
  

 
 

 

8.4.23 Broschyr Reggio Emilia 

”Ett barn har hundra språk men 

berövas nittionio. Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen”. 

(Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia). 
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Reggio Emilia filosofins historia 

Rörelsen startade i Italien på 1940-talet i ett 

samarbete mellan kvinnorörelsen och 

förskolläraren/ psykologen Loris Malaguzzi. 

Tanken var att man genom barnen ville nå en 

fredligare värld, alla skall ha rätt att vara den 

man är. Malaguzzis ledord för verksamheten 

var ” undersökande och delaktighet”. 

Reggio Emilia är en filosofi, inte en 

pedagogik. Det är ett sätt att se på människan, 

barnet, kunskapen och estetiken.  Barnet ses 

som starkt och kompetent och som pedagog 

är man lyssnande, tydlig och medforskande.  

Man ser vikten av en välavvägd tid mellan 

omsorg och fostran. Fostran var från början 

förknippad med fred och demokrati. Idag 

innebär fostran även att forma empatiska 

individer med självständiga ståndpunkter och 

åsikter. Filosofin värnar om respekt för varje 

individ och att olikheter berikar varje 

verksamhet.  Reggio Emilia filosofin vilar på 

en humanistisk grund och är öppen för ny 

forskning och nya tankar. Den har en 

inriktning som alltid är i rörelse och tar 

tillvara ny forskning på ett användbart sätt. 

På varje förskola ses ateljén som en viktig del 

av förskolans verksamhet, man framhåller 

estetiken som en viktig del i utbildningen. 



  

 
 

Barnen lär genom att skapa på olika sätt och 

med olika material. Varje barn har ”hundra 

språk” och lär av och med allt och alla runt 

omkring sig. Miljön ses som en ”tredje 

pedagog” som är föränderlig efter barnens 

idéer och tankar, material finns hela tiden 

disponibelt. En viktig del är projektarbetet där 

man utgår från barnens intresse och frågor. 

Den lyssnande och medforskande pedagogen 

riktar projektet mot förskolans styrdokument 

genom att dokumentera och reflektera. För att 

synliggöra det kompetenta barnet har Reggio 

Emilia filosofin använt pedagogisk 

dokumentation som arbetsverktyg i över 40 

år. 

Barnen ses som en betydelsefull del av 

samhället, där mötesplatser för att synliggöra 

detta ska prioriteras. Familjen och 

vårdnadshavarnas roll är av stor vikt och barn 

med särskilda rättigheter är de som av olika 

anledningar behöver stöd i sin utveckling. 

Måltiderna på förskolan äts i restaurangen för 

att avdelningarna ska kunna vara tillgängliga 
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för undervisning under hela dagen. Råvarorna 

är oftast närproducerade och måltiderna ses 

som gemenskapande. Genom detta arbetssätt 

får både barn och pedagoger gemensamma 

upplevelser. Synsättet som filosofin värnar 

om är allas lika värde och den djupa 

respekten för barnet, detta ger en positiv 

verksamhet. 

Ödeshögs kommuns verksamhetsidé 

”Här skall alla barn få möjlighet att mötas och 

utvecklas på många olika sätt." 

Vår verksamhet inspireras av Reggio 

Emiliafilosofin och vi arbetar utifrån 

förskolans läroplan. Vi lägger stor vikt på vårt 

förhållningssätt och tankar kring barn och 

barns lärande. Vi strävar efter att vara en 

förskola där mångfald är viktigt eftersom 

barnen lär på många olika sätt. I det dagliga 

mötet med barnen strävar vi efter att ha 

lärprocesserna i fokus. 

Miljön ses som den tredje pedagogen där vi 

vill inspirera och utmana barnen på olika sätt.  

Barns lärande, intressen och utveckling står i 

centrum.  Vi strävar efter att vår verksamhet 

ständigt utvecklas och förbättras. 

 

 



  

 
 

Mångfald 

Mångfald är alla människors olika 

egenskaper, erfarenheter och bakgrund. Vi ser 

det som positivt och det innebär att vi tar 

tillvara på olikheter och lär av och med 

varandra. 

Förhållningssätt 

Bemötandet sätter en prägel av respekt och 

empati på vår verksamhet.  Vi arbetar för att 

vara närvarande, medforskande och goda 

förebilder. 

Lärmiljö 

Miljön ska skapa samspel, lärandesituationer 

och bra utvecklingsmöjligheter. Vi pedagoger 

utformar miljön utifrån barnen så att den 

inspirerar till lek, lärande, nyfikenhet och 

utveckling. 

De hundra språken 

Barn har rätt till att få uttrycka sig estetiskt, 

språkligt, matematiskt, motoriskt och för att 

göra det behöver barn få använda sig av alla 

sina uttryck. Verksamheten ska ge utrymme 

så att barnens fantasi och kreativitet kan tas 

tillvara även i utomhusmiljöerna. 

 



  

 
 

 

 

Projektarbete 

Processen ses som ett viktigt led i det 

pågående lärandet. För att projektet ska drivas 

framåt är det viktigt att vara medforskande 

pedagog och ta tillvara barnens tankar och 

nyfikenhet. Vi dokumenterar och reflekterar 

tillsammans med barnen och i arbetslaget för 

att hålla projektet levande. 

Skapande 

Vi strävar efter att varje avdelning har en 

inbjudande ateljé/ skaparhörna där barnen får 

möjlighet att skapa fritt men även utmanas av 

pedagoger. Materialet ska vara synligt, finnas 

tillgängligt och stå i barnens höjd.  Att 

använda återvinningsmaterial är för oss en 

självklarhet då det både gynnar miljö och 

stimulerar barnens kreativitet. 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYzc-W_M3bAhUEYpoKHcJqCZcQjRx6BAgBEAU&url=https://mirrorboxtherapy.com/children-with-hemiplegia-a-pilot-study/&psig=AOvVaw3RLDho_WQA9B_KrlevtJub&ust=1528887001628691


  

 
 

 

Dokumentation och reflektion 

Pedagogisk dokumentation är ett 

arbetsverktyg för att observera och 

dokumentera våra egna praktiker och barns 

lärprocesser. Det är ett redskap som på olika 

sätt hjälper oss i verksamheten. Det är ett sätt 

att följa barns tankegångar, synliggöra olika 

tankesätt och bevara och minnas viktiga eller 

vardagliga ögonblick. vårdnadshavare 

 

 

 

 

 


