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Förord 

Att skriva ett sådant här arbete kräver tid och tålamod. Det är inte alltid det går som man 

vill, men om man strävar efter mål kan man uppfylla det bara man har tålamod och 

vilja. I detta arbete har vi mött olika barn och pedagoger och har sett hur de har det på 

deras verksamheter. Under denna tid med arbetet har vi lärt oss att arbetets ämne, miljö, 

handlar om väldigt mycket. Vi har läst om miljön innan men att nu forska om det själv 

fick vi en annan syn om miljön, att den är väldigt viktig. 

 

Vi vill tacka alla som varit med och hjälpt oss under den här tiden vi skrivit det här 

arbetet. Tack till vår handledare som guidat oss i detta arbete, tack till våra vänner som 

ställt upp och stöttat oss och stort tack till förskolor och daghem som hjälpt till i den här 

studien. Vi vill även tacka våra familjer för det stöd vi fått. 

  



 

 

Abstract 

 

Titel: Miljön som den tredje pedagogen: Betydelsen av materialets placering för barnens 

lärande i förskolan 

Författare: Malin Gustavsson och Anna Torstensson  

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur miljön på förskolan ser ut idag, med 

tanke på barnens lärande och utveckling och vad pedagogerna anser om miljön.  

Metod: Kvalitativa metoden med ostrukturerade intervjuer 

Resultat: Utifrån observationer och intervjuer av pedagoger påverkar inomhusmiljön 

barns utveckling och lärande.  

Program: Förskollärarprogrammet, Högskolan Gävle 

Datum: Hösten 2014 

 

Nyckelord: Förskola, miljö, material, lekmaterial, tillgänglighet, förhållningssätt, 

anpassningsbar 
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Inledning  
Vad är miljö och hur kan man uppfatta den? Eftersom det finns många olika varianter 

av den. Inomhusmiljö, utemiljö, livsmiljö, kulturmiljö är exempel på några av dessa. 

Det vi vill få fram i det här arbetet, är vad innemiljön har för betydelse på förskolan. En 

återblick i historien visar att efter första förskolan startades, ser miljön annorlunda ut 

jämfört med idag. Tidigare var det mer att det skulle vara som hemma och idag är det 

mer fokus på lärande och utveckling. Det är även fokus på barnens nivå, att de når 

materialet som de vill använda. 

  

Vi har diskuterat mycket om miljön om hur den påverkar oss. Hur kan vi, blivande 

förskollärare/pedagoger använda oss utav innemiljön? Vi har varit på föreläsningar och 

deltagit i kurser om miljön. Vi har varit på olika förskolor och sett hur olika dem har 

varit utformade. Det som vi får fram om miljön, en kort sammanfattning är att miljön 

ska vara anpassningsbar och flexibel utefter individens intressen. 

 

Flera författare, forskare samt grundaren till Reggio Emilia, Loris Malaguzzi som kallar 

miljön för den tredje pedagogen. Vad menar de med miljön som den tredje pedagogen? 

Och hur ska miljön kunna utvecklas och bli lärande för barnen i förskolan? Detta 

undersöker vi i kapitel ett, genom att ta reda på vad det finns för forskning om ämnet, 

vad forskare och författare säger samt vad som står i styrdokumenten.  

I kapitel två behandlar vi vilken metod vi har använt oss av. Kapitel tre handlar om våra 

resultat och analys av våra observationer. Kapitel fyra innehåller vår diskusson som är 

uppdelad i metod, resultat och slutdiskussion. I kapitel fem ger vi förslag på vidare 

forskning om ämnet. 
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1. Bakgrund  

1.1 Inledning 

I forskningsöversikten diskuteras vad som menas med Reggio Emilias ”tredje pedagog” 

och hur den idén kan tillämpas inom barnverksamheten. Här redogör vi också för vilken 

betydelse miljön och tillgängligt material har för barnens utveckling enligt forskningen 

på området. 

1.2 Styrdokument 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att i förskolan ska var och en respektera 

vår gemensamma miljö. För alla barn som deltar ska verksamheten vara rolig, trygg och 

lärorik. Utifrån barnet och barnets behov ska verksamheten ha en helhetssyn till barnets 

omsorg, lärande och utveckling. 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra 

aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. Barnen ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

(Skolverket, 2010. s.7) 

Alla barn som går i förskolan, ska miljön vara anpassad till dem. I förskolans miljö ska 

barnen få vara i en miljö som lockar och utmanar till lek och aktiviteter. Att klara av 

uppgifter med olika svårighetsgrad, förbättra sina färdigheter och känna sig som en som 

bidrar till gruppen. 

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver 

stöd i sin utveckling. (Skolverket, 2010. s.11) 

 Leken har stor betydelse för utveckling och lärande och genom ett reflekterande 

användning av leken så får barnen bland annat stimulans i fantasi, kommunikation och 

inlevelse, då kan barnen bearbeta sina upplevelser, känslor och erfarenhet. Lärandet sker 

på vuxna och barns interaktion samt mellan barnen. En viktig del av lärandet är just 

barngruppen. Förskolan ska främja för att barnen ska se sig själva som självständigt 

skapande individer. 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten. (Skolverket, 2010. s.12) 

 

I den lättlästa versionen av barnkonventionen (2011) står det bland annat att barnet har 

rätt till liv och utveckling, ge de en bra barndom. Barn behöver flera faktorer för att få 

en bra utveckling som rätt att gå i skolan, kärlek, trygghet (artikel 6). Barnen ska ha rätt 
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till yttrandefrihet och att vi ska lyssna på barnen (artikel 12). Kunskap om allas lika 

värde ska barnen lära sig samt att barnen har rätt till utveckling och lärande (artikel 29) 

Vad säger forskare och författare?  

1.2.1 Hur samspelar miljön med verksamheten? 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och 

det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till 

att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den 

ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av 

barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

(Skolverket, 2010, s.9) 

Gedin och Sjöblom (1995) anser att miljöerna ser olika ut på förskolorna, beroende på 

vilka pedagogiska idéer man utgår ifrån. Björklid beskriver tre pedagogiska teoretiker. 

Den första är Maria Montessori (1870-1952), grundaren till Montessoripedagogiken, 

anser att i Montessoriförskolorna att materialet är i centrum, i samma ordning på de 

liknande hyllorna på olika förskolor. Miljön är en tydlig del i pedagogiken som den är 

en aktiv pedagogisk roll. Den andre är Rudolf Steiner (1861-1925) grundaren till 

waldorfpedagogiken, som har uppstått ur idéer och tankar om livs- och 

världsåskådningar. Han anser att i miljön påverkas barnens sinnen, fantasi och fysiska 

utveckling, om ”fel” stimulans uppstår kan barnets utveckling påverkas negativt. Den 

tredje är Loris Malaguzzi (1921-1994), grundaren av Reggio Emilia. I Reggio Emilias 

pedagogik anses det att miljön ska vara aktiv och flexibel. I alla tre finns det en röd tråd 

om miljön är viktig och att pedagogerna ska vara närvarnade men inte synliga. Barnen 

ska försöka klara sig själv i första hand, annars be om en hjälpande hand av pedagogen. 

Barsotti (1997) menar med att det material som finns i miljön är betydelsefullt för 

barnens sinnen. I Reggio Emilias pedagogik finns det en viktig del i miljön, det är 

ateljén, den ska ligga centralt och är en viktig mötesplats. Barsotti tolkar Laura Rubizzi 

(personal på daghemmet Diana i Reggio Emilia) som berättar hur barn förhåller sig till 

miljön när de samspelar med varandra. Hur barnen gör om miljön på de speciella ställen 

de söker efter som de sedan anpassar till sina egna behov. Vea Vecchi, pedagog på 

familjedaghemmet Diana, och Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, nämner den 

inre miljön, som ”den tredje pedagogen”. Den inre och yttre miljön är pedagogiskt 

betydelsefull inom Reggio Emilia (ibid.). 

 

Calderon (2004) anser att de barn som kommer till förskolan lever i en annan livsmiljö 

än vad förskolan gör. I den pedagogiska miljön ska barnens behov till att leka, utforska, 

lära och skapa tillgodoses. I verksamheten ska alla få inspireras till att vara utforskare 

och upptäckare. För barn som är flerspråkiga har miljön på förskolan stor betydelse.  
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Bengtsson (1993, refererad i Björklid, 2005) anser att ju mindre yta att använda och för 

mycket material och möbler skapar stress och kaos. Med mindre möbler och material 

och större rum blir allt mer tillgängligt. Ett litet rum fungerar bättre att kommunicera i. 

Björklid nämner att Skolverket (2004b) gjort en nationell utvärdering 2002-2003, då 

studerades lokaler och den inre miljön. Det ställdes frågor, utifrån en fallstudie, om 

storleken och funktionerna i lokalerna samt om hur personalen kan utforma miljön så 

den anpassas till att barnen vill vara i rummet. Tidigare var förskolorna byggda för 

mindre barngrupper än vad det är idag, det begränsar möjligheten att arbeta på det sättet 

man önskar. Då barngrupperna är stora har man fått tvinga fram nya sätt att använda 

lokalen. På förskolor har man gjort förändringar och anpassat miljön för att barnen ska 

kunna utforska. Resultatet visade att utformningen av lokalen inte påverkade besluten 

till barngruppernas storlek.  

Roskos och Neuman (2011) skriver att i klassrummets miljö börjar allt med miljön; 

ingången, väggarna och utrymmet, något som Loris Malaguzzi (Reggio Emilias 

grundare) diskuterar om. Dokumentering av sociala interaktioner, som vänskap och 

lärande, kan visas i miljön och den kan forma barns och lärares sätt att tänka, känna, 

uppföra sig ge egenskaper som har påverkan på livet. Ett pedagogiskt problem är att 

klassrumsmiljön kan vara både en fördel och en nackdel, att skapa en funktionell och 

trevlig klassrumsmiljö är en ständig utmaning för lärarna. Det är både en vetenskap och 

en konst att utforma klassrumsmiljön, att skapa de bästa utrymmena för att främja 

elevernas lärande, lättare sagt än gjort. Kunskap i utformning krävs för att 

klassrumsmiljön ska bli ett ställe där barnen bland annat upptäcker användningen av 

sina sinnen, sin fantasi och olika sorters material. En bra grund är att länka miljön till 

syftet, så som ekologer gör när de observerat, vad folk gör påverkas av där de befinner 

sig. Roskos och Neuman skriver vidare att trånga utrymmen behöver vara flexibla, 

alltså ha möjlighet till förändring som främjar inlärningsmålet. Att det ska vara i 

barnens höjd är viktigt för att material ska vara tillgängliga för barnen som leder till att 

de börjar upptäcka och utforska på egen hand. Även väggarna kan bidra till en bra 

inlärningsmiljö, där barnens utveckling kan dokumenteras och visas på. Barn och 

pedagoger tillbringar många timmar i klassrummet och många är dåligt utformade. 

Andra faktorer än bara utformningen påverkar barnens lärprocesser, som ljus, 

temperatur och luftkvalitet. 

 

Birgitta Davidsson (u.å.) Sandberg (red) (2008) ställer frågan om vad rummet och 

tingen innebär för barn och hur de uppfattar och upplever sin rumsliga omvärld? Att 

miljö har betydelse för barns lärande och utveckling, antingen öppnas rummet upp eller 

begränsar barnet. Davidsson refererar till en studie av Skantze (Barnens rum, 1998 s. 

13-20) där barnen får uttrycka sig om att här vill jag vara. Barnen beskrev om vad de 

gjorde i rummet, inte mycket om hur rummet såg ut. Det som var betydelsefullt med det 

i rummet menar barnen var att dem kunde vara där och bestämma själva om vad de 

kunde göra och inte i rummet. Det som studeras i studien är barns upplevelser, 

föreställningar och erfarenheter i den fysiska och sociala miljön, det vill säga att studien 
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utgår från barns perspektiv. Det som barnen är med om och får sina erfarenheter ifrån 

ska vi vuxna ta tillvara på, då tar vi till barns perspektiv.  

Det är viktigt att uppmärksamma olika kontexter och världar när man fördjupar sig i 

barns perspektiv. I skolbyggnader ska det finnas möjlighet till att individen ska kunna 

röra sig fritt och finna platser för att samspelas med andra individer och lek, inne som 

ute. Rummet har sin speciella funktion och inramning till barnets lärande och 

pedagogens undervisning. Med rummets organisering med möbler stödjer eller 

begränsar barnens sociala liv, det är rummets material och storlek som har inflytandet 

till om barnet väljer det rummet att vara aktiv i. Rummet har speciella regler till om vad 

materialet kan användas till och att rummet är skyddat, på det sättet får läraren kontroll 

över vad barnen samspelar med. Miljön uppmuntrar även rummet till samarbete och 

samtal så att fler barn kan vara i rummet. I rummet ska läraren ha kontroll och ordning 

för att sedan se hur barns lärande ser ut i rummet och det är betydelsefullt. Hur rummet 

är organiserat ger mening och villkor till hur barnen ska samspela i lek, lärande och 

socialisation och hur barnet upplever rummet. I det fysiska rummet och sociala rummet 

finns det ett samband, att det rummet som är fysiskt aktivitet är ett annat socialt rum, än 

ett rum som det bara finns aktiviteter som är lugnare. Det fysiska rummet blir då ett 

speciellt socialt rum utifrån regler som gäller barn och vuxna (ibid.)   

1.2.2 Reggio Emilia, miljön som pedagog 

På den svenska hemsidan om Reggio Emilia står det att:  

Vi ser miljön som en tredje pedagog. Miljön skall stimulera och inspirera barnen. Rum 

som utmanar och uppmuntrar till utforskande och kunskapsskapande. En miljö som 

skapar möten, kommunikation, lek, utforskande och lärande. 

(www.reggioemilia.se/pedagogiken)  

 

Reggio Emilia är en stad i regionen Emila-Romagna i Italien men är även ett begrepp 

för en pedagogisk filosofi, ett barn och människosyn istället för en pedagogisk 

inriktning. Denna filosofi har kommunala förskolor i Reggio Emilia utvecklat genom ett 

pedagogiskt arbetssätt. Att alla föds intelligenta med en drivkraft att utforska världen.  

1963 utvecklade barnomsorgschefen, Loris Malaguzzi, sina pedagogiska tankar som har 

sin grund i andra pedagoger och pedagogiska teoretiker såsom: Maria Montessori, 

Vygotskij, systrarna Agazzi, Piaget, Freinet, Dewey, Freire. Ända från början har 

Reggio Emilia haft en syn på kompetenta barn. Att se barn och även vuxna som unika, 

att utvecklas tillsammans med andra i ett ständigt lärande. Reggio Emilias filosofi har 

inga pedagogiska verktyg att använda, låna, eller kopiera utan det är betydelsen av det 

vi gör. Till exempel att barnen får vara delaktiga i sina lärprocesser, att kunna använda 

alla sina sinnen och uttrycka sig på många olika sätt tillsammans med sin omgivning.  

Ha bra rum och material och lyhörda pedagoger som utmanar.  

Ateljéerna har en viktig plats på Reggio Emilia förskolor, där kan barnen skapa och 

utforska med olika tekniker och sätt. Till exempel med färg, dans, drama och musik. 

Det estetiska skapandet är viktigt inom Reggio Emilia och med flera olika estetiska 

former så lär sig barnen att uttrycka och lära sig på (ibid.) 

 

http://www.reggioemilia.se/pedagogiken
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Strong–Wilson och Ellis (2007) skriver i sin artikel om att Reggio Emilia har 

identifierar en tredje pedagog, som är miljön, en uppmärksamhet på hur utrymmet kan 

arrangeras/utformas till. Utrymme har definierats som en viktig nyckelkälla av Reggio 

Emilias pedagogik. Deras syn på utbildning handlar om tre pedagoger som befinner sig 

i klassrummet vid vissa tidpunkter. Det är läraren, barnet och miljön, att tänka på miljön 

som levande, som en person, är inte vanligt. Ett sätt att få fram ett resultat av arbete och 

mänsklig fantasi, om det nu syns. Genom Reggio Emilias syn på miljön som 

utbildande/lärande, så kan omgivningen utformas lite av sig själv och det bidrar till 

barnens lärande. Fraser (2006) beskriver att åtta Reggio Emilia-principer har 

identifierats som en nyckel till miljön som en tredje pedagog: estetik, öppenhet, aktivt 

lärande, flexibilitet, samarbete, interaktion, flytta naturen inomhus och relationer. Med 

hjälp av forskningen tolkas dessa principer om barn och plats. Det syns ett Reggio 

Emilias förhållningssätt med miljön i undervisning och lärande som uppmärksammar 

hur barns uppfattning och användning av utrymme skapar mening. Miljön är mer än 

visuell, det vi ser runt omkring oss tenderar vi att tänka som miljön. Synsättet som 

Reggio Emilia har förespråkar att pedagogerna ska uppmärksamma den oräkneliga 

mängden som miljön kan skapas på.  

Warg (2008) skriver i sitt examensarbete om synen Reggio Emiliainspirerande förskolor 

har när det gäller den pedagogiska miljön. Warg undersöker sambandet mellan lärande 

och fysisk miljö. Hon tar även upp om forskning som visar på att det är positivt med 

tillgänglighet och möbler i barnens nivå. I alla situationer sker ett lärande och den 

uppfattningen som fanns förr, att förskolan bara var ett ställe att förvara barnen på 

medan föräldrarna arbetade, har förändrats till en del av Sveriges utbildningsväsende. 

Stimulering och utveckling är det mer fokus på idag, att de ska känna sig trygga och ha 

roligt under sin vistelse på förskolan. Warg skriver vidare att Reggio Emilia ej ska ses 

som en pedagogik då det är ett förändringsbart förhållningssätt. En förskola kan ta till 

sig Reggio Emilias synsätt och idéer och göra om det till egna tankar och sammanhang 

utefter förskolans förutsättningar.  Att forma rummet som ett öppet torg främjar barnens 

fantasi och tankar. Genom att skapa rum i rummet får verksamheten en förändringsbar 

miljö som ändras efter barnens intressen. Warg undersöker området inredning och 

estetik som menas med att många möbler är ergonomiska men inte estetiskt tilltalande. 

Den estetiska kvaliteten har stor betydelse när det gäller välbefinnandet, både fysiskt 

och psykiskt. En estetisk utformning har betydelse för barnens lärande. Warg tar även 

upp kritik mot Reggio Emilia, att detta synsätt inte faller alla på läppen.  

Strong–Wilson och Ellis (2007) skriver att för konversation till interaktion görs genom 

att placera stafflier vid solljus och placera speglar runt om i rummet som ett exempel ur 

Reggio Emilias synsätt. Strong-Wilson och Ellis skriver även om ett annat sätt att skapa 

en diskussion för barnen. Tillvägagångssättet är att pedagogerna kan introducera så 

kallade utmanande handlingar som kan förvåna barnen. Penna och papper i bygghörnan 

eller en pizzalåda i köksdelen som exempel, eller att ta in realistiska föremål för barnen 

att använda i sin lek är en annan strategi. Då kan olika färger och former av pasta eller 

färgglada föremål i transparanta burkar väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Noggrant 

utvalda material som är noga anordnat ger en naturlig inbjudan för barnens 
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undersökningar. Användningsområden för artefakter och utrymmen blir inte det som 

vuxna förutsett eller tänkt på ur barnens synvinkel. Ett passande Reggio Emilia 

ordspråk: ”Förvänta det oförväntade”. Något barn tycker om att göra är att förändra 

miljön, som de befinner sig i, till den nivån som barnen själva är på. White (2004) 

menar med att naturliga miljöer stimulerar den sociala interaktionen mellan barnen och 

det är bra för deras självständiga utveckling till att bli oberoende. Strong-Wilson och 

Ellis (2007) menar med att begreppet ”miljön som tredje pedagog” ger en utmaning till 

att skapa rika kontexter som leder barnen till att finna sin egen närvaro genom 

interaktionen mellan föremål, människor och som pedagog ur dokumentationer och 

läroplaner som skapar ett minne tillsammans av vad barnen har lärt sig.  

1.2.3 Tillgänglighet i förskolan 

Nordin-Hultman (2004) undersöker hur det kan komma sig att barn i vissa situationer 

gör det möjligt för sig att använda sina förmågor och i andra lyckas de inte. Varför blir 

det så? Nordin-Hultman skriver om en studie mellan sju svenska förskolor och fem 

engelska. Hon blev överraskad över att klassrummen såg så annorlunda ut jämfört med 

svenska förskolerum. Hon ansåg att det var för lite och otillgängligt material för barnen 

på svenska förskolorna. Materialet till leken var det för lite utav för att hålla kvar 

uppmärksamheten i aktiviteten. Medan det i England fanns mycket material som bjuder 

in till utmanande aktiviteter och det var ingen skillnad mot hur treåringarnas klassrum 

såg ut jämfört med åttaåringarnas. Tiden i förskolan var planerad helt annorlunda, alltså 

inte lika många planerade aktiviteter och rutiner som i Sverige. Det gav Nordin-

Hultman en helt annan syn på vad barn behöver och kan klara av. Hon ställde sig 

frågan: vad har arkitektur, material och organiseringen av dagen för påverkan på barn i 

pedagogiska miljöer. Att förstå barn kan göras genom att titta på hur det pedagogiska 

rummets möjligheter och krav ser ut. I miljön och materialet kan vuxna se om ett barn 

är kompetent eller är i behov av stöd.  

Nordin-Hultman undersöker hur rummen är utformade och hur materialet är placerat för 

aktivitet och lärande. Hur ska rummen vara utformade så att barnen vet hur de ska bete 

sig och vad de ska göra. En viktig del av pedagogiken är miljö och material. I svenska 

förskolor finns det ett kulturellt mönster för utformning och dagsprogram. Ett 

traditionsbundet mönster som tas för givet, utan reflektion. Foucault (1980/2003) menar 

att rummets makt är där människor skapar sina identiteter. I ett rum placeras individen 

och rummet signalerar vem individen är. Nordin-Hultman (2004) tittar tillbaka i 

historien att under 1800-talet, när barnen började strömma in i skolsalen, så fick de en 

helt annan syn av de vuxna. De vuxnas krav på prestationer gav barnen nya identiteter. 

”Normala” barn sågs helt plötsligt som problematiska, avvikande från normen, 

inlärningssvårigheter och beteendestörningar tillskrevs barnen. Barnen ses som 

kompetenta i vissa situationer, där rum och material har betydelse för bra 

identitetsskapande. I andra rum, i andra situationer och material som ger negativ 

påverkan på identitetsskapandet ses barnen som mindre kompetenta. Miljön och 

sammanhanget påverkar uppfattningen och förståelsen av sig själv och andra.  
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För att Nordin-Hultman ska kunna ta reda på hur en bra pedagogisk miljö ska skapas, så 

har hon jämfört förskolor/ skolor i England och Sverige. Hon upptäckte att det inte finns 

någon skillnad på förskolerum eller klassrum. Däremot syns det tydligt i svenska 

förskolerum och klassrum att det finns en skillnad. Val av aktivitet och material skiljer 

sig åt medan i England såg det likadant ut i förskolerummen, och de använde samma 

material för de flesta åldrar, i motsats till Sverige. Nordin-Hultman undersöker miljö ur 

två perspektiv. Den ena är fokus på materialet för aktivitet och lärande. Det andra är 

fokus på hur materialet är reglerat. Almqvists (1994, refererad i Nordin-Hultman, 2004) 

inventering av leksaker och lekmaterial i Svenska förskolor visar på att det finns mycket 

material till skapande aktiviteter, som av någon anledning sällan används då barnen inte 

har tillgång till materialet. Användningen av tiden påverkas av hur rummet har 

arrangerats. Vad pedagogiska rum kan inbjuda och erbjuda för aktiviteter, beror på 

vilken tillgängligt material som finns. Nordin-Hultman skriver att studier visar på att 

förskolorna har mycket material, men att barnen knappt har någon tillgång till det.  

Pedagogiska material kan antingen bidra till lärande aktiviteter eller vara ett hinder. Det 

beror på vilken inställning barnen har till materialet. Normer brukar tillskrivas 

materialen, som vad de bör göra och klara av i en viss ålder. Nordin-Hultman skriver att 

i Sverige framstår förskolerummen som stillsamma, lugna och svala medan det i 

England ses som ”visuellt bullrigt”, häftigt, hett och signalstarkt material, som till 

exempel en stor balja med vatten och en annan stor balja med sand i, som är centralt 

placerade. I Sverige är sådant här material placerat i andra rum som barnen inte har 

tillgång till.  I England finns det nästan inga höga hyllor som det gör i Sverige utan allt 

är placerat i barnens höjdnivå i England.  Nordin-Hultmans intryck från de Engelska 

förskolorna bröt mot de mönster som hen är van vid från Svenska förskolor. Nordin-

Hultman ifrågasatte det som betraktas som naturligt och nödvändigt, ett resonemang om 

hur förskolematerialet väljs ut och organiseras. Ur detta kommer en annan syn på hur de 

pedagogiska miljöerna kan utformas på, än vad som tidigare gjorts. Det är rum, tid och 

material som är skillnaden mellan Svenska och Engelska förskolor. 

Tu Tsunghui (2006) har gjort en studie om vad som är tillgängligt i förskolan i USA. 

Tsunghui observerade olika förskolor genom videoinspelning för att få fram ett resultat. 

Utifrån dessa observationer kunde Tsunghui se vad förskolorna hade för material eller 

inte. Vetenskaps- och naturvetenskapsmaterial fanns det mycket av, samt äkta material 

som till exempel kottar. Det material som finns utomhus till exempel sandlåda eller 

bord med vatten kan finnas inomhus på vissa förskolor. Vissa förskolor hade material 

som inte andra hade. I Tsunghuis resultat visar det att barn är olika och att de tar in 

information i sin egen takt. Det gäller även för läraren att vara ett stöd under 

aktiviteterna och använda det material som de har i klassrummen. De ska uppmuntras 

till att lära sig som barnen, för allt som handlar om vetenskapen berör alla.  
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”Rumsrent” material är tillgängligt, ”smutsigt” material är otillgängligt (Nordin-

Hultman, 2004. s.78). 

 

”Rumsrent” material: Lego/Duplo, Klossar, Familjevrå-utrustning, Maskeradkläder, 

Garage, Fordon, Fordonsbanor, Sällskapspel, Pussel, Papper, Kritor.  

 

”Smutsigt” material: Musikinstrument, Musikspelare, Tyger, Garner, Verktyg, Vatten, 

Klister, flytande, Lera, Färg, flytande 

Det ”rumsrena” materialet brukar placeras tillgängligt i Svenska förskolor, alltså ordnat 

material som är lättstädat. Det ”smutsiga” materialet placeras däremot otillgängligt i 

Svenska förskolor, alltså oordnat material som är svårt att städa eller som höjer 

ljudnivån.  

1.2.4 Barnets utveckling i miljön 

Enligt SOU 1997:157 är miljön viktig för barnets utveckling och lärande 

(http://www.skolverket.se/remisser?id=1997:2637). De Jong (1996, refererad i 

Björklid, 2005) menar att vi har en felaktig syn, för vid planering och utvärdering 

kommer inte rummets betydelse till tals utan att det är förskollärarnas fel om det är 

problem i miljön. Bengtson Urban (1993, refererad i Björklid, 2005) som har gjort en 

studie om vad som är en dålig miljö och bra miljö. Bengtson beskriver om vad en bra 

och dålig miljö kan vara. Bengtsson har även en modell med bra utformningar som han 

kallar ögats princip: 

Ö: Överblick inomhus och mellan inne- och utemiljö 

G: Gemensamma utrymmen som lekhall, verkstad/ateljé, våtlek 

A: Avskildhet för större och mindre grupper 

T: Transport med inga störande genomgångsrum, i stället hall/korridor 

S: Samverkan och sambruk genom flexibel utformning   

(Björklid, 2005. S. 40) 

Swann (2008) försöker ta reda på i sin artikel hur den konstruktivistiska grunden i 

Reggio Emilias pedagogik kan förklaras med hjälp av barnens relationsskapande vid 

deras konstruerande av utforskande material. Den konstruktivistiska grunden menas 

med att individer skapar och bygger upp kunskap i samspel med omvärlden. I Reggio 

Emilia menar man att när individen skapat och byggt kunskaper med omvärlden ska den 

kunna använda material för att skapa relationer med andra individer. Tolv stycken barn i 

åldern tre till fyra år, deltog i en studie där de var för sig undersökte olika typer av 

collagepapper. När barn utforskar de fysiska egenskaperna av materialen har resultaten 

visat sig att barnen får kunskap om hur materialet kan användas och till vad. Till 

exempel rekvisitan till symboliska lekar, bokstäver i alfabetet och fristående konstnärlig 

gestaltning med mera. I Reggio Emilias relationspedagogik stödjer lekfulla relationer 

med konst. Stark betoning på materialets uttryck för konsten, syns i Reggio Emilias 

lärande inom skolorna. Lärare och forskare som besökt Reggio Emilia skolor har blivit 

förvånade över att förskolebarnen kan skapa arbete med grafiska och skulpturala 

http://www.skolverket.se/remisser?id=1997:2637
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designer inom flera områden. Förskolebarnens tidiga mognad gör att deras kunskaper i 

konstnärliga förmågor ligger på en nivå för de barn som är mycket äldre. I 

undersökningar om lek har det visat sig att meningsfulla lekerfarenheter fås genom 

undersökningar av objektet.  

Vourinen och Sandberg (u.å., publicerad i Sandberg (red) (2008) anser att under hela 

livet ökas individers erfarenheter, från barndomen till ålderdom. Barn upptäcker världen 

tidigt. Miljön, den fysiska, väcker minnen hos oss människor. För miljön har en social, 

emotionell, kulturell och historisk dimension. Vilken plats barnen/vuxna förflyttar sig 

till skapar man olika relationer. Från platserna skapar vi minnen, och från våra minnen 

väcker våra känslor, för våra känslor har en knytning till platsen för det vi skapar en 

identitet.  

Björklid (2005) menar att barnet behöver olika platser att vara på för lek och samspel. 

Rummets uttryck är viktigt, för där det finns material ska barnets kunna utvecklas. 

Rummet visar även vem barnet är, rummet skapar barnets identitet. För att barn ska 

kunna identifiera sig själva och miljön. För att kunna bygga upp sina erfarenheter krävs 

viktiga områden, det är miljö och arkitektur. För yngre barn är det viktigt att dem får 

utforska med kroppen och sinnen, det kan dem göra om fysiska miljön är tydlig. Miljön 

kan då väcka nyfikenhet och vara meningsfull för barnet och kan då identifiera miljön. 

De äldre barnen använder inte sinnena och känslorna på det sättet i den fysiska miljön 

som dem yngre barnen. Om barnet får vara med och delta i planering av ett rum kan 

barnets identitet skapas från grunden. Platsidentitet talar även om vad individen gör och 

säger om platsen, det hör inte ihop bara med platsens egenskaper.  
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1.2.5 Materialet på förskolan 

Lagerbielke (1982)  skriver om lekmaterialet i förskolan, att vuxna och barn vistas och 

arbetar tillsammans på förskolan. För alla som vistas på förskolan måste materialet och 

miljön tillgodose olika behov och att det ska fungera för alla. En god arbetsmiljö är en 

viktig beståndsdel med material för en bra placering och stimulerande framträdande om 

hur det används. I den pedagogiska handlingsplanen är material en lämplig och 

anpassad del, material, lek och arbete måste utgå från handlingsplanen. Den största 

betydelsen är hur barn och vuxna använder det i samspelet. Materialet ska fylla ut ens 

funktion, och det behöver inte bara vara en funktion, om materialet utmärks bra kan det 

användas på många andra sätt. I utvecklingsstadiet behövs material från att gå från det 

enkla och lätta till det svåra. Materialet måste anpassas till stadiets speciella behov. För 

ett barn som är i behov av stöd, är stegen inte så stora för att gå från det lätta och enkla 

till det svåra. För ett barn, som inte är i behov av stöd, har lättare att klara stegen. 

Materialet ska gälla alla, som har en lagom svårighetsgrad. Materialet ska inte vara för 

lätt eller svårt, för det kan upplevas för barnen att det är meningslöst och materialet i 

aktiviteten blir lönlös. Materialet och stegen ska gå in i varandra, så barnen kan känna 

att hon eller han kan lyckas. Alltså stegen ska inte vara för stora, bara att de är lagom 

stora och inte allt för ansträngande. Personalen ska tänka på om hur materialet kan bli 

använt, det är att stimulera barns nyfikenhet och uppmuntra barnet. Det gäller även att 

personalen tänker på att materialet är bekant men även okänt. Det är viktigt att tänka på 

också när personalen kan introducera materialet i verksamheten, för barnen ska ju få 

längta efter något nytt också.  

Lagerbielke (1982) anser för att kunna arbeta självständigt, gäller det för barnet att veta 

var materialet finns. Det är även viktigt att barnet sedan kan lämna tillbaka det material 

som barnet använt på samma plats. Vid en nystartad barngrupp kan det vara bra att ta in 

nytt material lite i taget istället för allt på en gång. Personalen måste tänka på under 

planering av verksamheten med ålder eller aktuella teman som förskolan ska börja 

arbeta med. Material kan behöva bytas ut eller läggas undan och sedan bytas tillbaka. 

Om något material som tas bort och sedan tas fram igen kan barnen känna glädje för att 

det kommit tillbaka fast de inte lekt eller använt det på länge, innan det togs bort. 

Lagerbielke (1982) anser att det är viktigt vid införskaffning av material ska personalen 

ha kunskaper och erfarenheter. Vid privata förskolor har personal tillsammans med 

föräldrar och barn tagit hand om förskolans budget och materialinskaffning. Det har gett 

en positiv effekt för det har skett besparingar. Kommunen avser att köpa material som 

används i förskolan och det som är aktuellt, istället för att köpa material som sedan bara 

ligger och inte används. Till en ny förskola är det lättare att handla material i etapper, 

eftersom då kan man se vad förskolan behöver. Det finns tre olika etapper med att 

införskaffa material till förskolan. Första etappen är när barnen börjar förskolan, allt 

material ska redan finnas som de behöver. Materialet ska finnas till flera olika 

möjligheter men det får inte vara för mycket material. Det ska vara enkla saker, som till 

exempel pussel och böcker, men bara ett antal få enkla instrument. När barnen börjar på 

förskolan är det bra att det inte finns för mycket material när allt är nytt och främmande. 

De ärt bra att materialet är mer av det enkla och bekanta så barnen kan fokusera på de 
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andra barnen, pedagogerna och miljön på förskolan. När barnen börjar på förskolan, ska 

de först känna sig trygga i verksamheten. När barnen lärt känna miljön, kan 

pedagogerna tänka lite på hur andra inköpsetappen skulle ske. Vid andra etappen av 

material, har personalen fått erfarenheter och kunskaper från barnen om vad dem nu 

klarar av. De kan beställa mer material som är mer vidareutvecklat och som är anpassat 

till det material som de har köpt innan. Den tredje etappen är den tänkbara delen. Det 

kan bli så som det är mellan den första och andra etappen med vidareutveckling för den 

andra och tredje etappen. Om förskolan är ny, och arbetar med dessa etapper och 

införskaffning, bör inköpen vara två år emellan.  

I materialplanering anser Lagerbielke (1982) att det är bra är att barnen är med och 

planerar med införskaffning av material. Barnen blir medvetna om vad material kostar 

och hur kvalitén är. De känner då att de får ta ansvar, och de får vara med och påverka 

verksamhetens miljö. Det material som finns eller ska finnas på förskolan berör 

personal, men även föräldrar. Det är viktigt att ta till sig av föräldrars synpunkter och 

åsikter vid nyinskaffning av material. Föräldrarna kan själva bidra med material, eget 

material, från platser som bland annat hemmet eller arbetsplatsen. I vissa kommuner 

används det, och i andra inte, men ide att prova. Att ha ett förråd för hela kommunen 

med förskolematerial. Där kan man då lämna in material som inte används längre och 

som inte är intressant för barnen längre. Förrådet fungerar som byten och lån. Med 

förrådet kunde även barn som är i behov av stöd använda, om det är aktuellt med 

materialet. Av förrådet skulle pedagogerna lättare dra nytta av sina kunskaper och 

intressen. man kan använda sig ut av temalådor, eller lån material som är möjligt till att 

fördjupa ett arbete med barnen.  Vid två årsåldrar börjar barnen med att sortera och 

ordna, bland annat byggklossar eller träpärlor. Plockkaraktärer, som byggklossar är, 

förvaras där barnen själva kan ta fram och ställa tillbaka det. Barnen har lättare att 

tillfredsställa sitt behov att växla mellan vila och aktivitet i en miljö som är 

förhoppningsfull och givmild. Ibland vill barnet komma ifrån gruppen och söker då 

stillhet och tar då avstånd. För sortering och klassificering kan det vara bra med 

speciellt material, men det går att använda material som förskolan redan har som är 

tillgängligt. Med för mycket material är det risk för att barnet går till område till 

område, istället för att fördjupa sina kunskaper och intressen. En viss del av materialet 

är konstruerade efter pedagogiska metoder, att personalen vet hur materialet används 

och vad möjligheterna är. När materialet används av barnen borde de få vara fritt 

brukande för det finns många olika sätt att forma och sätta samman. När barnen frågar 

eller visar material dem behöver, ger personalen lösningar som diskuteras. Om barnet 

och pedagogen samspelar om en uppgift om hur många lösningar det finns, kan ses som 

en utvärdering, och det gör att barnet ger större ramar och nya möjligheter att arbeta 

med. 

  



 

13 

 

1.3 Summering 

I styrdokumenten står det att förskolan ska vara trygg och lärorik. Det menas med att 

miljön ska vara anpassningsbar till alla barn samt att leken har stor betydelse för barnets 

utveckling och lärande. Barnen ska få utrycka sina åsikter och tankar, vi ska lyssna på 

vad de har att säga. Reggio Emilia använder begreppet den tredje pedagogen som i en 

studie har visat sig ha åtta nyckelord; estetik, öppenhet, aktivt lärande, samarbete, 

interaktion, relationer och flytta naturen inomhus. Miljön är viktig för barnens 

utveckling och det finns en modell som kallas för ögats principer, som är för att se hur 

miljön kan bli bra för barnens utveckling och lärande. Utveckling och lärande börjar i 

rummets miljö, att det är positivt med tillgänglighet och möbler i barnens nivå. Den 

pedagogiska miljön beror på vilken pedagogikinriktning förskolorna har. Barnen 

behöver olika platser för lek och samspel samt ska kunna identifiera sig i miljön. Det 

finns en skillnad mellan Svenska och Engelska förskole/klassrum. I England är miljön 

lika som i en treårings klassrum och en åttaårings klassrum, jämfört med det i Sverige. I 

förskolan behöver materialet och miljön tillgodose olika behov som är anpassat till alla. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska miljön vara anpassad till barnen i 

verksamheten. Och det ska vara en miljö som lockar och utmanar till lek och aktiviteter. 

Utveckling och lärande har stor betydelse i leken. Det står även i barnkonventionen 

(Hammarberg & Falk, 2001). Det material som finns i miljön är betydelsefullt för 

barnens sinnen för att utvecklas (Björklid, 2005). För att rummets miljö ska bli en plats 

där barnen kan upptäcka användningen av sinnen, fantasi och olika sorters material 

krävs det en kunskap i utformning och estetik (Roskos & Neuman, 2011). I rummen ska 

individen kunna röra sig fritt och finna samspel och relationer med andra som främjar 

barnens lärande (Davidsson i Sandberg (red) 2008). I vissa rum vet barnen precis vad de 

ska göra medan i andra rum vet de inte vad de ska göra och det kan beror på rummets 

utformning och situation (Nordin-Hultman, 2004). På vissa verksamheter finns material 

som är tillgängligt som andra inte har (Tsunghui, 2006). Genom att utforska materialet 

kan barnen få nya idéer av objektet (Swann, 2008). Materialet och miljön ska tillgodose 

olika behov och för alla som vistas i verksamheten. För att uppnå lärande ska 

materialets funktion användas fullt ut. Om materialet är tillgängligt kan barnet använda 

det på mer än bara en sätt(Lagerbielke, 1982).  
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1.4 Problemformulering 

Problemformulering är frågor som rör det man vill ha svar på. (Rienecker, 2003. S.11)  

Det menas med att vi ska beskriva det fokus vårt examensarbete har. En 

problemformulering menas med att få svar genom en eller flera frågor, som hör ihop, 

som ska bearbetas (Rienecker, 2003). 

Fokuset med arbetet är att ta reda på vad pedagoger anser om inomhusmiljön på 

förskolan och vad det har för betydelse och vad rekommenderar forskarna. Förr i tiden 

skulle verksamheterna vara en liknande kopia av hemmets innemiljö. Idag är det mer 

fokus på lärande och utveckling, som menas med att verksamheten ska vara ett 

komplement till hemmet. Det vill säga med lättillgängliga material, låga hyllor och 

artefakter (leksaker, inredning med mera) som finns på förskolan men inte hemma. När 

ett barn kliver in på sin avdelning på förskolan, kan barnet då aktivt börja med en 

självständig aktivitet? Till exempel kan barnet börja rita en händelse från dagen innan 

med papper och använda ”smutsigt material” (som Nordin-Hultman tar upp i 

forskningsöversikten) utan en pedagogs ledande hand. På vilket sätt kan ett rum bli 

pedagogiskt, är det genom användning av den tredje pedagogen som, enligt Reggio 

Emilias pedagogik, är innemiljön? 

1.4.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om miljön på förskolan ser ut idag med tanke på 

barnens lärande och utveckling och vad anser pedagogerna om miljön  

1.4.2 Frågeställningar 

 Ser miljön ut som forskningen rekommenderar eller inte? Är miljöns utformning 

tillgänglig för barnen? 

 Vad anser pedagogerna hur miljön bör se ut för att bidra till barnens lärande och 

utveckling 
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2 Metod 

 

2.1 Inledning 
I detta kapitel tar vi upp om hur vi har gått tillväga för att få fram svar på vårt syfte med 

detta arbete om miljön som den tredje pedagogen, betydelsen av materialets placering 

för barns lärande i förskolan.  

2.2 Metod 

För att få fram svar på syfte och frågor valde vi att observera inomhusmiljön på 

verksamheter och intervjua pedagoger. Med observationen valde vi att videoinspela, för 

att kunna gå tillbaka med materialet för att undersöka om vi missat något. Vi valde även 

att spela in intervjuerna med pedagogerna för det är enklast om svaren skulle bli långa. 

Från våra frågeställningar och intervjufrågor fick vi omformulera frågorna för att få svar 

på våra frågor och frågorna från intervjuerna. Utifrån vårt syfte ville vi undersöka om 

inomhusmiljön ser ut som forskare rekommenderat och hur har pedagogerna tagit till 

sig rekommendationerna.  

2.3 Urval 
Vi kontaktade sju olika verksamheter i Mellansverige, både kommunala och privata 

förskolor samt familjedaghem. Vi valde utefter kommunens lista på förskolor och 

familjedaghem, så verksamheterna är belägna på olika håll inom kommunen. Vi 

kontaktade även en annan förskola i en annan kommun för att få mer material. Vi 

försökte välja så många olika inriktningar som det gick, till exempel: Reggio Emilia 

inspirerat, ”dagmamma”, inriktning på barn med särskilt stöd eller förskolor med ingen 

speciell inriktning och så vidare. Vi gjorde valet att inte välja en specifik åldersgrupp, 

utan la det valet på den förskolan/familjedaghemmet som vi fick komma till. Detta val 

gjorde vi av den anledningen att vi enbart skulle observera hur verksamheterna var 

utformade samt intervjua pedagogerna. Utav samma anledning så valdes respektive 

pedagog ut av slumpen, alltså den som var tillgänglig just då.  

Vi besökte tre olika verksamheter. Det första besöket, förskolan Aspen, ser man att det 

är en traditionell förskola. Det finns staket runt gården, uteplats runt om byggnaden, 

gungor, rutschkana och så vidare. Väl inne kunde vi se att det var organiserat till olika 

åldersgrupper på avdelningarna. Det fanns fyra olika avdelningar.  

På förskolan Aspen intervjuade vi två förskollärare. Den ena arbetade på 

femårsavdelningen och den andra arbetade på en resterande avdelning.  

Det andra besöket, familjedaghemmet Solrosen, låg inne i ett villaområde. 

Verksamheten var hemma hos dagmamman. Väl inomhus fick vi se att allt material som 

barnen använde fanns i ett rum samt i matsalsdelen och en trädgård på baksidan av 

huset. Här var åldersgruppen blandad, från ca ett och ett halvt år till fem år. 

Här hos dagmamman kunde vi bara intervjua dagmamman. Hon har arbetat i förskola 

sen tidigare men bytte sedan till att blir en fristående dagmamma. 
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Det tredje besöket, förskolan Kullen, låg verksamheten i ett bostadsområde med 

lägenheter. Förskolans utrymmen var i tre lägenheter. Två av lägenheterna satt ihop. 

Den här förskolan hade två utegårdar, men den ena som låg på baksidan tillhörde 

förskolan men de använde även den allmänna lekplatsen som låg på framsidan.  

Här kunde vi inte intervjua pedagogerna utan vi lämnade frågorna till dem som de sedan 

kunde skicka tills oss. De som deltog var två förskollärare och en barnskötare. En av 

förskollärarna och barnskötare arbetade på samma avdelning medan den andra 

pedagogen var på en annan avdelning.  

2.4 Genomförande 

2.4.1 Hur vi gick tillväga 

Vi skrev, via email, till sju olika förskolor, varav en familjedagsverksamhet inom 

kommunen. Vi fick svar av tre stycken kontaktade förskolor och familjedaghem av 

totalt sju stycken. De som svarade var en förskola, som vi kallar Aspen, med fyra 

avdelningar uppdelade i en femårsavdelning och ett till fyra års avdelningar på de tre 

övriga. En familjedagverksamhet, som vi kallar Solrosen, en verksamhet i pedagogens 

hem med ca åtta barn.  Dessa två verksamheter kunde vi besöka medan den tredje, en 

förskola i kommunen meddelade att det inte gick att komma på besök på grund av ett 

byggprojekt.  

 

Den 21 oktober 2014 åkte vi till förskolan Aspen, där en förskollärare på 

femårsavdelningen tog hand om oss. Under besöket filmade vi hur miljön såg ut på 

femårsavdelningen. Vi har fått vårdnadshavarnas tillstånd om att filma deras barn. Barn 

kom med i bakgrunden när vi observerade miljön men vi uppfattade det som att barnen 

inte brydde sig om kameran. Vi fick även se runt på de andra avdelningarna, men vi 

kunde inte ha kameran på då andra barn var i närheten, då vi inte hade fått tillåtelse att 

fotografera barnen på de avdelningarna. Vi knäppte kort på avdelningarna när barnen 

inte var i närheten, de flesta barn var ute på gården och lekte. 

Den 10 november 2014 åkte vi till familjedaghemmet Solrosen. Det var dagmammans 

hund som välkomnade oss efter vi knackat på. Några barn kom och öppnade och 

dagmamman kom efter och hälsade oss välkomna i bakgrunden. Barnen visade oss runt. 

Vi uppfattade det som att barnen tyckte det var roligt att vi kom på besök och ville 

genast börja leka med oss. Såklart lade vi vår uppgift åt sidan och uppfyllde deras 

önskan. Vi gick runt och tittade lite och knäppte kort medan barnen och dagmamman 

höll på att fixa med fingertatueringar. De hade tidigare varit iväg på utflykt och köpt 

fingertatueringar.   

 

För att få mer material till vårt arbete hörde vi av oss till ytterligare en förskola i en 

annan kommun. Vi frågade förskolan om vi kunde få komma och göra en observation 

samt intervjua några ur personalen. Den 11 december 2014 åkte vi till förskolan Kullen. 

Förskolan är i tre lägenheter, varav två satt ihop fick vi reda på. I den lägenheten som 

var i en lägenhet, var ett till två-årsavdelningen. I de andra två lägenheterna satt ihop i 



 

17 

 

varandra, tillhörde barnen som var tre till fyra år. Vi tog kort på varje avdelning då 

barnen inte var i rummen som vi var i.  

 

Intervjuerna på förskolan Aspen skedde vid två olika tillfällen under samma dag. Första 

intervjun skedde på femårsavdelningen då alla barnen var ute på gården. Det gick inte 

att intervjua innan då barnen var inne på avdelningen och vi observerade då med kamera 

om hur det såg ut på förskolan. Sedan satt vi vid intervjun på avdelningens ena matbord 

och ställde våra frågor. Under den andra intervjun som skedde efter första intervjun och 

observation på resterande avdelningar. Intervjun skedde i ett rum på förskolan som 

liknade ett samtalsrum, såg det ut som. I det rummet fanns det en dörr som vi kunde 

stänga till och sitta ostört. Hos familjedagverksamheten satt vi i matsalen och 

intervjuade. Under alla intervjuer var vi delaktiga båda två och ställde frågorna 

tillsammans. Intervjun på förskolan Kullen kunde inte ske då personalen inte hade tid 

att svara på våra frågor men då hade hela verksamheten drop-in fika så vi kunde inte 

intervjua pedagogerna. Vi valde istället att lämna ut frågorna till personalen och sen fick 

de svara på dem när de hade tid. 

Efter observationerna och intervjuerna transkriberade vi det vi spelat in, det menas med 

att vi tittade och lyssnade samt skrev ned det vi hörde och såg. En metod som tar lång 

tid att göra, för några sekunder kan ta flera minuter att analysera. En transkribering av 

intervjuer och observation kan bli väldigt långa, det gäller då att förkorta det men att ta 

med det nödvändigaste till arbetet. Allt är relevant men det beror på vad arbetet som 

sagt handlar om. Att lyssna och se vad forskaren får in för material gäller det att ta en 

bit i taget, det är inte alltid man ser eller hör allt på en gång. Ibland när man lyssnar eller 

ser på materialet man fått in kan det komma upp nya saker som man inte sett eller hört 

tidigare när man sitter med transkribering. Bryman (2011) menar vid transkribering vid 

intervjuer får forskaren en noggrannare utvärdering av vad individen i samtalet sagt. 

Den som lyssnar på intervjun kan lyssna om och om igen på samtalet.  

2.4.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet kan förklaras med vilken sorts instrument forskaren använder, till exempel 

ögonmåttet för att mäta hur lång en sida av ett bord är, den mätningen har en låg 

reliabilitet medan en högre reliabilitet fås när forskaren använder till exempel en linjal. 

Något att tänka på är att en hundra procent reliabilitet är svår att uppnå, då det kan ske 

felmätningar eller felberäkningar. (Stukát, 2011, Bryman, 2011, Rosenqvist & Andrén, 

2006). 

För att få en bra reliabilitet använde vi metoden intervju och observation med verktyget 

kamera vid alla tillfällen. Vid intervjuer kan misstolkningar ske samt att den som blir 

intervjuad ger svar efter deras aktuella uppfattning som kan förändras vid ett annat 

tillfälle. Vid observationer kan saker och ting uppfattas olika med tanke på vem det är 

som betraktar. Även om observationerna också antecknades med papper och penna, kan 

de som observerar tolka det som de ser på flera olika sätt. Detsamma gäller när 

observationerna tolkas genom filminspelning.  
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Validitet är ett mångtydigt och svårt begrepp som menas med hur bra ett mätinstrument 

forskaren använder är, om det mäter det forskaren vill få fram.  Även om forskaren har 

ett bra mätinstrument som ger hög reliabilitet så behöver det inte betyda att det ger en 

hög validitet. Ett exempel på det är när intelligens ska mätas och ett mätinstrument för 

mätning av huvudets storlek är, då intelligensen tros ligga i hur stort ett huvud är enligt 

den forskaren. Mätningen upprepas för att få så exakta resultat det går. Reliabiliteten är 

hög men validiteten är knappast det. Varför? Det går inte att mäta intelligens genom att 

mäta huvudets storlek. En felkälla att tänka på när det gäller människor, är de kan 

medvetet eller omedvetet ljuga för en (ibid.).  

För att få en bra validitet använde vi verktyget kamera samt likadana frågor så långt det 

gick. Beroende på avdelning och verksamhet anpassades frågeställningen efter det. 

Dock valde vi att bara utföra observationerna en gång på respektive verksamhet. Då fick 

vår observation låg validitet. Detta diskuteras ytterligare i metoddiskussionen.  

2.4.3 Etiska övervägande  

Under observation med kamera behövde vi tillstånd av barnens vårdnadshavare. I 

rummen vi observerade i frågade vi även barnen, fast vi fått tillstånd av vårdnadshavare, 

om vi får filma de och pedagogerna. Vi ansåg då att vi kunde få mer material till arbetet 

om vi videoinspelade observationen. Vi använde även kameraläget på kamera på de 

andra avdelningarna. Vi fick knäppa kort på avdelningarna där resten av barnen på 

förskolan gick men där vi inte hade något tillstånd att filma. Där vi fick knäppa kort var 

barnen inte i rummen som vi var i. Under tiden då vi var på den avdelning vi fick filma 

på skrev vi även ner punkter om hur rummen såg ut. 

När vi under observationen skulle filma vid familjevrån, var det några barn därinne som 

vi först frågade om vi fick filma under deras lek. Det är viktigt att fråga om lov, så 

barnen inte känner sig kränkta. Detta får vi stöd av Stukát (2011) som skriver att den 

etiska synvinkeln är viktig och endast i undantagsfall så håller forskaren sin roll och 

frågefokus dold. De etiska reglerna bör noga diskuteras när barn ingår i studien. 

Hermerén, ordförande i vetenskapsrådets expertgrupp för etik skriver i vetenskapsrådet 

(2011) om fyra etiska punkter, som även står i Brymans (2011) metodbok. Det är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Detta har vi även tänkt på, då 

vi tog kontakt med olika förskolor och daghem att vårdnadshavarna behöver ge sitt 

tillstånd att vi får komma dit och filma, även om det inte är barnen vi ska observera. Vi 

informerade även om hur materialet som vi samlade ihop under observationen kommer 

att hanteras och på vilket sätt det kommer att förstöras på. Alla namn fingeras och hålls 

hemligt enligt offentlighets- och sekretesslagen, som vi får stöd av i vetenskapsrådet 

(2011).  

Vi använde oss av Stukat (2011) och Rosenqvist och Andrén (2006) som metod när vi 

valde utefter det etiska. Stukát (2011) och även Bryman (2011) tar upp om 

individskyddskravet som innebär fyra huvudkrav i forskningen och de är: 

 Informationskravet: information och syfte om studien, frivilligt deltagande, vem som är 

ansvarig för studien och vilken institution en tillhör och hur materialet ska användas och 
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förvaras på. Vi skrev ett informationsbrev till förskolorna om att vi önskade komma på 

ett besök. Ett besök som handlade om att observera deras miljö samt intervjua en eller 

flera pedagoger.  

Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att delta, samt att vårdnadshavarens 

godkännande ska fås före studiens start. Vi skrev tillståndsblanketter om vårt besök och 

att vi behövde vårdnadshavarnas godkännande att få observera medans deras barn 

befinner sig i lokalen. Vi ställde även frågan till de berörda barnen, innan vi började 

filma de.  

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar förblir anonyma, genom att 

använda fingerade uppgifter. Forskaren ska dessutom ge de medverkande erbjudande 

om att få tillgång till en rapport eller sammanfattning av studien.  Vi berättade i 

informationsbrevet att alla som deltar ska förbli anonyma genom att använda fingerade 

uppgifter.  

Nyttjandekravet innebär att material som samlats in endast får användas till 

forskningsändamålet. Detta talade vi om i informationsbrevet och hur länge materialet 

kommer att sparas och så vidare.  

Plagiat är en annan etisk aspekt, där hanteringen av andras skriftliga tankar används. I 

APA-manualen (http://www.rkh.se/PageFiles/466/APA-referensguide.pdf) tar de upp 

detta i den första principen att en regel är att inte stjäla någon annans arbete och 

använda det som sitt eget. Innehåll, citat och referat måste hänvisas till respektive källa.  

2.5 Summering 
Metodböckerna nämner om hur man ska gå tillväga och tänka på när man ska skriva 

metod i arbeten. De tar även upp olika värderingar vi ska följa i vårt arbete. De nämner 

även de fyra etiska punkterna, som man ska ta tillvara, och de är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. På vårt lärosäte har vi fått hjälp av en 

bibliotekarie, om hur vi ska söka fakta till arbetet. Vi valde att videoinspela miljön på 

förskolorna och daghem vi fick komma till. Vi skrev till sju olika 

förskolor/familjedaghem men fick bara svar från tre, varav den ena tackade nej på grund 

av byggprojekt. Vi åkte ut till förskolan och familjedaghemmet vi fick besöka, olika 

dagar och tider. Där observerade vi miljön hur materialet var tillgängligt och intervjuade 

personal som gick med på det. Vi får även fram att vår metod i arbetet är reliabilitet för 

vi använde oss utav intervju och observation med kamera. Även att det är validitet för vi 

använde kamera som verktyg och samt liknande frågor vid intervjuerna. Vi använde 

metoden transkribering för att bearbeta vårt insamlade material. Transkribering menas 

med att det blir en noggrannare text av det inspelade materialet.  

  

http://www.rkh.se/PageFiles/466/APA-referensguide.pdf
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3 Resultat och analys 
 

3.1 Inledning 
I kapitlet kommer vi ta upp om observationen på förskolan och familjedaghemmet, om 

hur vi såg förskolans innemiljö med egna ögon och vad kameran tog upp. Vi har 

kategoriserat våra observationer utifrån fem olika kategorier baserat på intervjuerna. 

Våra intervjuer med pedagogerna om vad de anser om miljön står även med i det här 

kapitlet.  

3.2 Observation på verksamheterna 

3.2.1 Lokalernas utformning 

Alla verksamheter ser olika ut i lokalernas utformning. Förskolan Aspen ser ut som en 

förskola medan familjedaghemmet Solrosen och förskolan Kullen ser inte ut som en 

förskola/verksamhet. Med det menar vi att förskolan Aspen är byggd som förskolor 

byggdes förut. Familjedaghemmet Solrosen är i pedagogens privata hem i en fristående 

villa. Förskolan Kullen ligger i tre lägenheter i botten av ett hyreshus.  

Förskolan Aspen hade både stora och små, luftiga rum. I familjedaghemmet hade 

barnen ett lekrum, men kunde sedan använda kök och vardagsrumsdelen. På förskolan 

Kullen var avdelningarnas lekrum och stora avdelningens (tre till fyra år) matrum stora 

men resterande rum var mindre.  

3.2.2 Åldersanpassat  

På familjedaghemmet var barngruppen i blandad ålder, från ett och ett halvt till fem år. 

Medan på förskolorna var avdelningarna inriktade på olika åldrar, som till exempel ett 

till två-årsavdelning, och tre till fyraårsavdelning samt en femårsavdelning. På 

familjedaghemmet var materialet som var anpassat till de äldre barnen placerat högre 

upp men ändå synligt, för att det minsta barnet inte skulle få tag på det på grund av 

olycksrisk.  

3.2.3 Möbler i barns nivå 

I alla verksamheter var det anpassat till barnen. På familjedaghemmet var hyllor och 

leksaksmöbler i barnens nivå, i övrigt var det anpassat till vuxna. På förskolorna Aspen 

och Kullen var möblerna anpassade till både vuxna och barn, det var blandad höjd på 

hyllor och det fanns leksaksmöbler i barnens nivå. i alla verksamheters tamburer/hall 

var hyllorna anpassade till barnen för att de ska kunna hänga upp sina ytterkläder själva. 

På förskolan Aspen, på alla avdelningar, fanns det diskbänkar på barnens nivå och en 

pall under diskmaskinerna där barnen kunde ställa sig på för att komma högre upp. 

Familjedaghemmet Solrosen hade en anpassad toalett till barnen och det fanns även på 

Aspen och Kullen.  

3.2.4 Tillgänglighet och nåbarhet 

På alla verksamheter var materialet tillgängligt och nåbart. Men på förskolorna på de 

mindre barnens avdelningar fanns det material högre upp, i ”vuxnas” nivå men synligt 

för barnen, det var även så på familjedaghemmet. På alla verksamheter ville personalen 
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att barnen kunde få tag på material på egen hand, beroende på ålder. På förskolan 

Aspens femårsavdelning var det mesta av materialet tillgängligt, mer än vad det var på 

resterande avdelningar.  

3.2.5 Material 

På förskolorna var rummen utformade i olika kategorier, som till exempel ateljé, 

familjevrå, bygghörna och vilorum. På familjedaghemmet fanns det bara ett lekrum som 

barnen hade det mesta av materialet i.  

I förskolornas ateljéer fanns det målarfärger, saxar i olika storlekar, lim, olika sorters 

papper och pennor med mera. Familjedaghemmet hade liknande utbud med material 

men i mindre mängd i lekrummet. I förskolornas familjevrå fanns det möbler som var 

anpassade till barnen, som stol, bord och köksdel. På familjedaghemmet hade de bara en 

leksaksspis i lekrummet. Bygghörnan såg olika ut på alla verksamheter, som såg olika 

stora ut på avdelningarna. Det var flexibelt med byggmaterial, det kunde flyttas till ett 

annat rum beroende på aktivitet och situation. Vilorummen såg likadana ut på 

förskolorna, att madrasser låg utplacerade på golvet med kudde, filt och barnens privata 

nalle/snuttefilt samt napp. När rummet inte används plockas madrasser och tillbehör 

undan i garderober och hyllor.  

3.3 Intervjuer med pedagoger på verksamheterna 

3.3.1 Vad anser pedagogerna om vad som är viktigt med miljön?  

När det gäller innemiljön så ska materialet finnas nära barnen, tillgängligt för att de ska 

kunna använda materialet själva, inte vara placerat högt upp på en hylla, men om det är 

behov av det ska materialet synas till exempel genom transparenta burkar. Barn är olika 

och miljön ska anpassas efter behov och mognad. Materialet ska vara anpassat efter 

barnens intressen, barnen ska tycka att det ska vara roligt. Det ska finnas saker att göra 

till exempel att skapa med återvinningsmaterial, bygga i bygghörnan, leka rollekar 

familjevrån med mera. Barnen behöver en annan typ av material än det som finns 

hemma, barnen behöver variation för att inspirera till nya lekar. Det ska vara en rolig, 

lärande, säker och trygg miljö som gör att barnen vill komma hit. Miljön ska inte vara 

för stor eller för högljudd. Föräldrarna ska känna att de kan lämna sina barn på 

förskolan, att barnen trivs på förskolan. 

3.3.2 Hur tänkte pedagogerna när de utformade verksamheten?  

De har inte utgått från någon speciell pedagogik när det gäller möblering av 

verksamheten utan mest tittat på läroplanen och vad barnen ska få ut av verksamheten. 

Möblering sker mest när visst material inte används och då tillfrågas barnen om vad de 

anser att materialet ska vara. Att tänka på barnens synvinkel i möbleringsfrågor är 

viktigt, barn ger många bra svar och då ändrar vi så gott det går. Det gäller att visa för 

barnen om vad de kan göra i rummen som inspirerar till aktivitet och samspel. Det är 

skillnad på hur materialet är placerat idag mot för cirka tio- femton år sedan, då det 

mesta placerades högt upp. En av pedagogerna på Kullen berättade att de inte kan göra 

så mycket med möblering på förskolan på grund av dåliga/trånga lokaler. De gör så gott 
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de kan, men de ska få en ny förskola nästa år och då blir det förändring med möblering. 

De möblerar om eller gör om när det behövs.  

Märks barnens delaktighet i verksamhetens utformning samt på 

materialet som finns?   

Barnen får vara med och ge önskemål om vilket material som ska beställas. Även om 

det inte blir det som barnen vill ha, har de fått sin röst hörd. Det kallas för delaktighet 

(som nämns i kapitel 1). Pedagoger och barn diskuterar tillsammans om vilken sort och 

färg bland annat. Ekonomin styr och pedagogerna vet vad som verkligen behövs med 

hjälp av barnens deltagande, vi uppmärksammar barnens intressen. Vid nytt läsår sker 

ommöblering på verksamheten när barnens intressen har uppmärksammats eller 

beroende på hur barngruppen ser ut. En ommöblering innan en ny barngrupp börjat sker 

väldigt sällan. Möbleringen anpassas efter barnens intresse, ålder och mognad.  

3.4 Summering 
Under våra observationer såg vi att material och möbler var anpassade till barnens nivå. 

Skillnaden mellan familjedaghemmet och förskolan var att på familjedaghemmet fanns 

det djur som katt, hund och fiskar, som inte är vanligt inom förskolan på grund av 

allergi bland annat. På förskolan var materialet placerade i olika rum, medan på 

familjedaghemmet var allt placerat i ett rum.  

Vid intervjuerna diskuterades om vad pedagogerna anser är viktigt med inomhusmiljö. 

Materialet ska vara lättillgängligt och nära barnen, för att de ska kunna använda det 

självständigt. Barnen behöver annan typ av kompletterande material än det som finns 

hemma. Utformningen av verksamheten diskuterades med pedagogerna och ingen av 

dem utgår från en pedagogisk inriktning utan alla utgår från läroplanen. Det är viktigt 

att tänka på barnen, deras synvinkel, för det är barnen som ska vara på verksamheten 

under dagarna. Personalen strävar efter att barnen ska trivas på verksamheten. 

  



 

23 

 

4. Diskussion 

4.1 Inledning  

Vi vill undersöka hur förskolan kan göra för att nå målet, som forskningen säger att 

förskolan ska vara trygg, lärorik, rolig och pedagogiskt anpassat för alla barn.  Är det 

genom att pedagogerna strävar efter att anpassa miljön efter barnens nivå, så att barnen 

utvecklas i den sociala och fysiska miljön. I vår diskussionsdel diskuterar vi om arbetet 

vi gjort och om vad litteraturen säger. 

4.2 Metoddiskussion 
För att uppnå vårt syfte har vi tagit del av olika metodböcker om hur man kan gå 

tillväga. Vi använder oss utav den kvalitativa metoden och ostrukturerad intervjumetod. 

Dessa metoder valde vi, för att vi vet sen förut att verksamheterna ser olika ut i miljön 

och att våra intervjufrågor kan tolkas på olika sätt. Vi uteslöt våra värderingar så gott 

det gick för att uppnå objektivitet. Vi använde oss utav lämpliga sökmotorer för att hitta 

relevant bakgrund med relevanta sökord för vårt syfte. Irrelevanta artiklar sorterade vi 

bort. Vi valde metoden observation för som är lämplig när vi ska ta reda på vad 

individer gör och inte bara vad de säger.  

Vi valde olika verksamheter utifrån kommunens förskolor och familjedaghem, samt en 

annan kommuns förskola. Alla hade olika inriktningar och åldersgrupper. Vi tyckte att 

det inte spelade någon stor roll för att vi ansåg att det inte var relevant med specifik 

inriktning eller åldersgrupp för vårt syfte. Vi vill ta reda på hur olika innemiljöerna ser 

ut på förskolan när det gäller deras utformning. På förskolorna avgjorde slumpen om 

vilka vi intervjuade, medan på familjedaghemmet fanns det bara dagmamman att 

intervjua. Det är svårt för oss att veta om detta arbete har fått fram pålitliga resultat, 

felkällor kan förekomma, till exempel de som vi intervjuat kan ge olika svar vid olika 

tillfällen. Detta får vi stöd av Stukát (2011) som skriver att reliabilitet är svår att få vid 

intervjuer. Svaren kan feltolkas eller att frågorna kan få helt olika svar beroende på 

dagsformen hos den intervjuade, det blir detsamma med observationerna. Ett bra sätt att 

få reda på om mätningen har bra reliabilitet är genom att upprepa mätningen. Något som 

vi dock inte har valt att göra. 

Vi har utgått ifrån individskyddskravet som innebär fyra huvudkrav i forskningen som 

är informationskravet: information och syfte om studien, samtyckeskravet: 

vårdnadshavarnas godkännande, konfidentialitetskravet: medverkande förblir anonyma 

och nyttjandekravet: insamlat material som enbart får användas till studien samt plagiat: 

att inte kopiera en annans arbete.  

4.3 Resultatdiskussion 

Lokalernas utformning ser olika ut med tanke på att verksamheterna är i olika sorters 

byggnader. Byggnaderna hade olika stora som små rum, vissa var luftiga medan andra 

var trånga. Verksamheterna hade ett visst antal rum som barnen kunde använda, 

beroende på vilken typ av verksamhet . Till exempel har familjedaghemmet ett lekrum 
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och barnen kunde även vara i två andra rum, medan på förskolorna kunde barnen 

använda flera rum.  

På förskolorna var avdelningarna åldersindelade, möbler och material anpassade efter 

ålder. Medan på familjedaghemmet var det en blandad åldersgrupp och rummets 

möblering av material anpassat utefter det.  

Möblerna på verksamheterna var anpassade till barnen. Det fanns möjligheter för barnen 

att nå material på en högre nivå när de använde en pall som låg under diskmaskinerna. 

På alla verksamheter fanns det toaletter på barnens nivå. Barnen kunde själva hänga upp 

sina ytterkläder i tamburen/hallen. Mycket av materialen var tillgängliga för barnen, 

men på avdelningar med yngre barn var materialet synligt men inte nåbart. På 

förskolorna var rummen kategoriserade med material med olika teman som till exempel 

ateljé. Familjedaghemmet var allt material samlat i ett och samma rum.  Lagerbielke 

(1982) menar att materialets funktion ska ha ett syfte för att uppnå ett lärande. 

Materialet ska vara anpassat för barnets utveckling och ålder. Alltså materialet ska vara 

till för alla oavsett vilken nivå barnen är på. Nordin-Hultman anser att miljön skapar 

barnets identitet.  

4.4 Slutdiskussion 
Det resultat vi fått fram, alla svar på våra frågor och syfte var inte alls det vi hade 

förväntat oss. Det forskarna rekommenderar är det inte säkert att det är så ute på 

förskolorna. Barngrupper ser olika ut, men även förskolans byggnad. Ekonomin styr 

vad som kan finnas på verksamheterna. Men även pedagogerna har olika mycket 

erfarenheter att utgå ifrån och alla arbetar mot samma mål (Lpfö98) men på olika sätt. 

Pedagoger tolkar till exempel styrdokumenten på olika sätt.  Dock visste vi inte hur alla 

skulle vara insatta i ämnet miljö. Men efter våra intervjuer tänker de verkligen på 

miljön, som man kanske inte tror att personalen på verksamheterna gör. Man har det i 

huvudet, men man sätter det inte i relation till rummen. Vi fick mer svar av alla 

delaktiga än vad vi trott och vi har fått en större syn om vad miljön innebär för barns 

lärande och utveckling. 

Ser miljön ut som forskningen rekommenderar eller inte? Är miljöns 

utformning tillgänglig för barnen? 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på om förskolans innemiljö är konstruerad som 

forskare anser idag. Miljön påverkar barnens sinnen, fysiska utveckling, trygghet, 

sampel med mera, den ska vara anpassningsbar. När verksamheterna är utformade på ett 

åtkomligt sätt för barnen blir innemiljön pedagogisk som Loris Malaguzzi strävar efter i 

sitt synsätt.  

Vi kontaktade sju olika verksamheter, men fick svar av tre i den kommun vi valt först. 

Men vi fick även kontakta ytterligare en förskola i en annan kommun om observation 

och intervju Vi tyckte att det var synd att intresset var svagt från verksamheterna som vi 

inte fick svar ifrån. Och en av verksamheterna som vi kontaktade hade en pedagogisk 

inriktning som vi kunde ha fått mer svar på, och det är Reggio Emilia. Men vi var 

tacksamma ändå för de som hörde av sig för vi visste om att det vi ville undersöka 
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räcker inte bara fakta. Det hade varit spännande att se vad som hände mer på 

verksamheterna om vi skulle vara där en längre tid, då en dag inte är den andra lik. Det 

var intressant att få höra vad pedagogerna svarade på våra frågor, då alla tolkade 

frågorna på olika sätt men dem hade ändå en röd tråd i svaret som passade alla.  

Vad anser pedagogerna hur miljön bör se ut för att bidra till barnens 

lärande och utveckling. 

När otillgängligt material blir tillgängligt för barnen får det en effekt av ”skynda 

skynda” (att göra mycket på kort tid som kan bli slarvigt och ogenomtänkt) som vi har 

sett under vår verksamhetsförlagda utbildning. Något som även en av pedagogerna på 

förskolan Aspen berättade om när hen visade oss runt under vår observation. Barnens 

lärande i verksamheten blir öppet för alla. Det är viktigt att tänka på vad för material 

som är tillgängligt. När barnet känner på materialet och känner hur den fungerar och 

vad man kan använda den till. Det som Nordin-Hultman nämner i sin avhandling att det 

är en skillnad mellan svenska och engelska barnverksamheter. Det hon menar med 

”smutsigt” material är ofta otillgängligt i svenska förskolor, vår åsikt med det är att 

sådant material ska få en central plats som det är i engelska verksamheter. Barnet kan då 

komma på andra idéer om vad man kan använda materialet till mer än bara en aktivitet. 

Till exempel när ett barn leker en lek och tar fram en boll och börjar leka med den kan 

då barnets kompisar i resterande barngruppen se på och lära sig och får vara med i 

leken.  

Verksamheterna utgår ifrån samma styrdokument men tolkar den olika. På 

verksamheter har de en handlingsplan som de ska följa men har även en egen plan för 

avdelningen. Handlingsplanen uppdateras vid nytt läsår. Vid slutet av läsåret analyseras 

handlingsplanen om vad som fungerat och inte och varför.  

Under våra observationer uppmärksammade vi att förskolemiljön i förskolan upplevdes 

vara mer organiserat och lättstädat medan det upplevdes vara mer tvärtom i 

familjedaghemmet. Det vi menar är att i familjedaghemmet var lekrummet mer kompakt 

med material och artefakter i ett organiserat ”kaos”.  Det är det här som Nordin-

Hultman (2004) tar upp i sin avhandling, i Sverige är det ”rent och snyggt” i 

förskolerummen medan det i England är det ”visuellt bullrigt” i förskolerum/klassrum.  

Vi uppmärksammade tillgängligt material både i förskolan och på familjedaghemmet. 

Det material som stod högt upp på en hylla var synligt och inte undanstoppat. Då är det 

ändå tillgängligt för barnen då de kan se det och be en pedagog ta ner det. Lagerbilke 

(1982) menar att när barnen frågar efter material, ger pedagogerna handledning om hur 

de ska gå tillväga med materialet. Vi har sett under vår verksamhetsförlagda utbildning 

att det som Nordin-Hultman kallar för ”smutsigt” material oftast var otillgängligt i till 

exempel ett annat rum eller inlåst i ett skåp. I nybyggda förskolor anpassas miljön lite 

mer efter barnens nivå, som vi har sett under vår sista verksamhetsförlagda utbildning, 

då förskolan var nybyggd. Det kan vara positivt för barnens utveckling och lärande som 

sker på ett annat sätt. Barnen lär genom att fritt få skapa och använda olika material. 

Något som vi uppmärksammat när vi läst om Reggio Emilia’s pedagogik. Genom att 
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utforma förskolemiljön så att material finns tillgängligt för barnen, så bidrar det till 

deras självständiga lärande. Det kan göras genom att placera material på låga hyllor i 

barnens höjdnivå, använda transparenta behållare så att innehållet är synligt. Detta tar 

Roskos och Neuman (2011) upp om hur en bra förskolemiljö kan utformas. Enligt 

Björklid (2005) sker inte lärandet bara i miljön som vuxna har planerat och organiserat 

efter deras perspektiv, utan även miljöer där de inte organiserat där barnen själva 

organiserar och planerar. Vi tolkar Björklid med att förskolan är den första lärarmiljön 

och det håller vi med om. Det vi fick fram om rummet som den tredje pedagogen är att 

det handlar om rummets miljö, det är att rummet ska utformas flexibelt och ha 

tillgängligt material så barnen kan använda det självständigt och gärna byta ut materialet 

då och då så att barnen inte tröttnar. Detta bidrar till barnens lärande enligt Strong–

Wilson och Ellis (2007).  

Under intervjuerna diskuterade vi om barns perspektiv. Det är en viktig del när det 

gäller miljöer där barn ingår i. Johansson. E. (2003) skriver i sin artikel vad det innebär 

för pedagogisk forskning att närma sig barns perspektiv. Att låta barns uttryck, mening 

och perspektiv synliggöras på deras premisser, vad innebär det för pedagogen och vad 

ger det för ansvar?  Vilka möjligheter ur livsvärldsfenomenologisk teorin finns det för 

att studera och förstå barns perspektiv på? Samspelet mellan barn och pedagog 

undersöks när det gäller att förstå barns perspektiv ” det som visar sig för barn”. Våra 

egna perspektiv har betydelse för att kunna närma sig och förstå barns perspektiv, då 

spelar det ingen roll om vi är pedagoger eller forskare. Det Johansson söker efter i sin 

artikel är att få barns röster hörda. Hypoteser om att förstå andra är en grund för att 

närma sig barns perspektiv. Merleau-Ponty (1962, refererad i Johansson, 2003) menar 

att det är i mötet och interaktionen mellan människorna som är premissen för förståelsen 

av varandra. Att delta i varandras världar gör att en kommunikation sker, där en helhet 

som berättar om tankar och människors sätt att vara genom olika gester och 

ansiktsuttryck. Vi uppfattade det som att barnen på både förskolan och 

familjedaghemmet fick möjlighet att vara med och bestämma vilket material som skulle 

beställas men inom förskolan så är pedagogerna mer styrda av deras ekonomi och kan 

inte alltid uppfylla barnens önskemål. Men det är ändå viktigt att barnen får göra sin 

önskan hörd. Familjedaghemmet däremot kunde uppfylla barnens önskemål lite mera.  

Utifrån förskollärarprogrammet får vi ta del av miljöns betydelse på olika sätt. Det 

diskuteras om både inne och utemiljön om vad miljön har att erbjuda. Under 

utbildningen har vi verksamhetsförlagd utbildning, där vi har satt våra erfarenheter i 

relation till det vi läst om miljöns betydelse. Det som vi lär oss i skolan genom 

forskning och litteratur samt föreläsningar är en utgångspunkt för att utveckla vår 

förståelse av miljöns betydelse. Det vi sett och lärt oss kommer vi ha stor nytta av i vår 

framtida roll som pedagog.  Det är en sak att läsa sig till hur det ska vara än att 

verkligen ha kunskap om hur det fungerar i praktiken. Alla har en egen ryggsäck med 

sig när man kommer ut i verksamheterna. Alla jobbar på olika sätt och ser vilka olika 

behov barnen behöver men alla följer samma mål.  
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5. Förslag till vidare forskning 

Då miljön är viktigt för barns utveckling och lärande finns det mycket mer att observera 

än det vi gjort, det är bara en del av miljön. Vi observerade bara innemiljön, hur ser då 

utemiljön ut? Hur är barnens relation till miljön? Under intervjuerna tar pedagogerna till 

barns perspektiv, kan man även göra det som forskare att intervjua barnen istället för 

pedagoger för att få veta mer om barnens syn i miljön. Miljön i sig är ett väldigt stort 

och brett område, man kan se över om hur det ser ut i ett visst rum, till exempel hallen 

eller lekrummet och hur olika det ser ut på andra förskolor. Och bara genom att se hur 

tillgängligt materialet är som vi observerat kan man se över hur det är på förskolor som 

har barn som är i behov av stöd, om hur skillnaden är där.  

Det står mycket i läroplanen hur miljön ska vara och att den är anpassad till barnen, 

även att pedagogerna ska ta till barnens tankar och åsikter, kan det göras bättre än vad 

det görs idag, för alla förskolor arbetar på olika sätt. Kan barnen hjälpa till mer med 

möblering och tillgänglighet än vad de får göra idag.   
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Bilagor 
 

Frågor inför intervju för pedagoger på verksamheterna. 

 Vad anser du om miljön, vad är viktigt med den tycker du? 

 Hur tänkte du/ni när ni möblerade verksamheten? 

 Tar ni till barns perspektiv när ni ska möblera verksamheten, beställa material 

m.m? 

 Brukar ni möblera om efter varje läsår på avdelningen? 
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Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn och går sista terminen på 

högskolan och läser till förskollärare. Vi har bestämt oss för att skriva om förskolans 

miljö och material, vart materialet är placerat bland annat. 

Vi vill gärna observera er miljö på förskolan om hur det påverkar barnets intressen, 

motivation, fantasi och samspel med omvärlden 

Vi ska observera miljön med stöd av videoinspelning för att se hur barnens lekar och 

andra aktiviteter påverkas. Det vi kommer att videoinspela kommer att förstöras. Alla 

som kommer att delta, personal och barn namn och förskolans namn kommer att 

avidentifieras i arbetet 

Om ni vill kontakta oss, tveka inte att höra av er. 

Förnamn Efternamn: fornamn.efternamn@student.hogskolan.se 

Förnamn Efternamn: fornamn.efternamn@student.hogskolan.se 

Vår handledares kontaktuppgifter: fornamn.efternamn@hogskolan.se  

 

 

(Nedan foto på den/de som utför observationen som är valfritt att göra)  

mailto:fornamn.efternamn@student.hogskolan.se
mailto:fornamn.efternamn@student.hogskolan.se
mailto:fornamn.efternamn@hogskolan.se
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Tillståndsblankett 

 

 

Förskollärarprogrammet  

(Akademin för utbildning och Ekonomi ) 

Till vårdnadshavare för…………. (barnets namn) 

Vi heter Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn och studerar till förskollärare vid 

högskolan. Vi läser sista terminen och kommer att vara på förskolan och observera 

verksamhetens miljö för att få empirisk data till vårt examensarbete. 

Vårt examensarbete handlar om att vi ska se hur verksamhetens miljö är upplagd. Vi 

kommer därför att observera barnen på verksamheten och se hur materialet är 

tillgängligt för dem. Observationen kommer att ske med videoinspelning. Kommun, 

stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn kan 

förekomma i uppgiften och i observationerna.  

Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till högskolan där det 

kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter förstöras. 

Vi kommer endast att göra inspelningar av de barn vars vårdnadshavare har gett 

tillstånd att delta. 

Vår handledare till examensarbetet är Förnamn Efternamn, e-post: 

fornamn.efternamn@hogskolan.se 

Förnamn Efternamn: fornamn.efternamn@student.hogskolan.se 

Förnamn Efternamn: fornamn.efternamn@student.hogskolan.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

……………………………………. 
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:……………………………………………………………………………………………

……. 

 

 

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i observation där videoupptagning används i 

undervisningssyfte. 

 

Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i observation där videoupptagning 

används i undervisningssyfte. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 

 

 

…………………………………. …………………………………… 
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