upplever att de på så sätt har en gemensam 
barnsyn, men flera pedagoger uttryckte att begreppet "det rika barnet" borde diskuteras på 
arbetsplatsen. Vår tolkning av deras svar är att de, utifrån pedagogiska diskussioner, är överens 
om en gemensam barnsyn som handlar om pedagogens förhållningssätt, barns ”inneboende 
kraft” och ömsesidigt förtroende mellan vuxen och barn.  

Intervjupersonerna hade svårt att sätta ord på innebörden av begreppet "det rika barnet". Vi 
upplevde att de ofta gav ett inövat svar av något som beskriver uppfattningar av "det kompetenta 
barnet" då vi efterfrågade en beskrivning av "det rika barnet". Det förekom ofta beskrivningar 
om barns inneboende drivkraft och kapacitet. 

Men det som jag skulle säga är specifikt för Reggio är ju att man tror att alla barn har en inneboende 
drivkraft att vilja någonting, att lära sig någonting, att vilja uttrycka sig och vilja vara en del av 
någonting som är större. Så skulle jag nog vilja uttrycka det (Ulrika, förskollärare). 

Det rika barnet det är för mig ett barn som har full kapacitet och klarar det mesta (Ida, pedagogista). 

Pedagogistorna uttrycker att barn har "inneboende möjligheter till utveckling" (Sandra), att " 
inte se barnets brister" (Anna) och att barn har "full kapacitet och klarar det mesta" (Ida). 
Ateljeristorna använder "inneboende kraft" (Rebecca) och även att "det är ett förhållningssätt, 
att man inte alltid ser barnen som man säger, som en flaska som man ska fylla på någonting" 
(Katarina).  

I vår analys såg vi skillnader i vilka beskrivande ord de olika yrkeskategorierna använde. I sin 
beskrivning av ”det rika barnet” (anses vara synonymt med ”det kompetenta barnet”) betonar 
förskollärarna, mer än de övriga yrkesgrupperna, barns uttryckssätt, språk och nyfikenhet.  

Jag tänker att det rika barnet är ett barn som är vetgirigt, som är...som intresserat och nyfiket på det 
som händer runt omkring (Lisa, förskollärare). 

De liksom letar efter saker att pilla på och känna på och upptäcka med alla sina sinnen och en 
nyfikenhet som driver dem liksom. En egen inneboende drivkraft så. (Therese, förskollärare). 

Att man är ett barn som kan uttrycka många olika...språk, eller vad jag ska säga. Att man kan 
utveckla många olika kompetenser och bli det här rika barnet (Petra, förskollärare). 

Att ett barn skulle bli rikt för att det utvecklar kompetenser kan upplevas motsägelsefullt. Ordet 
kompetens är, enligt oss, mer kravfyllt än medfödd rikedom. En rikedom som finns från födseln 
kan förloras, men kanske går det att återerövra några språk med rätt förutsättningar.  

I den postmoderna tid vi lever i har "det kompetenta barnet" fått en framträdande position, både 
inom utbildningsväsendet men också i den allmänna samhällsdebatten, vilket kan förklara att 
det är beskrivningar av "det kompetenta barnet" vi får trots att vi frågar efter "det rika barnet". 
Vår tolkning av svaren är också att det kan bero på att alla varit på liknande utbildningar och 
fått beskrivningar av "det kompetenta barnet" där.  

Olikheter som en tillgång 
Hur det framkommer i verksamheten att alla barn i gruppen är det rika barnet beskriver 
yrkesgrupperna något olika. Nedan redovisas exempel på hur de uttrycker sig indelat utefter 
yrkeskategori. Ateljeristor och pedagogistor beskriver många gånger hur det kommer fram i 
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dokumentationen. De betonar också vikten av att barnen blir bemötta efter dem de är och att de 
får vara sig själva.  

Men när det är olikheter som visar att det är styrkor också, då försöker vi lyfta det ännu mer positivt. 
På så sätt försöker vi tänka både med dokumentationer och hur vi pratar med barnen (Sandra, 
pedagogista). 

Ja, hur ser ni det? Förhoppningsvis i våran dokumentation och våra miljöer som är tillåtande, hoppas 
jag (Rebecca, ateljerista). 

Förskollärarna fokuserade mer än övriga yrkeskategorier på hur barnen erbjuds att uttrycka sig 
på olika sätt då de talar om hur det syns att alla barn är "det rika barnet". De tar alla upp vikten 
av att erbjuda barnen många olika infallsvinklar. 

Ja, men förhoppningsvis har man ju tagit tillvara på alla barns uttryck och deras sätt att....ja...att man 
har gett möjlighet till olika uttryckssätt (Therese, förskollärare). 

Man kan hitta ett intresse som pyr och sen så kanske det bara är en liten klick som egentligen har 
det som störst, men man kan få med sig så många fler om man hittar fler infallsvinklar i det (Lisa, 
förskollärare). 

Ateljeristorna betonade vikten av att lyssna på barnen och att ha en pedagogisk nyfikenhet för 
att se barnens olikheter då de får frågan om hur alla barn får vara "det rika barnet". De beskriver 
att de har en nyfikenhet på barnens tankar och impulser, övriga yrkeskategorier betonar istället 
barnets nyfikenhet på sin omvärld. 

Alla människor är rika…att jag inte alltid behöver ge dem det färdiga svaret utan jag är nyfiken på 
hur de tänker (Katarina, ateljerista). 

Alla yrkeskategorier beskriver barnets olikheter som en tillgång genom att barnen tillåts vara 
olika och det anses viktigt att miljön bidrar till att barnen kan hitta sitt sätt att vara och uttrycka 
sig. 

Vi försöker jobba med att...olikheter berikar, tänker jag. Att alla får plats med. Att vi är olika är 
något bra (Lisa, förskollärare). 

Hittar ett språk där dom som inte kanske tycker om, om vi säger lera, måla, det. Att man kanske kan 
jobba med drama, musik eller digitala hjälpmedel. Att man hittar vägar in så alla barn kan finna sin 
väg (Rebecca, ateljerista). 

Vår tolkning av intervjusvaren är att barns olikheter, i första hand, kopplas till individens 
rikedom och inte till att barngruppen ska berikas. Pedagogerna ska erbjuda olika material som 
kan bemöta barnens skiftande behov. Barns olika sätt att lära på bemöts exempelvis av projekt 
som ger barnen olika infallsvinklar av något. 

Barns olikheter tas tillvara genom utforskande på olika sätt. Ordet utforska är ett av de vanligast 
förekommande orden i analysmaterialet. Yrkeskategorierna lägger olika innebörd i begreppet. 
Inledningsvis ges exempel på att förskollärare talar om barnens olika möjligheter att utforska i 
miljön.  

Vi vill ha en miljö där vi kan tillåta utforskande på olika sätt och lek på olika sätt (Ulrika, 
förskollärare). 

Pedagogistor beskriver barns sätt att utforska fysiska fenomen på olika sätt, då de använder 
ordet utforska. Istället för att se en rörelse som ett problem, vill de se bakom företeelsen för att 
förstå vad barnet egentligen är intresserade av. 
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Vad är det barnen utforskar när de kastar? Jag tror inte att ett barn som kastar en bil så här, har en 
intention att träffa dig med bilen. Utan jag tror att de har ett utforskande i (Ida, pedagogista). 

En ateljerista använder ordet utforska i samband med att barn lär känna material. Genom att 
barn tillåts skapa sin egen kunskap i mötet med material och i mötet med miljön kan barns 
olikheter bemötas på det enskilda barnets nivå.  

Om jag ger dem lera så blir jag nyfiken på hur de använder leran, hur de gör och vilka hypoteser de 
har. Och jag tänker att det mesta ska ju vara deras utforskande och mitt medforskande kring barnet 
när de utforskar material liksom (Katarina, ateljerista). 

Barns olikheter kommer fram genom dokumentation och genom att barnen hittar ”sin plats att 
vara i miljön” (Lisa, förskollärare). Barnet är nyfiket på sin omvärld och genom att pedagogen 
lyssnar och är nyfiken kan hen se barnens olikheter. Att olikheter ses som en tillgång kopplas 
till barnens möjligheter att få utforska på olika sätt och att de tillåts vara olika. Ordet utforska 
innebär att man interagerar med miljön, men även utforskande av fysiska fenomen.  

Tron på det självgående barnet 
Det framkommer i analysen att "det kompetenta barnet" (anses vara synonymt med "det rika 
barnet") är självgående. Det är något av ett mål för verksamheten att barnen ska bli självgående 
och barnen ska ges möjlighet att skapa sin egen kunskap i en väl förberedd miljö. Då barnet är 
självgående kan den vuxna ta ett steg tillbaka och det kan bidra till att barnet blir rikt. 

Men å andra sidan så, på tal om det rika barnet igen, så kanske det är dom här osynliga, vuxna, som 
jag då kan bli. Att jag kan bli lite osynlig, att jag inte behöver vara närvarande jämt, som gör barnet 
rikt (Rebecca, ateljerista). 

Synen på ett självgående barn påverkar i vilken grad och på vilket sätt pedagoger planerar visar 
intervjusvaren. En samlad bild är att alla yrkesgrupper undviker att planera för mycket i förväg 
utan istället lyssnar in barnen. Planering är ett ord de helst inte vill använda. Planering blir 
istället synonymt med observation, diskussion och reflektion, där pedagogistan fungerar som 
ett bollplank.  

Vi kartlägger ju barnen, vad de gör och vad de ser ut att ha för behov och vad de ger uttryck för och 
skapar en planering utifrån det, men vi gör ju aldrig en fast planering (Ulrika, förskollärare). 

Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att inte ha väldigt mycket planeringar, först och främst. 
Utan att man lyssnar in barnen (Ida, pedagogista). 

Även om jag har en grundtanke... Men att jag också lyssnar in barnen och vad de har för tankar. Och 
det gör att det som jag kanske hade tänkt att vi skulle göra under dagen kanske blir något annat 
(Katarina, ateljerista). 

Trots att intervjusvaren pekar på att det inte finns en fast planering, framkommer ändå exempel 
på planerade situationer där pedagogen vill lära barnen något specifikt. Nedan finns exempel 
på att pedagoger vill lära barnen ljud och introducera nya material. 

Och vi insåg att, oavsett vad vårat projekt eller tema är så måste vi hugga tag i den här tråden för det 
är vad barnen vill. De är jätteengagerade i det här och hur ska vi göra det? Vi jobbade tidigare med 
ljud i höstas. Hur får vi in ljud i det här? Vi provar så här, och så provade vi under en vecka och så 
dokumenterade vi och så tar vi tillbaka det och så ser vi: ja men vad fastnade barnen för (Ulrika, 
förskollärare) ? 

Sen kanske jag kan planera att vid en viss situation plockar jag fram ett nytt material. Då kanske jag 
har planerat det i en vecka innan. Eller en dag innan eller. Då ska vi jobba med det här materialet 
och nu ska vi börja introducera det och jobba runt det. Om vi ska jobba med det. Ja, gips tar vi bara 
då att vi ska jobba med gipsbindor. Då måste jag ju finnas där som en handledare och en inspiratör 
för barnen och lära. Visa är nog ett bättre ord, hur man tar sig an det här materialet. Så på så vis kan 
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jag planera. För jag kan ibland tänka nu när jag har jobbat en längre tid så här att det är inte alltid 
rättvist mot ett barn, eller mot någon egentligen, att bara ställa fram ett material och känna så här 
att: Ta dig an det här, var kreativ. Gör någonting av det här. Då skulle jag också känna mig, som 
vuxen om någon skulle göra det mot mig att: Vad ska jag göra nu? Då måste jag ju finnas med. Och 
då måste jag ju ha planerat in min tid, så att jag kan finnas med. Så här kan du göra. Testa det här. 
Så, så planerar jag nu (Rebecca, ateljerista). 

Ordet planering är synonymt med ett ålderdomligt, traditionellt sätt att arbeta där veckan, 
terminen och året är planerade i förväg. En ateljerista säger till och med att hon tidigare var som 
en regissör i barnens liv och bestämde vad de skulle göra. Nu tänker hon att hon hellre vill ha 
en miljö som stimulerar barn och pedagog.  

Vad säger att du är inspirerad att göra det här på tisdag klockan ett när jag har bestämt att du ska 
göra det? Då kanske den inspirationen inte finns hos dig (Rebecca, ateljerista). 

...lärt ut saker man som pedagog hade tänkt ut innan och som man gjorde förr (Anna, pedagogista). 

Ja, som jag som ateljerista som jobbar med lera, pratade vi på då. Ibland vet ju jag saker, att man 
kan bränna lera, eller att man inte kan bränna lera. Då visar jag ju på en process då som, som är en 
färdig process som de inte har klurat ut. Då kan jag lära dem det. Det blir ju på ett sätt en lite gammal 
barnsyn, inom Reggio Emilia i alla fall (Katarina, ateljerista). 

Tron på det självgående barnet gör att planering handlar om att fånga upp barnens tankar och 
processer. Pedagogerna uttrycker att de ”flyter med” och utgår från barnens intressen istället 
för att planera ett slutmål i förväg. En viss planering kan krävas då ett nytt material introduceras 
i barngruppen, t.ex. i ateljén. 

Förståelser av begreppet "Miljön som den tredje pedagogen" 
Det framgår av analysen att intervjusvaren kunde delas in, och sammanfattas, i följande 
rubriker: Miljön som en stöttande funktion, Miljön som en kompenserande funktion och 
Miljön som en framåtsyftande funktion.  

Miljön som en stöttande funktion 
Det framkommer i analysen att om barn är självgående i miljön, så är miljön en bra kollega. 
Alla yrkeskategorier betonar att miljön bidrar till att barn kan vara självgående. 
Intervjumaterialet visar att en stöttande miljö gör att barn inte är "beroende av en vuxen" i 
miljön. Pedagogerna kan ta ett steg tillbaka då barnen är självgående. Ett exempel vi får på en 
stöttande miljö är ateljén, där tanken är att barn ska kunna serva sig själva utan att få hjälp av 
en vuxen. 

 I ateljén, att allt material finns tillgängligt till barnen, på tal om det här rika, kompetenta barnet igen 
då. Att de ska kunna serva sig själva, att jag som pedagog kan vara lite osynlig och ta ett steg tillbaka. 
Att jag finns där om de behöver hjälp. Färger och sådana grundmaterial som ska finns framme i en 
ateljé ska ju finnas framme jämt (Rebecca, ateljerista). 

Jag tänker att en miljö som är den tredje pedagogen, då har man hittat miljöer som..som jag sa innan, 
fångar många olika barn och då kan... Jag har varit med om, nu, att gruppen kan bli självgående, om 
du förstår vad jag menar med det ordet. Att man liksom, det.. miljön är li, den är verkligen en 
pedagog till som barnen landar i. Man får ett lugn i barngruppen när miljön tilltalar hela 
barngruppen, fast på olika sätt. Då är den, den tredje pedagogen (Lisa, förskollärare). 

En anledning till att det är önskvärt med självgående barn kan vara att barngrupperna är stora. 
Ibland kan pedagogerna behöva ”skapa kvalitet med några barn åt gången” (Ulrika, 
förskollärare) och då behöver övriga barn i gruppen vara självgående i en stöttande miljö som 
utmanar barnen.  

23 
 



Vi fick exempel på när miljön inte stöttar barnen på en hemvist för de yngsta. Böckerna stod 
högt upp på en hylla, onåbara för barnen. Anledningen var att böckerna inte skulle gå sönder 
under barnens utforskande. Men samtidigt insåg en intervjuperson att ”här måste man ju, om 
man är barn och liten, då måste man ju påkalla uppmärksamhet från en vuxen” (Rebecca, 
ateljerista). 

Miljön behöver vara föränderlig, svarar samtliga yrkeskategorier. Barnets ombytliga intressen 
ska tas tillvara och miljön förändras utifrån det. "Den tredje pedagogen" är inte främst till för 
att väcka ett nytt intresse hos barnet, utan snarare för att stötta ett intresse som redan finns. 

När vi bygger en miljö, så handlar det om att vi har fångat impulser från barnen. Om de pratar om 
något speciellt, mycket eller visar ett intresse så brukar vi försöka ändra miljön så att deras intresse 
kan få ta plats.[.…] Men den blir inte intressant för dem om det inte finns någon koppling till det 
som de själva är intresserade av. Sen kan man försöka väcka engagemang, men det blir också väldigt 
slitsamt om man ska göra det i längden (Sandra, pedagogista). 

Det går ju väldigt fort i barnens utveckling och i barnens intressen och då behöver vi möta, möta 
dem hela tiden. Sen tror jag att det är viktigt med stabilitet också, det är inte det att man förändrar 
varje vecka, men man måste kunna tänka ja..båda sidor, både stabilitet och förändring (Ulrika, 
förskollärare). 

När miljön är tillgänglig för barnen kommunicerar det till barn att de tillåts utforska, den 
berättar vilket förhållningssätt pedagogerna har. En tillåtande och tillgänglig miljö stöttar barn 
och pedagoger genom att barn själva kan agera utan att vara beroende av att en vuxen hjälper 
till. Pedagoger kan ta ett steg tillbaka då material finns lättillgängligt i barnens höjd. En 
stöttande miljö hindrar inte barnen utan lockar dem i deras utforskande.  

När jag började så hade vi höga bord, vi hade barnstolar, vi hade hakklappar..Ingenting sådant har 
vi kvar, utan vi anpassar efter barnen. De ska kunna klättra upp på sin stol, de ska kunna välja att gå 
därifrån. De ska få lov att prova att äta själva och spilla själva, för att känna vad hände när jag vänder 
på skeden lite för fort? Det är ju en.. det finns så mycket...miljön är ett förhållningssätt, det ska var 
tillgängligt för barnen och det ska vara en ja-sägande miljö, en tillåtande miljö som gör att de får 
vara och ge uttryck för det de har behov av (Ulrika, förskollärare). 

I ateljén att allt material finns tillgängligt, till barnen, på tal om det här rika, kompetenta barnet igen 
då. Att dem ska kunna serva sig själva (Rebecca, ateljerista). 

Alla yrkeskategorier uttryckte att miljön behöver vara tydlig och greppbar för att barnen ska 
veta vad de kan göra där. Det kan skapa ett lugn i barngruppen om barnen ser vad de kan göra 
och vet att det finns material så det räcker till alla. 

Jag tänker att miljön ska fungera på ett sätt så att den talar till barnen tydligt. Att barnen tydligt kan 
få impulser för vad man kan göra där. Samtidigt som den ska vara så fri att man kan följa sina egna 
impulser (Sandra, pedagogista). 

Det framkommer av analysen att miljön har en stöttande funktion på flera sätt. Barnet kan bli 
självgående i en stöttande miljö, vilket kan resultera i att det blir möjligt för pedagogen att ta 
ett steg tillbaka. En föränderlig miljö kan möta barnens skiftande intressen. I en tillåtande och 
tillgänglig miljö kan barnen vara självgående. En inspirerande, inbjudande och tydlig miljö 
lockar barnen att utforska i miljön. 

Miljön som en kompenserande funktion 
Det uttrycks under intervjuerna att miljöer ständigt behöver omsorg för att fungera som en 
stöttande pedagog. Om miljön är tilltalande och inspirerar barnen kan den också kompensera 
närvaron av en pedagog, enligt samtliga yrkeskategorier. Om miljön är förberedd av en 
pedagog, kan hen sedan ta ett kliv tillbaka.  
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Jag har byggt upp lite grand. Jag kan göra ett halvt hus eller jag kan göra någonting, så när barnet 
kommer in får det inspiration […] Man kan duka upp på kvällen när man går hem. Eller du kan ställa 
bilarna på ett visst sätt, så när barnet kommer in så blir det lekaktivitet direkt (Ida, pedagogista). 

Här tänker jag  just med den här färgsorteringen med pennorna att, att det inbjuder på ett annat sätt 
än om jag skulle lägga i en låda och bara ösa i alla pennor. Alla pennor hade funnits där, exakt 
samma material hade funnits, men det hade inte varit inbjudande på det sättet (Petra, förskollärare) 

Då krävs det att det är en miljö som tilltalar barnen där barnen finner något som är intressant att göra 
och där de hittar goda möten därför att man kan inte alltid var närvarande i alla som pedagog, utan 
vill du fokusera på ett par barn som sitter med någonting, då måste de andra barnen kunna finna 
varandra och finna intresse i miljön... (Ulrika, förskollärare). 

Miljön kompenserar för en vuxen då barnen kan vara självgående i miljön. I till exempel ateljén 
finns ett grundutbud av material som ständigt är tillgängligt för barnen, där barnen kan tillåtas 
arbeta självständigt. Ibland finns pågående projekt i ateljén som kan inspirera barnen att 
fortsätta skapa på något gemensamt projekt.  

Men i en riktigt bra miljö, då vet man att det, att barnen blir självgående, och att man inte behöver 
finnas överallt, hela tiden (Lisa, förskollärare). 

Ateljén som sagt, här är tanken att det ska finnas flera olika stationer som är självservande, eller vad 
jag ska säga. Man ska absolut inte vara beroende av att man får med sig en vuxen in, utan att ja men 
nu vill jag det här. Sen har man inte tillgång till allting själv, men är vi med där så får man ju tillgång 
till materialet på ett annat sätt (Petra, förskollärare).   

Miljön kan kompensera för en vuxen på många olika sätt. En förberedd miljö som är tilltalande 
och inspirerar barnen kan uppnås genom att något byggs upp lite grand där barnen kan fortsätta 
på något redan påbörjat. Att barnen är självgående i till exempel ateljén är också kopplat till att 
de fått lära sig att hantera material och vad som är tillåtet att göra där. 

Miljön som en framåtsyftande funktion 
I miljön ska barn lära sig något och utvecklas. I lärdomar ligger erfarenheter som kan påverka 
hur man tar sig an världen i fortsättningen. Analysen visar att barns lärande är beroende av den 
omgivande fysiska miljön. Miljön förbereds av pedagoger för att den ska erbjuda 
lärandesituationer för barnen. 

Nä, men just att de ska få en chans att uppleva, upptäcka, känna med alla sina sinnen gärna och med 
att det finns kontraster liksom. Om det är någonting som är tungt så finns det någonting som är lätt, 
är det någonting som är mörkt så finns det någonting som är ljust. Liksom att man tänker att de ska 
få uppleva det själva liksom att få någon slags aha-upplevelse genom miljö och material så (Therese, 
förskollärare). 

Att jag som pedagog kan göra mig lite osynlig och ta ett steg tillbaka för att jag lita på barnet att 
dess möjligheter finns inom de här väggarna att utvecklas och gå framåt (Rebecca, ateljerista). 

Om barnet inte redan är rikt så kan miljön bidra till att barnet blir rikt. En miljö som inte är 
tillåtande begränsar barns möjligheter att bli rika. 

Därför, jag tänker att "det kompetenta barnet", eller "det rika barnet", som ni säger. Om miljön inte 
är tillräckligt bra så kan inte barnet bli ett rikt barn. Och miljön är ju mer än den fysiska miljön. Det 
är också ett förhållningssätt. Det är hur tillåtande man är som pedagog (Sandra, pedagogista). 

Miljön har även en social funktion, där barnen kan känna att deras åsikt är viktig och att de är 
värda att lyssnas på. I miljön kan barn verka i ett demokratiskt sammanhang både genom att 
miljön möjliggör samspel och genom att barnens tankar och intressen syns. Barnen får också 
indirekt påverka miljöernas utformning då pedagogerna observerar och lyssnar in barnens 
intressen. 
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Och då får ju även miljön en annan betydelse. Även om det kanske handlar mest om, på det sociala 
planet. Men just det här att känna sig, alltså att man som person känner sig viktig, och att, att det 
här var jag intresserad av. Ja men då får jag möjlighet, ja som barn att man känner det att nu blev 
jag bemött i det och får möjlighet att få ta del av det här materialet. Alltså är jag en viktig person, 
att någon tar mig på allvar. Det tänker jag verkligen är en grundförutsättning för att man ska må bra 
och jag tänker solidaritet och demokrati […] Den ger förutsättningarna för vad som, vilka barn som 
kan bli till där (Petra, förskollärare). 

Förskollärarna utmärkte sig i analysen då de var den yrkeskategori som tänkte på leken då vi 
samtalade om miljön. Vi noterade att pedagogistorna tog upp leken och gav lite friare svar när 
de fick titta på bilder, till skillnad mot de, vad vi tolkade som mer inövade, svar vi fick under 
intervjuerna. 

Jag tänker att miljön ska hjälpa barnen att hitta ett sammanhang. Vad kan jag göra här liksom. Att 
man direkt ska förstå att åh, nu kan vi leka detta (Therese, förskollärare). 

Tar man in den där så brukar vi projicera med liksom hav eller ja, vad som känns piratigt. Och med 
skuggfigurer och så att, att man ges möjlighet att inte bara liksom gå in och leka pirat utan att, att 
här är ett hav och med skuggfigurerna då kan jag interagera med det med min egen skugga och med 
pirater på pinnar och hajar och piratskepp. Jag tänker att man får en lek i flera dimensioner. Det är 
inte bara jag som är det utan att jag tar del av det och jag kan gå in i det på ett annat sätt. Och att det 
blir en annan sorts lek då. (Petra, förskollärare) 

Leken har en förminskad position i vårt resultat, vilket kopplas till att den inte anses utvecklande 
på samma sätt som t.ex. utforskande gör.  

Nu tänker vi ju kring barn som kompetenta och att de klarar av större tankar än vad jag tror att man 
tänkte förr. Då handlade det om att man skulle leka och man skulle må bra, det är fortfarande tankar 
om att man ska må bra, men man kan också utvecklas otroligt mycket på en förskola...om man ges 
möjlighet till det (Sandra, pedagogista). 

Miljöer förbereds inte för att inbjuda till lek i första hand utan syftar till utforskande av olika 
slag. Att använda leken för att bearbeta något nämns en gång, av en förskollärare. 

Det är ju så man vill att miljön ska fungera, att det är som någon, ja någonting där man kan 
återuppleva någonting man varit med om. Man kan bearbeta, man kan leka vidare liksom (Therese, 
förskollärare). 

Observationer av miljöerna visade att det många gånger var en avsaknad av traditionella 
leksaker, som dockor och bilar till förmån för mer förutsättningslöst material. Studien visar att 
miljöerna många gånger utrustats med material som kan användas på olika sätt, såsom 
tegelstenar, naturmaterial och papprullar (se Bilaga 5). Ofärdigt material kan användas på olika, 
ej könsbundna, sätt och det möjliggör för barn att vara mer kreativa. 

… det är inte så mycket färdiga leksaker. Eller färdigt material om man säger utan det är material 
som man kan göra på olika sätt”. ”Kakelplattorna är datorer och det är mat utav, alltså de här sakerna 
som egentligen inte är kodade. Att det blir liksom deras och då tycker jag att då kan de använda 
materialet på olika sätt och ja, använda sin kreativitet. Materialet kan bli olika saker (Katarina, 
ateljerista). 

Miljön har en framåtsyftande funktion då barn ska utvecklas och lära sig något när de agerar i 
miljön. Omgivningen påverkar vilka barn som blir till där, om barn inte är rika kan miljön 
bidra till att de utvecklar sin rikedom. Barns intressen ska bli tillvaratagna när miljön 
utformas. Det sker genom att pedagogerna lyssnar på barnen och därmed får dem att känna 
sig viktiga.  
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Sammanfattning av resultatet 
Det framgår av resultatet att innebörden av begreppet ”det rika barnet” inte diskuterats på de 
förskolor som ingår i studien. Istället har ”det kompetenta barnet” blivit synonymt med 
begreppet och med deras barnsyn. Pedagogens roll handlar till stor del om att erbjuda material 
och miljöer som möter barnens behov och intressen. Att barnens olikheter ses som en tillgång 
kopplas till de möjligheter miljön erbjuder att utforska. Det är också viktigt att barn tillåts vara 
olika i miljön. Det finns en tro på det självgående barnet som resulterar i att barnen visar vägen 
i projekt. Miljön stöttar när barn kan fungera självgående, utan att vara beroende av en vuxen. 
Barnens intressen ska återspeglas i miljön, som ändras utifrån barnens processer. En tillgänglig 
och tillåtande miljö möjliggör att barnen kan agera självständigt och miljön stöttar på så vis 
pedagogerna. En väl förberedd miljö kompenserar närvaron av en pedagog och lockar barnen 
genom att vara inspirerande och tilltalande. Att barn ska lära sig något och utvecklas i miljöerna 
har en framåtsyftande funktion. Det anses också att miljön kan bidra till barns möjligheter att 
verka i ett demokratiskt sammanhang.  

Diskussion 
Vår studie har ett fenomenografiskt perspektiv och utifrån Marton och Booth (2000) har vi valt 
att använda begreppen fenomen, det individuella och det kollektiva i vår analys av begreppen 
”det rika barnet” och ”miljön som den tredje pedagogen”.  

Det rika barnet- ett begrepp som inte diskuteras 
Vårt resultat visar att begreppet "det rika barnet" inte diskuterats på de förskolor som ingår i 
studien. Pedagogerna använde inte "det rika barnet", som är ett begrepp som är starkt förknippat 
med Reggio Emilias filosofi, utan istället användes ”det kompetenta barnet”. Vad det beror på 
kan och bör diskuteras. Det som, enligt oss, gör att vuxna inte kan skapa lika färgsprakande 
regnbågar som barn, har inte främst med kompetens att göra utan är snarare kopplat till barns 
rikedom. Ett kompetent barn och ett rikt barn är inte samma sak, då rikedomen handlar om att 
något kan gå förlorat men kompetens handlar om något att utveckla. Att se barn som rikt vid 
födseln eller kompetent nog att hitta vägar till lärdom är enligt oss två olika sätt att se på barn 
Det handlar om två olika sätt att se på barn som speglas på olika sätt i miljön. Ett rikt barn 
behöver en miljö som erbjuder många olika sätt att uttrycka sig på, för att kunna behålla sina 
språk. Ett kompetent barn behöver en miljö som utmanar det, för att utveckla sina kompetenser.  

Troliga orsaker, till att begreppet inte används, kan vara att pedagogerna har liknande 
högskoleutbildningar och fortbildningar bakom sig samt att den rådande diskursen inom 
barnpedagogik handlar om att barn ses som kompetenta. Möjligheter till nätverk med endast 
Reggio Emilia förskolor, tror vi, kunde möjliggjort att bärande begrepp hade diskuterats mer. 
Ett flertal intervjupersoner uttryckte att de oftast måste delta på kommunala träffar vid 
fortbildning, där undervisningen är anpassad efter allas behov i en strävan efter en likvärdig 
förskola. En brist på erfarenheter av det rika barnet och en avsaknad av diskussioner kring 
barnet som rikt, tror vi bidrar till att deras uppfattning av barnet istället framställs utifrån en syn 
på "det kompetenta barnet". 

Ett begrepp som inte är diskuterat och reflekterat, rymmer ingen erfarenhet. Pedagogerna kan 
inte beskriva sina erfarenheter av ”det rika barnet” eftersom de inte har erfarit ”det rika barnet” 
då de använder "det kompetenta barnet”. Marton och Booth (2000) menar att ett fenomen måste 
erfaras och något som inte är erfaret går därmed inte att berätta om.  I vårt fall resulterar det i 
att fenomenets, eller begreppets, innebörd blir något annat. Förståelser av begreppet "det rika 
barnet" bli istället synonyma med "det kompetenta barnet" vilket gör att fenomenet får en annan 
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innebörd än vad det ursprungligen hade. Pedagogernas svar vittnar om en kollektiv samsyn i 
deras beskrivningar av att erfara fenomenet. En samsyn som inte är grundad i "det rika barnet", 
utan handlar om en gemensam barnsyn. De som istället erfarit Sommers (2005) definitioner av 
"det kompetenta barnet" har en annan individuell bild av det begreppet, vilket då inte handlar 
om barns rikedom i första hand, utan mer om att det finns möjligheter att ständigt utveckla 
kompetenser genom livet.  

Vår tolkning är att om intervjupersonerna hade fått erfara ” det rika barnet” i både tanke och 
handling hade pedagogerna uppfattat fenomenet på ett annat sätt. Barnen hade i så fall kanske 
fått andra beskrivningar än fulla av en inneboende kraft, självgående och kompetenta i första 
hand. Det kan vara bekymmersamt att innebörden av ”det rika barnet” verkar vara förlorat. Vår 
studie visar att barn erbjuds olika sätt att uttrycka sig på, men syftet verkar vara att utveckla 
barnens kompetens att ta sig an något, att utforska, och inte i första hand att bevara och utveckla 
barnens rikedom.  

Att bärande begrepp lämnas oreflekterade förvånade oss. Wallin (1996) betonar vikten av att 
diskutera begrepp så att de inte blir oemotsagda sanningar. Men även att komma till insikt om 
ifall individuella upplevelser skiljer sig från den kollektiva uppfattningen. Jonstoj och 
Tolgraven (2001) uppmärksammar att oreflekterade begrepp, som inte samtalas om, är svårt att 
få en samsyn kring. Reggio Emilias filosofi har haft stor genomslagskraft och många andra 
förskolor inspireras av, och kopierar delar av, filosofin. Därav anser vi att det är viktigt att 
komma under ytan på deras grundläggande begrepp. Reggio Emilias filosofiska grund utgör en 
förebild inom pedagogisk verksamhet i Sverige, därför är det relevant att veta vad den står för, 
inte minst för att de själva ska kunna kommunicera filosofin till andra. 

Den tredje pedagogen stöttar ett självgående barn 
Resultatet av vår studie pekar i samma riktning som Folkmans (2017) resultat. Hennes 
intervjusvar visar, liksom vårt, att barn ska agera självständigt i miljöerna och att barn lyfts 
fram som kompetenta och självgående. Då hon utöver pedagoger även har intervjuat barn anser 
vi att det styrker trovärdigheten i resultatet. 

Sommer (2005) menar att begreppet ”det kompetenta” barnet många gånger har missuppfattats, 
vilket gjort att barnen antas ha en inre drivkraft att vilja utvecklas och lära självständigt och att 
de då många gånger lämnats ensamma i sitt eget lärande. 

Vår analys visar att den kollektiva uppfattningen bland pedagogerna är att barn inte ska vara 
beroende av att ha en vuxen som hjälp i miljöerna. Forskningsöversikten visar att Sommer 
(2005) och Malaguzzi betonar den vuxnas betydelse för barnets välmående, utveckling och 
lärande. Liksom Sommer och Malaguzzi tror vi att vuxna ibland behöver visa vägen och vara 
barnets medforskare. I vår studie ser vi att de vuxna inspirerar med hjälp av miljön men vi 
upplever att det finns en rädsla att leda barn mot ett förutbestämt mål, vilket ibland gör att 
pedagogerna tar ett steg tillbaka i barns utforskande. Vi tror, likt Malaguzzi, att rika barn 
behöver rika vuxna att utforska tillsammans med, han säger också att barnen bör tillåtas att 
tänka själva men att någon behöver väcka tanken (Wallin, 1996). Wallin menar att barn ska 
erbjudas uppgifter som får dem att känna sig viktiga och utmanar dem, vilket också visas genom 
att barnen ges förtroende att agera och tänka själva. Resultatet i våra intervjuer visar på samma 
vilja att utmana barnen, och ge barnen förtroende till sitt eget kunskapande, som Wallin 
beskriver. Dock fick vi inga svar som pekar på att pedagogerna ser sig själva som en skatt, eller 
rikedom, för barnen. Vi frågar oss om det ibland kan vara befriande och utvecklande för barnet 
att någon går före och visar vägen. 
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Att rika barn behöver rika vuxna, som kan visa på olika vägar till kunskap vittnar Malaguzzi 
om (Malaguzzi & Gandini 1993), och vi tror att det finns en risk att pedagogens roll ibland fått 
en förminskad roll i Sverige. En bidragande orsak till det skulle kunna vara den kollektiva, 
enligt Sommer (2005)  feltolkade, innebörden av "det kompetenta barnet". 

Vi frågar oss om det självgående barnet är en förutsättning för att miljön ska vara barnens arena. 
Miljöerna , upplever vi, är planerade utifrån att barnet ska utforska och vara självgående i första 
hand och inte utifrån barnens språk och sinnlighet. Om det finns en tro på sinnenas betydelse 
för barnets lärande borde det kanske synas mer i miljön och talas om mer, än vad vi ser i vår 
studie. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att grunden för en Reggio Emilia inspirerad 
verksamhet bör grundas på att barn ges möjlighet att använda alla sina uttryckssätt. 

Pedagogiska dilemman i praktiken 
Trots att vi valde förskolor med uttalad Reggio Emilia profil för vår studie, så fanns det en 
skillnad i hur filosofin var omsatt i praktiken. Det tydligaste exemplet på det syntes i miljöerna 
då vi såg skillnader i synen på traditionella leksaker, men också vilket utbud barnen erbjöds i 
miljöerna. Ofta betonades att okodat och ofärdigt material inspirerar barnen att använda 
materialet på många olika sätt.  

Det fanns individuella skillnader i hur pedagoger valde att hantera vilken sorts material som 
skulle finnas i miljöerna. Exempelvis valde somliga att tillföra en mångfald av material och 
leksaker för att alla barn skulle kunna hitta sitt sätt. Andra ansåg att leksaker oftast bara kan 
användas på ett begränsat antal sätt, de valde därför att bemöta barns olikheter genom att 
använda mer ofärdigt och avkodat material. Därmed ville de ge barnen möjligheter att leka med 
det på olika sätt, t.ex. kan en kakelplatta bli en dator eller en tallrik. Ofärdigt material anses ge 
barnen möjligheter till mer obegränsat samspel med miljön och övriga barn. Det tror vi kan 
vara en följd utav ett försök till medvetet genusarbete. Vårt samlade intryck består i att 
lekmiljöerna upplevs fattiga på leksaker (se Bilaga fem), medan ateljéerna var rikare utrustade 
med inspirerande material. Ofärdigt material och ej kodade leksaker talar sitt tydliga språk, 
barnen behöver göra något med det för att det ska bli något. Malaguzzi (1993) anser att barn 
behöver ett rikt utbud av material i miljöerna för att de ska få möjligheter att vara motiverade 
och bli hänförda. Griebling (2011) ser i sin studie att barn får förutsättningar att vara kreativa 
med hjälp av ofärdigt material. Vi tror att barnen förlorar på om leksaker och okodat material 
ställs emot varandra, det kanske kan berika barn att få ta del av båda materialen.  

Trots att alla yrkesgrupper uttryckte att de inte planerade i förväg så framkom i ett av våra 
intervjusvar frågan: ”Hur får vi in ljud i det här?” Vilket vi tolkar som att pedagogerna hade en 
tanke om vad de ville att barnen skulle intressera sig för och att de ville hitta sätt att få in sin 
planering i barnens tankar. Pedagogerna ber om ursäkt för ”gammal barnsyn” när de ”lär” 
barnen hur man använder material (lera/gips).  

Vad handlar det om att ge barnen huvudrollen i sitt eget kunskapande, som Gandini (1993) 
uttrycker? Förverkligas den tanken bäst genom att inte planera för mycket i förväg utan istället 
lyssna in barn för att upptäcka deras intressen och utmana utifrån det. Att observera barn på 
förskolan och verkligen se alla barn i en stor grupp är inte lätt. Folkman (2017) ställer sig kritisk 
till vems röst som hörs då pedagogerna observerar barnen. Är det allas intressen som tas tillvara, 
eller är det den som hörs mest? Vår analys visar att miljöerna främst syftar till att stötta och 
lyfta fram intressen som finns i barngruppen, snarare än att väcka nya intressen med hjälp av 
miljön. En pedagog menar att det är slitsamt i längden att väcka barnens engagemang i miljön. 
Jonstoij och Tolgraven (2001) anser att barn både behöver se och erfara olika sätt att uttrycka 
sig. 
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Rinaldi (2015) beskriver att det rika barnet är nyfiket och vill bli förundrat och få lov att häpna 
och vi frågar oss om alla barn är nyfikna på allt i alla sammanhang? Vad händer om 
inspirationen aldrig infinner sig att t.ex. ta sig an lera? Om ingen planerar för att lera ska 
utforskas kan en del barn gå miste om den upplevelsen. Kanske kan det vara befogat att använda 
planering då. Det bör vara möjligt att planera för att inspirera, utan att för den skull leda barnen 
till ett förutbestämt svar. 

Vidare forskning 
Vi tror att fortsatt forskning kring begreppet " det rika barnet" är relevant. Att begreppet inte 
alls diskuteras i vår studie är anmärkningsvärt. Frågan är om resultatet är representativt för 
Reggio Emilia förskolor i Sverige eller ej.  
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Bilaga 1 

Tvärtom, det är hundra som finns! 
Ett barn 
är gjort av hundra 
Barnet har hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
att förundra att tycka om 
hundra lustar 
att sjunga och förstå 
hundra världar 
att uppfinna 
hundra världar 
att drömma fram 
Ett barn har hundra språk 
(och därtill hundra hundra hundra) 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
Man ber barn; 
att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas 
annat än till påsk och jul. 
Man ber dem: 
att bara upptäcka 
den värld som redan finns och 
av alla hundra 
berövar man dem nittionio 
Man säger dem: 
att leken och arbetet 
det verkliga och det inbillade 
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna 
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är företeelser 
som inte hänger ihop. 
Man säger dem: 
att det inte finns hundra 
Men barnet säger: 
Tvärtom, det är hundra som finns 
(Malaguzzi refererad i Wallin, 1996, s. 9f). 

Bilaga 2 

Missivbrev 
Hej!  
Vi heter Marianne Andersson och Carola Lindholm och vi studerar till förskollärare på 
Högskolan Väst i Trollhättan. Vi ska nu skriva vårt examensarbete.   
Vårt valda ämne är Reggio Emilia i tanke och handling i en svensk kontext. Meningen med 
studien är att få kunskap om hur idéer och tankar inom Reggiopedagogiken formas och omsätts 
i praktiken. Av denna anledning vill vi göra ett antal intervjuer med följande representanter för 
Reggios specifika arbetssätt - pedagogistor, ateljeristor och förskollärare. Studien omfattar tre 
förskolor för att kunna belysa området från olika håll. Det handlar om enskilda intervjuer utifrån 
ett antal frågor där vi spelar in ljudet under samtalen. För att göra bilden av Reggios arbetssätt 
rättvisa vill vi också initialt fotografera miljöer på respektive förskola för att kunna använda 
som underlag vid intervjuer och som en del av resultatet i uppsatsen. Inga barn behöver synas 
på bilderna. Insamlat material kommer endast användas för vår uppsats och inte spridas vidare.  
Information som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och namn kommer att bli 
fingerade. Det är enbart vi och vår handledare som kommer att hantera information som 
deltagare lämnat. Det är frivilligt att delta och man har rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande om man så önskar utan några negativa konsekvenser.   
  
  
  
Med förhoppning om din värdefulla medverkan.    
Vänliga hälsningar:  
Marianne Andersson       Carola Lindholm  
070x xxx xxx       073x xxx xxx 
marianne.andersson.3@student.hv.se      carola.lindholm@student.hv.se  
 

Har du frågor om undersökningen får du gärna kontakta oss.  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Syftet med intervjun är att vi vill få kunskap om hur tankar inom Reggio Emilia 
pedagogiken omsätts i handling.   
Vi har fokuserat på begreppen ”det rika barnet” och ”miljön som den tredje pedagogen”.   
Vi är inte ute efter någon sanning, utan vi är intresserade av din erfarenhet av och uppfattning 
kring begreppen.   
Vi beräknar ca. en timma till intervjun.  
Nu börjar vi inspelningen av intervjun: Idag är det den 6/4 och det är intervju nummer ett 
med pedagogista / ateljerista.  
Kön:  
Ålder:  
Utbildning:  
Antalet år i som förskollärare:  
Antal år som ateljerista/pedagogista:  
  
Nu kommer vi att ställa frågor om begreppet " det rika barnet".  
  
Intervjufråga 1: Berätta hur du skulle förklara det rika barnet för någon som inte vet vad 
Reggios pedagogik är?   
 Kan du utveckla detta lite mer?  
Hur berättar du för en förälder?  
Tänker alla som arbetar här på samma sätt?   
Har ni på något sätt kommit överens om vad som är ett rikt barn?   
  
Intervjufråga 2: Berätta hur dina tankar om det rika barnet påverkar din planering.  
 Förklara mer konkret. Ge gärna konkreta exempel. 
  
Intervjufråga 3. Hur kommer det fram i verksamheten att alla barn i gruppen är ”det 
rika barnet”? 
Beskriv med exempel hur det går till att se det rika barnet.  
  
Nu kommer vi att ställa frågor om begreppet " miljön som den tredje pedagogen".  
  
 Intervjufråga 4: Hur tänker du om begreppet ”miljön som den tredje pedagogen”?   
 Har du alltid tänkt så?  
Vad skiljer dagens tänkande från tidigare?   
  
Intervjufråga 5: På vilket sätt är miljön din kollega?   
Vad gör miljön till din kollega?  
När används miljöerna?   
Hur används miljöerna?  
Förklara! med exempel.  
Bilder  
  
Intervjufråga 6: Ingår det fortbildning om hur man skapar sådana miljöer, och i så fall 
vad lärde du dig?   
  

 



Bilaga 4 

Enskilda bidrag 
Littteratursökning och litteraturläsning är genomförd gemensamt. Ibland har någon av oss 
tagit huvudansvaret för inläsning av en bok. De slutliga referenserna har båda läst. 

Arbetet är i alla delar gemensamt framställd. (Carola har skrivit under rubriken forskningsetiska 
ställningstaganden.) 

Intervjuer är transkriberade enskilt, då vi delade upp dem mellan oss. 

  

 



            Bilaga 5 

              Bilder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Böcker placerade på en vägghylla. 
”Här är miljön inte någon kollega”. 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Sandlådan fylld med bönor och 
ris är en plats där barnen vill vara. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. En hemvrå med plåtburkar, 
plåtfat och virkade bakverk. 

 

 

 

 

 

Bild 5. Pennor sorterade på färg och 
möbler i barnens höjd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Stafflier i ateljén. 

 

 

 

 

 

 

 

BIld  7. Träkub och tegelstenar. 

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Spegelkaleidoskåp och sjalar. 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Frukostbuffén serveras i 
barnens höjd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Miniateljé i en hemvist. 

 

 

 

 

 

Bild 11. Ett tåg byggt med barnen, 
rälsen projiceras på väggen. 

 

 

 

 

 

 

Bild 12. En bygghörna med 
dokumentation i barnens höjd. 

 

 

 

 

 

 

Bild 13. Fönster på barnens höjd i 
ateljén. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Fönster i barnens höjd. 

 

 

 

 

 

 

Bild 15. Olika sorters sand i 
glasburkar. 

 

 

 

 

 

 

Bild 16. Ett rörelserum. 

 

 

 

 

 

 

Bild 17. Förutsättningslöst material 
att bygga med. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bild 18. Naturmaterial och sinnligt 
material i ateljén.  

 

 

 

 

 

 

Bild 19. Små runda bord att mötas 
vid. En uteateljé i bakgrunden. 
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