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Bakgrund

Uppslaget till att granska Reggio Emilias pedagogiska filosofi och
förhållningssätt till barn fick jag då en av mina kamrater, som är förskollärare,
berättade om verksamheten i Reggio Emilia i norra Italien. 

Enligt Reggio Emilias grundtankar om barn och lärande är det barnen som utgör
det centrala i verksamheten, man anser att barn har en inneboende kraft, att de är
aktiva, nyfikna och att de måste få möjlighet att uttrycka sig med hjälp av alla
sina sinnen. Jag blev väldigt nyfiken på hur man kunde arbeta utifrån deras
synsätt med lite äldre barn. Jag fick reda på att det fanns en grundskola inom
friskolan utanför en större stad som arbetade Reggio Emilia-inspirerat.

Jag önskade fördjupa mig i hur pedagogerna inom Reggio Emilia arbetar samt
att ta reda på vilken  pedagogisk filosofi och människosyn som ligger bakom.
Min förhoppning var också att jag skulle kunna vidga min egna syn på kunskap
och människor. Jag ville dessutom ha reda på hur man i Emiliaskolan arbetade
utifrån Reggio Emilia med äldre barn. 

Syfte

Jag ville dels fördjupa mig i den pedagogiska filosofin som ligger bakom
arbetssättet i Reggio Emilias förskoleverksamhet, dels försöka att ta reda på om
man har lyckats att i den svenska grundskolan arbeta utifrån det pedagogiska
förhållningssättet och den pedagogiska filosofin som utmärker verksamheten i
Reggio Emilia. 

Reggio Emilia; en litteraturstudie
Historik

Det var i landskapet Emilien i norra Italien, den 25 april 1945, det hela började.
Världs- och inbördeskriget var slut, fascismen var över och man ville börja
bygga för en bättre värld. Daghemmens syfte var att skapa en pedagogisk miljö
för barnen och inte att erbjuda tillsyn, kvinnorna förvärvsarbetade ej under den
här tiden. För framtidens och demokratins skull hjälptes man åt att iordningställa
ett daghem i byn Cella. De kooperativa och kollektiva tankarna genomsyrade
projektet (Wallin, 1996).

Vid denna tid arbetade en av det fria Italiens första psykologer, den 25-åriga
förskolläraren Loris Malaguzzi, i närheten. Han sökte upp daghemmet och
överraskades av initiativet, av allt mod, hopp och hängivenhet som han fann.



Malaguzzi valde att ställa sitt kunnande till verksamhetens förfogande och han
blev verksamhetens största inspiratör.

Innehållet och organisationen var nyskapande i sitt samhälle och i sin tid. Under
de första tjugo åren kämpade daghemmet för att kommunen skulle ta över
daghemmet och dess ekonomi. Den katolska kyrkan som fram till 1963 var
huvudman för barnomsorgen motarbetade förslaget för att värna om sitt
monopol. Via olika kvinnoorganisationer spreds verksamhetens idéer och
ytterligare daghem kom till (Wallin, 1996).

Malaguzzi var den store inspiratören i verksamheten i Reggio Emilia, 1963 fick
han formellt ledarskap över daghemmen. Loris Malaguzzi var verksam fram till
1994, då han avled (Wallin, 1996).

Verksamheten i Reggio Emilia

Det kanske är viktigt att betona att verksamheten i Reggio Emilia endast
omfattar förskolan. I verksamheten ingår 22 tre-sexårsdaghem och 13
småbarnsdaghem. På tre-sexårsdaghemmen går mellan 50 och 100 barn, på
småbarnsdaghemen går 60-69 barn. Idealstorleken är tre avdelningar per
daghem. Till varje förskolegrupp, ca 30 barn, hör två förskollärare och en
medhjälpare (Barsotti, 1997).

Eftersom delaktighet och demokrati är nyckelbegrepp i verksamheten existerar
det inte några föreståndare, utan förskollärarna och medhjälparna finns direkt
under barnomsorgschefen. Förskollärarna arbetar i par för att ytterligare ge
utrymme för delaktighet och demokrati samt för att möjliggöra diskussioner och
komplettera varandra kompetensmässigt (Barsotti, 1997). 

”Equipe” kallas en konsultgrupp vid sidan av förskollärarna och det är de som
samordnar verksamheten med planering för personalen samt metoder för stöd
och konsultation. För att ytterligare stödja förskollärarna, vars utbildning i
Italien är på gymnasienivå, finns det universitetsutbildade ”pedagogister”,
pedagogiska handledare som har hand om fem daghem var. ”Atelieristor”
(bildpedagoger) finns även som resurs, deras specialkompetens är skapande
arbete, de hjälper även pedagogerna att utveckla dokumentation med hjälp av
olika media. För att ytterligare bygga in resurser och kompetens i verksamheten
så har man en dramahandledare som förestår verksamhetens teaterverkstad
(Barsotti, 1997).

I början av läsåret delas arbetsuppgifterna upp personalen emellan. Fortbildning
för personalen satsas det på, cirka tre timmar per vecka under arbetstid. De
fortbildningsmöten som rör pedagoger från flera olika daghem bidrar till insyn,



idébyte, delaktighet samt gemensamt ansvar i och för verksamheten (Barsotti,
1997).    

För verksamheten i Reggio Emilia är daghemmen i första hand ett komplement
till hemmet så arbetslivets villkor får inte styra den. Detta innebär att man inte
ser daghemmen i första hand som förvaringsplatser utan som en viktig
pedagogisk miljö (Wallin, 1996).

Förskoleverksamheten i Reggio Emilia ses som ett demokratiskt projekt som
inkluderar alla invånare (Lenz Taguchi, 1997). För att värna om delaktighet och
demokrati ser man föräldrar och lokalbefolkningen som viktiga
samarbetspartners. Därför finns det inom Reggio Emilia daghemsråd som består
av föräldrar, personal och lokala invånare som är med och ansvarar för
verksamheten, vilket man inom Reggio Emilia anser är nyckeln till samarbetet
(Barsotti, 1997).
 
Vikten av verksamhetens beroende av legitimitet och förtroende från det
omgivande samhället är man starkt medveten om (Dahlberg, Åsén, 1995).

Reggio Emilias pedagogiska filosofi  och människosyn

Inom Reggio Emilia anser man att barn har en inneboende kraft, är fantasirika,
har stor inlevelseförmåga, samt viljan att lära och växa. De är dessutom
resursrika, har ”hundra språk”, dvs de kan lära och utveckla sig med alla sinnen
Enligt Barsotti handlar det inom Reggio Emilia att verkligen se och bemöta
detta. (Barsotti, 1997).

Reggio Emilia och deras pedagogiska filosofi som grund kan enligt Dahlberg
och Åsén ses som ett socialpolitiskt projekt, man försöker att skapa en lärande
organisation. Man anser att barn är av naturen nyfikna, de har sina egna teorier
om världen och man talar om det ”forskande barnet” och den ”forskande
pedagogen”. Frågor som ställs inom verksamheten lyder ”Hur ser den moderna
barndomen ut?” och ”Vilka former av kompetens behöver barnen idag och i
framtiden?” (Dahlberg,  Åsén, 1995, s. 6, s.7).  
 
Genom att låta ett barn få möjlighet att uttrycka sig i så många uttryckssätt som
möjligt efter eget intresse och motivation kan barnet få tillgång till hela sitt jag
och sitt tänkande. Det har därför byggts in extra resurser i verksamheten för att
utöka möjligheten till skapande arbete (Barsotti, 1997).    



En av barnens främsta rättigheter är att vara en aktiv huvudperson i sitt eget liv
(Gedin, 1998).

Reggio Emilias syn på kunskap och lärande

Inom Reggio Emilia anser man att kunskap föds i samspel med andra och att
kunskap är dynamisk, föränderlig. Loris Malaguzzi påpekade ofta att det inte
finns några definitiva sanningar. Verklig kunskap förutsätter en aha-upplevelse,
barnet ska få möjlighet att utforska och upptäcka världen i verklighetens vardag.
Lärandet bör speglas av glädje, lust, tro och hopp, därför behövs stimulering och
uppmuntran för inlärningen. Barnet behöver även tid och utrymme för eget
lärande (Wallin, 1996).

Eftersom man inom Reggio Emilia ser barnen som aktiva och kunskapstörstande
individer ger man dem dessutom stort utrymme att utveckla sitt individuella
tänkande. Barnen får möjlighet att ställa upp och pröva sina egna hypoteser och
diskutera kring. Deras praktiska arbete och deras egna erfarenheter leder till
insikter och kunskap (Barsotti,1997). Inlärningen ses som en aktiv process,
barngruppen är en pedagogisk resurs -barn lär sig själva, lär och lär av andra
(Wallin, 1996).
 
Loris Malaguzzi ansåg att barn inte behöver undervisning som låser dem utan att
de behöver stöd och trovärdighet. Han valde därför att aldrig stanna upp för att
fastställa någon metod. Istället skapade han ett ständigt experimenterande och
såg till att barnen blev sina egna lärare (Barsotti, 1994).

Reggio Emilias syn på miljön

Sättet man inom verksamheten i Reggio Emilia önskar närma sig barnen på och
som möjliggör det pedagogiska arbetet och den pedagogiska viljan uttrycks i
arkitekturen och i den fysiska miljön. Tanken är att det individuella samspelar
med det sociala och att barnen, de vuxna och den fysiska miljön är tre likvärdiga
subjekt (Wallin, 1996). 

Loris Malaguzzi ansåg att barnets omgivning, familjen och förskolan, är barnets
första samtalspartner. Därför måste den miljön organiseras så att olika
kommunikationsprocesser främjas, såsom utbyten av meddelanden, föremål och
information av olika slag mellan barn och mellan barn och vuxna. Alla barnens
kreativa former skall man försöka ta hänsyn till (Barsotti, 1997).  

Inom Reggio Emilia anser man att de relationer som finns människor emellan är
en del av den pedagogiska miljön, de måste därför översättas till
rumsförhållande. Man säger också att människorna i rummet skapar rummet och
att rummet skapar oss (Rinaldi, 1996). 



Rummet är kommunikativt i sig själv, det är ett uttrycksmedel för tanken
samtidigt som det är en tanke bakom rummet, dvs. pedagogen har organiserat
och inrett rummet. Det är som en kod för vad eller vilka saker som barnet kan
tänkas göra. Man vill att barnen ska få inspiration, stimulering av miljön, samt
att barnets tankar och fantasi ska utmanas (Wallin, 1996).

För att barnen skall kunna ha en god överblick över verksamheten, strävar man
efter att ha öppna och luftiga lokaler med god insyn över utrymmen. Det finns
dock alltid någon vrå för mer avskildhet. Under tema- och projektarbeten
använder man sig av fasta eller tillfälliga hörn där olika typer av verksamhet
bedrivs (Wallin, 1996).

För att miljön ska kunna fungera som en pedagog anser man i Reggio Emilia att
barnen bör vara uppdelade på åldersavdelningar, eftersom olika åldrar kräver
olika saker av sin pedagogiska miljö. När barnen byter avdelning följer
pedagogen med (Barsotti, 1997). 

Inom verksamheten Reggio Emilia manifisterar den yttre miljön, enligt Wallin,
den genomtänkta pedagogiska filosofin, där barnet är utgångspunkten, med
tankar i bilder och ord på väggarna (Wallin, 1996).

Skapande verksamhet och material

Genom att låta barnen pröva sig fram mellan olika uttryckssätt gör de nya
upptäckter och får nya infallsvinklar. Det finns en stor ateljé, samt miniateljéer
för olika slags skapande. Materialen och redskapen som barnen har tillgång till
är till för att uppmuntra aktivitet, kreativitet och bidra till att bygga upp barnens
sätt att tänka. I ateljén finns allt material tillgängligt i barnens egen höjd, så att
de själva kan plocka fram material som målarfärger, lim, saxar, pärlor mm
(Wallin, 1996).

     I skapande verksamhet bearbetar och smälter man erfarenheter och intryck 
     till insikter. Skapandet kan därför bli en del i en kunskapsprocess. Barns skapande 
     kan också ge information till de vuxna om vad barnen förstått och om hur de 
     tänker och om vad som kanske behöver bearbetas mer
     (Barsotti, 1997,  s. 34).

När det gäller den skapande verksamheten menade Malaguzzi att ögat är ett
organ som symboliserar ett beteendemönster och är viktigt för handlandet,
tänkandet och för kapaciteten att tränga in i saker och att tillägna sig dem
fullständigt, att kunna arbeta med materialet och därefter göra ett urval. Enligt
honom innebär ett bra öga nyfikenhet och upptäckarlust. När barnen exempelvis



utvecklar sitt ritande och målande så är det för att de ser, hör och förstår saker
och ting bättre (Utbildningsradion, 1981).

Reggio Emilias syn på pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation inom Reggio Emilia handlar om att pedagogerna
observerar och dokumenterar vad som händer i verksamheten, vad barnen gör
enskilt, i samspel med kamrater och med pedagogerna. Anledningen är att de
vill synliggöra praktiken, att den ger möjlighet till reflektion, utvärdering och
fortsatt planering av verksamheten för både pedagoger och barn.  

Enligt Barsotti ligger den pedagogiska dokumentationen till grund för arbetet
om hur man bäst kan stödja barnen, se till deras behov, se hur de tänker och
vilka misstag pedagogen gör. Den fungerar också som underlag för en
diskussion hur miljön och redskapen kan förändras så att det gagnar barnen än
mer. Den pedagogiska dokumentationen inom verksamheten i Reggio Emilia ger
även barnen möjlighet till eftertanke och reflektion över sitt eget lärande eller
kunskapssökande (Barsotti, 1997).

Dokumentation sker ofta med hjälp av anteckningar över vad barnen gör.
Pedagogen delar in ett papper i tre kolumner. Barnets tal antecknas i den första
kolumnen, i den andra skissas barnets handling och i den tredje kolumnen
antecknas den vuxnes tal. En bandupptagningen brukar oftast göras parallellt.
Det förekommer även dokumentation med hjälp av kamera, video och bildband
(Barsotti, 1997).

Tack vare det konkreta dokumentationsmaterialet synliggörs barnets tanke- och
läroprocesser och kan användas som underlag i diskussioner kring den
pedagogiska praktiken och därmed bidra till förändring. Tilltro och legitimitet
för verksamheten kan också skapas genom dokumentationen. Därmed ges
förskolan en offentlig röst och en synlig identitet (Barsotti, 1997).

Den pedagogiska dokumentationen lägger även en god grund för samarbetet
med föräldrarna, då det finns konkret material att visa upp (Wallin, 1996).

När det gäller den pedagogiska dokumentationen så måste man skilja på
begreppen att se och att observera anser pedagogerna i Reggio Emilia, eftersom
observatören ej kan skildra allt som händer i verksamheten, väljer hon/han fokus
och dokumenterar selektivt (Wallin, 1996). 



Tema- och projektarbete inom Reggio Emilia

För att kunna ge barnen en helhetsupplevelse och en helhetssyn på kunskap har
man inom Reggio Emilia valt att arbeta i projekt- och temaarbete. Man vill även
på bästa sätt kunna organisera och strukturera det dagliga arbetet. Under arbetets
gång försöker man att gå på djupet av temat, för att på så sätt ge utrymme för
utmaningar, upptäcktsfärder och äventyr. Arbetet kräver ständig bearbetning och
reflektion för att den pedagogiska praktiken skall kunna förändras och utvecklas
(Dahlberg, Åsén, 1995).
 
     Temaarbetet har till syfte att göra barnen kreativa, där skapandet inte står 
     i motsättning till kunskap. Barnen skall utveckla många språk, i synnerhet 
     ett bildskapande, men målsättningen innehåller också glädje, nyfikenhet, 
     vetenskaplighet och sinnlighet
     (Barsotti, 1997, s. 29).

När barnet kan se eller uppleva kontraster, likheter och skillnader ökas
förståelsen och upplevelsen av sammanhanget (Barsotti, 1997).

Reggio Emilias syn på den vuxnes roll

Pedagogen inom Reggio Emilia skall finnas till hands och ge barnet stöd.
Barnen har en egen vilja att lära och att växa. Läraren skall stimulera och
uppmuntra barnens naturliga nyfikenhet. Den vuxne i verksamheten i Reggio
Emilia förväntas inte att undervisa om sina egna lösningar. Vikten av att kunna
lyssna brukar istället understrykas, lyssnandet innebär då ett reflekterande
lyssnande som ger talaren ett värde. Pedagogen kan göra inlägg, bland annat
genom att be ett barn fråga en kamrat om hjälp istället för den vuxne eller be en
grupp diskutera vidare om något (Wallin, 1996 ).

På så vis vänjer den vuxne barnet att vara självständigt samtidigt som gruppens
självständighet uppmuntras. Pedagogen ger barnet möjligheten att konstruera sin
värld på eget vis samtidigt som de i ett pedagogiskt sammanhang lär sig genom
sitt utbyte med andra barn och deras uppfattning om världen. När barnet förstår
att hon/han är viktig, att de vuxna lyssnar och tar honom/henne på allvar får de
chans och tid att finna egna lösningar, de får rätten till sin egen subjektivitet
(Wallin, 1996).

Efter noggranna förberedelser diskuterar de vuxna om idéer inför projektarbeten
med daghemsrådets pedagogiska arbetsgrupp innan projekt tar form. Under
projektets gång fortsätter även diskussioner med rådet (Barsotti, 1997).

Pedagogerna arbetar i par för att möjliggöra diskussioner och för att stärka den
enskilda förskollärarens kompetens. När personalen planerar sker det i nära



samspel med barnen, upplägg kan ha planlagts långt i förväg eller planerats
samma dag (Barsotti, 1997).

De vuxna skall även försöka förbereda situationer där barnen får fritt spelrum
gällande val av exempelvis framdukat material (Barsotti, 1997).  

Reggio Emilias syn på föräldrarnas roll

Samarbetet med föräldrarna är av stor vikt. Stödet från hemmet behövs och
tillsammans kan de bästa förutsättningarna för barnets utveckling ges.
Föräldrarnas förståelse för verksamheten behövs också, en god inblick i
verksamheten möjliggörs tack vare dokumentationen. Pedagogerna anser dock
att de olika rollerna måste vara mycket tydliga. Förutsättningen för det goda
samarbetet ligger i att pedagogens yrkesroll är tydlig (Barsotti, 1997). 

Jämförelse med andra pedagogiska teorier

Enligt Wallin skulle man kunna spåra Reggio Emilias nära samarbete med
föräldrarna till systrarna Rosa och Carolina Agassi som öppnade så kallade
mödraskolor i slutet av 1800-talet (Wallin, 1996).

Pedagogikens vetenskapliga förhållningssätt som präglar pedagogiken i
verksamheten i Reggio Emilia anser Wallin ha influerats av Maria Montessori
(1870-1952). Montessori  grundade daghem som kallades ”barnens hus”. Här
fick barnen uppmärksamhet och blev viktiga, samt fick ansvara för sin egen
utbildning (Wallin, 1996).

Inom Montessori anser man vidare att barn lär sig på egen hand i och med deras
inneboende behov av att utvecklas. Läraren inom Montessori skall försöka ge
barnet möjligheten att självständigt ha kontroll över sitt lärande, läraren skall
observera barnet och försöka se dess behov. Det är barnet som fritt får välja
uppgifter, men läraren kan om läge finns introducera barnet en uppgift som
barnet verkar moget för. Man anser att med den rätta miljön och stimulering som
motsvarar barnets innersta behov kan barnet arbeta koncentrerat och
självständigt (Crain, 1992). Detta känns igen i de tankar som man hyser inom
Reggio Emilia.

Wallin påstår att man kan dra paralleller mellan Jean Piagets (1896-1980) tankar
och Reggio Emilias inställning om att barn behöver organiserade situationer
med vuxna, men att det också är viktigt med tid för dem själva (Wallin, 1996).
Också tankarna om att barnet självt skall konstruera sin egen värld påminner om
Piaget, dvs. en konstruktionistisk syn på lärande (Crain, 1992).



Wallin tar även upp Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar om barns proximala
zoner (utvecklingszoner eller möjlighetszoner), dvs. tidpunkten då barnet är
mottaglig för en aha-upplevelse och att man även inom verksamheten i Reggio
talar om detta. Enligt Wallin blir den vuxnes roll att lära sig barnens egna
klockor och att vid behov ge barnet en hjälp att ta det sista steget mot insikten
(Wallin, 1996). 

Vygotskij betonade att eleven aktivt deltar i den pedagogiska processen. Han
ansåg att det pågår ett samarbete mellan den vuxne och barnet, barnet har
huvudrollen och hans/hennes bidrag är unikt. För att barnets utveckling skall
främjas försöker den vuxne att vägleda barnet samt att styra dess kognitiva
processer (Bråten, 1998).

Man skulle kunna jämföra Vygotkijs teori om den vuxnes uppgifter med Reggio
Emilias syn på den vuxnes roll. De tycks båda kunna stå för att den vuxne måste
försöka observera och lyssna på barnen för att förstå deras utveckling och kunna
vägleda dem på bästa sätt.    

Man kan kanske också se en likhet i Vygotskij med betoningen på samspelet
mellan det individuella och den sociala omgivningen (Säljö, 2000). Parallellerna
med Vygotskij måste förmodligen ses i efterhand, dvs inte som ett uttryck för en
direkt influens utan för en likhet. Vygotskijs skrifter trycktes inte om efter hans
död 1934 och det dröjde till sent 1960-tal innan de började översättas till
engelska (Crain, 1992).

Kritik av Reggio Emilia

I en intervju med Loris Malaguzzi berättar han själv att i slutet av 80-talet
hamnade förskolorna i Reggio Emilia i en utvecklingskris. Han menar att de
insåg att de talade för mycket och lyssnade inte tillräckligt på barnen. För att
försöka åtgärda detta, tejpade man under två dagar för munnen och försökte
därmed att umgås med barnen utan ord (Barsotti, 1994).

Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling och Gerda Simmons-Christenson besökte
Reggio Emilia 1987 och ville ge sin bild av verksamheten i Reggio Emilia. De
beskriver i sin artikel om olika situationer från daghemmen, de nämner
lokalernas utformning som ger en god överblick över verksamheten. De
observerade bland annat atelieristans arbete med barnen, ca fem i taget, i bild
och form med en ständig dialog. De tre besökarna håller med om att det måste
läggas stor vikt vid att utveckla barnets nyfikenhet och deras sätt att uttrycka sig
med alla sinnen. De tre kvinnorna studerade även de aktiviteter som pågick
medan den mindre gruppen arbetade tillsammans med atelieristan. Vid flertalet
av situationerna observerade de att barnen var hårt styrda i aktiviteter, med lång



väntan till följd. De skriver att med ca 25-30 barn i varje grupp och totalt över
100 barn på daghemmet anser de att ”den fantastiska dialogen med ateljeristan
är en sällsynt upplevelse för det enskilda barnet” (Doverborg, Prawling,
Simmons-Christenson, 1987, s.24).

Verksamheten tillvaratar inte möjligheterna till inlärning vid vardagssituationer
enligt de svenska besökarna. Det var exempelvis de vuxna som dukade vid
måltiderna samt lade upp maten på barnens tallrikar.  

De såg även en brist i de homogena åldersgrupperna, att man utgår från att barn
är lika främst för att de har åldern gemensamt. En annan brist var att nivån på
arbetet sattes efter barnens bakgrund och beroende på föräldrarnas utbildning.
På ett av daghemmen som de besökte fanns en grafisk sammanställning över
föräldrarnas yrke. 

Vidare upplevde de att verksamheten i mångt och mycket saknade en helhetssyn
på barn. De såg varken till någon dokumenterad målsättning eller plan med
verksamheten. Det tycktes ej heller finnas någon teori i botten av arbetssättet.
Det enda pedagogerna i Reggio Emilia framhöll var att man såg triangeln ”barn-
föräldrar-förskollärare” som mycket viktig.

De tre debattörerna förstår människors förtjusning vid åsynen av den
färgsprakande bilden av Reggio Emilia som ges i media, hur barnens förmågor
och skapande i bild får utvecklas, men de vill uppmana att ej glömma den
vardag som aldrig syns i debatten (Doverborg, Pramling, Simmons-Christenson,
1987).

Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Lpo 94

Jag har gjort en jämförelse mellan Reggio Emilias pedagogiska filosofi och
tankarna i Lpo 94 för att se hur de överensstämmer.

Stimulering och uppmuntran behövs för inlärningen, skriver Wallin, barn är
nyfikna, de lär sig själva, lär och lär av andra. Loris Malaguzzi talade även om
förförelsen, passionen och rikedomen i kunskapen. Han menade att det primära
för lärandet är lusten, nyfikenheten och förmågan att förändras, vilket varje barn
måste har rätt till och få utrymme för (Wallin, 1996).
I Lpo 94 står det något liknande:

   Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
   och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 
   övervinna svårigheter 
   (Lpo 94, s.8).



   Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och 
   lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, lär sig att arbeta både 
   självständigt och tillsammans med andra 
   (Lpo 94, s. 9).

Barsotti säger om Reggio Emilia:

   Temaarbetet har till syfte att göra barnen kreativa, där skapandet inte 
   står i motsättning till kunskap. Barnen skall utveckla många språk, i 
   synnerhet ett bildskapande, men målsättningen innehåller också glädje, 
   nyfikenhet, vetenskaplighet och sinnlighet
   (Barsotti, 1997, s. 29).

Lpo 94 skriver om estetiska aspekter. Däremot skriver man ingenting om
temaarbete. Möjligtvis kan följande citat ge ett visst stöd för temaarbete:

   I skolarbetet skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och 
   estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck 
   för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 
   känslor och stämningar
   (Lpo 94 , s.8).

Inom Reggio Emilia är samarbetet med föräldrarna av stor vikt, stödet från
hemmet behövs och tillsammans kan de bästa förutsättningarna för barnets
utveckling ges (Barsotti, 1997). I Lpo 94 finns liknande tankar: 

   Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så 
   att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
   (Lpo 94, s. 14).

Sättet man inom verksamheten i Reggio Emilia önskar närma sig barnen på och
som möjliggör det pedagogiska arbetet och den pedagogiska viljan uttrycks i
arkitekturen och i miljön. Tanken är att det individuella samspelar med det
sociala och att barnen, de vuxna och miljön är tre likvärdiga subjekt (Wallin,
1996). Detta kan jämföras med: 

   Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö 
   för lärande…varje elev respekterar andra människors egenvärde 
   (Lpo 94,  s.12). 
     
   Läraren skall visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga utgå 
   från ett demokratiskt samhälle…i sin verksamhet bidra till att skolan präglas 
   av solidaritet mellan människor
   (Lpo 94, s. 13).

Man vill inom Reggio Emilia ge barnen möjligheten att få lära känna sig själva,
för att man anser att självkännedomen i sin tur är grunden till kännedom om
andra och till empati (Barsotti, 1997). Här skriver Lpo 94:



   Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse
   (Lpo 94, s. 5).

Eleverna skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att se
världen som en verklighet i process, i förändring (Barsotti, 1997). I Lpo 94
skriver man:

   Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 
   informationsflöde och en snabb förändringstakt 
   (Lpo 94, s. 7).

Tanken är att kunskap föds i möten med människor och det måste finnas
utrymme för kommunikation (Wallin, 1996).   

   Skolan är en social och kulturell mötesplats… 
   (Lpo 94, s. 5).

Inom Reggio Emilia vill man lägga stor vikt vid att främja individernas förmåga
och vilja att agera och bli erkända som fria och ansvarsfulla aktörer (Barsotti,
1997).

   Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 
    eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras 
    förmåga att ta ett personligt ansvar 
    (Lpo 94, s.6).
 
Det finns en hel del överensstämmelser mellan Reggio Emilias pedagogiska
filosofi och Lpo 94. Skrivningarna i Lpo 94 är dock ganska allmänt hållna och
kan kanske visas överensstämma med ett flertal sinsemellan lite olika
pedagogiska idéer. En annan likhet är att varken Reggio Emilia eller Lpo 94
binder lärarna vid någon speciell undervisningsmetod.



Metod
Jag ville observera eleverna och lärarna i deras vardag samt samtala om deras
tankar om skolan, därför valde jag att göra en etnografisk studie med en formell
lärarintervju, tre omfattande informella intervjuer, några mindre omfattande
informella intervjuer samt observation. Min önskan var att få genomföra studien
under åtminstone en veckas tid. Detta gick ej att genomföra, skolans rektor
ansåg att det skulle bli en för stor belastning för både elever och lärare då det
mycket ofta förekommer besök utifrån. Det hade givetvis varit bättre om jag
hade fått besöka skolan under en längre tid.
 
Termen etnografi kommer från grekiskan och betyder folkbeskrivning. I en
etnografisk studie deltar forskaren aktivt, han/hon observerar, gör
fältanteckningar, samlar in olika typer av data som kan vara till nytta samt ställer
frågor i spontana samtal och har mer formella intervjuer. Man betonar även
vikten av att forskaren sätter sig in i människors sätt att leva och lära. Gränsen
mellan etnografi och annan kvalitativ forskning är inte särskilt skarp
(Kullberg, 1996).

Kvalitativ forskning innebär att forskaren går ”upptäckarens väg” där teorier
skapas och man försöker att förstå olika fenomen genom personerna som man
undersöker. Väljer forskaren kvantitativ forskning går han/hon ”bevisets väg”
där bevis prövas och testas (Kullberg, 1996).

Etnografin kan ses ”som en ansats vilken studerar saker i sina naturliga
sammanhang” (Kullberg, 1996, s. 45).    

Studiens genomförande  

Undersökningarna gjordes på en friskola i ett litet samhälle utanför Stockholm.
Intervjuerna och observationerna genomfördes på skolans område som jag
besökte under två dagar. Jag valde att observera bas- och verkstadsmodulerna
dels därför att jag ansåg att det var mest intressant att jämföra dessa, dels därför
att det var friskolans egna lärare som undervisade. När det gällde kursmodulen
lånade man in lärare från den kommunala skolan. 
 
Jag iordningställde några frågor som riktmärke, frågor som jag ansåg kunde vara
intressanta att få svar på angående om och hur de tillämpade tankar och idéer
från Reggio Emilia samt hur läraren och eleverna uppfattade skolan.

Jag ville att intervjufrågorna skulle vara okända före intervjutillfället för att på
så sätt undvika att personerna gav tillrättalagda svar. 



Bildläraren, som skolans rektor föreslog för en intervju, tycktes kunna
representera och presentera skolans arbete och mål, då denne var med och
ansvarade för den mer skapande verksamheten.  

De tre elever, som jag genomförde längre samtal med, valde jag ut på plats. Jag
ville komma i kontakt med elever som öppet och spontant ville och kunde
diskutera sin skolsituation, samt som kunde göra en viss jämförelse med sin
tidigare skolgång.

Under den formella intervjun med bildläraren var undertecknad och den
intervjuade närvarande. Intervjun genomfördes i bildlärarens personalrum.
Intervjun pågick i ca 25 min. Jag valde att spela in lärarintervjun på kassettband
för att kunna lyssna upprepade gånger och verkligen få med all information.

De längre samtalen med de tre eleverna genomfördes under lektionstid då
eleverna hade självständigt arbete. De två pojkarna arbetade tillsammans, jag
samtalade därför med dem samtidigt. Flickan arbetade självständigt, henne
samtalade jag med separat. Undertecknad och de intervjuade vistades i samma
rum som ca 5-10 elever som arbetade självständigt eller två och två med egna
projekt. Samtalen varade mellan 15 och 20 minuter.  
När det gällde eleverna valde jag att anteckna svaren under samtalen som fördes.

Angående mer spontana frågor till lärare och elever så förekom dessa löpande
under besökets gång. Innehållet i dessa samtal antecknades i fältdagboken.
 
Mina observationer genomfördes främst på våning 2 och 3 där de högsta
årskurserna gick.

Presentation av de intervjuade

Namnen är fingerade för att undvika att oavsiktligt peka ut personerna ifråga.

Bildläraren Anita är 27 år och är ansvarig för verkstadsmodulen på våning 2 och
3. Anita är anställd sedan skolan startades 1999, hon ansåg att tjänsten verkade
intressant för hennes behörighet. 

Bland de elever som jag genomförde längre samtal med var det två pojkar
Anders och Allan och en flicka Anna på motsvarande högstadiet årskurs 8 i den
kommunala skolan. Eleverna har tidigare gått i kommunala skolor, men de bytte
till friskolan i och med starten 1999. Anledningen var att deras tidigare klasser
skulle splittras, både de själva och deras föräldrar ansåg att det då kunde vara
både lämpligt och intressant att byta till friskolan i och med detta. 



Presentation av Emiliaskolan

Emiliaskolan ligger en bit utanför en större stad, ca 10 min från samhällets
centrum. Skolan är vackert belägen i en slänt med skog på baksidan och ett
härligt grönområde på framsidan. Byggnaden ligger ombäddad av grönska och
det är långt från betong och asfalt. På skolgårdens baksida finns bord och bänkar
att sitta på, en sandlåda, en lekstuga, ett brädupplag samt bildäck att leka med.
På framsidan av skolan finns det stora gräsytor med fruktträd, några bord och
stolar samt en grusplan. Skolhusen är två gamla och höga vitkalkade byggnader
med rött tegeltak.
 
När man träder in i byggnaden finns ett trapphus som förbinder de fyra våningar
höga huset. Skolbyggnaden är inbjudande med en trevlig och ombonad miljö,
det finns inga långa korridorer eller avskilda skrymslen som skulle kunna skapa
anonymitet och utrymme för trakasserier eller dylikt. Samtliga utrymmen ligger
nära trapphuset, det finns både större och mindre utrymmen som används för
arbete i större grupper, enskilt arbete eller arbete i en mindre grupp. På varje
våning finns det ett litet rum där eleverna kan lägga sig för att vila i om så
behövs. Det finns även en hiss i byggnaden och golvet är fritt från trösklar.

Huset går i gammal stil, hyllor och lister är av vitt trä. Väggarna går i fräscha
ljusa färger som ljusgult och ljusblått. Det är högt i tak i alla husets utrymmen
och det finns många stora och härliga fönster, i verkstäderna finns det burspråk.
I varje vånings tambur/hall finns det krokar på väggarna för ytterkläder samt
trähyllor, både lågt och högt uppsatta för skor och mössor. Elevernas olika
arbeten finns rikt representerade i byggnaden. Bland annat finns arbeten som
modellbyggen, lerfigurer och teckningar representerade på väggar, bänkar och i
fönsterkarmrar. Färgglada kartor över Europa och världen finns också uppsatta
på väggarna.

Antalet datorer som står framme på varje våning är ca 4 stycken, dessa används
både i informationssyfte och för utskrifter av presentationer. En videokamera
står också till förfogande för alla tre våningarna, det finns även en diaprojektor
på våning 2. I samma utrymme som datorerna finns det mobila hurtsar där
eleverna har varsin låda för skolmaterial samt personliga saker. 

Ateljén på våning 2 ser i stort sett likadan ut som ateljén på våning 3. Rummet
har ett burspråk, tapeten är ljusblå och även här är det högt i tak. Material som
kartong, frigolit, färgkritor, pennor, målarfärger, saxar och olika slags material
av lera står framme, det finns även en ”träslöjdsbänk”. Det finns bänkar att
arbeta vid, på två bord och i ett av fönstrens karm står modeller över en
stadsplanering och på väggarna hänger teckningar och målningar gjorda av
eleverna. 



Emiliaskolans profil

Skolan vill profilera sig som en ”Reggio Emilia- inspirerad skola” och ej en
”Reggio Emilia-skola”, då pedagogerna anser att de ej har kommit så långt i
arbetet som de gjort i verksamheten i Reggio Emilia. I informationen om skolan
kan man läsa följande:

     Barnens lärande sätts i centrum och arbete sker i teman med integrerade ämnen 
     och lärarlag. Barnen är åldersblandade och istället för traditionella klassrum har 
     vi olika laboratorier och små undervisningsgrupper. … Grundtanken för skolan 
     är att arbeta med en helhetssyn på barn och barns lärande. Skolan kommer att 
     möta barnen som individer, stärka deras självförtroende och i undervisningen lyfta 
     fram de olika barnens egna tillgångar. Barnens naturliga nyfikenhet och lust att 
     lära bevaras och utvecklas. Med varje barns egen inlärningsstil i fokus blir barnens 
     frågor en viktig utgångspunkt i arbetet. …Miljön har utformats för att stimulera 
     barnens kreativa och intellektuella förmågor och ge barnen utmaningar
     (Skolpresentation på Internet).

Man framhäver att man arbetar med åldersblandade barngrupper, de traditionella
klassrummen existerar inte och miljön är utformad så att elevernas kreativa och
intellektuella förmågor stimuleras.

Verksamheten

Verksamheten startade 1999 och skolan är en friskola. Verksamheten bedrivs av
ett föräldrakooperativ med en föräldrastyrelse. Det är en ekonomisk förening
och föräldrarna fungerar som huvudmän och arbetsgivare. 
Förskole- och grundskoleverksamheten bedrivs i en och samma byggnad, på
bottenplanet förskolan, våning 1 6-9 år,  våning 2 10-12 år samt våning 3 13-15
år. Antalet elever är 160, ca 55 st/våning. I den andra byggnaden finns matsal,
personalrum och rektorns rum, resterande utrymmen i byggnaden nyttjas av
olika företag. På elevernas önskan tillagas all mat i skolans kök.

Det finns ingen cafeteria och ej något direkt uppehållsrum. Mentorskap finns ej i
den nuvarande organisationen. Verksamheten har bestämda raster och
rastvakter. Veckobrev skickas med hem till föräldrarna varje måndag så att de
hålls informerade om vad som sker i verksamheten.

Schema och personal

Schemats upplägg påstås vara inspirerat av Bifrostskolan i Danmark och sedan
år 2000 arbetar man med tre olika typer av moduler. En modul är 1,5 timme.
Modulerna är uppdelade i bas-, kurs- och verkstadsmoduler, man har en modul
av varje per dag. Basmodul innebär svenska eller matematik, i kursmodulen
ingår engelska, idrott, franska/spanska/tyska och verkstadsmodulen indelas i
laboration, ateljé och läs- och skrivverkstad. Lärarlaget på våning 2 består av en
svensklärare, en matematik- och naturkunskapslärare samt en bildlärare, som



ansvarar för verkstadsarbetet. På våning 3 finns en svensklärare, en matematik-
och naturkunskapslärare och idrottslärare. Bild- och idrottsläraren växlar mellan
våningarna. Lärarna i engelska, franska och spanska kommer in utifrån, från den
kommunala skolan, då språk står på schemat.

Skoldagen börjar kl.08.30 och slutar kl.14.30 för alla elever, håltimmar existerar
ej. Varje morgon börjar man med en gemensam samling.
Lärarna arbetar 35 timmar i skolan och har 10 timmars förtroende tid. På
tisdagar mellan kl.14.30- 17.30 och på torsdagar från kl. 14.30-16.30 har lärarna
gemensam planering.   
Det finns tre elever som behöver extra stöd på de två våningarna och det finns
en assistent som ger stöd åt två elever och en som ger stöd åt en elev.

Temaarbetet

Temat för läsåret är ”Staden” och förra årets tema var ”Sofies Värld”. Lärarna
försöker att få in bas- och kursmodulerna i temat. Enligt den läraren som jag har
en längre intervju med säger att man inom verksamheten har kommit halvvägs
med integreringen av dessa moduler. Verkstadsmodulerna  arbetar alltid med
tema (7,5 h/vecka).

Temat ”Staden” är uppdelat på Identitet, Din bild av staden och Funktion, sedan
har eleverna själva valt att vara med i Energigruppen, Arkitekturgruppen eller
Människor i staden. Grupperna arbetar med ett roterande schema under två
veckor i varje verkstad; laboration, ateljé och läs- och skrivverkstad, med egna
frågeställningar inom inriktningen. 

Dokumentationens roll i verksamheten

Det förekommer ej någon kontinuerlig form av dokumentation, varken av
elevernas eller lärarens verksamhet. Något sådant material kunde därför inte
analyseras.

Elever

Eleverna turas om att ha ansvar för de olika utrymmena. För samlingslokalen
skulle man exempelvis se till att de stolar som fanns stod uppradade i en
halvcirkel under morgonsamlingarna samt att mattorna var utlagda åt de elever
som ville sitta på golvet. Alla elever har varsin låda för skrivböcker, pennor och
personliga saker. De får gå till centrum om de vill, det tar ca 10 min.
Eleverna får vid 11 års ålder prova på att läsa spanska, franska och tyska under
en period av tre veckor per språk för att på så sätt få inblick i vad ämnena
innebär inför valet vid 12 års ålder. Eleverna på våning 3 får vara inomhus under
rasten. De yngre eleverna på våning 1 och våning 2 måste vara ute på rasten.



Resultatredovisning av observationer och intervjuer
Morgonsamlingar den 3/10 och den 4/10

Varje dag börjar med en gemensam samling. Hela våningen samlas i en sal där
elever sitter på stolar och på de utlagda mattorna på golvet. Samlingarna tycks
främst ägnas åt praktisk information och diskussion om gemensamma utrymmen
och liknande:

   Ljudnivån är rätt hög, eleverna småpratar, skrattar, någon frågar
   vem jag är, men eleverna dämpar sig då lärarna som håller i
   samlingen börjar tala. Datum och dagens meny tas upp, 
   datumet, schemat samt min närvaro skrivs upp på whiteboarden. 
   Läraren berättar även hur schemat ser ut för dagen, det skall bland
   annat komma en politiker på besök och transport- och energigruppen 
   skall observera tåg. Läraren berättar att det är hög tid att ge pengar till
   eleven som ansvarar för transport- och energigruppens reskassa till 
   studiebesöket på torsdagen. En annan lärare berättar att personalen har 
   haft en konferens där skolgårdens säkerhet diskuterats, hon frågar eleverna 
   vad de tror kan vara farligt för de yngre barnen, eleverna kommer med olika
   förslag, de flesta räcker upp handen
   (Utdrag ur fältanteckningar).

 
Basmodul den 3/10 

Basmodulen är den modul som mest verkar likna en mer traditionell
undervisning. Läraren inleder med att gå igenom vad som ska ske: 

   Läraren i svenska ber eleverna hämta penna, suddgummi och 
   skrivblock. Hela våningen skall ha svenska, arbeta med 
   arbetet som tidigare påbörjats gällande media. Hon frågar eleverna vad 
   de gjorde vid senaste tillfället, när svaren ges, skriver den andra 
   läraren upp dessa på whiteboarden som en repetition. En elev som har  
   svårt att sitta still och vara tyst får uppmaningen att gå ut och leka i 
   sandlådan om det ej passar. Det blir en hel del muntlig information,
   om vilka uppgifter som skall göras. 
   …En elev trummar envetet på ett element, en annan sitter och slår i 
   golvet med sitt pennskrin. Läraren undrar ”förstår ni?”, ingen säger
   något, efter en stund får läraren dock ta emot några elevers undran 
   över uppgiften, hon säger till dem att de borde ha lyssnat under 
   genomgången av instruktionen. 
   (Utdrag ur fältanteckningar). 
 
De uppgifter och den information som eleverna får anser jag kan liknas vid
uppläggningen av elevarbete i den kommunala skolan. Det är läraren som
berättar hur eleverna ska göra.

   Uppgiften handlar om att studera dagstidningar, hur de är 
   uppbyggda, se på artiklarnas innehåll och betydelsen av annonser 



   mm. Till sitt förfogande har eleverna buntvis med tidningar, både 
   dagstidningar och facktidningar. Eleverna sprider ut sig över 
   utrymmen på hela våningen, klister, saxar och papper sprids också. 
   Några elever river runt lite extra i lådorna där papperet förvaras. 
   …En del av eleverna kommer igång med arbetet omgående, de tar 
   tag i de olika uppgifterna. Andra elever börjar ej arbeta utan gör 
   följande saker; kollar sportresultat, springer runt i cirklar och 
   ”kollar in” vad alla andra gör. En elev sitter och klipper ut fina bilder, 
   utan att bry sig om att skriva om dem eller på annat sätt bearbeta 
   dem. En annan elev försöker att komma igång med arbetet. Hans 
   kamrat sticker dock hela tiden iväg varpå eleven bläddrar på 
   måfå i dagstidningar. 
   …Svenskläraren berättar för mig att målet med arbetet är att se hur 
   en tidning är uppbyggd, hur bilder används och man har i ett 
   tidigare skede även arbetat med intervjutekniker.
   (Utdrag ur fältanteckningar). 

Här visas det prov på att det är svårt att fånga upp elevernas engagemang, samt
att det verkar finnas vissa elever som ej riktigt kan hantera eget ansvar. 

Verkstadsmoduler den 3/10 och 4/10

Här arbetar man liksom i Reggio Emilia i teman och eleverna får ofta arbeta
med egna frågeställningar inom temats ramar. Temat för året är ”Staden”. 
Läraren har här bestämt ramen för arbetet: 

   Våning 2, bildläraren berättar för eleverna att de ska designa och skapa 
   en mötesplats. Hon frågar eleverna vad en mötesplats är. 
   Eleverna föreslår  parken, kiosken att de kan vara platser där 
   man möts. Eleverna får välja om de vill arbeta självständigt 
   eller i grupp. Man får välja om man vill bygga i kartong eller måla, 
   sedan skall det göras klippdockor. Det ska spelas upp ett möte mellan 
   klippdockorna som  ska bli videofilmat. Några har svårt att komma igång. 
   En del börjar måla andra letar kartong.
   … Alla elever arbetar på i sin egen takt, det är tänkt att arbetet får 
   fortsätta även nästa gång
  (Utdrag ur fältanteckningar).

Under detta pass var eleverna i stort sett självgående. De flesta arbetade med
redan påbörjade arbeten. Bildläraren hade här enligt mig tillfälle att
dokumentera verksamheten. Detta pass visar även elevernas möjlighet att arbeta
utifrån sina egna frågeställningar. Det är många olika elevarbeten som pågår
samtidigt. 

   …Våning 3, bildläraren samlar eleverna för en genomgång av vad de 
   arbetar med och om de behöver hjälp på något sätt, hon betonar även 
   att hennes  uppgift är att hjälpa och att ge dem tips. Vikten av att alla
   tar ansvar för lokalen och materialet samt att man måste städa upp 



   efter sig betonas också.
   …Tre flickor skall spela in en videofilm, de har skrivit manus och skall
   även redigera filmen. Två andra flickor har bestämt sig för att 
   bygga ett pepparkakshus med skolan som modell. 
   …Två pojkar visar mig deras vattenkraftverk som de byggt med 
   hjälp av en 20 liters dunk och en gammal diskmaskinsmotor och nu 
   berättar de att de ska bygga en tillhörande stad
   …En pojke skriver om Canberra i Australien som de arbetet med i 
   kursmodulen samhällskunskap. För tillfället sitter han 
   och gör en australiensisk flagga
   (Utdrag ur fältanteckningar).

Elevernas inställning till verkstadsmodulen är generellt positiv. Här visas det
dock prov på hur olika elevernas syn på arbetssättet är samt på uppfattningen om
vilka ”ämnen” de har:

   …Jag passar på att gå runt i lokalen, jag vill ställa några frågor till 
   eleverna. En pojke tycker att skolan är bra, men att det vore roligt 
   om de fick ha trä- och metallslöjd. En annan pojke tycker att skolan 
   är bra, bland annat därför att de enligt honom får göra vad de vill. 
   …Pojken som nyligen avslutat sitt vattenkraftsbyggande berättar att han 
   vill ha en kurs i tekniker inom bild. Han tycker inte att ämnet bild ingår
   som det gjorde i hans tidigare skola.
   (Utdrag ur fältanteckningar).

Vissa ämneskunskaper kan eventuellt gå förlorade i denna ämnes integration, i
alla fall enligt pojken ovan. Den stora friheten kan kollidera med ämnens
kursplanemål.

Resultatredovisning av intervjuer
Intervju med bildläraren Anita

1.Vad är det bästa med skolan?

-Jag känner mig delaktig i skolans arbete, bilden är ej separerad från resten av
undervisningen. Jag hamnar ej ute på gården. Det är ej stängda klassrum utan
det är öppet och trevligt att arbeta. Organisationen arbetar för att få en
annorlunda skola.

2.Vad tror du att eleverna tycker är det bästa med skolan?

-Våning 2 tycker att verkstadsmodulen är det bästa med skolan, de blir nästan
irriterade om de ej får jobba på det fria sättet. På våning 3 oroar eleverna sig mer
för betygen, hur de ska kunna få betyg i hemkunskap exempelvis. De är ovana
med arbetssättet, de är ej lika nöjda med verkstadsdelen som våning 2, det är
säkert en del där också som dock ej har fått kläm på arbetssättet. Många tycker
att det är en mysig skola. 



3.Vad tror du att eleverna eventuellt  skulle vilja förändra?

-Förut var det maten, den har redan ändrats på elevernas begäran, med en egen
kock och matsal. Man vill ha mer att göra på skolgården, pedagogerna måste
dock ta ställning till vad för som passar oss, vad vi vill med skolgården. Barnen
är mer vana med de traditionella skolgårdarna. Gympahall är eventuellt ett
önskemål, nu har man gympa utomhus i olika former. På våning 3 vill man ha
det mer traditionellt, eventuellt mer styrning, de har svårare för att ta till sig vad
de håller på med, att förstå det nya. Vi måste vara mer tydliga att visa eleverna
att nu har du haft matte, hemkunskap för att vissa elever ser gärna verkstaden
som något flummigt. De tror jag inte att barnen på våning 2 gör. Det gäller att
göra en kullerbytta, att lära sig samma saker fast på ett annorlunda sätt. Allting
behöver ej vara som det alltid varit. Det är en fråga om vad man har för
kunskapssyn, vad kunskap är.
 
4.Tycker du att målsättningen med verksamheten fungerar?

-Modulerna fungerar bra. Många tycker att skoldagen går så fort, dagarna är
ganska lika, upplägget med modulerna står fast, men det är ändå mycket kreativt
för barnen. Det här med moduler och schema tror jag fungerar väldigt bra för
barnen. Vi pedagogerna har det väldigt späckat, så ska man förbereda något är
det lite stressigt. Ibland skulle man kunna tycka att det vore skönt med någon
håltimme. Om man går ifrån känns det som om man tar tid från verksamheten,
det går dock ganska bra att gå ifrån eftersom eleverna är rätt så självgående. Det
känns dock lite stressigt när man sitter och ringer ett museum eller så under
lektionstid. 

5.Anser du att arbetssättet passar samtliga barn? Varför?

-Det handlar nog mycket om vanan vid att arbeta på det här sättet. Som pedagog
måste man vara fingerkänslig. Ibland vill eleverna ha något bestämt och då
måste man ge det också, som jag tolkar Lpo 94 så måste man tillfredställa det
behovet. Främst vill man arbeta med det man får välja. Kunskap kommer då de
mognar.  

6.Hur fungerar det åldersintegrerade arbetet?

-Det känns jättebra, jag har själv ingen koll på elevernas ålder utan att titta i
deras papper. Det fungerar bra med att arbeta våningsmässigt, det är rätt trevligt
med våningen med 55 elever, eleverna smälter mer in i varandra. De på våning 3
ville till en början känna sig mer vuxna i och med att de började i ”7: an”, de har
med sig det i bagaget. De ville ha vissa förmåner, att det ska finnas en cafeteria
att gå till att de får vara inne på rasterna. De känner sig större än sexorna. Jag
tror nog att det har suddats ut en del nu. 
Tanken är att eleverna ska få ta på sig den tid som den behöver för att gå klart på
en våning. Det finns vissa mål för att få byta våning, om man uppnår dessa på



två år istället för på tre år så ska man kunna byta våning tidigare. Om man
behöver tre år på en våning så ska man få vara kvar på den våningen,
utvecklingen kan komma senare. Barnet ska vara på den våningen som passar
barnet bäst. Eleverna ska tydligen kunna gå ut skolan tidigare av vad jag har
förstått och andra elever kan gå kvar om så behövs. I åk 3 exempelvis läser man
mer engelska än i åk 3 då får man ta ut dessa elever oavsett grupp. Ibland följer
man samhället och ibland sin egen skola. Under motsvarande ”8: an” och ”9:
an” skall de elever som skall göra de nationella proven tas ut.
Det är svårt för oss och föräldrarna att förstå det här systemet och det förs ju
över på barnen också. Arbetssättet tar ett tag att arbeta in.

7.Hur ser avstämningen mot läroplanens mål för grundskolan ut? Går målen att uppnå med

ert arbetssätt? 

-Det har gjorts en kvalitetsredovisning. Det är svårt att få in de ”traditionella”
ämnen som hemkunskap, no-ämnen och so-ämnen, bild, textil- och träslöjd samt
musik i verkstadspassen. Jag undrar lite över hur man skall gå tillväga i
betygsättningen gällande dessa. För att gå igenom hur avstämningen mot
läroplanen ser ut, så går lärarlagen igenom elevernas arbeten och redovisningar.
Vi diskuterar huruvida alla elever fått in antalet timmar som skall ingå i ämnet,
så att alla elever får alla bitar. Ett exempel är att om en elev bygger ett
pepparkakshus av skolan, vilka bitar har hon då fått med; matematik, skalor och
hemkunskap? Tanken är att man ska försöka styra in en elev som kanske ej har
fått med tillräckligt med hemkunskap eller eventuellt lägga in fler kurser inom
något.

8.Fungerar den pedagogiska dokumentationen som underlag för förändringsarbetet?

-Den pedagogiska dokumentationen fungerar inte än, man har dock försökt sig
på att filma lite med videokamera. Bristen ligger i en kombination av okunskap,
det finns ingen tradition i skolan för dokumentation, brist på resurser,
exempelvis borde varje pedagog ha en kamera, samt brist på tid. Jag har använt
mig av dokumentation med yngre barn i förskolan, då det gällde ett projekt om
tid, jag kunde följa barnens utveckling av begreppet tid. Det är förmodligen
lättare att följa yngre barns utveckling, saker och ting får ta längre tid i
förskolan, men att det är viktigt att man hittar formen för dokumentationen
gällande de äldre eleverna. Jag är ännu inte redo för dokumentation för äldre
barn. 

9.Är fortbildning inbyggd i verksamheten?

-Det förekommer inte någon kontinuerlig fortbildning. I våras var några av
lärarna iväg och besökte verksamheten i Reggio Emilia. Nätverksträffar
anordnas ej, men det är frivilligt att gå på de utanför skolan.



10.Hur ser planeringsarbetet för teman/projekten?

-I somras gjordes grovplaneringen för temaarbetet, sedan har ”finplaneringen”
gjorts våningsvis. På tisdagar är det en timmes planering  per våningsplan och på
torsdagar är det två timmars ämnesplanering. 

11.Hur fungerar lärarlagen? 

-Det är ett lärarlag på varje våning med tre lärare i varje. Det fungerar bra, det är
skönt att dela ansvaret med två till.

12.Vilken inriktning har lärarna?

-På våning 2 finns en svensklärare, en matematik- och  naturkunskapslärare och
en bildlärare, som ansvarar för verkstadsarbetet. På våning 3 finns en
svensklärare, en matematik- och naturkunskapslärare och idrottslärare.
Idrottsläraren och läraren i bild växlar mellan våning 2 och 3. 

13.Hur är barnens självförtroende? Eventuellt jämfört med tidigare erfarenheter.

-Jag tror att eleverna känner att det som de gör är viktigt, de känner nog mindre
likgiltighet inför lärandet eftersom många val är deras egna.

14.Är barnen självständiga? Eventuellt jämfört med tidigare erfarenheter.

-Eleverna är mer självständiga och mer initiativrika här. Eleverna har mycket
krav på sig att själva kunna bestämma saker och ting och ibland kan det bli svårt
att ta att det är någon annan som ska bestämma åt en.

15.Hur stor är lusten att lära och forska bland barnen?

-Lusten varierar bland eleverna, det är svårt att jämföra med en annan skola, det
har ej gått så lång tid i verksamheten.

16.Hur är barnens förmåga att uttrycka sig?

-Förmågan att uttrycka sig är rätt stor, men varierar mellan eleverna.

17.Känns föräldrarnas engagemang meningsfullt? -Fungerar föräldrasamarbetet?

-Vissa föräldrar engagerar sig mycket, de föräldrar som har valt att barnen ska
gå i skolan för synsättet skull engagerar sig nog mer än de föräldrar som placerat
sina barn på grund av att barnet ej passat in i det kommunala systemet.
Genomgående är det de äldre elevernas föräldrar som har svårare för att
exempelvis lämna in material.

18.Hur fungerar den ekonomiska biten, med materialåtgång etc.? 



-Ibland är det lite svårt med materialet, vilket har med ekonomin att göra.
Kartonger mm, som kommit i och med beställt material till skolan används
främst. Målarfärger, pennor mm köps in. Man skulle eventuellt kunna försöka
att ge sig ut och ”tigga” material från olika företag, men det är en fråga om att ha
tid till allt. Föräldrarna engagerar sig inte så mycket i materialfrågan.  Det
fungerar bra med allt material som finns framme på våning 2, eleverna väljer
material efter behov och önskan. På våning 3 är eleverna mer oansvariga och de
har nog tendens att förstöra materialet, förmodligen är de ovana vid ansvaret.

19.Vad är bättre än tidigare skolor/arbetsplatser?

-Jag känner mig mer delaktig i skolans arbete då ämnen är mer integrerade, man
försöker att satsa på att utveckla verksamheten.

Intervju med eleverna Allan och Anders, under ett verkstadspass på vån. 3

1.Vad tycker du är bra med skolan?

-Det är mindre mobbing här och man får arbeta mer med vad man vill, man får
tänka mer själv, man får möjlighet att kunna påverka sitt liv, berättar Allan och
Anders håller med. Tillgången till skogen är bra anser båda, men någon har
förstört kojan en gång säger Allan.

2.Skulle du vilja ändra på något? I så fall vad?

-Det är synd att bild och musik inte ingår i undervisningen vilket stod i
informationen om skolan, tycker båda. De önskar att det hölls mer kurs i bild
och musik så att man fick tips, teknikkunskaper, hur man kan rita och måla säger
Allan. Det är egentligen mest verkstadspasset som skiljer undervisningen
jämfört med deras tidigare skolor i kommunal regi, menar Allan. Allt som skall
ingå i verkstadspasset gör inte det, konstaterar båda. 

3.Vad tycker du om att göra i skolan?

-Att vara i skogen, som ligger bakom skolan, att bygga kojor och kasta kottar
och pinnar är Anders och Allan överens om.

4.Är Emiliaskolan bättre än dina tidigare skolor?

-Båda pojkarna anser att det är en bättre skola, det är mer fritt arbete och
tillgången till skogen är bra.

5.När du arbetar med ett projekt dokumenterar du hur du går till väga?

-Vi skriver inte något när vi arbetar, säger Allan. Anders håller med och
tillägger att inför presentationen skriver de vad de har byggt och hur de gjorde
det, det kommer vi ihåg avslutar Allan.



6.Vad tycker ni om att arbeta med kompisar i olika åldrar?

-Det är oftast ok, tycker båda.

Intervju med eleven Anna, under ett verkstadspass på våning 3

1.Vad tycker du är bra med skolan?

-Det är rätt fritt, det är roligt med verkstaden.
 
2.Skulle du vilja ändra på något? I så fall vad?

-Till en början var det rörigt i skolan, det var lite flummigt, men det har blivit
bättre. Skolgården kunde vara bättre, det finns inget att göra, utan asfalt kan man
inte spela basket exempelvis. I elevrådet har skolgården diskuterats mycket,
förslag har kommit upp, men inget har blivit bestämt, annars är själva
omgivningen fin.

3.Vad tycker du om att göra i skolan?

-Just nu att måla, jag försöker att bli bättre på att måla ansikten. 

4.Är Emiliaskolan bättre än tidigare skolor?

-Min gamla klass var mycket lugnare, alla kunde arbeta självständigt. Jag bytte
klass då min klass skulle splittras i årskurs 6. Jag är van sedan förut att arbeta
fritt, men det är svårt för de elever som har det svårt att ta eget ansvar.

5.När du arbetar med ett projekt dokumenterar du hur du går till väga?

-Inte direkt, ibland.

6.Vad tycker du om att arbeta med kompisar i olika åldrar?

-Ibland är det lite jobbigt. Det finns matematikböcker exempelvis som passar för
sin egen nivå. Längre fram blir det nog fler lektioner utan böcker.

Eleverna tycks generellt vara nöjda med skolan. Det som eleverna verkar anse
vara mest annorlunda jämfört med deras tidigare skolor är att de nu får arbeta
mer fritt. Pojkarna ansåg att åldersblandningen fungerade bra, flickan upplevde
dock att det ibland kunde vara lite påfrestande i och med elevernas olika
mognad.    



Diskussion
Rektorn och lärarna i Emiliaskolan är överens om att det är arbetet i verkstaden
som är det huvudsakliga arbetet och att man vill få in alla ämnen i
verksamheten. Det är främst här som eleverna har möjligheten att arbeta utifrån
egna frågeställningar. I atejérna finns det gott om inspirerande material inom
elevernas räckhåll, liksom det gör inom Reggio Emilias verksamhet. Elevernas
arbeten finns liksom det gör inom Reggio Emilias verksamhet rikt
representerade i lokalerna, se Wallin.
 
Elevernas uppfattning om skolans verksamhet tycks någorlunda stämma överens
med de vuxnas. De tre elever, två pojkar samt flickan som jag hade längre
samtal med, ansåg att det var arbetet inom verkstaden är det som mest skiljer
Emiliaskolan från tidigare skolor. De ansåg även att arbetet är friare inom
Reggioskolan och att de även har större valmöjligheter jämfört med tidigare
skolor. De anser att de under verkstadsmodulerna själva får välja uppgifter efter
intresse och hur de vill utrycka sig.

På Emiliaskolan arbetar man åldersintegrerat till skillnad mot arbetet inom
Reggio Emilias verksamhet. Bildlärarens syn på det hela var att det fungerar att
arbeta våningsmässigt med blandade åldrar. De två pojkarna som jag hade ett
längre samtal med ansåg att integreringen fungerar bra och att det förekommer
mindre mobbing i skolan jämfört med deras tidigare skolor. Flickan ser dock att
det ibland är lite jobbigt med åldersintegreringen i och med elevernas olika
mognad. De yngre upplever hon iblandvara något barnsligare. 

Bildläraren berättade att det ej förekom någon kontinuerlig dokumentation, att
det ej ännu funnits tillfällen att komma igång med dokumentation. Hon tror att
bristen ligger i en kombination av okunskap och att det inte finns någon tradition
i skolan för dokumentation, samt att det är brist på resurser. Avsaknaden av
dokumentation inom Reggioskolans verksamhet kan ses som en avvikande
inställning av dess vikt i jämförelse med verksamheten inom Reggio Emilia, se
Barsotti.  

Engagemanget från föräldrarna tycks ej vara lika stort som inom Reggio Emilias
verksamhet, se Barsotti. Bildläraren berättar att vissa föräldrar engagerar sig
mycket, de föräldrar som har valt att barnen ska gå i skolan för synsättet skull
engagerar sig nog mer än de föräldrar som placerat sina barn på grund av att
barnet ej passat in i det kommunala systemet. Hon anser att det är genomgående
de äldre elevernas föräldrar som har svårare för att exempelvis hjälpa till och
lämna in material.

Det finns tre stycken lärare på varje våning som tillsammans arbetar och
ansvarar för eleverna. Inom Reggio Emilia arbetar man i par just för att öka



kompetensen inom verksamheten och den intervjuade läraren på Emiliaskolan
ansåg också att det är bra att arbeta tillsammans i lärarlag och att det även är en
fördel vid konfliktlösning att man arbetar med fler personal. 

När det gällde arbetet i modulerna tycks det vara en del elever som exempelvis
har svårt att vid modulens början komma igång med arbetet. Flickan som jag
hade ett längre samtal med ansåg att det kan vara svårt med att få arbeta fritt om
man ej kan ta eget ansvar. Hon är själv van att arbeta självständigt och hennes
tidigare  klasskamrater var både lugnare och mer självständiga än hennes
nuvarande kamrater. Bildläraren tycks också anse att en del elever skulle vilja ha
mer styrning, framför allt de äldsta eleverna på våning 3. De verkar enligt henne
ha det svårare för att ta till sig vad de håller på med. Reggioskolans rektor
föreslog att för att försöka fånga upp de elever som har det svårt med att ta eget
ansvar och att ta egna initiativ skulle man eventuellt behöva ge eleverna mer
struktur inom tema- och projektarbetet. Rektorn menade att man exempelvis
skulle kunna ge eleverna struktur över vad som skall ingå vid exempelvis en
presentation och tips på hur källhänvisningar kan se ut. Det är svårt att jämföra
förskolebarn i Reggio Emilia med de äldre barnen i Emiliaskolan. Kraven på
utveckling, prestation och eget ansvarstagande brukar öka i och med att barnen
blir äldre, vilket de är på Emiliaskolan.      

Emiliaskolans avstämning mot Lpo 94 ligger på lärarlagens lott. Det är de som
främst granskar och utvärderar elevernas arbete samt diskuterar huruvida alla
elever fått in antalet timmar som skall ingå i ämnet. Lärarna är medvetna om att
vikten av att försöka få in ”alla ämnen” inom verksamheten. Bildläraren anser
dock att det är svårt att få in de ”traditionella” ämnen som hemkunskap, no-
ämnen och so-ämnen, bild, textil- och träslöjd samt musik i verkstadspassen.
Hon tycker även att det finns svårigheter i att ta ställning till dessa ämnen
gällande betygsättning. När det gäller de nationella proven under motsvarande
”8:an” och ”9:an” i den kommunala skolan så skall de elever som skall
genomföra dessa att plockas ut. Av vad jag förstod skall alla elever som verkar
vara mogna oavsedd ålder ha möjligheten att genomföra provet. Det torde också
vara svårt med nuvarande arbetssätt – inte minst genom bristen på
dokumentation – att se om ämnenas mål uppnås och hur betygskriterierna skall
tillämpas. Ser man till verksamheten inom Reggio Emilia så behöver man ej
brottas med problem över hur betygsättning ska se ut då betygskrav ej existerar i
de lägre åldrarna. Kravet på att behöva kunna redovisa för att  ”alla” ämnen har
blivit representerade ställs heller inte inom Reggio Emilia genom att de arbetar
med förskolebarn.  

Enligt de två pojkarna som jag genomförde ett längre samtal med ingår inte
”alla” ämnen. De uppger att ämnet bild ej ingår i verksamheten. Båda är överens
om att det saknar de traditionella ämnen som bild och musik, vilket det i



information om skolan uppgetts skulle ingå. Bildläraren uppger dock i början av
intervjun att det bästa med skolan är, att ämnet bild är integrerat i verksamheten.
Hon berättar dock senare under intervjuns gång att det är svårt att få in det
”traditionella” ämnet bild i verkstadspassen. Min uppfattning är att läraren i det
första fallet upplever bilden som en del av den skapande verksamheten och i det
andra fallet har hon snarare det traditionella ämnet bild i åtanken.   

Egna reflektioner
Verksamhetens Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt är endast ett år gammalt
och mitt allmänna intryck är att man ej ännu funnit sig till rätta med att tolka och
försöka att arbeta utifrån den pedagogiska filosofin. Den åldersskillnad som
finns mellan barnen inom Reggio Emilias verksamhet och Emiliaskolans samt
de krav som ställs på olika åldrar bidrar också till att arbetet verksamheterna
emellan skiljer sig.  
 
Jag anser att Emiliaskolans arbetssätt passar de elever som vill och kan ta egna
initiativ och eget ansvar. De som ej kan hantera eget ansvar behöver dock hjälp
att ”hitta rätt”. Rektorns förslag om ”uppstyrning” av arbetet anser jag dock
skulle behövas inom verksamheten. 
   
Avsaknaden av dokumentation inom Emiliaskolans verksamhet ser jag som en
brist. Jag anser att den pedagogiska dokumentationen skulle fungera i deras
verksamhet, eftersom eleverna arbetade mycket självständigt. Dokumentation
måste också finnas med för att kunna hjälpa lärarna inför betygssättning. Jag
märkte att det fanns en osäkerhet inför betygsättningen hos bildläraren. 
Föräldrarnas engagemang i Emiliaskolan skulle också stärkas med
dokumentationens hjälp.

För att verksamheten och dess anställda skall känna sig tryggare i sin yrkesroll,
anser jag att det skulle behövas införa mentorskap. Det finns även behov av att
ha obligatoriska nätverksträffar likt de har inom Reggio Emilia. Kontinuerlig
fortbildning saknas också, vilket är inbyggt i Reggio Emilias verksamhet.
   
När det gäller det åldersintegrerande arbetet på Emiliaskolan som skiljer sig mot
Reggio Emilias syn på barnens indelning så lämpar sig åldersintegrering bättre i
barnens högre ålder än i lägre ålder. När barnen är yngre så finns det nog större
skillnader barnen emellan än bland de äldre barnen emellan. 
   
När det gäller Reggio Emilias pedagogiska filosofi om att barn får möjligheten
att uttrycka sig på ett så varierat sätt som möjligt, blev jag dock lite osäker när
några elever på Emiliaskolan uppgav att de ej brukade välja att arbeta
exempelvis med textiler och målerier. Kanske är det så att man inom



verksamheten i Emiliaskolan  hellre ser att eleverna själva får välja uttryckssätt
än att ”tvinga dem” att variera sig.  
 
Jag anser att det ej finns några direkta motsättningar mellan Reggio Emilias
pedagogiska filosofi och riktlinjerna i Lpo 94. Skillnaderna som jag såg
jämförelsevis med den uppfattningen jag fått av förskoleverksamheten i Reggio
Emilia och Emiliaskolan låg bland annat i direktiven från Lpo 94 som anger mål
för utbildningen i de enskilda ämnen samt timplanen som anger angående
undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen som Emiliaskolan har att
brottas med. 
   
Reggio Emilias pedagogiska filosofi kan vara inspirerande, men jag anser att det
är viktigt att man inom var och ens verksamhet ser och arbetar utifrån sina egna
förutsättningar men eventuellt med exempel från verksamheten inom Reggio
Emilia. Emiliaskolan måste försöka hitta sitt eget sätt att arbeta och inte försöka
bli en ”Reggio-skola” och även inse att i och med åldersskillnaden på barnen
mellan förskolebarnen i Reggio Emilia och grundskolbarnen på Emiliaskolan
måste det bli vissa skillnader. De som arbetar inom Reggio Emilias verksamhet
vill dessutom inte att man ska kopiera deras arbetssätt.



Sammanfattning 
Syftet var att fördjupa mig i den pedagogiska filosofin som ligger bakom
arbetssättet i Reggio Emilias förskoleverksamhet samt att försöka ta reda på om
man har lyckats att i den svenska grundskolan att arbeta utifrån det pedagogiska
förhållningssättet och den pedagogiska filosofin som utmärker verksamheten i
Reggio Emilia. Reggio Emilia ser barnet som aktivt, kompetent och resursrikt,
med en egen vilja och kraft, samt lust att lära, växa och utvecklas. Jag gjorde en
etnografisk studie på en Reggio Emilia-inspirerad friskola för att se hur deras
praktik fungerar utifrån detta förhållningssätt. I studien ingick observation, en
formell lärarintervju, tre omfattande informella intervjuer samt några mindre
omfattande informella intervjuer. Genom arbetet kom jag fram till att det inte
finns några direkta motsättningar att inom grundskolan försöka arbeta utifrån
Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barnen i Reggio Emilia arbetar ofta utifrån
egna frågeställningar inom Emiliaskolan är det främst inom verkstadsmodulen
som eleverna har möjligheten att göra detta. I Emiliaskolans ateljér fanns det
gott om inspirerande material inom elevernas räckhåll, liksom det gör inom
Reggio Emilias verksamhet. Inom Reggio Emilias verksamhet betonas vikten av
dokumentation, detta förekom ej inom Emiliaskolans verksamhet, vilket jag ser
som en brist. Vid jämförelsen med förskoleverksamheten i Italien och
grundskolan är det viktigt att ta hänsyn till den åldersskillnaden som råder
mellan barnen. Det viktigaste är dock att varje verksamhet hittar sitt eget
arbetssätt, men gärna med inspiration från Reggio Emilias verksamhet.
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