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Abstract 
The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites 
where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain 
increased knowledge of the content that is written, focusing on the 
environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia 
pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance 
for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. 
 
Rhetorical text analysis examines how the schools present their activities on 
their websites and how the environment and material the preschools use in their 
activities emerges in their presentations. With the help of three research 
questions, we find out how the pedagogical materials used in their pedagogical 
activities appear and how they describe the different environments at 
preschool. What material do they present and how it is presented, do they 
describe specifically what material they use, or do they only give a general 
description. Do they consider the recipient's experience and background in the 
presentation? We use rhetorical text analysis according to Lennart Hellspong 
and the Reggio Emilia pedagogy to find out how well they have phrased their 
presentations, we have used rhetorical analysis also to analyze the images that 
are included in the presentations. We investigate how the transmitter's ethos, 
character and personality, appear in the text. How the text affects the recipient's 
emotions and thoughts, pathos. We look at how the transmitter uses language 
and thinking, logos, as a compelling, persuasive, tool. We examine the child 
perspective that emerges, if the children are also assigned ethos and pathos 
through the text and how the educator's role and relationships appear in the 
text.  
 
The result shows that there are very few preschools that present their 
pedagogical activities at all on their website. Among the few who do, it varies 
a bit how they do it. Some use many images to supplement the descriptive text 
of the presentation of their material while others do not show any images at all. 
Some preschools specifically describe the different materials used, while 
others use collective names such as natural materials. The result shows that all 
the presentations we analyzed describe parts of the Reggio Emilia pedagogy 
but only about half of the preschools use concepts that are typical of pedagogy 
such as "the environment as the third pedagogue", "the competent child" and 
"the hundred languages". 
 
 
Keywords: Reggio Emilia, rhetoric, rhetorical text analysis, the environment 
as the third pedagogue, the competent child, the hundred languages, ethos, 
pathos, logos.  
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att göra en kvalitativ retorisk analys av förskolors hemsidor 
som är inspirerade av Reggio Emilia för att få ökad kunskap om det innehåll 
som skrivs fram, med fokus på verksamhetens miljö och material. Miljön är 
viktig i Reggio Emiliapedagogiken och man är övertygad om att miljön har 
stor betydelse för barns lek, samspel, och fostran in i ett demokratiskt samhälle. 
 
Genom retorisk textanalys undersöks hur förskolorna presenterar sin 
verksamhet, på sina hemsidor, och hur miljön och materialet de använder i sin 
verksamhet träder fram i deras presentationer. Med hjälp av tre 
forskningsfrågor tar vi reda på hur det pedagogiska materialet man använder i 
sin pedagogiska verksamhet framträder och hur väl man beskriver de olika 
miljöerna på förskolan. Vilket material som presenteras och hur det 
presenteras, beskrivs det specifikt vilket material man använder eller ger man 
bara en generell beskrivning. Tar man hänsyn till mottagarens erfarenhet och 
bakgrund i sin beskrivning. Vi använder retorisk textanalys enligt Lennart 
Hellspong och Reggio Emiliapedagogiken för att ta reda på hur väl man 
formulerat sina presentationer, vi har använt retorisk analys även för att 
analysera de bilder som finns med i presentationerna. Vi undersöker hur 
sändarens ethos, karaktär och personlighet, framträder i texten. Hur texten 
påverkar mottagarens känslor och tankar, pathos. Vi tittar på hur sändaren 
utnyttjar språket och tänkandet, logos, som ett övertygande, persuasivt, 
redskap. Vi undersöker vilken barnsyn som framträder, om även barnen 
tilldelas ethos och pathos genom texten och hur pedagogens roll och relationer 
framträder i texten.  
 
Resultatet visar att det är väldigt få förskolor som presenterar sin pedagogiska 
verksamhet över huvud taget på sin hemsida. Bland de få som gör det varierar 
det en del hur man gör det. En del använder sig av många bilder för att 
komplettera den beskrivande texten i presentationen av sitt material medan 
andra inte visar några bilder alls. Vissa beskriver specifikt vilka olika material 
man använde medan andra använder sig av samlingsnamn som exempelvis 
naturmaterial. Resultatet visar att alla de presentationer vi analyserat beskriver 
delar av Reggio Emiliapedagogiken men bara ca hälften använder begrepp som 
är typiska för pedagogiken såsom ”miljön som den tredje pedagogen”, ”det 
kompetenta barnet” och ”de hundra språken”. 
 
Nyckelord: Reggio Emilia, retorik, retorisk textanalys, miljön som den tredje 
pedagogen, det kompetenta barnet, de hundra språken, ethos, pathos, logos.  
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1 INLEDNING  

Det började först som ett frö i form av Reggio Emiliapedagogiken med fokus 
på miljön och materialets betydelse och utvecklades till vad vårdnadshavare 
får för information om förskolornas verksamhet inom pedagogiken. Den 
generation som idag letar efter förskolor är uppvuxna eller delvis uppvuxna 
med ett stort informationsflöde, där de använder internet som en 
informationsplattform. Frågan vi ställde oss var vad föräldrarna får veta när de 
söker på internet efter förskolor, hur presenteras informationen, får de 
verkligen reda på något om pedagogiken och mera specifikt hur presenteras 
den tredje pedagogen och materialet i förhållande till barn och pedagoger.  
 
Av egna erfarenheter så har vi använt oss av internet och hemsidornas funktion 
för att söka efter information om olika saker, som till exempel utbildning, 
förskolor, avhandlingar, telefonnummer och adresser med mera. När det var 
dags att söka förskoleplats åt våra barn började arbetet med att välja vilken 
förskola som ska passa mitt barn bäst. Det självklara valet för oss var att gå in 
på internet, söka i en sökmotor, och bearbeta den information som kom fram. 
Redan då förväntade vi oss att hitta en hel del information som skulle hjälpa 
oss fram i sökandet efter en förskola eftersom vi bor i ett informationssamhälle. 
Allt mer digitaliseras och finns tillgängligt på internet och vi tror att det är flera 
vårdnadshavare som förlitar sig på att en viss information ska finnas på 
internet, för det var så vi resonerade som förälder. Det vi upptäckte var att 
många av förskolorna hade samma eller väldigt lika informationstexter. Det 
handlade främst om de kommunala förskolorna som ofta lades samman under 
en huvudsida och man fick därmed en känsla av att mycket var klippt och 
klistrat från hemsida till hemsida, vilket resulterade i att informationen på 
hemsidorna inte kändes helt tillförlitliga. En fråga vi ställde oss var om det 
verkligen kunde vara flera förskolor inom samma kommun som arbetade på 
exakt samma sätt. För det var de intryck vi fick av informationen på 
hemsidorna. Vi funderade över vad det fanns för anledning till att det saknades 
så pass mycket information som vi hade behov av att veta. Vi fick en känsla 
av att informationen inte var tillförlitlig och texterna övertygade oss inte. 
 
En ytterligare gemensam nämnare var att många av hemsidorna hade väldigt 
lite information och lämnade en hel del att sakna. Genom denna erfarenhet fick 
vi intrycket av att informationen som man hade förväntat sig att få och 
tillförlitar sig på, som vi även tror gäller för andra vårdnadshavare, fanns inte 
där och vi undrade vad det fanns för anledning bakom. Vi undrade om det inte 
fanns behov av att marknadsföra sig, att sprida information om sin verksamhet, 
på grund av att efterfrågan av förskoleplatser är så hög. Vi har inte fått svar på 
alla våra frågor, men några frågetecken har rätats ut. Det var inte ett självklart 
val hur vi skulle gå tillväga för att få fram ett resultat då vi sökt efter någon 
som gjort någon liknande forskning i form av en textanalys av en förskolas 
hemsida. Vi har ännu inte lyckats hitta någon som gjort liknande arbete som 
vi, vilket bekräftade känslan över att det är ett outforskat område som vi ville 
veta mer om. 
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Vi har valt att använda oss av retorisk textanalys för att analysera de dokument 
som lagts ut om miljö och material på förskolornas hemsidor. En förskolas 
hemsida kan ofta vara den första kontakten en vårdnadshavare får med sitt 
barns förskola, därför tycker vi att den presentationen blir intressant. I och med 
att samhället blir mer och mer digitaliserat kan det vara viktigt för oss som 
förskollärare att kunna presentera vår verksamhet för vårdnadshavare via 
hemsidor, och då kunna göra det på ett tydligt sätt och kunna övertyga 
vårdnadshavare att vi besitter en viss kunskap om pedagogik. Eftersom vi inte 
hittade någon tidigare forskning, där man undersökt Reggio Emiliainspirerade 
förskolors presentationer om miljö och material med hjälp av en retorisk 
textanalys, har vi läst och använt annan forskning om Reggio 
Emiliainspirerade förskolor där man använt andra metoder. Denna forskning 
blir då viktig för att förstå vad vi som förskollärare skulle behöva veta om 
Reggio Emilia och vad tidigare forskning säger om det material som används 
inom pedagogiken.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Nedan presenteras vårt syfte och de forskningsfrågor vi utgått från i vår studie. 

 Syfte  
Syftet är att göra en kvalitativ retorisk analys av förskolors hemsidor som är 
inspirerade av Reggio Emilia för att få ökad kunskap om det innehåll som 
skrivs fram, med fokus på verksamhetens miljö och material. 

 Forskningsfrågor 
Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Hur överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer i den 
teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken?  
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3 BAKGRUND 

På grund av det informationssamhälle som vi lever i idag finns intresset hos 
oss att veta vilken information som framställs av förskolor, med inriktningen 
Reggio Emilia, eftersom pedagogiken vuxit sig stort inom den svenska 
förskolan. Behovet att få tillgång till information finns i samhället och vår 
föreställning är att man som vårdnadshavare söker efter information om 
förskolor på internet när man söker plats till sitt barn. Vi är därför intresserade 
av att göra en kvalitativ textanalys av förskolors hemsidor som är inspirerad av 
Reggio Emiliafilosofin för att få ökad kunskap om vad som skrivs fram och 
hur man gör det, vad som känns viktigt i texterna och i enlighet med vårt syfte, 
få ökad kunskap om vilket material som nämns.  
 
För att få en större förståelse av hemsidornas roll i vårt samhälle och behovet 
av tillgången till information via internet sökte vi efter information gällande 
digitaliseringen i samhället, hur den växte fram och blev en stor del av våra liv. 
Vi behövde också få en förståelse av förskolans historia, framförallt när och 
hur alla fick rätt till förskola, och dess position i vårt samhälle. Vi kommer 
presentera när hemsidor började användas som ett sätt att annonsera och göra 
reklam, för att få en större bild av hur de hemsidor vi analyserat uppkom och 
fick sitt syfte. Avslutningsvis ger vi en kort presentation om Reggio 
Emiliapedagogikens resa i Sverige för att belysa dess framfart och att den vuxit 
sig stark i de svenska institutionerna så som förskolan.  

 Vårt digitaliserade samhälle och informationssökning 
 
I dagens samhälle överöses vi av texter och bilder i olika former och 
sammanhang. Dessa texter och bilder påverkar vår tillvaro och slutligen vårt 
sätt att tänka och handla. Texter är inte enbart sammanskrivna ord utan bildar 
ett språk och kan beskriva och förmedla olika budskap (Widén, 2015). En stor 
plattform där vi lätt kan få tag i och inhämta information är internet. Mycket 
finns idag offentligt och sökbart och du kan få fram information på bara några 
sekunder. Innan internet och digitaliseringen kom var det svårare och tog oftast 
längre tid att leta efter samma information. År 2011 verkar vara ett avgörande 
år för digitaliseringen då regeringen införde Digitaliseringsrådet som 
ansvarade för att driva digitaliseringen framåt i Sverige (Digitalisering, u.å.). 
Man kan alltså tolka att från och med 2011 förväntades man vara delaktig i 
digitaliseringen och kunna följa informationsutvecklingen via internet. 

3.1.1 När började hemsidor användas som ”reklampelare”? 

I mitten av 1990-talet slog internet igenom i Sverige och digitaliseringen för 
reklambyråer började smått därefter i slutet av århundradet. För att utveckla 
mötet mellan den digitala tekniken, som exploderade, och reklam föddes flera 
digitala reklambyråer fram under 2000-talet. Under tidiga 2000-talet uppkom 
det fler och fler hemsidor med olika syften då det blev betydligt enklare att 
skapa en webbsida än tidigare. Informationsflödet eskalerade i takt med denna 
utveckling (Broberg, 2016). Enligt Findahl (2009) var det en stor andel av 
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internetanvändarna som någon gång använde internet under 2009 för att söka 
fakta, och 36% av alla internetanvändare sökte efter fakta på internet en till tre 
gånger i veckan.  

 Förskolans historiska bakgrund och lagen som gav 
förskola för alla barn  

1968 års barnstugeutredning (som pågick mellan 1968–1975) visade att barns 
lek och lärande är oskiljaktiga och att pedagogens huvuduppgift i förskolan är 
att stödja barns utforskande och lärande (Göthson, 2017). Därför 
utrustades förskolor istället för leksaker med funktionella verktyg och material 
i ateljéer och verkstadsliknande rum. Kommittén som genomförde utredningen 
menade att fri lek med “färdiga” leksaker bidrar till könsstereotypa mönster, 
konkurrens och konflikter. Kommittén ansåg 
att barnens förskolevistelse riskerade att bli ett meningslöst tidsfördriv som 
inte stimulerar deras fantasi och förminskar pedagogens roll till enbart 
barnpassning. Efter Barnstugeutredningen har man även anpassat andra delar i 
förskolemiljön efter barnen, exempelvis har man ofta låga bord och stolar 
anpassade till barnens storlek istället för vanliga bord med höga barnstolar 
(Göthson, 2017). Under 80-talet var frågan om rätten till förskola stor.  Man 
yrkade för en förskola för alla och år 1985 lade Socialdemokraten Sten 
Anderson fram ett förslag som blev den historiska propositionen om rätten till 
förskola för alla barn (Martin Korpi, 2015). Det innebar att arbetande och 
studerande föräldrar hade rätt till en förskoleplats åt sitt barn, men även att 
barnen skulle ha rätt till att gå i förskola, nu när förskolans utveckling var i 
framkant och ansågs ha betydelse för barnets utveckling. Målsättningen för 
utbyggnationen av förskolan skulle vara färdig år 1991 och då skulle lagen om 
rätt till förskola träda i kraft (ibid).   

3.2.1 Reggio Emilia i Sverige 

Vi har i vår undersökning valt att rikta oss enbart till förskolor som presenterar 
sig som Reggio Emiliainspirerade, eftersom Reggio Emilia lägger stor vikt på 
sin miljö och material. Sverige är ett av de främsta länderna att samarbeta med 
Reggio Emilia (reggioemilia.se). År 1993 startades Reggio Emilia Institutet i 
Sverige efter att en utställning på Moderna museet om pedagogiken i Reggio 
Emilia blev väldigt uppmärksammad. Institutets avsikt var att inspirera de 
kommunala förskolorna om Reggio Emilias filosofi och stimulera till 
diskussioner som genererade i fördjupad kunskap om pedagogiken. Man ville 
inspirera de svenska pedagogerna att influeras av Reggio Emiliafilosofin även 
i den svenska förskoletraditionen. För att knyta ihop förskolorna som 
inspirerades av filosofin skapades ett Sverigenätverk, som agerade som en 
mötesplats för alla influerade, till diskussioner och samarbeten inom Reggio 
Emiliafilosofin. Institutet har även satt igång flera olika projekt för att stärka 
pedagogiken i Sverige. Redan samma år som Institutet grundades startade man 
upp ett projekt med Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholmsstadsdelen 
Skarpnäck, som gick ut på en pedagogik i en föränderlig värld, som även 
projektet kallades. Sedan har projekten blivit flera och bland annat 
forskningsprojekt om språk via Stockholms Universitet har drivits av Institutet, 
projekt med fokus på miljöns betydelse och ett samarbetsprojekt med Reggio 
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Emilia tillsammans med några svenska förskolor har vuxit fram genom åren 
(ibid). 

 Vad man tidigare forskat om inom retorik och 
pedagogik 

Det finns retorisk forskning inom pedagogik, men det som gjorts har 
framförallt fokuserat på den pedagogiska praktiken, hur pedagoger arbetar och 
uttrycker sig och verkar för att vara övertygande i utbildningssituationer, som 
exempelvis Kindeberg har gjort (2011). Det har gjorts forskning där 
policydokument har studerats retoriskt, bland annat Kindebergs avhandling, 
men denna gäller skolan och inte förskolan eller förskoleklassen. Det finns 
även exempel på forskning där man använder sig av retoriken i 
svenskundervisning på gymnasienivå, där man undersökt bland annat 
retorikens rörlighet i praktiken (Knutas, 2008), men det finns ingen tidigare 
forskning om retorisk textanalys av pedagogiska texter som finns på förskolors 
hemsidor. 
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4 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta arbete vill vi belysa hur man presenterar miljön och det material man 
använder sig av på Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vi har inte hittat någon 
tidigare forskning, där man undersökt Reggio Emiliainspirerade förskolors 
presentationer om miljö och material, med hjälp av en retorisk textanalys och 
har därför använt oss av tidigare forskning med inriktning på Reggio 
Emiliafilosofin. Dessa studier som vi kort kommer att presentera är alla 
genomförda på Reggio Emiliainspirerade förskolor och behandlar bland annat 
lyssnande och dialog (Folkman, 2017; Fredriksson Sjöberg, 2014), två viktiga 
inslag inom Reggio Emilia som vi till viss del har sökt efter i vårt eget arbete. 
Vi har i första hand undersökt hur miljön och materialet presenteras på 
förskolors hemsidor. Vi har också undersökt hur förskolornas barnsyn 
framträder i texten, hur miljön framställs, pedagogens roll och relationer 
eftersom dessa är viktiga inslag när man tittar på hur väl deras presentationer 
stämmer överens med filosofin. Dessa aspekter tas upp i studierna på olika sätt. 
Exempelvis har man undersökt hur utformningen av miljön på förskolan 
planeras utefter att man lyssnar in barnens intressen (Folkman, 2017). I den 
andra studien har Fredriksson Sjöberg (2014) lagt fokus på att undersöka 
dialoger mellan barn och pedagoger, även det är något som vi haft i åtanke i 
vårt arbete när vi tittat på hur man presenterar förskolans barnsyn eller 
pedagogens roll. Vi har också läst på om retorik för att få reda på hur en sändare 
kan övertyga en mottagare med en text (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 
 
Vi har valt följande studier som Sara Folkman (2017), Maria Fredriksson 
Sjöberg (2014), Hillevi Lenz Taguchi (2000), Anette Hamerslag (2013) och 
Shelley McNally & Ruslan Slutsky (2017) gjort. Vi har också läst en bok som 
heter Kritisk retorikanalys som Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms 
(2016) skrivit. Folkman (2017) har fokuserat på pedagogers lyssnande i den 
pedagogiska verksamheten. Hon har undersökt hur både barn och pedagoger 
uppfattar lyssnandet som är en viktig aspekt inom Reggio Emiliapedagogiken. 
Vidare har Fredriksson Sjöbergs (2014) studie kring dialogens betydelse valts 
för att synliggöra relationer mellan pedagoger och barn, relationer är även det 
en viktig aspekt i Reggio Emilia. Lenz Taguchis (2000) avhandling tar upp 
pedagogernas roll i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Inom 
Reggio Emilia anser man att det är viktigt för pedagogerna att få reda på 
barnens intressen och utveckla miljön därefter. Hamerslag (2013) tar upp 
vikten av att barnen görs delaktiga i de projektarbeten man gör i förskolan. I 
McNally och Slutskys (2017) studie går man igenom grunderna inom Reggio 
Emiliafilosofin. Boken Kritisk retorikanalys (Mral et al., 2016) läste vi för att 
få verktyg för att kunna förstå de budskap som sändaren i de texter vi analyserat 
använt för att påverka och försöka övertyga mottagaren och för att få koll på 
de begrepp som är viktiga i en retorisk textanalys.  

 Lyssnandets betydelse inom Reggio Emilia 
pedagogiken 

Syftet med Folkmans (2017) studie var att ta reda på vad ”lyssnande” innebär 
i en pedagogisk praktik som förskolan. Reggio Emilia presenteras ofta som 
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”den lyssnande pedagogiken” vilket antyder att det finns ett tydligt fokus på 
lyssnandets betydelse. Folkman (2017) har valt att intervjua både barn och 
pedagoger för att ta reda på hur pedagogerna menar att de lyssnar till barnen 
och vad de lyssnar på och för att ta reda på hur barnen menar att de blir lyssnade 
till och vad de lyssnar på. Inom Reggio Emilia arbetar man mycket 
projektinriktat och det är barnens intressen som ska styra vilka projekt man tar 
sig an och hur länge man ska ägna sig åt varje projekt. Folkman (2017) 
undersökte hur barnets egen röst visar sig, vilka frågeställningar som mynnar 
ut i projektarbeten och vad man väljer att fokusera på i projekten. Hon 
undersökte hur barnens intressen manifesteras i den pedagogiska miljön och 
vilka budskap miljön förmedlar om det barn som är önskvärt på den 
pedagogiska arenan.  
 
Folkman (2017) tar upp ett exempel från en av intervjuerna med pedagogerna 
där pedagogen beskriver att man som pedagog kan se att materialen hänger 
ihop med barnens intresse, och fångar intresset och utmanar barnet, då kommer 
även lyssnandet in. Om barnen rullat långa maskar i lera kan man som pedagog 
säga ”ni har ju rullat långa maskar, hur tänker ni er att maskar och ormar tar 
sig fram” (Folkman, 2017, s. 51) och då kan man arbeta vidare med detta i ett 
projekt. Detta är ett exempel som visar på pedagogens lyssnande för att ta reda 
på barnens intressen och vilka material de är intresserade av och hur man kan 
gå in i rollen som medforskare för att utforska intresset vidare och studera 
barnens lärprocesser. Hon undersökte hur barnens intressen manifesteras i den 
pedagogiska miljön och vilka budskap miljön förmedlar om det barn som är 
önskvärt på den pedagogiska arenan. Miljön ska tillvarata och vara en spegling 
av barnens intressen och barnen ska också kunna påverka miljöns utformning. 
Barnen ska kunna skapa sig själva som ett oberoende, aktivt och välfungerande 
subjekt i miljön, som kan välja självständigt bland de olika rum och aktiviteter 
på förskolan. På så vis får de makt över sin egen tillvaro på förskolan. 
Materialet som erbjuds på förskolorna ska uppmuntra till skapande och 
kreativitet. För att främja barnens fantasi ska det finnas ett stort utbud av 
ofärdigt och könsneutralt material medan man undviker färdigt material och 
traditionella leksaker som dockor eller bilar (Folkman, 2017). 
 
Folkman (2017) ville genom denna studie bilda sig en uppfattning om hur ett 
Reggio Emiliainspirerat lyssnande enligt pedagoger och barn gestaltas i 
praktiken. Sammantaget visade intervjusvaren att pedagogerna konsekvent 
använder sig av olika lyssnandetekniker som innebär att de placerar sig själva 
i betraktande och reflekterande utifrånperspektiv. För att vara en lyssnande 
pedagog behöver man lägga band på sig själv för att inte alltid ge ett direkt 
svar, att inte svara på barnens frågor direkt utan istället ge frågan tillbaka till 
barnet. På så vis upprättar pedagogerna en distans till sig själva och det gensvar 
de skulle vilja ge. Undersökningen handlar även om vilka av barnens intressen 
som uppmärksammas och får gensvar och hur barnen upplever att de får gehör 
och utrymme i förskolan. Genom pedagogisk dokumentation lägger 
pedagogerna märke till barnens intressen och via projekt ska dessa intressen 
utvecklas och fördjupas. Intervjusvaren visar att det finns en problematik i 
detta arbetssätt. I själva urvalet av intressen är det många intressen som väljs 
bort och de som väljs handlar framförallt om matematik, naturvetenskap och 
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teknik. Ofta utgår projekten från pedagogernas eller ledningens idéer och kan 
gälla hela förskolan/enheten (ibid). 

 Dialogen mellan pedagog och barn 
 
En annan studie vi tittat på är en som Fredriksson Sjöberg (2014) gjort där 
syftet var att få ökad kunskap om dialoger mellan barn och pedagoger på 
förskolan. Studien har ett pedagogperspektiv vilket innebär att det är 
pedagogens handlingar som ges störst fokus, interaktion ses dock som ett 
samspel mellan samtliga deltagare. Hon använde sig av videoobservation som 
metod när hon studerade barns och pedagogers tal i interaktion, denna metod 
valdes för att ha möjligheten att fånga ljud, bild och rörelse samtidigt. 
Videoobservationerna skedde både inomhus och utomhus på en Reggio 
Emiliainspirerad förskola med barn från ett till sex år. Förskolan består av ca 
50 barn fördelade på tre avdelningar och tio pedagoger. 
 
Något Fredriksson Sjöberg (2014) kunde konstatera under sin studie var att när 
kommunikationen blir för splittrad, i form av olika innehåll, tycks de olika 
innehållen leda till att kvalitén på interaktionen försämras, vilket i denna studie 
innebär att dialogerna upphör. Närvaron, lyssnandet, ömsesidigheten och 
utvidgandet upphör när pedagogen talar med flera barn samtidigt om olika 
innehåll. Att vara i dialog med flera barn samtidigt ser dock ut att fungera om 
turtagning följs och innehållet är gemensamt. Fredriksson Sjöberg (2014) 
beskriver miljön på den förskola hon utfört sin studie. Dels hur de ser ut rent 
planmässigt men också hur de olika rummen är planerade med olika material. 
Hon beskriver att det finns lekmaterial, (exempelvis dockor, bilar, 
byggmaterial, rollek, sång och musik) skapande material (exempelvis pennor, 
färger, papper, pärlor, lim, saxar) samt böcker, spel och pussel både inne i 
rummen men också i korridoren mellan avdelningarna. Hur miljön är planerad 
stämmer överens med de vi läst om hur man tänker kring miljön i Reggio 
Emiliafilosofin. Det finns flera mindre rum men också större ytor där alla barn 
från de olika avdelningarna kan mötas och leka. Däremot använder de sig av 
färdigt material som dockor och bilar, något man försöker undvika inom 
Reggio Emilia för att inte hämma barnens fantasi (ibid). 

 Pedagogens roll i utvecklingen av miljön 
 
Den tredje studien vi tittat på är en doktorsavhandling skriven av Lenz Taguchi 
(2000). Projektets strävan var att med inspiration från den pedagogiska 
filosofin och praktiken i staden Reggio Emilias kommunala förskolor, arbeta 
med ett utforskande och dokumenterande arbetssätt. Det övergripande syftet 
med hennes studie är att förstå förändring på flera olika sätt, och framförallt 
möjligheten av förändring som en kontinuerlig process i såväl den pedagogiska 
praktiken som i forskningspraktiken. Avhandlingen består av tre olika delar, 
de pågick mer eller mindre samtidigt och kan förstås som tre olika perspektiv 
eller läsningar av samma frågeställning. Genom att använda begreppet läsning 
istället för analys för detta avhandlingsarbete, vill Lenz Taguchi (2000) 
poängtera att hon förstår alla former av forskningsmaterial som avläsbara 
texter, vilka kan läsas på flera olika sätt beroende av vilken diskurs vi använder 
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för att ge det vi läser innebörd och mening. Istället för att tänka kring de olika 
kapitlen som olika typer av undersökningar eller analyser vill hon se dem som 
läsningar av olika empiriska texter; historiska, samtida och teoretiska samt 
empirisk text i form av bandat tal och dokumentation från pedagogisk praktik 
(ibid).  
 
I ett avsnitt i Lenz Taguchis (2000) avhandling får man ta del av en dialog 
mellan pedagoger som diskuterar hur mycket material barnen ska erbjudas, de 
olika pedagogerna är inte helt eniga i frågan. En pedagog hävdar att barnen blir 
förvirrade om de erbjuds för mycket material medan en annan hävdar att de 
ska erbjudas mycket olika material för att inte begränsas eller tappa lusten, att 
de ska erbjudas mycket material för att få chansen att utveckla alla sina språk. 
Inom Reggio Emiliafilosofin pratar man om att barnen ska få chans att utveckla 
sina hundra språk, med det menas att de ska erbjudas möjlighet att uttrycka sig 
på andra språk än de verbala, som estetiska uttrycksformer inom allt från 
måleri, tecknande, skapande med lera och skulpterande till dans, musik, teater 
och konstruktion. Att pedagogerna är oeniga om hur mycket material barnen 
ska erbjudas kan vara ett tecken på att miljön inte är planerad för att stimulera 
barnen. Ett typiskt begrepp för Reggio Emiliafilosofin är ”miljön som den 
tredje pedagogen”, med det uttrycket menar man att miljön ska vara 
föränderlig och stimulerande och att miljön i sig själv ska inspirera barnen till 
aktivitet (ibid). 
 
Lenz Taguchi (2000) vill bjuda in varje läsare av detta arbete att själv generera 
de förståelser och slutsatser som blir produktiva i relation till läsarens egen 
forsknings- och/eller pedagogiska praktik istället för att dra en rad slutsatser. 
Från hennes egen synvinkel har hennes främsta målsättning med det här arbetet 
varit att uppnå ett tillstånd av samtidighet. Det har handlat om att lära sig att 
samtidigt kunna vara en kritiskt granskande och aktivt delaktig forskare i 
pedagogisk praktik. 

 Barns och pedagogers deltagande och delaktighet 
 
Nästa studie är en licentiatuppsats som Hamerslag (2013) skrivit fokuserar på 
barns och pedagogers deltagande och delaktighet, främst i skapandet av 
projektarbeten. Barns delaktighet har blivit allt mer aktuellt i en högre grad i 
samhället (Hamerslag, 2013). Barns delaktighet och inflytande utgör också 
centrala värden i nationella styrdokument som förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) och skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt läroplanen ska 
den pedagogiska verksamheten utgå från barnens erfarenheter, intressen, 
behov, åsikter, motivation och drivkraft att söka kunskaper (Skolverket, 2016). 
Hamerslag (2013) skriver att värdet av barns delaktighet ses som 
eftersträvansvärt hos både forskare, politiker och praktiker inom 
förskoleområdet. Men på senare tid har begreppets innebörd tagits allt mer för 
givet och att det finns stor oenighet kring vad delaktighet egentligen står för. 
En forskningsöversikt över barns delaktighet generellt har visat att det trots 
strävan i samhället finns stora brister gällande att ge barn verklig makt. Det 
visar sig att det finns mycket kvar att önska gällande hur delaktiga barnen 
egentligen är i praktiken. Mer forskning efterfrågas för att utreda hur värden 
som delaktighet kan verkställas i den vardagliga praktiken i förskolor. 
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Ambitionen med denna studie var att komplettera tidigare forskning genom att 
både fördjupa fokus på hur barn skapas möjlighet till delaktighet och att 
koncentrera studien mot en lärarstyrd aktivitet som projektarbete i en 
verksamhet som särskilt arbetar med barn delaktighet (Hamerslag, 2013). 
 
Hamerslag (2013) valde att genomföra sin studie på en Reggio 
Emiliainspirerad förskola främst på grund av den pedagogiska filosofins fokus 
på barns delaktighet och dess utveckling av arbetssätt såsom projektarbete. 
Hon använde sig av videoobservation som metod. Studien görs utan ambition 
att utvärdera graden av barns delaktighet och pågick under två terminer. Istället 
fokuserar Hamerslag (2013) på hur deltagarna gör projektarbete och hur barn 
blir delaktiga inom ramen för projektarbetet som praktik på den Reggio 
Emiliainspirerade förskolan. Hon har valt att fokusera på begreppet delaktighet 
framför inflytande bland annat på grund av att det är mer tydligt kollektivt 
orienterat. 
 
I sin studie kunde Hamerslag (2013) bland annat konstatera att barnens 
engagemang och deltagande var av stor vikt på förskolan där studien utfördes. 
På avdelningen utgick man ena terminen från matematik och den andra från 
grön flagg, dessa var inte ämnen som beslutats med utgångspunkt från barnens 
intressen, sen koncentrerade de sig på att gå vidare med de som engagerat 
barnen. Ett exempel var när pedagogerna gav som förslag att göra fontäner i 
lera, men barnen tyckte att fontänerna som pedagogen visade fotografier på 
mer liknade fåglar. Då byggde man vidare på barnens intresse och riktade in 
sig på fåglar istället. Genom pedagogernas ambition att låta barnens 
engagemang påverka projektarbetet får den pedagogiska filosofin från Reggio 
Emilia genomslag. På det viset uppmuntras barnens möjligheter till delaktighet 
i projektarbetens utformning och det bildas en kontext där barns deltagande 
underlättas (Hamerslag, 2013). 

 Reggio Emilias grundelement 
McNally och Slutsky (2017) har gjort en studie om barns tidiga lärande, de 
grundelementen som skapar Reggio Emiliafilosofin, och jämför det med 
förskolor i USA. Dessa grundelement, som är barnsynen, relationer, 
vårdnadshavaren, miljön, pedagogen och pedagogisk dokumentation, är nära 
sammankopplade och beroende av varandra. Vidare skriver dem att filosofin 
är ett pågående forskande och utvärdering av utbildning och lärande, som är 
inbäddat i samhället. Pedagoger i Reggio Emilia använder i sin utbildning en 
kombination av estetiska uttrycksformer, långa såväl som korta projekt, och 
utmanande miljö för att skapa ett lärande samfund där barnen lär sig alla delar 
av mänskligheten. Reggio Emiliafilosofin har varit en drivande kraft gällande 
barndomens värde och rättigheter och det viktigaste har varit synen på barnet. 
Undervisning och lärandet bygger på en kombination av relationen mellan 
deltagarna, materialet, miljön och samhället. Nedan presenteras kortfattat vad 
de skriver om barnsynen, pedagogen, miljön och materialet. 
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4.5.1 Synen på barnet 

McNally och Slutsky (2017) beskriver förskolan som en levande organism och 
har delat upp sin studie i de grundelement som nämns ovan. De påpekar att alla 
delar är lika viktiga för pedagogiken och för att kunna skapa en miljö där barn, 
pedagoger och familjer är bekväma och känner en känsla av samhörighet. 
Synen på barnet inom Reggio Emilia är ett barn full av potential, ett barn med 
stor förmåga och kompetens, och sammankopplade till vuxna och andra barn. 
De påpekar att trots alla element är lika viktiga så är det denna syn på barnet 
och dennes förmågor som styr besluten och skapar ramverket för resten av 
systemet som pedagogiken är. Pedagogerna inom Reggio Emilia ser barnet 
som en aktiv deltagare som har kapaciteten till att konstruera sitt egna lärande. 
Detta uppnås genom att respektera barnet som en social varelse vilket breddar 
relationen mellan lärare och barn.  
 
Denna tro på barnet, som huvudpersoner med unika personliga, historiska och 
kulturella identiteter, är det som styr beslut gällande läroplanen och bjuder in 
barnen till att vara en medforskare i sitt lärande. Respekt är ett aktivt tillstånd 
och kräver att läraren erbjuder sig själv som en resurs till barnet. Det kräver ett 
givande och tagande där ingen av deltagarna är ledare eller följare utan skapas 
av ett gemensamt sökande. Barnsynen leds av vikten av att lyssna på barnets 
idéer och teorier som ska tas på allvar och är viktiga att undersöka. Inom 
Reggio Emiliafilosofin ligger fokus på hur relationer verkar tillsammans med 
lärandet för att barnet ska få en känsla av värde och utveckla ett större 
förtroende till att delta i verksamhetens aktiviteter. Inlärning ses inte som ett 
direkt resultat av undervisningen utan är relaterat till hur barn tolkar sina 
interaktioner som uppstår med människor, platser, material och idéer i deras 
livsvärld. Relationerna som uppstår kommer inte snabbt eller enkelt utan växer 
fram över en längre tidsperiod (McNally och Slutsky, 2017). 
 

4.5.2 Pedagogen 

Pedagogens roll hör samman med synen på barnet som ett lärande subjekt, 
skriver McNally och Slutsky (2017). På samma sätt som Reggio 
Emiliafilosofin anser att barnet är huvudpersonen ser man på pedagogen på 
likande sätt. Pedagogen utvecklar en identitet som uppstår i relationen till 
barnen, familjerna och samhället, och deltar aktivt i den pedagogiska 
upplevelsen genom att skapa och sprida kunskap i samverkan med barnen och 
sina kollegor. Pedagogens roll är mångsidig och agerar bland annat som 
förespråkare, diskussionsledare, samarbetspartner och medforskare. Genom 
alla dessa förmågor stödjer pedagogen barns utveckling men bidrar också till 
sin egna yrkesidentitet. Genom pedagogens utökade roll, inom Reggio Emilia, 
bedriver de även forskning kring barn genom samarbetet som sker genom att 
fråga stora frågor om hur lärandet händer. Pedagogerna undersöker konstant 
barnet lärprocesser genom deltagarobservation, dokumentation och i dialoger 
med andra. 
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4.5.3 Miljön 

Miljön inom Reggio Emilia beskriver McNally och Slutsky (2017) som ett 
arbete som uppstår av engagemang. Det är med omtanke och uppmärksamhet 
som man ägnat varje detalj i den fysiska miljön. Entrén, hallen, 
samlingsplatser, badrum och kök är noga utformade och personliga för att varje 
del av förskolan ska få en identitet och ett syfte. Miljön är skapad med hjälp 
av färger, naturligt ljus, levande växter och bekväma möbler för att göra 
utrymmena inbjudande till att få människor att stanna och engagera sig. 
Samarbetet mellan pedagogen och barnen visas på väggen i tillfälliga och 
permanenta utställningar i miljöns olika utrymmen. Det finns utrymmen i 
miljön som uppmuntrar utforskande av material och som fostrar möten, 
kommunikation och relationer med alla deltagare. Inom Reggio Emilia 
använder man sig av så kallade klassrum och inom varje klassrum finns det två 
typer av utrymmen. Det ena där barn samlas med varandra och pedagogen och 
det andra där barn kan tillåtas att få vara ensamma. 
 
Mini-ateljéer finns i direkt anslutande till klassrummet för både små som stora 
projektarbeten. Miljön i klassrummen är unika och omtänksamt konstruerade 
för att främja engagemang och relationer. Förutom dessa mini-ateljéer finns 
det även den större ateljén. Ateljéns koncept utvecklades som ett svar på de 
pedagogiska metoder som inte såg värdet i barnets uttrycksfulla språk. Den 
skapades för att försöka återvinna bilden av barnet som en naturlig 
kommunikatör med flera styrkor och därefter ett behov av att få uttrycka dessa 
styrkor. I ateljén kan barnet använda sig av ett artistiskt och kreativt språk för 
att uttrycka vad de ser, vet, tänker på och ifrågasätter. Detta görs möjligt genom 
att pedagogen vägleder genom användandet av såväl verktyg och material som 
genom att representera idéer och kunskaper inom det visuella språket 
(McNally & Slutsky, 2017). 
 
I Reggio Emilia finns det någonting som kallas piazza och är en centralt 
belägen samlingsplats i verksamheten mittpunkt, skriver McNally och Slutsky 
(2017). Piazzan ligger i anslutning till klassrummen med avsikten att barnen 
fritt kan röra sig mellan piazzan och klassrummet under hela dagen. Piazzan 
ses som en plats för möten, vänskap, spel och andra aktiviteter. När barnen får 
friheten att använda piazzan fritt som en förlängning av klassrummet uppstår 
en känsla av äganderätt och självbestämmande vilket kan återkopplas till synen 
på barnet som stark, kompetent och styrande över sitt egna lärande. McNally 
och Slutsky (2017) skriver att tanken med den organiserade miljön är att den 
funderar som en förlängning av läraren. Varje rum är planerad så att barnen 
kan återkommande engagerar sig med material på ett fokuserat sätt utan att 
vara i behov av hjälp från en pedagog. En miljö som är utformad på ett sådant 
omsorgsfullt sätt gör det möjligt för pedagogerna att lägga sin energi på att 
arbeta med barnen och vara en medforskare än att behöva hantera och hjälpa 
dem. 

 Viktiga retoriska begrepp 
 
Innan vi satte igång med vår studie läste vi boken Kritisk retorikanalys av Mral 
et al. (2016) för att få ordentlig koll på hur en retorisk textanalys går till och 
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vilka begrepp som är viktiga. Retorisk analys är alltid kritiskt ifrågasättande i 
sin karaktär. Den frågar varför ett budskap ser ut som det gör. Retoriken har 
som kunskapsintresse att förstå det persuasiva i ett budskap, det vill säga 
symboler och tecken som är avsedda att övertyga mottagaren om något eller 
som befinner sig i en kontext som är retoriskt övertygande. En retorikanalys är 
en kvalitativ metod som går på djupet i det enskilda fallet.  
 
I boken får vi lära oss om några centrala begrepp som är viktiga i en retorisk 
analys. Ethos, pathos och logos är tre grundläggande klassiska byggstenar i 
retoriken. Ethos handlar om att sändaren, oavsett om det är ett tal eller en text, 
övertygar mottagaren genom sin personlighet och trovärdighet. Det är viktigt 
att den som förmedlar ett budskap framstår som pålitlig. Exempelvis kan 
nyheter från Dagens Nyheter eller tv-programmet Rapport klassas som mer 
trovärdiga då de har etablerat ett starkt ethos, karaktär. Internetforumet 
Flashback däremot där anonyma användare lägger upp information anses inte 
lika trovärdigt och får därför ett svagare ethos. När man studerar ethos tar man 
reda på hur avsändaren framställer sin identitet (Mral et al., 2016).   
 
Pathos handlar om att övertyga med hjälp av känslor, både sändarens och 
mottagarens. Även pathos gäller för både tal och text. Beroende på sändarens 
syfte kan man vilja väcka upprördhet, engagemang, medlidande, hopp, 
förtvivlan, längtan och så vidare. De centrala frågor man som sändare behöver 
ställa sig är: Vilka känslor vill jag väcka? I vilket syfte? Lyckas det? Hur ska 
jag gå tillväga? Ett effektivt sätt är att visa sina egna känslor, både skratt och 
tårar smittar. Bilder är också effektiva känsloväckare, både visuella och 
verbala. Bilder används exempelvis ofta hos hjälporganisationer för att väcka 
starka känslor, det kan vara en barnsoldat med gevär över axeln eller ett 
utmärglat barn på ett barnhem. Även frånvaro av känslor kan väcka känslor. 
Om exempelvis upprördhet eller medkänsla är den förväntade känslan kan 
frånvaron av känslor väcka irritation hos mottagaren (Mral et al., 2016). 
 
Logos handlar om att övertyga med fakta och förnuft. Sändaren använder logos 
för att undervisa, upplysa och informera mottagaren. Sändaren riktar sig till 
mottagarens förnuft och kritiska omdöme genom logos. Huvudfrågan är i 
vilken mån sändaren använder sig av fakta och andra former av sakliga 
argumentation för att övertyga. Är talet eller texten rikt på fakta? Är de fakta 
som presenteras relevanta? Hur mycket använder sig sändaren av logisk eller 
skenbart logisk bevisföring? Man får också titta på om sändaren tar hänsyn till 
mottagarens förkunskaper och intressen. Om exempelvis en läkare använder 
många avancerade termer när man pratar med en patient kan det visa att logos 
inte är anpassat efter mottagarens förutsättningar (Mral et al., 2016). 
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5 TEORI 

Reggio Emiliafilosofin är startpunkt för att förstå innehållet och det är viktigt 
att förstå vad filosofin innebär och vad den omfattar för att förstå hur 
övertygande en text som ska presentera en pedagogisk verksamhet är. Därför 
är teorin är uppdelad i två huvudavsnitt, dels teorin kring Reggio Emilia som 
filosofi och pedagogik, och dels den retoriska teorin, för att kunna analysera 
hur denna pedagogik kommer till uttryck i text och bild på en hemsida. 
 
Retoriken som teori presenteras för att förstå hur en hemsida utformas så att 
det blir möjlighet att förstå varför denna text är övertygande eller ej när det 
gäller den pedagogik som beskrivs. Retorik kan användas både för text och 
bildanalys och teorierna gör det möjligt att förstå hur text och bilder är 
uppbyggda och samverkar.  
Teorin kring Reggio Emilia presenteras i det här kapitlet med följande 
underrubriker: 

• Barnsyn 
• Miljö 
• Pedagogen 
• Relationer 

 
Teorin kring Retorik presenteras i det här kapitlet med följande underrubriker: 

• Retorik som verktyg till textanalys 
• Retorisk analys av visuella budskap 

 Reggio Emilias pedagogik 
Reggio Emilia är en liten stad i Italien som blev känd för dess egna 
pedagogiska tankesätt om barns tidiga lärande. Reggio Emilia pedagogikens 
fader är Loris Malaguzzi som tog sin inspiration från Piaget 
och Vygotskijs pedagogik och utvecklade dessa vidare till vad som blev känt 
som Reggio Emilia (McNally & Slutsky, 2017; Strong-Wilson, 2007). Kort 
förklarat kan man säga att pedagogikens grundstenar är konstnärligt uttryck, 
kortsiktiga och långsiktiga projekt och en miljö som inspirerar och bidrar till 
en lärandeatmosfär som andas demokrati och frihet. Reggio Emilias pedagogik 
är speciellt inriktad på yngsta barnens tidiga lärande. Lärandet sker i sociala 
sammanhang med varandra, både med vuxna och andra barn, och har en stark 
förankring i samhället. Miljön är en viktig hörnsten i pedagogiken där vikten 
ligger på en engagerande miljö där lärande ska födas och utvecklas. Ateljén är 
också en viktig del i pedagogiken och dess lärandemiljö då det konstnärliga 
uttrycket anses vara en stor del av barns utveckling och lärande. Pedagogerna 
använder sig av olika metoder för konstnärligt uttryck i samband med både 
kortsiktiga och långsiktiga projekt i förskolan. I Reggio Emilia är det en 
pågående politisk diskussion om barns rättigheter och värde som en fulltalig 
medborgare i samhället. Lärandet är grundat på relationerna hos och mellan 
alla deltagare, olika typer av material, den pedagogiska miljön med anknytning 
till samhället i stort. Lärandet görs synligt genom gedigen pedagogisk 
dokumentation som används för att utvärdera pedagogernas profession och 
vidare utveckling av barnens lärandeprocesser och hur man i nästa steg ska gå 



Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet 

 Karin Sundqvist & Jessica Näslund 

16 
 

vidare. Dokumentationen är tillgänglig för både pedagoger, barnen och dess 
vårdnadshavare och alla är lika viktiga i dokumentationsnätverket. Alla Reggio 
Emiliapedagogikens delar, eller grundelement, är alla lika viktiga och ses som 
en del i ett större system som samarbetar för att skapa en miljö där barn, dess 
vårdnadshavare och pedagoger är trygga och får en känsla av samhörighet 
(McNally & Slutsky, 2017).   

5.1.1 Barnsyn  

Barnsynen inom Reggio Emilia beskrivs av dess förgrundsgestalt 
Loris Malaguzzi som att barn är “rich in potential, 
strong, powerful, competent, 
and most of all connected to adults and other children” (McNally & Slutsky, 
2017, s. 1926). Med det menas att man ser barn som kompetenta och starka, 
med stor potential och att relationerna med vuxna och andra barn anses viktig. 
Pedagoger inom Reggio Emilia ser barnen som aktiva deltagare som har 
kapacitet att konstruera sitt eget lärande. Respekt är något som anses vara 
väldigt viktigt i Reggio Emilias barnsyn, den är viktig för relationen mellan 
pedagoger och barn, att man tror på att barnen kan skapa sin egen kunskap och 
erbjuder sig själva som resurser i barnens kunskapssökande och bekräftar deras 
prestationer. Det innebär ett givande och tagande i en jämställd relation där 
ingen ses som bättre eller sämre än någon annan. Man anser att barnet har en 
medfödd förmåga att förhandla och att komma med idéer och teorier som är 
viktiga att undersöka. Pedagogerna ser barnet som en social medarbetare som 
alltid är redo att bygga nya relationer (McNally & Slutsky, 2017).   

5.1.2 Miljön  

Reggio Emiliaförskolor ser inte ut som andra förskolor, det finns en tanke 
bakom alla detaljer i den fysiska miljön. Man ser på miljön som den tredje 
pedagogen. Uttrycket att miljön är den tredje pedagogen har sitt ursprung i att 
man från början i Reggio Emilia var två pedagoger och att miljön skapades på 
det sätt att det blev som en tredje pedagog, men sen har det spridits och tolkas 
numera som att de samarbetande barnen är den första pedagogen, de vuxna är 
den andra och miljön är den tredje. Att det tolkats på det viset är inte så konstigt 
eftersom barngruppens betydelse för lärandet alltid lyfts fram inom Reggio 
Emilia. Att miljö och material anses vara så viktigt har att göra med att man är 
övertygad om att det har stor betydelse för barns samspel och fostran in i ett 
demokratiskt samhälle (reggioemilia.se).   
 
När man pratar om miljön som den tredje pedagogen så menar man att 
pedagogerna ska planera miljön så att den i sig själv skapar nyfikenhet hos 
barnen och lust att utforska, undersöka och lära. Detta kan man göra på 
oändliga sätt, exempelvis är det vanligt att man använder sig av små speglar 
utspridda på olika platser i rummen för att fånga barnens nyfikenhet. Man tar 
också in mycket material utifrån såsom kottar, stenar m.m. för att utforska och 
skapa med (Strong-Wilson & Ellis, 2007). Det Reggio Emilias filosofi står för 
är att man skapar miljön och använder sig av material som ska stimulera, 
inspirera, utmana och uppmuntra till utforskande och lärande. Man ställer 
alltså höga krav på hur miljöerna är utrustade och organiserande, de material 
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som man presenterar till barnen som ska skapa möten, kommunikation och lek. 
Det behöver finnas en tanke och ett syfte bakom hur miljön skapas och erbjuds 
för att uppnå de kriterierna. Men den fysiska miljön, materialet och verktygen 
är inte enbart det som är viktigt i aspekten när man talar om miljön som den 
tredje pedagogen. Det är lika viktigt att ha i tanke hur man organiserar tid och 
rum i förskolan som är ett viktigt verktyg i verksamheten för att förmedla de 
värden och teorier som man utgår från. När man tänker på miljön i Reggio 
Emilia tänker man också utifrån barnens rättigheter. Att de har rätt till estetiskt 
inbjudande och genomtänkta miljöer för att på så sätt bli erbjudna att utveckla 
sin kreativitet, lärande och nyfikenhet vilket har blivit viktiga begrepp inom 
filosofin (reggioemilia.se).  
 
Entréer, hallar, badrum och gemensamma ytor är utformade för att alla delar 
av förskolan ska få en identitet och ett syfte, ingen del får glömmas bort. Man 
använder sig av färg, ljus, växter, bekväma möbler och funktionella ytor för att 
konstruera miljöer som uppmuntrar till att man stannar och sysselsätter sig. 
Man använder sig av permanenta och temporära utställningar där samarbeten 
mellan barn och pedagoger kan ske. Dessa utställningar inbjuder till 
utforskande och samtal. Väggarna används för dokumentation för att alla ska 
få ta del av barnens upplevelser och få en bättre förståelse för vad som sker på 
förskolan. Det finns också ytor som inbjuder till utforskande av olika material. 
Förskolan ska också vara planerad så att det finns ytor där barnen kan mötas 
och utveckla sina relationer, men det är också viktigt att det finns ytor där man 
får vara ensam om man vill det. Man har också något som kallas piazza eller 
torg som bör ligga centralt på förskolan dit alla kan gå och mötas när de vill. 
Denna yta och möjligheten att röra sig fritt ska hjälpa barnen att känna sig 
självständiga (McNally & Slutsky, 2017).   
 
En ateljé är något som finns på Reggio Emiliaförskolor och som anses ha stor 
betydelse för verksamheten. Konceptet med ateljén utvecklades som ett svar 
på utbildningsmetoder som inte värderade barns uttrycksfulla språk utan ansåg 
att det var enkla sinnesritualer. Ateljén är en symbol för politisk aktivism som 
skapades i ett försök att återskapa bilden av barnet som en kommunikatör med 
ett behov att förstå och uttrycka sina styrkor. Ateljén förmedlar också 
övertygelsen om att barn har behov av att uttrycka sig kreativt för att få fram 
vad de känner, tänker, vet och undrar över. Ateljén används för att utföra 
projektarbeten, för att få stöd och vägledning i att använda material och för att 
utforska verktyg och material som används i visuella språk. Ateljén är öppen 
för alla barn, även de yngsta. Malaguzzi såg ateljén som en plats för 
utforskande för både barn och pedagoger och där barns olika språk kunde 
utforskas i en gynnsam och fridfull miljö. Det är intressant hur användandet 
och organiseringen av ateljén kan användas som en förlängning av pedagogen. 
Miljön ska vara noggrant övervägd och utformad av pedagogerna för att ta vara 
på lärandet i miljön. Ytan ska vara planerad så bra att barn kan engagera sig 
med materialet på ett fokuserat sätt som minskar behovet av konstant 
lärarintervention. En omsorgsfullt planerad miljö ger pedagogerna möjlighet 
att fokusera sin energi på att arbeta med barnen, istället för att hantera barnen 
(McNally & Slutsky, 2017). 
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5.1.3 Pedagogen   

Pedagogerna deltar aktivt i den pedagogiska upplevelsen genom att skapa och 
sprida kunskap i samarbete med barn och kollegor. McNally och Slutsky 
(2017) beskriver pedagogen som en förespråkare, medarbetare, forskare och 
medhjälpare. Alla dessa roller som pedagogen har ger barnet stöd i sin 
utveckling och bidrar också till att utveckla pedagogens egen yrkesidentitet. 
De olika rollerna används inte bara var för sig utan man mantlar flera roller 
samtidigt. När pedagogen samarbetar med barnen utför den samtidigt 
forskning i barns lärande. Pedagogen utforskar barnets lärprocess genom 
observation, dokumentation och i dialog med andra. Slutsatserna man kommer 
fram till när man studerar barns lärprocesser används för att förändra och 
förbättra verksamheten och för att informera andra om vad som sker i barnens 
utveckling. Denna kontinuerliga process utvecklar pedagogerna teoretiskt 
samtidigt som den får barnen att känna att även de bidrar till 
lärandet (McNally & Slutsky, 2017).   
 
Samarbete är ryggraden inom Reggio Emilia, pedagogerna samarbetar med 
varandra, barnen, föräldrar, pedagogista och ateljérista. Man samarbetar i 
arbetet med observationer och anteckningar, med planering, utveckling av 
miljön och med dokumentation av lärprocesser. Pedagogerna samarbetar med 
barnen för att hjälpa de att förstå meningen med det de gör, stöter på och får 
erfara. Att lyssna är mycket viktigt för pedagogerna, man lyssnar efter barnens 
intressen och för att få reda på deras erfarenheter och hjälper barnen att 
uttrycka sina egna idéer. Lyssnandet är ömsesidigt i arbetet med barnen, 
pedagogerna tar in det barnen uttrycker och återger information i form av 
dokumentation. Barnen reagerar sedan på dokumentationen genom frågor, 
funderingar och förtydliganden som pedagogerna återigen observerar och 
dokumenterar och på detta sätt utvecklas verksamheten hela 
tiden (McNally & Slutsky, 2017). Att man lägger stor vikt på miljön inom 
Reggio Emiliafilosofin gör att det ligger ett stort ansvar på 
pedagogerna. Man behöver lyssna in alla barns röster och ge dem synlighet 
och värde när man planerar miljön. Miljön måste också vara föränderlig i 
enlighet med barnens intressen och aktivitet. Den pedagogiska miljön ska få 
barnet att känna sig kompetent och aktivt, genom att låta barnen vara delaktiga 
i skapandet av den pedagogiska miljön bidrar man till barnets känsla av att vara 
ett självständigt subjekt (Folkman, 2017).  

5.1.4 Relationer  

McNally och Slutsky (2017) hänvisar till Malaguzzi som beskriver 
relationerna i Reggio Emilia som den viktigaste dimensionen i pedagogikens 
system. Men han beskriver inte relationer som enbart en varm trygg famn utan 
mer som en “dynamisk förening av krafter och element som samspelar mot ett 
och samma syfte” (McNally & Slutsky, 2017, s. 1926, egen översättning). I 
Reggio Emilia pedagogiken läggs det extra fokus på att utveckla relationer 
mellan vuxen och barn och mellan barn och barn och hur de samspelar 
tillsammans för att ge barnet en känsla av dess egna värde och utveckla en 
trygghet till att delta i de aktiviteter som görs i förskolan. McNally och Slutsky 
(2017) skriver att lärandet är inte någonting som uppstår genom undervisning 
utan baserat på hur barnet tolkar det samspel som uppstår med människor, 
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miljön och material. I Reggio Emilia förstår man att en relation inte uppstår 
direkt utan är någonting man måste arbeta på, ge tid, och vårda. Relationerna 
utvecklas alltså genom upprepade samspel under en längre tid och är ingenting 
man kan skynda på. Under förskolans period är tanken att barnen stannar med 
samma pedagog i cykler av tre år just för att bygga upp och bibehålla den 
relation som vuxit fram. I Reggio Emilia stressar man inte fram i projekt utan 
slutpunkten bestäms när barnet eller barngruppen signalerar att ämnet 
är färdigutforskat och mättat och barnet är redo att gå vidare 
(McNally & Slutsky, 2017).    

 Retorik som teori 
Nedan kommer vi, under två rubriker, presentera hur retoriken fungerar som 
en teori i vårt arbete, och var retorisk textanalys innebär. 

5.2.1 Retorik som verktyg för textanalys 

Hellspong (2001) skriver om en specifik genre som han kallar brukstexter. Han 
använder samlingsnamnet för att slå ihop berättelser, beskrivningar, 
utredningar och förklaringar som kan ha praktiskt värde i vårt vardagliga liv. 
Brukstexter är utformade för att forma vad vi vet, det vi tar in genom 
informationsflöde, och styr i slutskedet vad vi gör, vilka uppfattningar som vi 
bildar oss. Han skriver också om att många av dessa brukstexter inte enbart är 
utformade för att informera utan också att påverka, att påverka mottagaren till 
att handla på ett visst sätt. Det är vad Hellspong (2001) kallar 
för persuasiv strävan som är latinska för att övertala eller övertyga. Det är 
specifikt av intresse inom retoriken som kommer från antikens Grekland och 
Rom och har sin tyngd i att övertyga med ord. När man gör en retorisk 
textanalys är det mest intressant att titta på hur en text fungerar persuasivt. För 
att få full användning av den retoriska granskningen i textanalysen är det 
viktigt att även använda de retoriska begrepp som redskap som vi kommer 
återkomma till och förklara vidare (Hellspong, 2001).  
 
I Hellspongs (2001) metod för retorisk textanalys utgår man från fyra olika 
analysrubriker som är, retorisk situation, retoriska resurser, retorisk process 
och retorisk värdering. Den retoriska situationen kan beskrivas så som det 
låter, alltså i vilken situation eller sammanhang ska texten verka och hur? 
Retoriska resurser handlar om vilka medel som sändaren av texten, alltså 
personen bakom som skrivit den, använder för att verka persuasivt, det vill 
säga övertygande. Under denna rubrik tittar man på sändarens karaktär, ethos, 
mottagarens känslor och attityder mot texten, pathos, och hur språket är använt 
som verktyg för att övertyga, logos. Den tredje, retorisk process, återkopplar 
man till de retoriska resurserna och om sändaren av texten använt de resurserna 
till att skapa en övertygande text. Hellspong (2001) beskriver processen i fyra 
delar som är att hitta ett lämpligt stoff till texten, att ordna stoffet, använda en 
passande språkform utifrån textens genre och sista delen är publikation, för att 
övertyga läsaren. Man bedömer hur den språkliga stilen karakteriseras i texten 
(högstil - mycket högtidligt eller mellan och lågstil – starkt vardagligt). Den 
sista rubriken, retorisk värdering, handlar om att värdera retoriken i texten. 
Som till exempel om sändarens budskap är tydligt och kommer fram. Om den 
är lämpligt utformad för att nå sitt syfte samt en bedömning om man anser att 
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texten nådde ut till rätt publik med rätt effekt. Dessa fyra rubriker kommer vi 
utgå från i vår textanalys. 
 
Grunden i den retoriska textanalysen är att man ser en text i samband med en 
talare, man kan även kalla det sändaren av en text, en situation och en publik, 
eller mottagare. Hellspong (2001) skriver själv syftet med en retorisk 
textanalys som sådan “... att undersöka hur någon gör för att påverka och 
övertyga med hjälp av ett tal eller en text” (Hellspong, 2001, s. 100). Det oftast 
självklara material som analyseras med hjälp av retorisk textanalys är retoriska 
texter som märkbart är utformad för att vara persuasiva, alltså att övertyga 
läsaren om någonting, men även andra texter som har dolt syfte att övertala är 
intressanta att undersöka. 

5.2.2         Retorisk analys av visuella budskap 

Det finns många metoder för att tolka och förstå bilder, beroende på vilket 
kunskapsintresse man har, vilken akademisk disciplin man tillhör och vilka 
teorier som ligger till grund för tolkningen. Men en bildanalys brukar ofta gå 
ut på att först betrakta och ta in bilden, sen görs en kort beskrivning av den och 
slutligen så tolkar och diskuterar man vad bilden säger eller förmedlar och hur 
den gör det (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Man kan använda sig av retorisk 
analys för att analysera alla slags visuella budskap och tecken men den skiljer 
sig från andra discipliner eftersom den fokuserar på den persuasiva nivån i ett 
budskap. Oavsett om det rör sig om foton, kläder, arkitektur eller konst så 
analyseras de som objekt som vill övertyga oss om något, som bär på en latent 
eller manifest potential att påverka, förändra, upplysa eller manipulera. Bilder 
kan ha många olika funktioner: illustrativa, informativa, dekorativa 
eller persuasiva. Därför kan de också analyseras utifrån olika aspekter. Det är 
meningsfullt att ha en retorisk infallsvinkel när man uppfattar ett latent eller 
manifest, dolt eller tydligt, retoriskt budskap och man upplever 
en persuasiv uppmaning. Det finns olika metoder när man analyserar ett 
visuellt retoriskt objekt. Man kan också kombinera flera metoder för att göra 
tolkningsarbetet så strukturerat som möjligt. En retorikanalys är i grunden 
kontextuell vilket betyder att inte bara analyser av enskilda isolerade 
företeelser träder fram utan retoriska objekt ses som delar av retoriska 
situationer. Utgångspunkten är att göra en noggrann genomgång av kontexten, 
det vill säga genre, sändare, mottagare och retorisk situation (Mral et al., 
2016).   
 
En bildanalys, däribland den retoriska, är uppdelade i två delar. Den denotativa 
delen och den konnotativa delen. Denotationer betyder bildens 
grundbetydelser, alltså det första vi ser och mötas av och kan beskriva direkt i 
bilden. Denna beskrivning är neutral och helt utan tolkning och analys. Här 
beskrivs till exempel vilka människor som finns på bilden, vilken plats bilden 
är och vilka föremål är centrala i bilden. Den andra delen, konnotationer, står 
för bildens medbetydelse, eller om man ska beskriva det på ett annat sätt kan 
det kallas gemensam eller kulturell association. Det vill säga allt vad bilden får 
oss att tänka på. I den konnotativa delen görs själva analysen och är kopplat 
till tanken och upplevelsen om bilden. Konnotationerna kan uppfattas av alla 
på olika sätt men är ingenting man kan direkt peka ut i bilden likt 
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denotationerna. Man brukar säga att konnotationerna är, latenta, dvs. 
underliggande, dolda. Det är våra egna föreställningar i vårt eget huvud som 
utgör konnotationen. Konnotationer handlar inte om att förklara bilden utifrån 
ditt eget tycke eller privata associationer, det är inte relevant för själva 
analysen, eftersom det inte har en direkt koppling till bildens budskap 
(Carlsson & Koppfeldt, 2008).   
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6 METOD 

Utifrån vårt problemområde och syfte kommer vi analysera brukstexter som 
specifikt är utformade av organisationer som riktar sig till en heterogen grupp 
i samhället, det vill säga vårdnadshavare till barn i förskoleåldern (Widén, 
2015). De texter vi tänkt analysera är i form av dokument, eller 
informationstexter, från förskolors hemsida (se bilaga 1) som är specifikt 
inriktade på pedagogiken Reggio Emilia. Vi kommer i vår kvalitativa 
textanalys utgå från Hellspongs (2001) analysfrågor (se bilaga 2) baserad 
utifrån våra forskningsfrågor för att systematiskt analysera de olika texterna. I 
vår analys kommer vi titta på och tolka innehållet i texterna med hjälp av de 
språkliga uttrycken, det vill säga vilka begrepp och språkliga beteckningar som 
används, eller som inte används, i texten. Vi kommer även titta på hur 
materialet framställs i texten och tolka hur materialets tyngd betonas i relation 
till pedagogiken. Man får ha i åtanke att texter är komplexa och har många 
sidor och nivåer. De kan exempelvis vara språkliga eller innehållsliga, ytliga 
eller djupa, vara enskilda delar eller 
sammanhållande helheter. Hellspong och Ledin (1997) beskriver 
en textmodell som lyfter fram tre sidor av en text i sin omgivning: 1. 
sammanhanget eller kontexten (retorisk situation) 2. uppbyggnaden eller 
strukturen (retoriska resurser) 3. framställningssättet eller stilen (retorisk 
process och retorisk värdering).  

 Retorikens övertygelse 
Genom retorisk textanalys undersöker vi konkreta mänskliga yttranden i form 
av text och bild (Mral et al., 2016). Men för att få en tydlig analys måste vi 
ställa de objekt vi analyserar i ett sammanhang. Språkets kraft är en handling 
där sändaren, personen bakom objektet, agerar utifrån en redan bestämd 
kontext och dess uppfattning om den, i det här fallet utgår sändaren från 
pedagogiken Reggio Emilia. Det är i den situation som sändaren och 
mottagaren befinner sig i som retoriken, övertygelsen, uppstår. De objekt, text 
och bild, som vi undersökt tillhör en brukstextgenre enligt Hellspong (2001) 
som kan likna informationsblad eller reklam. Det är en text utformad för att 
informera sin publik om någonting, i det här fallet verksamhetens miljö och 
pedagogikens grundelement, och skapa en övertygelse. Mral et al., (2016) 
menar att vi måste ta hänsyn till vad de objekt vi studerat har för relation till 
andra objekt, till andra texter, eftersom vi hämtat vårt data från hemsidor där 
mer än den text vi analyserat finns tillgänglig. Det persuasiva, övertygande, 
syftet kan mycket möjligt förstärkas genom att objekten kopplas samman i en 
helhet.  

 Reggio Emiliapedagogiken för att stärka övertygelsen 
För att knyta ihop och koppla filosofin till textanalysen kommer vi titta på 
Reggio Emilias centrala delar, hur dessa beskrivs och framställs, för att sedan 
ställa det mot vad texterna gett oss för budskap. Detta påverkar 
textens persuasiva, övertygande, syfte. Om texten knyter an till teorin de 
utsäger sig själva att använda dagligen i sin verksamhet blir texten retoriskt 
starkare. Saknas det dock tillräcklig anknytning till teorin och det inte tydligt 
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framgår hur och vad de har inspirerats av från Reggio Emilia resulterar det i en 
svagare retorisk text. I analysen kommer vi beskriva hur man presenterar 
Reggio Emilia filosofin på hemsidan och hur man beskriver att man arbetar 
efter den i sin verksamhet. Vi kommer också beskriva hur man presenterar 
miljön och materialet, och hur man ger exempel på det med hjälp av bilder. 
Retoriken hjälper oss vidare att göra en innehållsanalys för att förstå hur 
respektive förskola framställer sig som Reggio Emilia inspirerad. Här har vi 
fokuserat på hur pedagogen, miljön som tredje pedagog och barnen ges ethos, 
pathos och logos i texterna. Detta ställs emot hur Reggio Emilia pedagogiken 
teoretiskt beskriver synen på barnen, pedagogerna och miljön som tredje 
pedagog.  

 Val av undersökt material 
Vi har sökt efter förskolor som beskriver sig själva som Reggio 
Emiliainspirerade och valt de texter som beskriver deras pedagogik och 
materialets relevans för barn och deras lek. Kriterierna i val av hemsidor var 
följande: 

• Definierar sig själv som en Reggio Emiliainspirerad förskola 
• Presenterar vilka delar ur Reggio Emiliapedagogiken som 

framställs som viktiga 
• Inte bara nämner miljön utan även beskriver den i sin text (olika 

rum på förskolan t ex inne utemiljö et cetera) 
• Material finns beskrivet i texten 
• Inte bara vad för typ av material utan också hur det används 

Dessa kriterier hjälpte oss att sortera bort sådana hemsidor som saknade 
information. 
 
När vi började söka efter material att analysera började vi att söka på Google 
efter förskolor som beskriver sig själva som Reggio Emiliainspirerade och 
välja de texter som beskriver deras pedagogik och materialets relevans för barn 
och deras lek. Vi sökte bland annat på “Reggio Emilia och förskolor” på 
Google. Googles urval gjorde att vi båda fick vi upp förskolor som låg i 
närområdet, det vill säga Stockholm och Nynäshamn. Vi tänkte när vi började 
söka att det skulle vara vanligt förekommande att man beskrev någonstans på 
sin förskolas hemsida hur man tänkte kring materialet på förskolan eller en kort 
beskrivning av vilken typ av material man använder, men vi insåg ganska 
snabbt det snarare var väldigt få förskolor som beskrev vilken typ av material 
man använder i sin verksamhet så därför behövde vi utöka vårt sökområde till 
hela Sverige.  
 
De kriterier vi hade på innehållet i texten på hemsidorna var att de skulle nämna 
vilken typ av material som de använde på förskolan, samt att det tydligt skulle 
framgå att förskolan var Reggio Emiliainspirerad. Vi hade inget kriterium att 
det skulle finnas en eller flera bilder på hemsidan men när det fanns bilder i 
relation till en text analyserades dessa också. Från att ha sökt enbart i vår 
närmiljö så utökade vi vår sökning till hela Sverige och vi tittade både på 
kommunala förskolor som privata. Det vi upptäckte efter att ha gått igenom ett 
hundratal hemsidor var att det fanns väldigt få med en beskrivande information 
där man beskrev både miljön och materialet som var våra kriterier.  
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6.3.1 Sökorden 

Vi har tittat på mer än 100 hemsidor från olika förskolor där flera kommunala 
förskolor kan vara placerade under en gemensam hemsida. Eftersom vi sökte 
efter förskolor med en inriktning mot Reggio Emiliapedagogiken var det 
framförallt det vi använde som sökord. De sökord vi använde oss av i vår 
datainsamling var: 

• Reggio Emilia 
• Reggio Emilia förskola 
• Reggio Emilia förskola Sverige 
• Reggio Emilia förskolor 
• Reggio Emilia material 
• Reggio Emilia förskola material 
• Reggio Emilia förskola miljö 

 
Flera av hemsidorna dök upp flera gånger när vi sökte på de olika sökorden 
och begränsade att vi inte fick så många nya resultat i vår sökning. När vi 
började söka hade vi ganska höga förväntningar på att hitta beskrivande texter 
om vilket typ av material som förskolan använde samt hur de använde det. Vi 
fick dock nöja oss med att det fanns med förslag eller exempel på material som 
användes i förskolan. Eftersom vår metod omfattar båda text- och bildanalys 
så tog vi med hemsidor som bara hade en kort beskrivande text av vilken typ 
av material de använde sig av men som använde bilder för att förtydliga och 
ge exempel på materialet och hur det användes. Vi hade som mål att hitta och 
analysera minst tio hemsidor/texter men efter att ha spenderat många timmar 
på att söka material insåg vi att de sex hemsidor och texter vi lyckats hitta som 
uppfyllde kriterierna var ett tillräckligt stort och intressant material i vår 
analys.   

6.3.2 Sökväg i vår datainsamling  

Alla texter som är insamlade är hämtade 2018.12.05. Länkarna till texterna har 
vi nått via Googles urval av hemsidor och i vissa fall har länken från Google 
lett oss direkt till den text som analyserats, och i andra fall har vi navigerat oss 
fram till den text på en hemsida som uppfyller våra urvalskriterier. Några av 
hemsidorna var det lätt att navigera sig fram till den relevanta informationen 
vi sökte efter och några hemsidor fanns texten inte lika synligt och 
lättillgängligt. Trots att alla de texter vi valt följer våra urvalskriterier, så skiljer 
de sig ändå ganska mycket från varandra. Detta gäller främst i hur de är 
framställda stilmässigt. Till exempel vissa hemsidor tydliggjorde under 
rubriker medan vissa använde sig av en kort beskrivning och bilder. Vissa 
material som analyserades bestod enbart av text och saknade bilder. Medan 
andra hemsidor bestod både av text och bild/bilder. Vissa texter hade korta 
beskrivningar och flera bilder som på olika sätt var kompletterande eller 
förstärkande i enlighet med texten. 
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 Validitet och Reliabilitet 
Validiteten i vår studie är att vi valt ett material som kan säga något om det vi 
vill undersöka. De hemsidor som undersökts är de hemsidor som uppfyller 
kriterierna i studien och vi sorterade väldigt noga utifrån dessa urvalskriterier. 
Avsikten var att endast undersöka hur verksamheten presenterades på 
hemsidorna och inte hur verksamheten fungerar i verkligheten. Analysen och 
insamling av material är tydligt beskrivet vilket ger en genomskinlighet och 
tydlighet i hur vi gått tillväga vilket stärker reliabiliteten. Alla hemsidor finns 
tillgängliga på internet även om vi inte kan garantera att de aktuella hemsidorna 
inte ändras. Framtida ändringar i texterna påverka framtida innehåll och där 
med resultatet. Det som lyfts är definierat för den tid då materialet samlades 
in. 

 Etiska överväganden 
Som forskare behöver man ta hänsyn till vissa etiska principer enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Det handlar framförallt att skydda personer och 
dennes uppgifter som medverkar i studien. Det finns fyra allmänna huvudkrav 
när det kommer till forskningen vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kort beskrivet menas 
informationskravet att man ska informera de som berörs av forskningen om 
vilket syfte studien har. Samtyckeskravet behöver forskaren få av deltagaren 
för att säkerställa att denne ger sitt samtycke till att delta. Med 
konfidentialitetskravet menas att man ger deltagarna största möjliga 
konfidentialitet där uppgifter om deltagaren inte får röjas till någon annan än 
forskaren och nyttjandekravet menas med att all data som samlas in i studien 
får enbart användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Eftersom den data vi samlat in är offentliga handlingar i form av förskolors 
hemsidor och informationen som presenteras där är vad de själva valt att göra 
offentligt. Det finns därför inte någon anledning att anta att vi har brutit mot 
de etiska principerna. Förskolans namn och information finns tillgänglig för 
vem som helst att ta del av och vi kommer inte i kontakt med någon personligen 
från dessa förskolor. 

 Tillvägagångssätt 
I vårt arbete har vi kombinerat både retorisk text- och bildanalys. Det som i 
början enbart var textanalys utvecklades till att även analysera bilder för att på 
ett komplett sätt få en retorisk helhetsbild över hela sidan om den innehöll både 
text och bild/bilder. Vi började med att analysera texten och därefter bilder om 
det fanns för att få svar på bildernas mening i sammanhanget. 
 
Vi märkte när vi gjorde våra analyser att vi inte analyserade bilderna som vi 
tänkt från början. Vi kände att det var en del frågor i bildanalysen (se bilaga 3) 
som inte riktigt var väsentliga utifrån det vi ville få fram med analysen. Det vi 
främst ville ta reda på var bildens funktion i relation till texten, om bilderna 
kompletterade eller förstärkte texten eller om man hade valt bilder som 
“talade” för sig själva. Vi var intresserade av vad som visades på bilden, visade 
man material som används på förskolan och i så fall på vilket sätt presenteras 
det? På de flesta av bilderna ställde vi därför bara några av frågorna som vi 
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kommit fram till att använda i vår bildanalys, eftersom det kändes som att det 
var de som gav oss svar på det vi behövde veta. 

6.6.1 Frågor vi ställt till vårt material i vår retoriska textanalys  

De frågor som vi utgått från och ställt till vårt material kommer från Hellspongs 
(2001) bok om retorisk textanalys (se bilaga 2). Texten under denna rubrik 
hänvisar till denna bok om inget annat anges. Det var viktigt för oss att så 
grundligt som möjligt göra en retorisk analys av våra texter för att få fram så 
mycket information som möjligt. Frågorna är indelade i olika kategorier: 

• retorisk situation  
• retoriska resurser  
• retorisk process och  
• retorisk värdering  

Inom den retoriska situationen har vi ställt frågor till våra texter som innefattar 
att få svar på det retoriska syftet. Följande frågor ställdes till texterna: Hur 
starkt är det persuasiva syftet i texterna? Vem är sändaren bakom texten? Vem 
är mottagaren som texten är riktad till? Vidare så undersökte vi hur den 
retoriska situationen ser ut i övrigt, så som tid och plats, och har det någon 
avgörande effekt. Genom att ställa frågor som rör den retoriska situationen fick 
vi en övergripande blick över texten och det retoriska budskapet.  
 
Vi gick sedan vidare genom att undersöka de retoriska resurser som var 
framträdande i texten. Inom denna kategori sökte vi efter svar på sändarens 
ethos, mottagarens pathos och förutsättningarna för logos. Vi ställde frågor om 
hur sändarens karaktär och personlighet, ethos, framträdde i texten och på 
vilket sätt märktes det, samt om sändarens ethos förmedlade pistis, förtroende, 
till mottagaren. Vi undersökte hur texten borde påverkat mottagarens känslor 
och tankar, pathos, samt hur vidare sändaren utnyttjade språket och tänkandet, 
logos, som ett övertygande redskap. När det gäller textens retoriska process så 
har vi ställt frågor om ämnen, argument för och emot och hur 
känslotemperaturen är i texten som helhet är utformat; finns det 
stegringskurvor? Med det menas at känslotemperaturen i texten, pathos, stiger 
från ett parti i texten till nästa. Finns det argument som ökar i kraft? Vilken stil 
har språket i texten? Den sista kategorin, retorisk värdering, slutför 
textanalysen genom att undersöka hur texten är anpassad till de yttre 
sammanhangen: om den är lämpligt utformad och om texten nådde ut till rätt 
publik, mottagare, med den tänkta effekten (Hellspong, 2001).   

6.6.2 Frågor vi ställt till vårt material i vår visuella analys  

För att få fram vilket syfte bilderna i textens sammanhang hade studerade vi 
dessa med hjälp av några frågor (se bilaga 3). Frågorna, som är uppdelade i de 
två kategorierna denotation och konnotation. Denotationerna handlade om vad 
bilden föreställde och vad som hände i bilden. Vad bilden visade för föremål, 
människor händelser, material, konkreta saker man ser i första anblick i bilden. 
Hur bilden är uppbyggd. Om form, ljus, färg/svartvit spelar någon roll för hur 
bilden framställs. Vi frågade även materialet vem som är sändaren av bilden. 
Vem är bilden skapad för? Och vilket syfte har bilden främst? Det vill säga, är 
den kompletterande eller förstärkande, eller inget av dessa två? Slutligen har 
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vi frågor som hamnar under kategorin konnotation, en djupare analys av vad 
som finns där under det uppenbara, vad man tänker när man ser bilden. Vilka 
känslor får man? Vi frågade oss vad bilderna förmedlade, hur de upplevdes 
och om de var kompletterande, stödjande, eller förstärkande till texten. Vilken 
mening fick bilderna i relation till texten? Dessa frågor sammanställde vi med 
inspiration från Mrals et al. (2016) bok och Carlsson och Koppfeldts (2008) 
bok som båda handlar om visuell retorik och ställdes i relation till texten, om 
och hur bilderna påverkade textens retoriska budskap. 
 
Genom att ställa alla dessa frågor till vårt material fick vi fram massor med 
värdefull information som tog oss steget närmare att kunna framställa ett 
resultat. När vi gjorde våra analyser samverkade text och bild med varandra. 
De har inte ställts var för sig, utan syftet har alltid varit att se helheten vad både 
text och bild förmedlar i ett retoriskt budskap. 

 Hur går vi tillväga för att presentera materialet och 
hur går analys och tolkning till 

 
Vi sorterade svaren i vår analys genom att använda oss av våra 
forskningsfrågor och fyra underrubriker: barnsyn, miljö och material, 
pedagogen och relationer. Alla dessa fyra rubriker har en koppling till 
varandra. Pedagogens syn på sig själv och sin roll i kombination med hens 
barnsyn och relationen till barnet blir resultatet av hur man ser på miljön och 
hur den skapas, värderas, omstruktureras och används. Vi kommer i analysen 
koppla till både retoriska begrepp och begrepp från Reggio Emilia. Att 
använda relevanta begrepp från både Reggio Emiliafilosofin och retoriken gör 
att det blir tydligare både ur ett retoriskt och pedagogiskt perspektiv. Genom 
att dela upp analysen under dessa rubriker kunde vi också tydligare se mönster 
mellan de olika förskolorna och texterna och kan jämföra och dra paralleller 
till tydandet av vad som utmärker sig till att vara inspirerad av Reggio Emilia. 
Genom dessa rubriker kan vi också tyda hur starkt eller svagt man ser 
kopplingen till pedagogiken.   
  



Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet 

 Karin Sundqvist & Jessica Näslund 

28 
 

7 RESULTAT OCH ANALYS 

Utifrån vår retoriska text- och bildanalys har vi sammanfattat resultat och 
metaanalys, för varje hemsida, för att på tydligast sätt synliggöra vad vi fått 
fram genom text- och bildanalysen, med hjälp av begrepp från Reggio Emilia 
och retoriken. Vi har använt våra forskningsfrågor som rubriker för att tydligt 
presentera svaret på dessa.  

 Hemsida 1 
Texten från hemsida 1 (se bilaga 4) är ett kompendium döpt arbetsplan. Den 
är totalt 42 sidor lång och vi har valt ut sida 23 till vår analys som heter ”Miljön 
som den tredje pedagogen”. Textens omfång är 557 ord och har inga bilder. 
Det framgår det inte exakt tidpunkt för skapandet av dokumentet, däremot 
framgår det att den senast blev reviderad 2012. Det framgår inte vem som 
skrivit kompendiet men det berättar hur alla under förskoleenheten, som 
omfattar åtta förskolor, omfamnas av detta dokument och hur de har ett inriktat 
enhetligt arbetssätt, det vill säga så står alla som jobbar inom enheten för detta 
dokument.  
 
Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
I texten beskrivs sändaren som ”vi” och ”pedagogerna”. Vi-termen upprepas 
ofta genom hela texten och förstärker känslan om att hela koncernen står 
bakom texten. Mottagaren av texten är, enligt dem själva, till deras egna 
pedagoger men också till föräldrar, politiker och andra som är intresserad av 
att veta hur de bedriver sin verksamhet. Dokumentet finns inte i direkt kontakt 
med besökaren på första sidan utan finns tillgängligt om man söker sig vidare 
på deras hemsida efter mer information. Utifrån den retoriska textanalysen som 
gjords av texten framgår det att det persuasiva syftet med texten är hur man 
presenterar hur man arbetar med och hur man använder sig av miljön. I texten 
finns det starkt övertygande ord så som ska, viktig, kräver och ansvar som 
indikerar att ämnet om miljön är betydelsefull för verksamheten. 
Beskrivningar som görs i texten som exempelvis ”det kompetenta barnet”, 
”föränderlig i takt med barnets utveckling” och ”vårt ansvar” förmedlar 
ledningens och pedagogernas kompetens om pedagogiken och trygghet till 
vårdnadshavare. Till övriga mottagare kan texten förmedla verksamhetens 
kunskapsbaserade arbetssätt utifrån ett Reggio Emiliaperspektiv. Genom att 
beskriva miljön, förstärka hur viktig den är och ge exempel på hur de arbetar, 
till exempel att de har aktivitetsplatser för bland annat måleri, rita-klippa-
klistra, lera och bygg- och konstruktion, är texten både stödjande, skapande 
och omvändande utifrån publikens tidigare hållning, det vill säga vad 
mottagaren har för tidigare syn på förskola och/eller Reggio 
Emiliapedagogiken. 
 
Sändarens ethos kommer fram som en person eller grupp med hög ställning 
och bred kunskap inom Reggio Emiliafilosofin, som exempelvis en 
ledningsgrupp som kan förmedla en viss maktkänsla till mottagaren men också 
en känsla av kunskap inom ämnet pedagogik. Sändarens ethos förstärks genom 
det pedagogiska språket och de begrepp som skrivs i texten, så som ”det 
kompetenta barnet”, ”miljön som tredje pedagogen”, ”K-märkta hörnor” och 
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”demokratisk atmosfär”. Sändaren påverkar mottagarens pathos, känslor och 
attityder, genom att beskriva pedagogernas engagemang och kunskap. Detta 
beskrivs genom det pedagogiska språket och hur de uttrycker sig så som ”vårt 
ansvar” och ”det är viktigt att vi skapar en miljö med möjligheter och 
variation” vilket förmedlar en känsla av trygghet till mottagaren att barnet blir 
sedd och får sina behov tillgodosedda. Sändarens logos kommer fram genom 
att språket är väl formulerat och övertygande. De använder målande uttryck  
som ”estetisk och sinnlig” och ”att se på miljön med barnens ögon”, vilket inte 
behöver vara uttryck som har en självklar betydelse för alla som läser. Texten 
är kommunikativ genom att den är uppdelad i kortare stycken som gör det 
lättare för läsaren att läsa och ta in informationen som ges.  
 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Ämnet som är huvudsaken i texten är miljön. Sändaren knyter an till material, 
olika möten och barnet som ’undergrupper’ till den. Det visar sig genom att 
miljön är ett återkommande ämne genom hela texten likt en röd tråd och 
benämns i olika variationer som ”K-märkta hörnor” som betyder att dessa har 
sitt bestående värde i verksamheten och blir därför mer eller mindre 
oföränderlig. Även platser, så som ”aktivitetsplatser”, och 
”konstruktionshörnan” beskrivs i texten. Materialet som anknyter till miljön 
beskrivs i texten genom att specificera vilket material som används, som 
klossar, lego men även ostrukturerat material så som rör, slangar, trattar, 
stenar, plattor, tygstycken, djur, dockor och figurer. De beskriver dock inte hur 
dessa material används i verksamheten och exempel saknas. Möten i miljön 
beskrivs genom att nämna olika föremål, så som bilderböcker, färg, penslar 
och papper. Här beskriver de mötena genom att observera hur barnen tar sig an 
materialet. 
 
Hur väl överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer 
i den teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken? 
Under kommande rubriker redovisar vi hur förskolan presenterat barnsyn, 
miljö och material, pedagogen och relationer. Vi har utgått ifrån de delar vi 
tagit upp i teorikapitlet. 
 
Barnsynen 
Texten bemöter mottagaren direkt med meningen ”Miljön ska möta det 
kompetenta barnet” vilket förmedlar barnets ethos redan där och sätter grunden 
för förskolans syn på barnet. Den frasen innehåller mycket logos och styrker 
att de har en tanke bakom hur de ser på samspelet mellan miljön och barnet 
och använder logos för att få det att framträda genom texten. Genom att 
beskriva barnet som kompetent presenterar man barnets ethos på ett starkt och 
värdefullt sätt. Man ser inte över barnets förutsättningar till dennes ethos utan 
ser genom pedagogiken ett barn med full potential. Miljön utformas med 
hänsyn till det enskilda barnet och barnen i grupp vilket visar på att de 
inkluderar alla barn i deras miljö och tar hänsyn till barnets behov som att 
beskriva hur miljön ska vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och 
lärorik. Vilket framställer barnets ethos genom att barnet ges frihet till att själv 
bestämma och påverka vad det vill göra i miljön. 
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Miljö och material 
Texten inleds med meningen ”Miljön ska möta det kompetenta barnet” vilket 
ger en direkt uppfattning om ett persuasivt inslag som dominerar genom hela 
texten, samt är ett direkt budskap om hur de ser på miljön som tredje 
pedagogen och vad deras barnsyn är i enlighet med Reggio Emiliafilosofin.  
Det persuasiva syftet framstår genom att de beskriver i texten att det har ett 
gemensamt ansvar över det material som presenteras och ska följa barnets 
utveckling och att det är viktigt att hela tiden ifrågasätta miljön så att den är 
utformad på sådant sätt att barnen ges frihet att själva bestämma och påverka 
vad de vill göra i miljön. Texten presenterar olika platser, som finns i 
verksamheten, men miljön beskrivs inte på det sätt att man kan måla upp en 
tydlig bild på ungefär hur det ser ut. Det framkommer att de har vissa platser 
som alltid är bestående som till exempel aktivitetsplatser för rita-klippa-klistra 
och bygg- och konstruktion. Dessa platser kan till en första anblick ge intrycket 
att de frångår Reggio Emilias princip att miljön ska vara föränderlig men 
genom att förklara vidare hur dessa platser ändå förändras och utvecklas i takt 
med barnen, som sker genom att pedagogerna kontinuerligt funderar på vilka 
tillägg som kan göras på dessa platser, förr att de ändå ska tillgodose och 
utmana barnen i sin utveckling, håller de ändå fast vid sin teori om miljöns 
framställande.  
 
Inom pedagogiken presenteras variationer av det som vi nämner som 
ostrukturerat material. Denna typ av material har tanken att de inte är en färdig 
konstruerad produkt med ett givet syfte och användningsområde. 
Beskrivningen av materialet förmedlar en specifik ethos till att vara 
föränderligt och kan användas i olika syften och konstellationer beroende på 
användaren av materialet. De exempel på ostrukturerat material som texten 
nämner är rör, slangar, trattar, stenar, tygstycken och plattor som har flera 
användningsområden än bara ett. Samtidigt som de nämner det ostrukturerade 
materialet beskriver de också vilket typ av konstruerat material i form av djur, 
dockor och lego. Här frångår verksamheten Reggio Emilias perspektiv på 
material och det blir tydligt att förskolan inte lever helt utifrån pedagogiken 
utan är, som de själva beskriver sig som, en förskola inspirerad av Reggio 
Emilia. Det betyder alltså att allt i verksamheten inte är eller kommer stämma 
till 100 procent med pedagogiken.  
 
Pedagogens roll 
I texten framkommer pedagogernas ethos genom att pedagogerna tar stort 
ansvar i hur miljön formas så det ska utmana och inspirera barnen till en rik 
lärmiljö. De inkluderar även de material som de presenterar och erbjuder 
barnen. Texten beskriver både pedagogernas ethos och pathos genom kunskap 
och engagemang inom pedagogiken. Pedagogerna ska enligt pedagogiken 
studera barnens lärprocesser för att förändra och förbättra verksamheten vilket 
framkommer i texten hur pedagogerna formar, ifrågasätter och omformar 
miljön utifrån barnets behov och genom barnens ögon.  I pedagogiken påtalar 
man samarbetet mellan pedagogerna och dess olika roller i verksamheten 
vilket blir framträdande genom logos när de presenterar i texten hur alla 
verksamma i verksamheten har en ständig dialog och reflektion gällande 
miljön, både inne, ute, estetiskt och ateljékulturen. De innebär också 
gemensamma val gällande de material som används i verksamheten. På så sätt 
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förhåller man sig till varandras ethos och pathos genom att man behöver 
samarbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som är bäst för 
verksamheten. Utöver detta presenteras exempel på hur pedagogerna 
observerar möten med barnen, som tex. möte med ett material, hur barnet tar 
sig an materialet, som blir ett ytterligare steg i att utveckla miljön utifrån 
barnet. Att göra dessa observationer är en del av pedagogens ethos och behöver 
därigenom ta hänsyn till barnets ethos och pathos i en relationsprocess. Inom 
Reggio Emilia ger man pedagogerna stort ansvar över att utforma miljön vilket 
även framkommer i texten genom att förmedla pedagogernas ethos. Eftersom 
man lägger stor vikt i miljön presenterar även sändaren bakom texten att det 
ligger ett stort ansvar på pedagogernas axlar. 
 
Relationer 
Sändaren använder uttryck som ”demokrati” och ”samhörighet” för att 
förmedla relationen mellan vuxen och barn, och mellan barn och barn. Texten 
framställer hur pedagogerna i symbios med det kompetenta barnet formar 
miljön vilket även förmedlar pedagogernas ethos i sammanhanget. Det sker i 
enlighet med det enskilda barnets och hela barngruppens utveckling. Indirekt 
förmedlas ett sorts förhållande och vi-känsla mellan sändaren och mottagaren 
genom att bemöta och beskriva barnet som delaktig, självständig och 
kompetent. Vi tolkar att pedagogerna anser att det bör vara en god relation 
mellan den vuxne och barnet, och att barnet ges den respekt hen förtjänar vilket 
visar på den vuxnes ethos och pathos, för att kunna se till barnets behov och 
förverkliga det i miljön och detta sker genom att ta hänsyn till barnets pathos 
för att påbörja en relationsresa. Respekten för barnet framkommer i texten 
genom att ta hänsyn till barnets pathos och förverkliga hur de ser på miljön 
med hjälp av att se miljön genom barnens ögon. Med Reggio Emilias 
perspektiv i bakhuvudet och synsättet på barnet som kompetent ser man inte 
det som något nervärderande, utan snarare använder barnets ethos, kompetens, 
till att forma miljön till någonting innehålls- och lärorikt. 

 Hemsida 2 
Texten från hemsida två (se bilaga 5) har 262 ord och åtta bilder som är 
sammansatta till två olika kollage med fyra bilder per kollage. Sju av bilderna 
är i färg och en av bilderna är svart-vit. Texten valdes på grund av att den sidan 
beskriver förskolans miljö och tar även upp exempel på vilken typ av material 
som används samt hur dom har konstruerat miljön utifrån ett Reggio 
Emiliaperspektiv. I texten presenteras ett gemensamt arbetssätt som ger 
intrycket att alla pedagoger och ledningen står bakom texten. 
 
Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
Det retoriska budskapet förmedlas redan i rubriken. Hur dom skapar en lärande 
miljö. I analysen framkommer texten som svagt persuasiv. Sändaren av texten 
framkommer inte på hemsidan men sändaren benämner sig som ”vi” och 
använder ”vår” i texten, vilket ger ett intryck om att hela förskolan står bakom 
texten, även om det inte framgår tydligt. Textens indirekta syfte är att övertyga 
läsaren att deras miljö är det bästa sättet att konstruera en miljö enligt Reggio 
Emilia men det framkommer inte på ett starkt sätt. De använder sig av ett 
ganska förenklat språk utan pedagogiska begrepp som är relevanta för Reggio 
Emilia vilket karakteriseras som i mitten av mellan- och lågstil. Hade sändaren 
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skrivit med ett mer pedagogiskt språk med tillhörande begrepp hade karaktären 
på språket stärkts till mellanstil. Sändarens ethos, karaktär, förmedlas på ett 
mjukt sätt genom att språket är mer vardaglig. Texten riktar sig till 
vårdnadshavare, mottagare, som söker efter en förskola. För att texten ska nå 
sitt syfte bör mottagaren uppfatta att texten har gett den informationen som 
mottagaren söker. 
 
Texten kan indirekt förmedla trygghet genom sättet den presenterar barnen 
som får göra egna val, miljön är anpassad till barnens nivå med låga bord och 
stolar och det ska vara lätt för barnen att agera självständigt och vara aktiv. 
Texten upprepar ordet ”barnet” i olika variationer så som ”ger barnen”, 
”barnens nivå”, ”passa barnen” och ”barn/barnen kan”. Genom att använda 
barnet som argument, barnet som ges utrymme att utforska, material som 
finns tillgängligt och rum där barn kan mötas, kan sändaren skapa ett 
förhållande till mottagaren och påverka hens pathos, känslor. Men för att 
skapa pistis, förtroende, hade ett mer pedagogiskt språk varit till dess fördel 
då det kan förstärka sändaren kunskap om vad texten berättar. Det 
pedagogiska språket förstärker också textens logos. Texten är lättläst och 
tillgänglig för mottagaren men saknar den pedagogiska karaktären. Texten 
hade blivit starkare persuasivt om sändaren utsmyckat språket mer genom att 
använda sig av relevanta begrepp för filosofin. Texten är informativ i enlighet 
med dess genre. Det som saknas i texten är dock ett bättre formulerat och 
pedagogiskt språk som höjer det persuasiva syftet och karaktär. 
 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Bilderna visar olika motiv och olika aktiviteter som är anknutna till materialet 
och de rum som beskrivs i texten. Bilderna förmedlar kreativitet och 
inspiration hos barnen vilket texten beskriver som ”kreativ plats”. Det andra 
kollaget visar utomhusmiljö och olika årstider som finns beskrivet i textens 
sista stycke om deras gård. Bilderna visar olika aktiviteter och material som 
knyts till texten, så som t.ex. gå balansgång och naturmaterial, men saknar 
ostrukturerat material så som rör, slangar, kartong, klossar och papprör. 
Bilderna har en jämn fördelning av ett eller flera barn. Några bilder visar fler 
barn i en aktivitet och några bilder visar ett barn. Bilderna visar och beskriver 
aktiviteter som texten vill förmedlar vilket höjer det persuasiva syftet. I texten 
beskrivs ett rum med overhead, projektor och ljusbord där barnen kan göra 
skuggteater och ljusspel som framkommer tydligt på bilderna. En av bilderna 
visar just ljusbordet och en annan bild visar skuggteater som dessutom är 
förstärkt genom att bilden är svart-vit. En bild visar ett vattenexperiment i form 
av färgat vatten i behållare som knyts an till texten som beskriver våtrummet. 
Där barnen kan ”utforska vatten” och göra ”vattenexperiment”. Bilderna är 
förmodligen tagen av personalen på förskolan, behöver inte nödvändigtvis vara 
samma person som skrivit texten, men någon som jobbar där och lyckats fånga 
en aktivitet i stunden. Syftet med bilderna är att förstärka det persuasiva syftet 
med texten så de verkar tillsammans genom att bilderna blir ett komplement 
till texten. Bilderna är fina och färggranna förutom den bilder som illustrerar 
skuggorna som sändaren gjort svart-vit vilket förstärker skuggorna genom dess 
komposition.  
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Det framträdande ämnen i texten är miljö, material och barnet i ungefär lika 
stor fokus. De beskriver sin miljö med koppling till barnet och att miljön är 
utformad för denne. Lika så med materialet som ges exempel på, lera, färg, 
papper, kartong, klossar, papprör och utklädningskläder m.m. Detta beskrivs 
också i samkoppling med barnet och hur materialet görs tillgängligt för hen. 
Texten förstärks med de kollage av bilder som finns placerade innan 
meningarna där olika pedagogiska rum finns beskrivna. Det material som 
texten beskriver finns delvis synligt i bildkollagen men bildernas syfte 
framställer mer exempel på aktiviteter och lekar som barnen kan utöva i de 
olika rummen. De beskriver sin ateljé i texten, byggrum och byggtrappa, 
dramarum, våtrum och en stor sal där barnen kan mötas. Namnen på alla dess 
rum är förstärkt i fet stil för att göras synligare i texten. Dessa ord vill sändaren 
förstärka som viktiga och lyfta ytterligare i sitt retoriska budskap. 
 
Hur väl överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer 
i den teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken? 
Under kommande rubriker redovisar vi hur förskolan presenterat barnsyn, 
miljö och material, pedagogen och relationer. Vi har utgått ifrån de delar vi 
tagit upp i teorikapitlet. 
 
Barnsynen 
I texten framkommer förskolans barnsyn fram på ett sätt där de beskriver hur 
de ser och bemöter barnet genom att ta hänsyn till barnets pathos. De använder 
inte begrepp ut Reggio Emilia pedagogiken likt det kompetenta barnet utan 
skriver hur barnen ges möjlighet till egna val och att barnen ska kunna vara 
självständiga i miljön. Att barnet beskrivs som en självständig individ med 
egna val förmedlas barnets ethos. För att detta ska bli en verklighet i 
verksamheten så ordnar de miljön så den är i barnens nivå, vilket främjar egna 
val och självständigheten. Detta görs genom hänsynen till barnets ethos och 
pathos som ett självständigt barn. Sändaren skriver även, vilket förstärker 
kopplingen till det kompetenta barnet, att ateljén är öppen och finns tillgänglig 
så barnen kan gå dit och skapa när de själva har lust. Bilderna visar och 
förstärker också barnets självständighet, ethos. Det framgår genom att i texten 
framkommer att barnen själva får ta bilder på sin miljö, och genomföra olika 
experiment och utforskande för att driva sin egna utveckling framåt. Eftersom 
texten är ganska kort och inte fullt ut förklarande och beskrivande kompletterar 
bilderna texten och visar istället hur de tänker pedagogiskt. Bilderna visar det 
texten inte gör och används som kompletterande i sammanhanget. Trots att 
sändaren inte använder sig av relevanta begrepp kan vi tyda den pedagogiska 
kopplingen när de skriver ”miljön är tillåtande”, ”ger barnen möjlighet att göra 
egna val”, ”barnens nivå” och ”självständiga” som beskrivs i första stycket av 
texten som kopplade till Reggio Emilia filosofin. I de fraserna framkommer 
deras barnsyn även om det möjligen är lite svagt framskriven. 
 
Miljö och material 
Miljön är uppdelad, utifrån det som framgår i texten, i olika rum vars namn 
står i fet stil. Vår tolkning är att det är, genom logos, en strategi för att fånga 
läsarens uppmärksamhet att dessa delar är de viktigaste i texten och om man 
inte läser hela ser man ändå tydligt vilka rum som finns på förskolan. Det som 
också förekommer i fet stil i början av sidan är meningen ”Avdelningarnas 
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miljö inbjuder till upplevelser, experiment, fantasi och lek”. Genom att även 
på detta sätt förstärka textens logos vill de själva förstärka miljöns ethos och 
hur de framställer sin miljö. Följt av rummen som också är markerade i fet stil 
så kompletterar de varandra. Reggio Emilias filosofi beskriver att miljön ska 
vara utformad på sådant sätt så att den inspirerar, utmanar och uppmuntrar till 
utforskande och lärande. Att då det står i texten att förskolan erbjuder en miljö 
med upplevelser, experiment, fantasi och lek, tolkar vi att budskapet förmedlar 
indirekt att förskolans miljö genererar nyfikenhet, lust att utforska, undersöka 
och lära, som genom dessa uttryck förmedlar texten miljöns ethos, som 
stämmer med pedagogiken.  
 
Sändaren skriver även att miljön är tillåtande där allt material finns på barnens 
nivå. På det här sättet förmedlar man miljöns pathos som tillåtande, inbjudande 
och omhändertagande, samtidigt som barnets ethos blir framträdande. Det 
material som framkommer i texten och bilderna är olika skapande material, 
som de själva beskriver det som, material som förmedlar en ethos genom 
förändring, som är anpassningsbar och mångsidig. Texten ger exempel på vad 
vi kallar ostrukturerat material i form av lera, färg, papper, kartong, och klister. 
Allt detta material finns tillgängligt i ateljén som är en viktig del inom Reggio 
Emilia. Inom pedagogiken anser man att ateljén är viktigt på grund av att den 
ger barnen möjlighet att uttrycka sina behov genom konstnärliga uttryck. 
Ateljén tilldelas ett starkt ethos genom sitt bärande av stor betydelse inom 
pedagogiken. Detta framgår inte i texten på ett lika persuasivt sätt enligt 
analysen. De nämner att ateljén är till för att skapa och vilket typ av material 
som kan användas vid skapande så saknas det innehåll i beskrivningen av den 
del som är så viktig inom Reggio Emilia vilket gör att miljöns ethos i detta rum 
inte framträder lika starkt som i pedagogiken. Bilderna i texten framhäver inte 
heller på något sätt hur ateljén är utformad eller hur den används. Här har 
sändaren inte använt logos i den utsträckningen som hen kunnat göra. Vi tolkar 
det som att förskolan inte helt och hållet anammat det pedagogiska tankesättet 
gällande ateljéns miljö som är så starkt inom pedagogiken. När de beskriver 
sin utomhusmiljö är det dock i enlighet med pedagogikens ramar för 
ostrukturerat material. Där finns brädor, naturmaterial, rör och slangar. Enligt 
den bild som texten och bilderna förmedlar så säger de ingenting om, om det 
finns andra strukturerade material. Förutom det ostrukturerade materialet som 
ges exempel på både inomhus utomhus, ges även exempel på färdigt material 
likt bilar, djur och utklädningskläder som används i miljön inne. Det tyder på 
en traditionell förskola med färdigstrukturerat material blandat med vissa delar 
som inspirerats från Reggio Emilia pedagogiken.  
 
Pedagogens roll 
Inom Reggio Emilia pedagogiken förmedlas pedagogernas ethos genom stort 
ansvar över miljön och hur den bjuder in barnen till olika aktiviteter och 
stimulans. Pedagogen roll syns väldigt lite i texten och nämns inte alls vilket 
förmedlar en annan typ av ethos än vad man kan tolka i pedagogiken. Vi tolkar 
att pedagogen har tänkt ut och format miljön likt texten beskriver, men det 
framkommer inte vad deras pedagogiska roll är och hur de själva ser på den i 
miljön de skapat. Pedagogen har inte bara hand om hur miljön formas och 
utvecklas utan miljön är även kopplat ihop med barnsynen. Det vill säga, hur 
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pedagogen ser på barnet som till exempel kompetent och självständig styr 
också hur miljön utformas.  
 
Relationer 
För att kunna bygga en miljö, som är i enlighet med barnsynen behöver 
pedagogen göra ett gediget arbete för att skapa pistis, förtroende, och relationer 
till varje barn och ta hänsyn till barnets ethos och pathos. För att kunna 
förmedla barnets behov i miljön räcker det inte enbart med att skapa miljön 
utifrån antaganden och observationer, man måste även känna barnet och ge hen 
respekten att bli lyssnad på och leda sin egna utveckling. Detta framkommer 
inte i texten vare sig i direkt eller indirekt.   

 Hemsida 3 
Texten från hemsida tre (se bilaga 6) har 389 ord och har 31 bilder. Antalet 
bilder gör det tydligt att de vill visa hela sin miljö visuellt. Det står inte vem 
som skrivit texten men det finns andra texter på hemsidan som förskolechefen 
utger sig vara sändaren bakom. I texten används termen ”vi” som indikerar att 
all personal på förskolan står bakom texten. Textens huvudrubrik lyder ”Den 
pedagogiska miljön” följt av ett par underrubriker som är Naturrummet, 
Ateljén, Stora rummet, Lilla rummet och Gården. Sändarens intention är att 
informera om och visa sin miljö för potentiella intressenter som söker 
information om förskolan. 
 
Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
Sändaren skriver att miljön ska vara kompletterande likt pedagogernas 
kompetens vilket vi tolkar som att både miljön och pedagogen ska vara ett 
komplement till barnet som är huvudman. Texten har ett flertal bilder som är 
placerade för varje rum för att styrka textens syfte och visar dels hur miljön är 
skapad och dels vilket material som finns. Vissa bilder visar samma innehåll 
men vissa av bilderna är en bild som visar en större del av rummet medan den 
andra bilen är en närbild på samma yta. Många av bilderna visar barn som 
utövar olika aktiviteter och på vissa barn syns ansiktet tydligt. Några bilder 
kompletterar texten och några bilder förstärker textens budskap. 
Beskrivningarna på rummen skiljer sig ganska mycket åt och därför får 
bildernas roll olika betydelse i relation till texten. De stycken som beskriver 
mycket information i texten så ser man bilderna som kompletterande då det 
förmedlar visuellt det texten framför. Om texten däremot har lite information 
får bilderna en större roll att förmedla hur miljön är uppbyggd. Det persuasiva 
syftet verkar vara att beskriva på vilket sätt som deras arbetssätt som en Reggio 
Emiliainspirerad förskolan är bästa sättet att jobba på.  
 
Texten är en blandning av mellanstil och lågstil. Den har inte ett tydligt 
pedagogiskt språk med många pedagogiska begrepp. Men texten är inte heller 
skriven på ett utpräglat vardagsspråk utan håller en viss professionell nivå. För 
att texten skulle fått en mer professionellt språklig stil saknas begrepp ut 
Reggio Emilia filosofin likt ”miljön som den tredje pedagogen” eller ”det 
kompetenta barnet”. För att texten ska nå sitt syfte bör mottagaren dela samma 
mening om vikten av en inspirerande lärmiljö som förskolan. De bör tycka att 
miljön är framställd på ett beskrivande sätt som förmedlar att sändaren har 
kunskap inom sitt ämne. Sändarens etos, karaktär och personlighet, 



Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet 

 Karin Sundqvist & Jessica Näslund 

36 
 

framkommer inte som en person med hög auktoritet utan känns mjuk och 
vägledande. Detta framkommer genom att det inte är ett starkt pedagogiskt 
språk som används i texten och sändaren använder inga tydliga begrepp från 
Reggio Emilia filosofin. I beskrivningarna av ateljén och gården framkommer 
sändarens etos som lite mer erfaren genom att beskriva miljön och materialet 
ytterligare. Texten förmedlar att sändaren bakom den har ett stort estetiskt 
intresse då det är där de målande beskrivningarna görs. Texten är uppbyggd 
genom stegringskurvor, som betyder att vissa stycken i texten framhävs mer, 
och har varierande känslotemperatur då sändaren beskriver en bredare kunskap 
om vissa rum än att ha en jämn känslotemperatur genom hela texten. 
 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Texten börjar med en inledning i fet stil likt en kort sammanfattning av vad 
miljön har för roll. Den texten står ut och har man bara möjlighet att läsa ett 
kort stycke av texten så är det dit ögat dras. De presenterar att miljön är 
uppdelad i olika rum, naturrummet, ateljén, stora rummet, lilla rummet och 
gården, som har anpassat material där barnen själva kan styra var de vill vara 
och väljer mellan olika aktiviteter som bidrar till en rik lärmiljö. De nämner att 
det ska vara tydligt för barnen vad som går att göra och aktiviteterna sker på 
deras egna initiativ. Sändaren använder benämningar som rik lärmiljö för att 
styrka det persuasiva syftet. De ger exempel på material i form av 
naturmaterial, färgade papper, kartong, återvinningsmaterial, garn, tyg, pärlor 
m.m. Efter inledningen kommer en kort beskrivning av första rummet, 
naturrummet, där de erbjuder material kring djur, natur, matematik, fysik och 
experiment. De ger dock inga exempel i texten på vilka typer av material det 
skulle kunna vara. Som komplettering till texten finns sju bilder som visar en 
naturtrogen miljö vilket gör att man direkt får en känsla av naturen och får en 
koppling till rummets namn. Vissa bilder är en översiktsbild på hela rummet 
medan vissa är kompletterande bilder med närbildsperspektiv för att ännu 
tydligare visa vad som finns i rummet. Bilderna visar det texten inte tar upp, 
dvs. exempel på material vilket stärker det persuasiva syftet. Texten beskriver 
olika typer av kunskapsområden man kan upptäcka i rummet medan bilderna 
visar vilket material som är anknutet till varje kunskapsområde som t.ex. 
djungeldjur i plast, ett skelett och en plastkropp som visar kroppens anatomi i 
olika delar, mikroskop, vågar och andra medel för att experimentera med fysik, 
ett akvarium och fler olika naturmaterial som pinnar, stenar, blad m.m. 
 
Texten fortsätter med att beskriva andra rummet, ateljén. Där märks det att 
sändaren lagt ner mer kraft för att förmedla hur miljön ser ut och används 
genom att benämna att det finns ”stor variation av material” och sedan räknar 
upp vilket typ av material som finns, t.ex. färgade papper, kartong, 
återvinningsmaterial, keramiklera, flytande färg, kritor, garn, tyg, pärlor för att 
bara nämna några ut texten. I stycket nämner de kartong två gånger. På grund 
av att stycket om ateljén är så beskrivande och ges så många exempel på 
material får man intrycket av att den har högre värde än naturrummet vilket 
skapar en stegringskurva i texten. Till texten finns två bilder, utan barn, som 
visar ateljén. Bilden visar en ljus plats där skapande sker med hyllor med 
massor av material. Eftersom man inte kan klicka upp bilderna så de blir större 
syns det dock inte på bilderna vad det är för typ av material som finns i hyllorna 
förutom saxar, tejp, pennor och färg. Bilderna visar ett lite större och ett minde 
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bord i mitten av rummet som är uppdelad av materialhyllorna så det blir som 
två rum. Detta i enlighet med Reggio Emilia som pratar om ”rum i rummen”. 
Eftersom texten är så pass beskrivande av vilket material som finns i ateljén 
kan man ändå ana eller förstå vilket material som finns i hyllorna. Bilder blir 
förstärkande till beskrivningen i texten. 
 
Två till rum beskrivs i samma anda som naturrummet, stora och lilla rummet, 
med en kortare beskrivning och väldigt lite information om material. Det stora 
rummet beskrivs som musikrum där det finns utrustning för ljud, ljus och rörlig 
media och där de samlas för gemensamma sångsamlingar. Detta rum beskrivs 
inte med samma känsla som ateljén. Till texten finns tre kompletterande bilder. 
Bilderna visar vilka instrument som finns, en liten scen, som nämns i texten, 
och en bild som illustrerar en affär. Texten beskriver att i detta rum sker också 
rollekar och drama vilket man kan knyta an till bilden om affär som ändå är en 
konstruerad plats som inte lämnar så mycket åt fantasin. Bilderna är helt utan 
barn, och är arrangerade för att enbart bildligt visa upp hur miljön ser ut, vilket 
gör dem kompletterande till texten. Det lilla rummet går helt ifrån den 
utforskande och inspirerande pedagogiken som Reggio Emilia står för och som 
beskrivs i andra rum. Det lilla rummet är till för de yngsta barnen som, enligt 
texten, inte rör sig i de andra rummen så mycket och därför erbjuds ”lite av 
varje”. Texten består av två meningar vilket ger en känsla av att detta rum inte 
är lika viktig som de övriga rummen. På det sätt som sändaren beskriver lilla 
rummet påverkar det mottagarens pathos genom att förmedla att de yngre 
barnen inte är lika viktiga eller behöver lika mycket utforskande av olika 
material och miljöer som de äldre barnen. Det finns två bilder som är 
beskrivande av vad texten inte tar upp. Ena bilden är rätt kal och visar en 
tjockare matta på golvet med några kuddar likt en låg soffa med ett bord i 
mitten med aktivitetskulramar. Den andra bilden har en helt annan illustration 
med mycket saker på en liten yta i form av färdigt material, som t.ex. bilar och 
bilmatta, dockor och docksäng, två leksaksspisar med lite kökstillbehör, 
bilderböcker och en liten spegel på väggen. Inga barn finns med i bilderna utan 
de visar en arrangerad städad miljö. Varken texten eller bilderna förmedlar 
samma persuasiva syfte som inledningen, naturrummet eller ateljén. 
 
Texten avslutas med ett stycke om gården. Det stycket är längst och har mest 
beskrivningar av material och aktiviteter som erbjuds och leks av barnen, som 
t.ex. vad de kallar teateljé, bokbungalow, sandlåda med material för bygg och 
lek, två olika stora lekhus osv. För att ytterligare stärka det persuasiva syftet i 
texten beskriver de exempel på aktiviteter som t.ex. ett lekhus används oftast 
till café eller affär i barnens lek. Barnen får plantera i växthuset och i 
planteringslådor med egen komposterad jord och lär sig där med om 
kretsloppet. Under texten finns bilder på gården. Det är 17 bilder som visar 
olika ställen på gården. Detta gör att stegringskurvan stiger och detta ’rum’ 
känns som att den har större betydelse, likt ateljén. Vissa bilder är, likt 
naturrummet, en översiktsbild där det finns en kompletterande närhetsbild. 
Några av bilderna visar det texten beskrivit, så som lekhus, teateljé, 
bokbungalow och växthus. På bilderna finns det många barn där det tydligt 
syns ansikten på vissa barn. Dessa bilder är lika beskrivande som texten, dvs. 
att bilderna visar vilka typ av aktiviteter som barnen gör, när de gör dem. Det 
är barn som planterar i växthuset, barn som bygger och konstruerar med klossar 
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och olika träbitar, barn som läser tillsammans med en pedagog i 
bokbungalown, barn som bygger och leker i sandlådan, barn som skapar och 
målar i teateljen, och barn som planterar i planteringslådorna. Tre av bilderna 
visar någonting som texten inte tar upp alls. En bild visar en kanin som de har 
i en bur på gården som även syns i en av de mer översiktliga bilderna och två 
bilder visar barnen sortera vid gröna återvinningscontainers. Även om texten 
och bilderna i sin helhet förmedlar ett stark persuasivt syfte blir dessa tre 
bilderna lite utanför och stör känslan av harmoni mellan text och bild även om 
kaninen är en del av deras utemiljö, eftersom den inte nämns alls i texten. 
Återvinningscontainern finns troligtvis inte på förskolans gård och därför är 
det svårt att se kopplingen varför de bilderna finns med under den rubriken om 
förskolans miljö.  
 
Hur väl överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer 
i den teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken? 
Under kommande rubriker redovisar vi hur förskolan presenterat barnsyn, 
miljö och material, pedagogen och relationer. Vi har utgått ifrån de delar vi 
tagit upp i teorikapitlet. 
 
Barnsynen 
I texten beskrivs miljön att den är skapad på sådant sätt att det ska vara tydligt 
för barnet vad som går att göra och att materialet finns i barnens höjd som 
stärker deras ethos, självständighet. Barnets ethos och pathos beskrivs genom 
att miljön således ska få barnets att känna sig kompetent och att vara delaktig 
i skapandet av miljön bidrar just till känslan av att vara självständig. Ett 
argument som förs fram i textens inledning är ”kompletterande”. Att miljön är 
kompletterande för barnet, den ’gör’ inte barnet utan det kompletterar barnet. 
Barnets självständighet visas i texten genom att barnen kan välja mellan olika 
aktiviteter under dagen som sker på barnets initiativ. Att miljön och 
pedagogernas kompetens ska komplettera barnet i sitt lärande visar både 
miljön och pedagogernas ethos och på att man ser barnet som kompetent och 
ledande i sin egna utveckling. Barnsynen framkommer på ett tydligt sätt i 
texten men det frångår den röda tråden under ett stycke där de beskriver Lilla 
rummet. Det framgår i texten att de yngsta barnen vistas mestadels där. Texten 
som ska beskriva rummet är skriven i enbart en mening och förmedlar inte 
samma känsla av ett kompetent, självständigt och aktivt barn som framkommit 
tidigare. Här ser man tydligt ett försvagat ethos och logos i texten. Bilderna till 
texten förstärker att man här har frångått Reggio Emilia pedagogiken i stort 
sett helt när man får se exempel på färdigt, strukturerat material, bland annat 
dockor, spisar med köksredskap och bilar. Inom Reggio Emilia gör man inte 
skillnad på barn i olika åldrar utan ser till att anpassa miljön till var de är i sin 
utveckling just nu. 
 
Miljö och material 
Att miljöns ethos är att vara kompletterande framgår det i texten. Det märks att 
man använt logos och att det är ett väl valt språkligt uttryck för att beskriva 
deras miljö då det uppkommer flera gånger i texten. Miljön framställs som att 
den tar hänsyn till barnets ethos och ska inte leda och styra barnet utan ska 
komplettera hen i sin utveckling till att bredda sin kunskap om sin världsbild. 
De har valt att dela upp sina rum i olika kunskapsområden för att göra det 
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tydligare för barnen vad som finns att utforskas. Detta i enlighet med Reggio 
Emilia som beskriver att miljön ska tala för sig själv och ska vara utformad så 
den skapar nyfikenhet och lust att lära. Materialets betydelse inom Reggio 
Emilia anses ha en stor inverkan på barns, pathos, känslor och tankar, genom 
samspel och fostran in i ett demokratiskt samhälle och därför är det så viktigt. 
I texten presenteras olika typer av material både i ord och visuellt. I texten ges 
det exempel som bland annat olika papper, kartong, återvinningsmaterial, garn, 
tyg och pärlor. På bilderna framkommer det material så som pinnar, stubbar, 
stenar, kottar och sand. Det som alltså inte presenteras i text presenteras istället 
visuellt genom bilderna vilket ger en förstärkande effekt av miljöns ethos 
genom att logos används. Det gör att bilderna både är förstärkande och 
kompletterande. De kompletterar förslagen på ostrukturerat material samtidigt 
som de verkar förstärkande för det persuasiva budskapet.  
 
Man kan tyda av beskrivningarna av rummen att förskolan tagit delar ur 
pedagogiken som de tycker om och arbetar mest för att utveckla dessa i 
verksamheten. Likt Reggio Emilia framkommer det tydligt, genom att 
förstärka dessa platsers ethos, att ateljén och skapandet är viktigast och i 
centrum på denna förskola. Det som också framställs som en fokuspunkt enligt 
texten är gården. Den har ett stort utbud av olika aktiviteter som har med 
skapande och utforskande att göra. Skapandet ses som ett värdefullt verktyg 
inom pedagogiken för att ge barnen tillgång till ett estetiskt uttryckssätt som 
knyter an till barnets pathos, där de kan förmedla känslor, tankar och 
funderingar visuellt. Något återkommande gällande miljön i texten är hur de 
utrymme som de yngre barnen använder förmedlas. Likt barnsynen så frångår 
beskrivningen av det lilla rummet den röda tråden som man kan se av Reggio 
Emilia gällande hur miljön ser ut. Här använder sändaren ett försvagat logos 
genom andra begrepp i hur miljön är framtagen och skriver att miljön är 
iordninggjord för de yngre barnen vilket i sin tur försvagar sändarens ethos. 
Det framkommer inte om miljön är konstruerad i samma anda som Reggio 
Emilia och de andra rummen i en samvaro och påverkan från barnen. Det 
skapas en bild av att man inte tagit hänsyn till barnets ethos och pathos. 
Bilderna visar traditionella lekmaterial som bilar och bilmatta vilket förstärker 
det traditionella förskolesättet och försvagar det persuasiva budskapet om att 
man inspirerats av Reggio Emilia. Gården blir ett sätt att ge tillbaka barnet sin 
ethos genom att bjuda in även de yngre barnen i pedagogiken då det framgår 
att alla barn vistas tillsammans på hela gården.  
 
Pedagogens roll 
På samma sätt som texten beskriver miljön som kompletterande framgår det 
även att pedagogernas kompetens ska vara kompletterande till barnet. På så 
sätt framkommer pedagogernas ethos och vi tolkar det som att pedagogerna ser 
sin egna roll som ett komplement till barnets kompetens och utveckling och en 
medforskare mer än en vägvisare. Pedagogens roll i texten framgår på sådant 
sätt att de beskriver sig själva som ”vi” och hur de arbetat i framställandet av 
miljön. De har köpt in teknik och verktyg för att kunna utforska på ett 
spännande och kreativt sätt vilket vi tolkar som att de ser sitt ansvar över att 
utveckla den pedagogiska miljön. Pedagogens ansvar är också att utvärdera 
miljön och se till att den är föränderlig i enlighet med barnets behov och 
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intressen för att främja barnets självständighet vilket inte framkommer tydligt 
nog i texten genom sändarens användande av logos.  
 
Relationer 
Det framgår inte jättetydligt på det sätt som man kan läsa om i Reggio 
Emiliapedagogiken där pedagogernas roll är viktig gällande 
relationsbyggandet, stort ansvar över att miljön är inbjudande, inspirerande och 
stimulerar till lärande. Det som framgår är att pedagogernas kompetens ska 
komplettera barnet, och barnets livsvärld istället för att vara ”den som vet”, 
vilket tyder på att pedagogerna skapat relationer med barnen som en mer jämlik 
medforskare. Vi kan tolka att valet av material och den teknik och verktyg som 
köpts in är för att ge barnen ännu fler alternativ till kreativt utforskande vilket 
tyder på en god relation mellan pedagogen och barnet, genom att pedagogerna 
ständigt utvecklar miljön, för barnets syfte till utveckling. 

  Hemsida 4 
Texterna som vi valt att analysera är gemensamma för två förskolor som har 
en gemensam hemsida (se bilaga 7 & 8). De ligger under fliken 
”Verksamheten” med rubrikerna ”Pedagogiska rummen” och ”Ateljén”. Sidan 
”Pedagogiska rummen” består av 632 ord och har 12 bilder, ”Ateljén” består 
av 260 ord och har 6 bilder. Alla bilder är fotografier som visar delar av 
inomhusmiljön på förskolan eller de material man använder. På några av 
bilderna finns barn med, men de syns bara på avstånd eller taget så att man inte 
ser ansiktet. Bilderna där barn är med är tagna under pågående verksamhet och 
visar på hur miljöerna och materialet kan användas av barnen. Vi valde att 
analysera dessa två texter eftersom de båda handlade om miljön och materialet 
man använder på förskolan. Det framgår inte vem som skrivit texten men 
utifrån hur texten är utformad kan vi utgå ifrån att hela arbetslaget på förskolan 
står bakom texten, exempelvis beskrivs sändaren vid flera tillfällen som ”vi”. 
Det framgår inte heller när texten är skriven och det har inte så stor betydelse 
då man får utgå ifrån att det som står fortfarande är aktuellt.   
 
Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
Det retoriska budskapet framförs direkt. Redan i inledningen av texten berättar 
sändaren att miljön är ett prioriterat område i Reggio Emiliafilosofin och 
beskriver därefter vad det innebär för miljön i verksamheten. Sändaren 
använder några fasta uttrycksmönster, man använder uttryck som utforska, 
experimentera och upptäcka vid flera tillfällen. Möjligheter är ett annat ord 
som upprepas. Nyfikenhet och inspiration återkommer också många gånger. 
Texten har inte någon stegringskurva. Den är saklig i sitt innehåll, beskrivande 
och förklarande från början till slut. Texten riktar sig till vårdnadshavare som 
letar efter en förskola till sitt barn. Syftet är att beskriva förskolans miljö, det 
material man använder sig av och hur det pedagogiska arbetet går till för att ge 
vårdnadshavare en inblick i verksamheten. De beskriver vilka tankar man har 
inom Reggio Emilia på ett sätt så att även någon som aldrig hört talas om 
filosofin tidigare ska förstå vad det innebär.  
 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Det persuasiva syftet med texterna är att beskriva den pedagogiska miljön, på 
vilket sätt förskolan använder sina lokaler och vilket material man använder 
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sig av i verksamheten. Det framgår att miljön ses som viktig då man använder 
begrepp som ”den tredje pedagogen” när man beskriver förskolans miljö, detta 
uttryck är i enlighet med Reggio Emilia och står för att miljön har väldigt stor 
betydelse för verksamheten. Sändaren beskriver att miljön som ”den tredje 
pedagogen” hjälper till att få en lugnare och behagligare atmosfär eftersom 
miljön gör att barnen vill sprida ut sig på de olika stationer som finns.  
 
Sändaren har tydligt beskrivit de olika rum som finns på förskolan och vilka 
möjligheter barnen ges och vilket lärande som kan ske i de olika rummen. Man 
har kompletterat med bilder till varje rumspresentation för att man verkligen 
ska få en uppfattning om miljön och materialet som finns där. Genom att 
beskriva miljön och beskriva hur man använder olika material vill man 
övertyga vårdnadshavare om att välja denna förskola. Sändaren har fått med 
flera typiska begrepp om hur man ser på miljön inom Reggio Emilia, detta gör 
att sändaren förmedlar förtroende, till mottagaren eftersom man som mottagare 
direkt kan förstå att sändaren har ett ethos och besitter kompetens om den 
filosofi man använder. 
 
Hur överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer i den 
teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken? 
Under kommande rubriker redovisar vi hur förskolan presenterat barnsyn, 
miljö och material, pedagogens roll, relationer och dokumentation. Vi har 
utgått ifrån de delar vi tagit upp i teorikapitlet.  
 
Barnsynen  
Texten från hemsida 4 har ingen tydlig presentation av sin barnsyn men om 
man läser mellan raderna och tolkar in texten kan man ana vilken barnsyn de 
har. Sändarens ethos framträder genom att beskriva att man ser till barnens 
behov, att de ska ges möjlighet till både spontan lek och mer aktivitetsinriktad 
lek och utforskande men också avkoppling och återhämtning. Man ger barnen 
ethos genom att beskriva att de har breda möjligheter till olika slags 
uttrycksformer. Sändaren använder logos när de beskriver Reggio 
Emiliafilosofins arbete med ”de hundra språken” då man på ett logiskt sätt 
beskriver att med ”de hundra språken” avses alla de uttryckssätt som vi 
använder oss av för att utforska, experimentera, prova på och upptäcka. Genom 
att de har en utmanande ateljé med många olika typer av material ges barnen 
ethos som förtydligas genom att man beskriver att de ges möjlighet att utforska 
de estetiska språken inom allt från måleri, tecknande, skapande med lera och 
skulpterande till dans, musik, teater och konstruktion. Här kan man tolka in 
Reggio Emilias syn på barnet som aktiv deltagare då barnet ges stora 
möjligheter att välja fritt i en inspirerande miljö. Sändaren beskriver vilka olika 
typer av material som barnen erbjuds i sitt utforskande. De erbjuds stora 
variationer av material som exempelvis lera, trä, tyg, olika pennor, färger och 
kritor. Man använder också mycket naturmaterial som hämtats från skogen och 
återvunnet material. Med hjälp av dessa material kan barnen uttrycka sig på 
andra språk än det vi talar. Det stärker barnens självkänsla och lägger en bra 
grund för ett lustfyllt lärande.   
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Miljö och material: 
Texten som heter ”pedagogiska rum” inleds med att berätta att den 
pedagogiska miljön är ett prioriterat område inom Reggio Emilia. Man 
förklarar att en rätt planerad miljö bidrar till trygghet, harmoni och lärande. 
Här beskrivs miljön via logos som ”den tredje pedagogen” som är en av Reggio 
Emilias grundstenar och innebär att barnen fördelar sig på avdelningens olika 
stationer som i sin tur bidrar till en lugnare och behagligare atmosfär.  
 
Som mottagare får man en tydlig bild av hur man planerat miljön på förskolan 
eftersom man presenterar de pedagogiska rum man har på förskolan med både 
text och tillhörande bilder. Att man använder sig av så pass många bilder i sina 
texter (18 st) tolkar vi som att man talar till mottagarens pathos då man 
verkligen vill fånga mottagarens intresse. Om mottagaren inte är så intresserad 
av att bara läsa text kan du få en ganska bra inblick i verksamhetens miljö bara 
genom att titta på bilderna, och kanske även vilja läsa just för att du tycker 
bilderna ser ut att visa intressanta och inspirerande miljöer. Sändaren beskriver 
att man använder mycket fritt material som inte har ett bestämt ändamål, för 
att förtydliga vad man menar finns det bilder som visar exempel på olika 
material man använder på bilderna till de olika rummen. På bilderna syns till 
exempel pinnar, kottar, lera, snäckor och kapsyler.  
 
Sändaren skriver att miljön ska vara visuellt tilltalande och väcka nyfikenhet 
och intresse. Detta åstadkommer man genom ljussättning, tyger och speglar 
etc. Detta är också något som syns på bilderna. På flera bilder syns tyger som 
hänger ner från taket, på flera väggar sitter speglar i barnens höjd och 
ljusslingor som hänger på väggar, från tak, runt fönster och liggandes på bord. 
Sändaren poängterar vikten av att ha en tydlig struktur i sin miljö för att barnen 
ska kunna se vad för material som finns och vad som kan göras. Man beskriver 
att det finns olika stationer med olika ändamål, dessa beskrivs under varje rums 
rubrik och visas även upp på bilderna exempelvis bygg- och naturrummet där 
man visar bilder på träklossar och naturmaterial som pinnar, kottar, stenar, 
stubbar och sand.   
 
Pedagogens roll:  
Inom Reggio Emilia lägger man stor vikt på miljön, det gör att det ligger ett 
stort ansvar på pedagogerna eftersom de hela tiden måste utveckla den 
pedagogiska miljön. Miljön måste vara föränderlig och de måste lyssna in 
barnens intressen för att låta barnen vara delaktiga i skapandet och 
utvecklandet av den pedagogiska miljön. Man får intrycket av att de som 
arbetar är trygga i sitt arbetssätt. Sändaren lägger fokus på att barnen ska få 
chans till lugn och ro och att de själva får möjlighet att välja vad de vill 
sysselsätta sig med, detta är något som kan inge trygghet hos vårdnadshavarna. 
Man är också tydlig med att man tar tillvara på miljön och vill att barnen ska 
känna sig inspirerade och nyfikna.  Sändarens etos, alltså dess karaktär och 
personlighet, ger en känsla av att pedagogerna är kunniga och att de är 
sammansvetsade i sitt arbetssätt, de använder ”vi” på flera ställen i texten för 
att förstärka att det är alla pedagogers röst som kommer fram (man skriver 
exempelvis ”vi erbjuder”, ”vi nämner” och ”vi arbetar”. I förskolans text 
beskriver man att miljön ska väcka nyfikenhet och intresse, utan att de skriver 
det rakt ut så förstår man att pedagogerna har ett visst ethos då det ligger ett 
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visst ansvar på pedagogerna att se till att barnen upplever miljön som intressant 
och inspirerande. 
 
Relationer: 
Sändaren skriver att man utforskar tillsammans med barnen vilket indikerar ett 
samarbete mellan barn och pedagoger, detta stycke tillskriver både barnen 
ethos och talar till mottagarens pathos. Samarbete beskrivs ofta som ryggraden 
inom Reggio Emilia, samarbetet man syftar till är mellan alla olika parter: 
pedagoger, barn, föräldrar, pedagogista och ateljérista.  I texten kan vi läsa att 
man har en ateljérista som har som uppdrag att med sin specialkompetens 
utmana barnen med en inspirerande miljö. Texten är skriven på ett sätt så att 
man förstår att alla pedagoger som arbetar på förskolan står för det som står i 
texten. Man använder uttrycket ”vi” på flera ställen för att betona att detta 
gäller alla som arbetar på förskolan, exempelvis ”vi arbetar” och ”vi 
använder”.  
 
Mottagaren tilldelas ett visst etos eftersom man aktivt sökt sig till hemsidan för 
att ta del av informationen men vårdnadshavaren nämns inte någonstans i 
texten. Däremot vänder sig sändaren till mottagarens patos, dess känslor och 
attityder, då man flera gånger i texten betonar barnets värde som såklart är 
viktigt för en vårdnadshavare. Man skriver om vikten av att barnens behov 
tillgodoses, att de måste utmanas och få möjlighet att utforska och att man vill 
stärka deras självkänsla. Genom att framställa barnen och deras intressen som 
viktiga kan skapa trygghet hos mottagaren.  
 
När mottagaren läser beskrivningarna och ser bilderna på förskolans miljö kan 
hen känna inspiration, intresse och nyfikenhet att se mer av miljöerna. 
Sändarens logos kommer fram genom att man har ett språk som övertygar 
mottagaren om att man har ett bra arbetssätt. Man har formulerat sig väl och 
använder sig av texten för att inge förtroende hos mottagaren då man 
framställer barnet som viktigt. Att barnet framställs som viktigt är något som 
ger en viss samhörighet mellan sändare och mottagare då det är något de har 
gemensamt. Texten är utformad så att man som mottagare ska känna trygghet 
och förtroende för att förskolan och dess pedagoger besitter en viss kunskap, 
erfarenhet och kompetens. Har man dessutom läst på om Reggio Emilia eller 
har erfarenhet ifrån den filosofin bör man känna att mycket av det man tar upp 
i texten är i enlighet med filosofin.  

 Hemsida 5 
Vi har valt att analysera den här sidan eftersom den behandlar Reggio Emilia 
som filosofi och hur förskolan ser på miljön och det material man använder i 
verksamheten (se bilaga 9). Textens omfång är 1433 ord och en bild. Det 
framgår inte vem det är som skrivit texten personligen men sättet texten är 
skriven på avslöjar att det är alla pedagoger på förskolan som står bakom 
innehållet i texten, det görs tydligt att det är ett gemensamt tankesätt som 
presenteras då man på flera ställen i texten använder uttryck som ”vi” och 
”vår”. Sändaren skriver exempelvis ”vi ska arbeta mot innovation och 
lösningsfokus”, ”vi ska möta barnet med respekt, empati och bekräftelse” och 
”vår tro på att energi föder arbetsglädje, där pedagoger är engagerade, kreativa 
och lekfulla”.   
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Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
Först är det lite otydligt om sändaren bara presenterar Reggio Emilia filosofin 
generellt eller om man presenterar hur man arbetar efter filosofin på just den 
här förskolan, detta gör att texten inte blir så övertygande som den skulle kunna 
vara om man var tydligare i sin formulering. Filosofin beskrivs så pass tydligt 
att även om man aldrig hört talas om Reggio Emiliafilosofin tidigare så får man 
en ganska tydlig bild av vad filosofin innebär, och därför får texten ändå ett 
visst persuasivt syfte. Känslan för sändarens etos är att det är en person med 
kompetens inom pedagogik och som har en viss auktoritet. Sändaren använder 
sig av ett pedagogiskt språk och begrepp som ”miljön som den tredje 
pedagogen”, ”barnet är kompetent” och ”den pedagogiska miljön”. Sättet man 
uttrycker sig på gör att man får en känsla av att pedagogerna är kompetenta, 
pålästa och har en barnsyn som är i enlighet med filosofin. Sändaren använder 
logos och formulerar sig väl och beskriver filosofins tankar och hur de format 
förskolans arbetssätt. Därför är texten retoriskt effektiv.  
 
De argument som används för att stärka sitt retoriska budskap är exempelvis: 
”Vi pedagoger går bakom stöttande, inte framför och visar vägen”, ”Barnets 
lekfulla förundran tas till vara” när man belyser pedagogens roll som 
medforskare och ”barnens behov som utgångspunkt” när man beskriver hur 
man tänker kring förändring och utveckling. Det retoriska budskapet finns med 
genom hela texten. De retoriska figurerna i texten är framförallt barnet och 
miljön.  I beskrivningen av barnet använder man begrepp som ”kompetent, rikt 
och nyfiket”. Miljön beskrivs som ”viktig” och ”föränderlig och 
stimulerande”.   
 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Sändaren tar upp miljön som ”den tredje pedagogen”, en trygg och säker miljö 
som är föränderlig och stimulerande där barnet lockas till utforskande och 
lustfyllt lärande och ses som kompetent. Denna beskrivning av miljön kan få 
mottagaren att känna trygghet och en känsla av att barnet kommer ha goda 
möjligheter att utvecklas om man väljer denna förskola. Eftersom sändaren 
beskriver filosofin i texten så har man ganska likvärdiga chanser att kunna ta 
till sig textens innehåll oavsett tidigare erfarenheter. Mottagaren får en god 
inblick i vad filosofin står för och vad det innebär för förskolans arbetssätt. 
Sändaren förklarar med hjälp av logos att miljön är viktig för att man tror att 
barnet bäst skapar mening och förståelse genom en miljö som stöder barnets 
behov till variation, erfarenheter, idéer och uttryckssätt. Här tillskrivs miljön 
ethos och barnet pathos.  
 
Sändaren har en bild med i dokumentet, det är ett fotografi som föreställer 
målade löv som ligger på ett papper med färgfläckar på, detta visar på ett 
exempel av det ofärdiga materialet (naturmaterial) man använder i 
verksamheten. Sändaren beskriver också hur man planerar rummen, att man 
skapar mindre rum och vrår för att stödja barnets behov av variation, 
erfarenheter, idéer och uttryckssätt. Sändaren belyser pedagogen som 
medforskare i ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnet. Projekt 
beskrivs som någonting viktigt inom Reggio Emilia och att projekten skapas 
utifrån barnens intressen. Projekten har inga tydliga slutmål utan processen är 
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det viktigaste. Dokumentationen beskrivs som att den visar lärandeprocesser 
hos både barn och pedagoger. Man poängterar att barnen ska vara delaktiga i 
dokumentationsprocessen och att det är just diskussionerna och dialogerna som 
gör dokumentationen pedagogisk.   
 
Hur överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer i den 
teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken? 
Under kommande rubriker redovisar vi hur förskolan presenterat barnsyn, 
miljö och material, pedagogens roll, relationer och dokumentation. Vi har 
utgått ifrån de delar vi tagit upp i teorikapitlet.  
 
Barnsyn  
När man presenterar sin pedagogiska idé beskrivs den grundläggande tanken 
att alla barn föds kompetenta. Beskrivningen av det kompetenta barnet är en 
beskrivning som är typisk för Reggio Emilia-filosofin och eftersom man 
presenterar det budskapet så förstår man att deras barnsyn är i enlighet med 
filosofin, något som förstärker sändarens ethos. Deras barnsyn framgår när de 
beskriver att de arbetar projektinriktat för att barnen ska få chans att fördjupa 
sig i ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas utifrån att man lyssnar på 
barnet och har inte något färdigt slutmål, även detta är i enlighet med filosofin 
och visar på barnens ethos. De beskriver hur de ser på barnet på flera ställen, 
bland annat skriver de att barnet ska utmanas att bli sitt bästa jag, utifrån sitt 
enskilda behov och resurser och att de ska möta barnet med respekt, empati 
och bekräftelse. Respekten för barnet och dess behov visar på att man tar 
hänsyn till barnets pathos.   
   
Miljö och material:  
Miljön beskrivs som ”den tredje pedagogen”, ett uttryck som är direkt kopplat 
till Reggio Emilia och därmed ger sändaren ethos. Man beskriver genom att 
använda logos att miljön ska vara föränderlig och stimulerande för att kunna 
ta sig an rollen som den tredje pedagogen. Sändaren skriver att man använder 
lekmaterial som oftast inte är färdiga för att miljön och materialet inte ska 
begränsa barnets vilja att uttrycka sig. Man beskriver några olika typer av 
material som räknas som givna; dockor, bilar och pussel och förklarar att 
barnet också bör erbjudas andra typer av material för att få möjligheten att 
vrida och vända på sin fantasi, något som bidrar till barnets pathos genom att 
man tar hänsyn till deras behov men också ethos eftersom man ser till deras 
kompetens och att de inte ska begränsas. De beskriver att de ofta använder 
kreativt material så som byggmaterial, återvunna saker, rör och naturmaterial. 
Man pratar om intelligent material som skapar en problemlösande situation. 
De skriver att de strävar efter att använda kontrasterande - material; mjukt-hårt, 
digitalt-analogt, vått-torrt m.m.  Utomhusmiljön anses vara lika viktig som 
inomhusmiljön och bör ha samma krav och tankesätt. Sändaren skriver att 
skapande verksamhet med fördel kan ske på båda ställen men de beskriver inte 
vilken typ av material som erbjuds utomhus.  
 
Pedagogens roll: 
Förskolan arbetar ämnesöverskridande vilket ställer höga krav på pedagogerna 
att kunna se på vilka olika sätt man arbetar med matematik, språk, teknik eller 
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naturvetenskap. Inom Reggio Emilia tror man på en helhet och allsidighet som 
inte går att dela upp i olika ämnen utan de vävs ihop i projektarbeten.  
De tar upp ett typiskt begrepp från Reggio Emilia, nämligen att de hjälper 
barnet att utveckla fler språk än det verbala och syftar till de hundra språk man 
brukar prata om inom filosofin. Man menar att man hjälper barnet att göra det 
genom bland annat skapande inom färg, form, drama och musik. Pedagogen 
ska inte värdera eller påverka på vilket sätt barnet vill eller ska ha möjlighet att 
uttrycka sig. Pedagogen ges ethos genom att den beskrivs som en medforskare 
i ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnet som då tillskrivs ett pathos. 
Man bör inte ge färdiga svar på frågor, utan finnas med som ett stöd för barnet.   
 
Relationer: 
Precis i början av texten, när man kort beskrivit Reggio Emilia-filosofin har 
man valt ta med ett citat av Loris Malaguzzi som är en förgrundsgestalt för 
Reggio Emilia: ”Barn är som guldgruvor och det är vi som ska få guldet att 
glimma!” (förskolan citerar Malaguzzi, 2015). Genom att ha med det citatet 
blir både barnens och pedagogernas ethos tydligt, att man tycker det är viktigt 
att visa vilken barnsyn man har och även att pedagogens roll är viktig. Filosofin 
presenteras som ”lyssnandets pedagogik” i texten och förklaras som att 
pedagogerna lyssnar till barnens frågor, föreställningar och lösningar. De 
skriver att: ”Vi pedagoger går bakom stöttande, inte framför och visar vägen” 
vilket visar på att man arbetar efter filosofins tankar och tillskriver 
pedagogerna ethos. 

 Hemsida 6 
Texten som analyserats har ett omfång på 599 ord och innehåller inga bilder 
(se bilaga 10). Texten inleds med en kort beskrivning av Reggio Emilia som 
filosofi, efter det förklarar man hur man arbetar i verksamheten. Det är en aning 
otydligt när texten övergår från att beskriva Reggio Emilias filosofi till att 
beskriva den egna verksamheten. Rubrikerna som finns i texten är: Reggio 
Emilias pedagoger är, Barnen, Miljön, Projekt, Dokumentation och 
Dokumentationen fyller flera syften. Det framgår inte vem det är som skrivit 
dokumentet men man förstår på sättet man formulerat sig att alla som arbetar 
på förskolan står bakom det som står i texten. Man använder uttryck som ”vår 
verksamhet” och ”barnen erbjuds” som gör att man förstår att alla barn erbjuds 
detta och inte bara ett eller några barn från en viss pedagog.   
 
Hur använder sändaren texten för att övertyga mottagaren? 
Det övertygande syftet med texten är att först och främst förklara vad Reggio 
Emilia filosofin är och hur man på förskolan arbetar utefter det. Ordet ”skall” 
används många gånger genom texten för att trycka på att det som beskrivs är 
viktigt. Sändaren beskriver barnet som kompetent och viktigt. Man förklarar 
att den skapande processen är viktig inom Reggio Emilia och att man lägger 
stor vikt vid att barnen ska få stora valmöjligheter av material att skapa med. 
Tidigt i texten skriver sändaren att barnens val, dess förkunskaper, tankar och 
teorier sätts i första rummet på en Reggio Emilia förskola. Texten blir 
övertygande eftersom den först förklarar vilka tankar man har inom Reggio 
Emilia och vad man lägger vikt på inom filosofin för att sedan beskriva hur 
man arbetar för att uppfylla detta i förskolans verksamhet, att det är lite otydligt 
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i inledningen av texten vad som är en beskrivning av filosofin och vad som är 
en beskrivning av verksamheten gör att det persuasiva försvagas.   
Beroende på vad mottagaren har för tidigare erfarenheter kan man påverkas 
olika av sändarens retoriska strategi. Har man erfarenhet av Reggio Emilia kan 
den vara stödjande då man kan se hur de använder filosofin i sin verksamhet. 
Har man ingen tidigare erfarenhet av förskola kan den fylla ett tomrum då man 
får ta del av ganska mycket information om hur man kan arbeta inom Reggio 
Emilia. Eftersom mottagaren aktivt sökt sig till hemsidan för att läsa om 
förskolan har sändaren goda förutsättningar att övertyga mottagaren.   
 
Hur presenteras verksamhetens miljö? 
Texten är formulerad för att väcka nyfikenhet att se hur förskolan ser ut 
eftersom man lägger stor vikt vid att beskriva att det är viktigt att miljön ska 
vara stimulerande och föränderlig utan att riktigt beskriva hur lokalerna är 
planerade eller mer specifikt vilket material man använder sig av. Man skriver 
att materialet ska vara stimulerande och främja kreativiteten och 
problemlösningar men man får ingen riktig bild av hur förskolan ser ut eller 
vilket specifikt material de använder sig av. Det finns inte heller några bilder 
med på hemsidan som visar miljön.    
 
Hur överensstämmer presentationen med de idéer som framkommer i den 
teoretiska presentationen av Reggio Emilia pedagogiken? 
Under kommande rubriker redovisar vi hur förskolan presenterat barnsyn, 
miljö och material, pedagogens roll, relationer och dokumentation. Vi har 
utgått ifrån de delar vi tagit upp i teorikapitlet.  
 
Barnsyn:  
Texten börjar med en kort introduktion om Reggio Emilia, där beskrivs det att 
filosofin har en syn på barnen som kompetenta och viktiga medborgare, att det 
är en pedagogik för demokrati och lokal utveckling. Barnen ges alltså ethos 
redan från start då man beskriver deras kompetens och att de är viktiga. Man 
fortsätter med att beskriva att barnen och deras val, förkunskaper, tankar och 
teorier sätts i första rummet på en Reggio Emilia inspirerad förskola, här 
tillskrivs barnen även pathos. Att den skapande processen och fantasin är 
viktig. Man beskriver att det inte är en färdig produkt utan processen som är 
viktig. Genom att framhäva dessa punkter i sin inledning talar man till 
mottagarens pathos och man kan som mottagare förstå vilken barnsyn man har 
på den här förskolan, hur man arbetar och vilka delar av filosofin man valt ut 
att använda i sin verksamhet. Sändaren framhäver att barnen stimuleras att 
söka sin egen kunskap både enskilt och tillsammans med andra. Man tar upp 
att barnen är duktiga på att hjälpa varandra och behöver inte alltid hjälp av en 
vuxen. De beskriver att de arbetar projektinriktat, att det är barnens intresse 
som avgör projektets inriktning och när projektet är klart, något som är helt i 
enlighet med filosofin och bidrar till sändarens ethos och barnens pathos.    
 
Miljö och material:  
När man beskriver Reggio Emilias tre pedagoger i texten, presenterar man 
miljön som en utav de tre pedagogerna och förklarar att miljön ska vara 
stimulerande och föränderlig. Man beskriver att både inomhus- och 
utomhusmiljön ska fånga barnens intresse och väcka deras fantasi och 
nyfikenhet, något som är enligt filosofin. Allt material ska vara tillgängligt för 
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barnen, det ska finnas valfrihet och mycket att välja på, att det ska vara 
stimulerande och främja kreativiteten och vara främjande för fria 
problemlösningar och användningsområden, här tar man hänsyn till barnens 
pathos. Detta är i enlighet med filosofin dock beskriver man inte specifikt 
vilket material man använder så för en oerfaren mottagare kan det vara svårt 
att förstå vad man menar att man använder för material.  
 
Sändaren beskriver att man arbetar med projekt både inne och ute och att 
barnen då erbjuds olika material som lera, vatten, textil, trä, färger, papper etc. 
så här beskrivs i alla fall några material. Man påpekar att valfriheten är viktig 
och att det är när barnen tycker att det är klart som projektet är färdigt, detta 
förstärker både barnens ethos och pathos då man poängterar att det är barnen 
som avgör när projektet avslutas och man litar på deras kompetens och lyssnar 
in deras intressen. Projektarbeten som barnen styr både riktning och när de är 
färdiga är något som är typiskt för Reggio Emilia. 
 
Pedagogens roll: 
Pedagogerna har inte fått någon egen rubrik i den här förskolans presentation 
men de finns med när man beskriver Reggio Emilias tre pedagoger som är 
barnen, pedagogerna och miljön. Då beskrivs pedagogen som någon som ska 
stötta barnen i lärprocessen. Begreppet ”de tre pedagogerna” är typiskt för 
Reggio Emilia så att det finns med stärker sändarens ethos. Man tar upp att 
både barnen och pedagogernas kompetenser ska tas till vara och komplettera 
varandra, här tillskriver man både pedagogerna och barnen ethos när man talar 
om deras kompetenser. Som argument tar man exempelvis upp ”miljön som 
den tredje pedagogen” som är typiskt för Reggio Emilia och innebär att miljön 
ska vara stimulerande och väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Sändaren 
betonar också vid flera tillfällen att det är processen som är viktig och inte 
resultatet, och att det är barnen som avgör när ett projekt är färdigt. Detta är 
också i enlighet med pedagogiken och visar på att de lägger kompetenta 
pedagoger som har tillräckligt med kunskap för att kunna utveckla en 
stimulerande miljö och att de är uppmärksamma på barnen och deras intressen.  
 
Relationer: 
Eftersom mottagaren letar efter en förskola där man ska lämna sitt barn vill 
den känna förtroende för sändaren. I texten förmedlas förtroende genom att 
sändaren beskriver barnet som kompetent och att det ska få stora 
valmöjligheter och chanser att utforska och experimentera. Man beskriver 
också att barnen och pedagogerna ska komplettera varandra och att både 
barnens och pedagogernas kunskaper ska tas tillvara. Mottagaren kan 
känna förtroende för sändaren då det framgår i texten att man har gemensamt 
att man vill barnets bästa. Genom att texten förmedlar att barnet ska sättas i 
första rummet och att man tar hänsyn till deras val, förkunskaper, tankar och 
teorier kan mottagaren känna trygghet i att välja den här förskolan så anknyter 
man till mottagarens pathos. Sändaren lägger fokus på att barn är olika och att 
det är en tillgång, att barnen kan lära av varandra och klarar mycket själva. 
Man lyfter fram att barnen ska få ha egna teorier som de själva får bepröva för 
att stärka sitt självförtroende. Mottagarens trygghetskänsla stärks troligtvis av 
att man beskriver hur man använder sig av dokumentation i verksamheten, att 
den görs synlig på förskolans väggar för både barn och föräldrar, vilket antyder 
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att man som vårdnadshavare ges goda förutsättningar att känna sig delaktig i 
verksamheten. 

 Summering  
Ett resultat vi fått fram av att analysera samtliga texter är att de kan skilja sig 
väldigt mycket i hur de beskriver sina arbetssätt. Resultatet visar att det finns 
ett tolkningsutrymme inom pedagogiken vilket Reggio Emilia själv beskriver 
att filosofin inte är en färdig mall man kan applicera i en verksamhet utan man 
måste hitta sitt eget sätt att arbeta utifrån de grunder som Reggio Emilia är 
(reggioemilia.se). Det är därför man kallar sig Reggio Emilia inspirerad.  
 
Resultatet visar också att man kan se att förskolorna plockar ut vissa delar ut 
pedagogiken som de själva tycker är intressant och passar in med den övriga 
verksamheten eftersom vi kunnat se framförallt traditionella material och 
arrangerade lekmiljöer även i dessa förskolor, trots att det inte är någonting 
man kan hitta i filosofin. Nu har vi analyserat en del i verksamheten och 
jämfört detta med Reggio Emilias ståndpunkter och kan se varierande delar 
som verksamheten arbetar med. Det framkommer vissa likheter taget ur 
pedagogiken men också en del olikheter mellan de sex förskolorna.  
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de resultat som vi arbetat fram. Precis 
som vår resultatdiskussion kommer i anslutning till vårt resultat som 
presenterades i det föregående kapitlet. Det som kommer diskuteras fram är 
framförallt syftet med studien som är att analysera hur det pedagogiska 
materialet presenteras på några hemsidor för Reggio Emilia inspirerade 
förskolor, där detta specifikt fått utrymme för att förstå huruvida det blir 
retoriskt övertygande eller ej för hemsidornas mottagare (vårdnadshavarna). 

 Metoddiskussion 
 
Metoddiskussionen är uppdelad i fyra underrubriker. Först handlar det om 
hur sökmotorn vi valde har betydelse för vilket material vi fick fram och 
samlat in. Den andra underrubriken handlar om hur hemsidor används eller 
eventuellt inte är betydelsefulla för förskolornas verksamhet. Den tredje 
underrubriken handlar om vårt val av teori och metod och varför detta val är 
relevant. Under den fjärde underrubriken diskuterar vi hur det var att skriva i 
par.  

8.1.1 Sökmotorn och sökordens betydelse 

Det finns flera olika sökmotorer på internet och säkert flera vägar att gå men 
vi har valt att söka via Google. Detta kan i sin tur ha påverkat vårt sökresultat 
om vi sökt genom en annan sökmotor då Google gör sina egna urval. Val av 
sökmotor påverkar också det resultat som vi slutligen får fram. Det påverkar 
vilken data som presenteras, som påverkar vad vi ser i textanalysen, och 
slutligen påverkar resultatet. Vi valde Google som sökmotor av 
bekvämlighetsurval, det vill säga den sökmotorn som vi hade tillgängligt i våra 
datorer. Hade vi valt att söka på en annan plats, eller genom en annan 
sökmotor, hade det kunnat presentera andra eller flera val i resultatet av 
sökningen. Framförallt så påverkar sökmotorns inställningar den data som 
presenterades. Inställningen för närliggande platser var till en början aktiverad 
vilket resulterade i att den data som presenterades var förskolor i närliggande 
position till var vi befann oss. Detta påverkade såklart att en av oss sökte från 
Nynäshamn, en av oss sökte från Hässelby och när vi träffades, sökte vi båda 
från Haninge. Hade den inställningen inte varit påslagen, eller om någon annan 
inställning gjorts, hade det också påverkat vilken data som kom fram. Här får 
också olika sökorden betydelse för sökresultatet.  
 
Eftersom vi insåg att resultaten var anknuten till platsen fick vi ändra våra 
sökord för att bredda sökandet. Det som började med att söka på Reggio Emilia 
förskola blev därefter Reggio Emilia förskola Sverige. Hade vi valt andra 
sökord, eller flera, än vad vi gjorde hade det också påverkat vilket sökresultat 
som presenterats. Det som också hände när vi ändrade eller lade till sökord var 
att många av de resultat vi fått fram tidigare kom fram igen då de hade någon 
anknytning till ordet Reggio Emilia. Det gjorde att vi flera gånger fick upp 
samma förskola trots att vi sållat bort dessa tidigare. Hade vi använt någon 
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funktion som bara visade resultat som inte visats tidigare, hade sökresultatet 
också sett annorlunda ut.  

8.1.2 Förskolornas behov av att presentera sig och hemsidornas 
relevans för verksamheten  

De som väljer att informera om sin verksamhet via hemsidor är framförallt 
privata förskolor som inte är anknutna till en kommunal hemsida, men även 
där är variationen stor innehållsmässigt. Det som skrivs fram på hemsidorna 
behöver inte vara en sanningsenlig bild och garanti att det visar den verkliga 
verksamheten. Att synliggöra och göra sig själv attraktiv blir helt och hållet 
upp till förskolans eget intresse, trots att det tyder på att efterfrågan av 
information om förskolor på internet finns hos vårdnadshavare. Som vi beskrev 
i inledningen av vårt arbete har vi egna erfarenheter av att söka förskoleplats 
och då använt oss av internet som sökväg för att hitta information om förskolor. 
De privata förskolor som har lagt mer tid på att informera om sin verksamhet 
kan anledningen bero på att de har en egen intagningskö som inte går genom 
kommunens allmänna kö. För att då locka intressenter till sin förskola och kö 
finns det ett större behov från förskolans håll att annonsera om sin verksamhet. 
Behovet från vårdnadshavare, att söka information om förskolor via deras 
hemsidor, verkar inte möta den efterfrågan vi tolkat finns. Om inte 
informationen finns och kan hämtas från internet, var ska man då vända sig, i 
sökandet av kunskap om specifika förskolor. Det är tydligt att det finns en 
informationslucka, i den stora väv som internet är, samtidigt som det saknas 
forskning om hur bra och övertygande informationen som ges är.  

8.1.3 Retorisk analys av hemsidor, vad säger det egentligen? 

Det som framförs på hemsidorna handlar eller visar ingenting om hur den 
egentliga verksamheten ser ut eller fungerar utan bara vad de väljer att 
presentera om sig själv. Bara för att det står på hemsidan betyder inte att det 
faktiskt går till så i verksamheten och det är en aspekt man får ta hänsyn till 
när man gör denna typ av textanalys. Det vi tittat på och analyserat är inte 
verksamheten i sig och hur sann informationen som ges är, utan hur texten som 
finns på hemsidan framställs och påverkar mottagaren. Att använda sig av 
retorisk analys mot denna typ av brukstexter gjorde vi för att tolka hur 
övertygande texterna var, vilket inte tolkar det specifika innehållet i sig, utan 
hur innehållet framträder på ett sätt som gör det övertygande eller inte för 
mottagaren. Hade vi valt en annan typ av textanalys, som till exempel kritisk 
diskursanalys, hade vi tittat på andra delar i texten på ett diskursanalytiskt och 
mer kritiskt sätt och fått fram ett annat resultat, men vi valde retorikens verktyg 
för att vi ansåg att det passade vårt syfte och frågeställningar bäst, av de 
analysverktyg som vi tittade på, för att undersöka hur materialet framställdes i 
presentationen och hur övertygande den framställningen var för mottagaren. 
Eftersom vi har en del kunskap om Reggio Emilias filosofi, kanske mer än 
många vårdnadshavare, kan vi lättare se vilka av de delar förskolorna 
presenterar som stämmer överens med filosofin men vi anser inte att det 
påverkat analysen då vi fokuserat på hur texten presenteras retoriskt. 
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8.1.4 Att skriva i par 

Vi upplever att det fungerat bra att arbeta i par. Vi har stöttat varandra hela 
vägen och kunnat bolla frågor med varandra om man kört fast. Till en början 
sågs vi ofta och satt tillsammans och skrev men när vi kommit igång ordentligt 
med arbetet satt vi oftast på varsitt håll och skrev för att spara den tid det tog 
att förflytta sig då vi bor relativt långt ifrån varandra. Vi hördes nästan dagligen 
via telefon och mejlade de texter vi skrivit till varandra för att båda skulle ha 
koll på hela arbetet och kunna komma med feedback till varandras texter.  

 Resultatdiskussion  
Nedan diskuterar vi de resultat vi fått fram i vår analys. Det görs under sex 
rubriker och vi återkopplar till den tidigare forskningen.  

8.2.1 Lyssnande 

Som Folkman (2017) tar upp i sin avhandling är det viktigt att pedagogerna 
lyssnar in barnens intressen och erbjuder material därefter. Visar barnen stort 
intresse för ett material och använder det på många olika sätt kan man erbjuda 
det på flera ställen. Hon skriver att miljön ska vara en spegling av barnens 
intressen och att barnen ska kunna påverka miljöns utformning. Barnen ska 
kunna skapa sig själva som ett oberoende, aktivt välfungerande subjekt i 
miljön, som självständigt kan välja bland de olika rum och aktiviteter som 
förskolan erbjuder. Detta har vi sett att flera av förskolorna beskrivit hur 
placering av material, vilket typ av material och utformningen av miljön är ett 
resultat av att se barnet som kompetent och att lyssna på hen. Exempelvis 
skriver hemsida 1 att miljön ska möta det kompetenta barnet och ska vara 
inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. För att uppnå detta 
behöver pedagogen lyssna in barnet och faktiskt ta reda på vilka intressen både 
det enskilda barnet och barnen i grupp har. Även i texten på hemsida 4 kan vi 
tyda det lyssnande som Folkman (2017) skriver är viktigt, genom att de 
beskriver att miljön ska vara intressant och inspirerande, där vi har tolkat att 
pedagogerna tagit på sig ansvaret för att se till att barnen upplever miljön som 
intressant och inspirerande. Eftersom intresset och inspirationen är någonting 
som ständigt förändras behöver pedagogerna använda lyssnandet för att forma 
miljön och forma om utifrån barnens intressen. 

8.2.2 Dialogens betydelse för miljön 

Dialogen mellan pedagog och barn hör ihop med lyssnandet och påverkar 
därmed också miljön. Fredriksson Sjöbergs (2014) studie beskriver hur 
dialogen och interaktionen sker mellan samtliga deltagare och om en dialog 
ska fungera flytande med en barngrupp behöver man tänka på turtagningen i 
samtalet. Hon skriver att förutsättningarna för en god dialog mellan pedagog 
och barn förutsätter närvaro, lyssnande och ömsesidighet hos pedagogen. Likt 
Folkman (2017) tar hon upp lyssnande som en viktig aspekt för att utveckla 
miljön. Vi kan knyta pedagogens roll till dialogen och hur pedagogerna formar, 
ifrågasätter och omformar miljön utifrån barnets behov och genom barnens 
ögon som beskrivs i texten på hemsida 1. För att kunna se någonting genom 
barnens ögon förutsätter det att det finns en dialog mellan pedagogen och 
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barnen. På hemsida 3 beskriver texten hur pedagogens kompetens ska 
komplettera barnet i hens lärande istället för att vara ’den som vet’. Det tolkar 
vi som att pedagogerna har en ständig dialog med barnet om olika lärprocesser 
och hjälper barnet finna sin sanning istället för att ge sin. Pedagogen blir med 
hjälp av dialogen en jämlik medforskare. Som Folkman (2017) skriver om att 
projektinriktat arbete hör ihop med lyssnandet hör det även ihop med dialogen 
mellan pedagogen och barnet. Ett exempel är från hemsida 6 där de beskriver 
att de arbetar projektinriktat, och att det är barnens intresse som avgör 
projektets inriktning och när projektet är klart, vilket förutsätter en dialog. Om 
dialogen inte hade funnits inom projektet hade det varit pedagogen som 
påbörjade och avslutade det. 

8.2.3 Pedagogens roll i utvecklingen av miljön 

I vår analys kan vi tyda att pedagogens roll är likvärdig i texterna på samtliga 
hemsidor även om det skiljer sig lite i hur. Det framgår till exempel på hemsida 
5 att barnet bör erbjudas ostrukturerat material för att få möjligheten att vrida 
och vända på sin fantasi. De beskriver att de ofta använder kreativt material så 
som byggmaterial, återvunna saker, rör och naturmaterial. Det Lenz Taguchis 
(2000) fann i sin studie var att pedagogerna var oense i hur mycket material 
som barnen ska bli erbjuda då några av pedagogerna ansåg att de skulle erbjuda 
mycket och olika material för att gynna kreativiteten och fantasin medan andra 
pedagoger ansåg att barnen blev förvirrade om det blev för mycket. Vi har sett 
i vår analys att samtliga förskolor erbjudit flera olika och varierande material 
vilket stödjer att man utgått från Reggio Emilia filosofin. Som hemsida 5 
fortsätter beskriva att man hjälper barnet att uttrycka sig på flera språk genom 
bland annat skapande inom färg, form, drama och musik vilket förutsätter flera 
och olika typer av material. Pedagogen ska inte värdera eller påverka på vilket 
sätt barnet vill eller ska ha möjlighet att uttrycka sig. 

Vidare har vi sett att flera av förskolorna kopplat olika typer av material till 
olika platser i verksamheten vilket vi tolkar är att pedagogerna ger materialet 
en specifik roll. Att ett rör passar bäst in i bygg- eller konstruktionsplatsen är 
vad Folkman (2017) tagit upp i sin studie om relationen mellan materialet och 
rummen när ett material blir tilldelad en specifik plats. Inom ramen av 
pedagogens roll är det inte bara direkt mot barnet, utan pedagogens roll mot 
andra pedagoger, som blir en indirekt påverkan för barnet. Som texten från 
hemsida 1 hänvisar till samarbetet mellan pedagogerna och dess olika roller i 
verksamheten och hur alla verksamma i verksamheten har en ständig dialog 
och reflektion gällande miljön, både inne, ute, estetiskt och ateljékulturen. De 
innebär också gemensamma val gällande de material som används i 
verksamheten. Förutom detta presenteras exempel på hur pedagogerna 
observerar möten med barnen, som exempelvis. möte med ett material, hur 
barnet tar sig an materialet, som blir ett ytterligare steg i att utveckla miljön 
utifrån barnet. Att göra dessa observationer är en del av pedagogens roll och 
kopplas även ihop med dialogen och lyssnandet vilket visar på att alla dessa 
element ur Reggio Emilia filosofin är en sammankopplad länk och lika viktiga 
för varandra som McNally och Slutsky (2017) skriver. 
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8.2.4 Miljö och material 

Det pedagogiska materialet framträder på lite olika sätt från förskola till 
förskola. Fyra av sex förskolor har nämnt att materialet antingen är på barnens 
nivå eller är lättillgängligt för barnen. Man lägger mycket vikt vid att miljön 
ska vara planerad så att barnen självständigt kan utforska det material som 
finns (McNally & Slutsky, 2017), detta visar alltså att denna del av 
pedagogiken har tagits tillvara hos flera av förskolorna och ändå var det två 
som inte på något annat sätt beskrev hur de gjorde materialet tillgängligt för 
barnen. Något framträdande som är gemensamt för fem av sex texter som vi 
analyserat var att de på något sätt beskriver både ostrukturerat material och 
färdigt, strukturerat material. Eftersom man inom Reggio Emiliapedagogiken 
strävar efter att i huvudsak arbeta med ostrukturerat material vilket till exempel 
Folkman (2014) beskriver i tidigare forskning. Den sjätte förskolan nämner 
bara ostrukturerat material och nämner inte annat material. Detta stämmer väl 
överens med teorin kring Reggio Emilia (Folkman, 2014). Detta betyder att 
förskolorna ofta blandar delar från Reggio Emiliafilosofin med delar från den 
traditionella svenska förskolan. Man tar de delar man tycker känns viktiga från 
filosofin och använder i sin pedagogiska verksamhet. 

Flera av förskolorna använder sig av samlingsnamn för att beskriva sitt 
material. Som till exempel fyra av förskolorna använder sig av benämningen 
naturmaterial istället för att skriva vilket material de menar. Det kan bero på 
att de tycker att det är enklare att skriva ihop de olika materialen under ett 
samlingsnamn och att det för de själva känns självklart vilken typ av material 
de menar, när de skriver naturmaterial, men för en oerfaren mottagare kan 
samlingsnamnet naturmaterial vara otydligt. De förskolor som använder bilder 
i samband med sina texter visar analysen att de oftast är för att visa upp vilket 
material som finns genom ett visuellt media. Detta förstärker hur materialet 
framställs och presenteras då det är lätt att se vilket material som benämns som 
naturmaterial eller konstruktionsmaterial. 

8.2.5 Barns och pedagogers deltagande och delaktighet  

Hamerslag (2013) beskriver i sin avhandling hur pedagogerna tar tillvara på 
barnens intressen när de har projektarbeten. Hon tar upp ett exempel när 
pedagogerna presenterar ett projekt och visar bilder på vad de har tänkt göra, 
men barnen uppfattar att det är något annat på bilderna. Istället för att styra 
över barnen och vad de ska göra så låter de barnen styra projektarbetet i en 
annan riktning än vad pedagogerna själva planerat. Två av hemsidorna 
(hemsida 5 och 6) beskriver att de arbetar på det sättet, att de låter barnen styra 
både vilken riktning projekten ska ta och hur länge de ska pågå. 

Bearbetningen av vår data har visat överensstämmelser med Reggio 
Emiliapedagogikens grundelement. Folkman (2017) beskriver hur man arbetar 
med projekt på den förskola hon har utfört sin studie. Hon beskriver hur 
pedagogerna lyssnar in barnens intressen och erbjuda material för att bygga 
vidare på intresset, sen är det upp till barnen att avgöra när projektet är färdigt. 
Detta sätt att arbeta med projekt är typiskt för Reggio Emilia (McNally & 
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Slutsky, 2017) och flera av de förskolor vi analyserat har förklarat att de arbetar 
på samma sätt. 

Det som framgick i vår analys var några gemensamma nämnare av material. 
Det vanligaste ostrukturerade material som nämns är lera, rör och tyg. Lera 
presenteras i tre texter och men bara i en text i samband med att man 
presenterar eller nämner ateljén, vilket Folkman (2017) skriver om relationen 
mellan rummet och materialet. Fyra av texterna använder rör som exempel till 
ostrukturerat material och alla fyra nämner materialet i samband med bygg- 
och/eller konstruktionsplats. Här blir det tydligare att man kopplar rör, plaströr 
och papprör, till att bygga och konstruera och inte till skapande i en ateljé. 
Detta kan innebära en begränsning i materialets funktion när det blir låst till ett 
rum eller en plats och får en skriven betydelse utifrån att vara ett 
konstruktionsmaterial vilket inte stämmer i enlighet med Reggio 
Emiliapedagogiken (reggioemilia.se). Denna tolkning är enbart utifrån vad 
texten framför och inte hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Tyg presenteras i 
tre av texterna varav en av texterna beskriver tyg på flera ställen i flera olika 
rum, bland annat i upplevelserummet, bygg- och naturrummet och i 
dramarummet. Det framgår att denna förskola använder just tyg som 
ostrukturerat material till flera olika funktioner vilket gör att materialet inte får 
ett bestämt. 

8.2.6 Hur tydligt visas filosofins grundelement i presentationerna? 

Vad har då bearbetningen av vår data visat om överensstämmelser med Reggio 
Emiliafilosofins grundelement. Analysen visar att alla texter överensstämmer 
med pedagogiken till viss del men att det som presenteras är olika delar av den. 
Några av förskolorna använder sig av Reggio Emilias pedagogiska begrepp 
som De hundra språken, Miljön som tredje pedagogen och Det kompetenta 
barnet. Detta följer i enlighet med den tidigare forskning som både Folkman 
(2017) och Fredriksson Sjöberg (2014) tar upp i sina avhandlingar, och 
pedagogiken som vi tittat på (McNally & Slutsky, 2017; reggioemilia.se). Men 
det är bara hälften av alla texter som använder begrepp taget ur pedagogiken. 
Analysen visar att i alla texter kan man se att de inspirerats av filosofin utan 
att de använder begreppen på hur de beskriver miljön. Det beror på vilka delar 
man valt att arbete med utifrån sin inspiration av pedagogiken. Analysen visar 
att man har plockat delar från pedagogiken och vävt in och anpassat det till den 
övriga verksamheten. Reggio Emilia (reggioemilia.se) beskriver att 
pedagogiken inte är en mall som kan överföras från verksamhet till 
verksamhet, utan att det är en filosofi som man efterlever, anpassar och 
ständigt utvecklar. 

Två av texterna var helt utan bilder och en tredje (Hemsida 6) visade en bild 
som enligt analysen visar sig vara intetsägande i relation till texten och var 
varken stödjande, kompletterande eller förstärkande. Beroende på mottagarens 
erfarenheter och förkunskaper kan det få betydelse om hemsidan har bilder 
eller inte. Mottagarens bakgrund och erfarenhet kan påverka behovet av bilder 
till texten. Har mottagaren ingen tidigare erfarenhet av förskola eller av Reggio 
Emiliapedagogiken kan beskrivande bilder verka persusaivt och hjälpa 
mottagaren att förstå vad sändaren menar att man använder för material 
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exempelvis. Man kan ha fascinerats och vilja veta mer eller blivit konfunderad 
över ett budskap som inte stämmer överens med ens egna värderingar (Mral et 
al., 2016). Finns det inga bilder med på förskolans hemsida och mottagaren är 
oerfaren vad gäller förskola och Reggio Emilias filosofi ställer det högre krav 
på texten för att mottagaren ska kunna förstå vilken typ av material man 
använder sig av i sin pedagogiska verksamhet. De bilder som finns med bör 
också vara genomtänkta för att komplettera och förstärka det som skrivs i 
texten. Vi kunde se att det varierade väldigt mycket mellan de olika 
hemsidorna hur många bilder man använde i sin presentation. En hemsida 
(hemsida 3) hade så mycket som 31 bilder i sin presentation medan två inte 
hade någon bild alls. Vi kunde dock inte se ett mönster att exempelvis de 
hemsidor som inte hade några bilder beskrev miljön utförligare i texten än de 
som hade många bilder.  

I Kritisk retorikanalys (2016) fick vi lära oss några viktiga retoriska begrepp; 
ethos, pathos och logos. Dessa byggstenar kunde vi identifiera i 
presentationerna hos alla sex hemsidor. Sändarens ethos syntes tydligt i flera 
av presentationerna genom att man tydligt beskrev Reggio Emilias filosofi och 
sedan kopplade hur man arbetade efter det i sin verksamhet, på så vis framstår 
sändarens karaktär som pålitlig och trovärdig. Pathos kunde vi se exempelvis 
genom att sändaren beskriver barnen som kompetenta och att det är deras 
intressen som styr verksamheten. Genom att framställ barnen som viktiga och 
delaktiga berör sändaren mottagarens (vårdnadshavarens) känslor. Logos 
gjordes tydligt bland annat genom användandet av begrepp som förknippas 
med Reggio Emiliafilosofin såsom ”det kompetenta barnet”, ”miljön som den 
tredje pedagogen” och ” de hundra språken”. Sändaren beskriver filosofin och 
använder sig av fakta för att övertyga mottagaren.  

8.3 Förslag på vidare forskning 

När vi sökte efter tidigare forskning hittade vi ingen som använt sig av retorisk 
textanalys för att undersöka hur material presenteras på förskolors hemsidor. 
Det finns forskning som handlar om retorik kopplat till pedagogiken som bland 
annat Knutas (2008) och Kindeberg (2011) gjort. Men dem har ingen relevans 
till vår studie då det inte handlar om varken förskolan eller hur man retorisk 
analyserar förskolors hemsidor. Detta indikerar två olika saker, dels att lite 
forskning fokuserat på hemsidor och det inte funnits något större intresse för 
hur förskolorna presenteras. Forskningen har inte följt upp den digifiering och 
digitalisering som skett av information i vårt samhälle. Dels saknas det 
retoriska analyser i allmänhet av förskoleverksamheten. När retorik förs in i de 
pedagogiska resonemangen så är det avseende hur elever eller lärare uttrycker 
sig och arbetar retoriskt (Knutas, 2008; Kindeberg, 2011). Vidare forskning 
skulle kunna vara att ta reda på hur förskolor ser på att presentera sin 
verksamhet på en hemsida och hur de i så fall skulle tänka kring själva 
utförandet av presentationen. Skulle de skriva presentationen själva eller 
kanske ta hjälp för att få den så persuasiv som möjligt? 

Vårt resultat är viktigt då det visar på hur svårt det var att samla data, att hitta 
tillräckligt informativa hemsidor, vilket i sin tur visar att det finns en lucka i 
ett behov av informationssökning, gällande förskolor. Vår studie får betydelse 
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och relevans för att det helt saknas tidigare forskning om förskolors hemsidor, 
om de texter som finns på förskolors hemsidor, möter efterfrågan från 
informationssökande vårdnadshavare. Med tanke på den digitaliseringen som 
oundvikligen befäster sig, och det informationssamhälle som vi lever i idag, 
samt lagen som ger alla barn rätt till förskola och där med vårdnadshavare som 
får ett behov av att söka information, borde den inte vara så bristfällig. Att så 
få förskolor är tydliga med att presentera materialets betydelse på hemsidorna 
tolkar vi som att de tror att behovet och efterfrågan inte finns. Det kan vara så 
att de tror att den informationen, om den delen av Reggio Emiliapedagogiken, 
inte är relevant för vårdnadshavare att veta. Det kan bero på att man tror att 
vårdnadshavare inte behöver veta eller förstår sig på begrepp som ofärdigt- 
eller ostrukturerat material, utan utelämnar den informationen avsiktligt för att 
det tros sakna relevans. Vi tolkar också att informationen hålls kort, för att 
hålla den intressant och att man snabbt ska kunna ta till sig en viss information, 
och därför måste sålla bort relevant information kopplat till pedagogiken. Det 
kan vara så att vårdnadshavarna, eller förskolans antaganden om 
vårdnadshavaren, inte baserar informationens relevans och övertygande effekt 
på att få exempel på hur pedagogiken ter sig i praktiken. Förslag på vidare 
forskning kan vara att ta reda på vårdnadshavares intresse och vad de anser ha 
för behov av att förskolor presenterar sin verksamhet på sin hemsida. 
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