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Sammanfattning 

Diskurser om förskolans pedagogiska inomhusmiljö 

- En kvalitativ studie som jämför två förskolors inomhusmiljöer, lärandematerial och barnsyn, 

utifrån Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i förskolans inomhusmiljö, där diskurser konstrueras 

utifrån pedagogers tankar och visioner om den rådande inomhusmiljön, dess lärandematerial 

och barnsyn. Studiens syfte är att jämföra de diskurser om förskolemiljö, lärandematerial och 

barn som framträder i inomhusmiljön på två olika förskolor. Dessa förskolor har två skilda 

pedagogiska inriktningar, Montessoripedagogik respektive Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. Genom intervjuer, observationer och fotografering har vi besvarat studiens 

frågeställningar, som utgörs av vilka diskurser som kan konstrueras i dessa pedagogiska 

verksamheter. Resultatets huvudfokus baseras på att lyfta fram och analysera vilka diskurser 

som konstrueras utifrån hur pedagogerna talar om deras inomhusmiljö. Utifrån dessa urskiljer 

vi likheter och skillnader mellan de deltagande förskolorna i syfte att jämföra hur de 

pedagogiska idéerna och visionerna präglar de olika verksamheterna. Studien bidrar med 

kunskap om hur förskolan, som ska vara likvärdig mellan verksamheter, kan utformas på 

skilda sätt. Detta diskuteras med hjälp av allmänna normer och traditioner som förskolans 

verksamhet utgörs av. Sammanfattningsvis kan studien bidra till att den pedagogiska 

yrkeskompetensen kan utvecklas och att pedagoger i svensk förskola kan inspireras av vår 

studie för att få syn på de diskurser som präglar deras verksamheter. 

 

Nyckelord: diskurser, Montessori, Reggio Emilia, förskola, inomhusmiljö, plats, rum, 

lärandematerial, barnsyn 
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1. Inledning 

I dagens svenska samhälle befinner sig barn i åldern ett till sex år i förskolor landet över, vars 

verksamhetsmiljö ska syfta till att stimulera och utmana deras lek, lärande och utveckling på 

ett kreativt sätt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Pedagoger i förskolan bör således 

beakta att förskolebarnet “ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (SFS 2010:800, s. 

2; Skolverket 2016, s. 4). Oavsett var i Sverige förskoleutbildningen bedrivs ska den vara 

likvärdig mellan förskolor (SFS 2010:800). Trots detta kan förskolans inomhusmiljö variera i 

stor utsträckning, bland annat beroende på vilka pedagogiska idéer och visioner verksamheten 

utgår ifrån. Detta innebär i sin tur att utformningen av förskolans miljö inte blir likvärdig 

mellan verksamheter (Björklid, 2005). Exempelvis har både Montessoripedagogiken och 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi en strävan efter att gynna barns utveckling och lärande, 

men skiljer sig delvis åt då det gäller utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön. Inom 

Montessoripedagogiken ska till exempel miljön formas för att barnen ska kunna pröva sig 

fram genom arbete med praktiskt material, där syftet är att de ska tränas till att bli 

självständiga (Ahlquist, Gustafsson & Gynther, 2011). Miljön inom Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi formas däremot för att utmana barnen i sitt utforskande, där deras 

kompetens värdesätts och lyfts fram (Dahlberg & Åsén, 2011). Olika pedagogiska 

inriktningar har med andra ord skilda tankar och idéer om hur en förskolemiljö ska 

organiseras och användas av barnen som vistas i den. Samtidigt ska alla pedagogiska 

verksamheter sträva efter att utforma en miljö som gynnar det enskilda förskolebarnets 

utveckling och lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) belyser att utformningen av det pedagogiska rummet “säger 

något om vad barn är och bör vara” (s. 51). Det finns även en idé om att förskolans fysiska 

miljö hjälper till att fostra förskolebarnet till en enskild individ, samtidigt som detta barn 

befinner sig i förskolans sociala sammanhang (Eriksson Bergström, 2013). Däremot beskriver 

inte förskolans läroplan hur den fysiska miljön konkret ska utformas, utan endast att 

förskolans miljö ska vara inbjudande, öppen och innehållsrik (Skolverket, 2016). Pia Björklid 

(2005) lyfter dock fram att internationella och nationella studier relaterar kvalitet i förskolans 

barnomsorg till en god fysisk miljö. Denna pedagogiska miljö “ska inspirera barn till olika 

typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande”. (ibid., s. 39). 

Uppdraget att utforma en god lärandemiljö åligger således pedagogerna i förskolan, samtidigt 
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som de ska vara medvetna om att miljöns utformning sänder ut ett budskap om verksamhetens 

pedagogiska idéer och visioner (Eriksson Bergström, 2017). Det skapas även specifika normer 

i relation till utformningen av förskolans fysiska miljö (Eriksson Bergström, 2013). Med 

andra ord skapas olika normer om hur en optimal lärandemiljö kan konstrueras i förskolan, 

vilket pedagoger behöver vara medvetna över. I relation till tankarna bakom 

Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi kan således dessa normer 

konstruera olika diskurser. Genom att analysera hur det talas om en god pedagogisk 

inomhusmiljö, dess material och barnsyn, kan de diskurser som konstrueras synliggöras. 

Intresset att fördjupa oss i de pedagogiska inriktningarna, Montessoripedagogiken respektive 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi, möjliggör att vi å ena sidan kan bidra till utökad 

förståelse för dessa inriktningarna. Å andra sidan menar vi att vi genom denna studie även 

bidrar till att synliggöra vilka diskurser som kan konstrueras i en pedagogisk inomhusmiljö. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra de diskurser om förskolemiljö, lärandematerial och 

barn som framträder i inomhusmiljön på två olika förskolor. Dessa förskolor har två skilda 

pedagogiska inriktningar, Montessoripedagogik respektive Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. Följande frågor kommer att besvaras i denna studie: 

 

 Vilka diskurser konstrueras om en god pedagogisk inomhusmiljö? 

 Vilka diskurser konstrueras om ett effektivt lärandematerial? 

 Vilka diskurser konstrueras om det ideala förskolebarnet? 

1.2 Disposition av studien 

I kapitel 1 har vi presenterat denna studies utgångspunkt genom en problematiserande 

inledning, följt av studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 2 representerar studiens 

bakgrund, där förskolans miljö och Montessoripedagogiken respektive Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi lyfts fram i svensk kontext. I kapitel 3 görs en historisk tillbakablick 

gällande de två pedagogiska inriktningarna. Kapitel 4 omfattar en forskningsöversikt som 

presenterar relevant forskning om pedagogikernas idéer gällande inomhusmiljö, 

lärandematerial och barnsyn. Det avslutande avsnittet i detta kapitel berör tidigare forskning 

om förskolans miljö och plats. I kapitel 5 presenteras studiens metodologi genom avsnitt som 

berör; diskursanalys, datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar, de två förskolorna, 

etiska överväganden, analysförfarande och studiens reliabilitet, validitet och 
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generaliserbarhet. Kapitlet avslutas sedan med en metoddiskussion. Kapitel 6 består av 

resultat och analys av studiens insamlade empiri. I kapitel 7 förs en diskussion om studiens 

resultat gentemot tidigare forskning. Kapitlet avslutas sedan med en summerande slutsats. 

2. Bakgrund 

I en sökning på miljö i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket beskrivs 

substantivet som “yttre förhållanden som påverkar allt liv; omgivning” (Svenska Akademien, 

2015). Förskolans fysiska miljö kan omfatta en specifik plats eller ett rum och påverkas av 

människors sociala samspel, meningsskapande och kulturskapande (Björklid, 2005). På 

liknande sätt påverkar även den fysiska platsen vilken typ av meningsskapande och socialt 

samspel som kan uppstå mellan människor i miljön (De Jong, 2010; Björklid, 2005). 

Pedagogisk miljö kan i förskolan användas som ett samlingsbegrepp för “miljöns fysiska 

utformning, material, samspel mellan barn och vuxen och mellan barnen samt det klimat eller 

den atmosfär som råder i verksamheten” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 89). 

 

I förskolan finns en tradition om hur miljön ska användas och vilka aktiviteter som är avsedda 

att genomföra i den. Det finns föreställningar om vad förskolebarnet ska få tillgång till i 

miljön, samt var i rummet barnet ska vara. Detta är kontextbundet inom förskolan, men styrs 

oftast av en tanke om att följa barnets dagsrytm och egna initiativ (Nordin-Hultman, 2004). 

Förskolans läroplan understryker även att verksamheten “ska erbjuda barnen en i förhållande 

till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö” (Skolverket 2016, s. 7). Miljön 

ska i detta fall erbjuda utrymme för barns fysiska och psykiska utveckling, där den ska vara 

flexibel och anpassningsbar efter barnens behov och intressen för att de ska vara delaktiga i 

sitt eget lärande (Björklid, 2005). Enligt förskolans läroplan är det således arbetslagets 

uppdrag att utforma och samarbeta för att skapa en god miljö som erbjuder barnen möjligheter 

att leka, lära och utvecklas (Skolverket, 2016). 

 

I arbetslagets uppdrag ligger också att ordna miljöerna, tillföra oväntade material och se 

till att barnens intresse tas tillvara, väcks, hålls kvar och utmanas. Hjärnan är formbar och 

kan utvecklas och förändras hela livet. Men den behöver retas, stimuleras och överraskas 

för att förändringsprocesser ska starta. Att det är viktigt att överraska och utmana barns 

lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material beskrivs utförligt inom 

hjärnforskning (Skolverket 2012, s. 68). 
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Det fysiska rummet, eller platsen, är inte förutbestämd i sitt syfte, den skapas genom tolkning 

och förhandlingar. Platsen existerar därför genom barns interaktion med varandra samt genom 

deras individualitet (Halldén, 2007a). Förskolans fysiska utformning och sociala plats kan 

vara avgörande för att barn ska kunna utvecklas och lära sig i samspel med andra (De Jong, 

2010; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Lotta Bjervås (2003) menar samtidigt att hur 

personalen presenterar materialet och skapar rummet är av betydelse för att barnen ska kunna 

utveckla sina kompetenser. Rummen i förskolan speglar pedagogers barnsyn och vilka 

kompetenser de anser att barnen besitter, samt även vilken syn pedagogerna har på lärande 

och kunskap (Bjervås, 2003; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

 

Sammanfattningsvis ska den svenska förskolan utformas för att stödja en pedagogisk 

verksamhet och lokalerna i verksamheten ska vara utformade enligt pedagogikens ändamål 

(De Jong, 2010). Som tidigare nämnts är denna utformning inte likvärdig mellan förskolor, 

vilket kan bero på olika pedagogiska idéer och inriktningar (Björklid, 2005). Björklid (2005) 

belyser även det faktum att pedagogiska och filosofiska tankar skapar en verksamhets 

pedagogiska miljö. I följande avsnitt kommer således en kort tillbakablick att göras för belysa 

Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi i Sverige. 

 

2.1 Inriktningarna i Sverige 

Montessoripedagogiken spreds internationellt i början av 1900-talet och den första 

verksamheten som implementerade pedagogiken i Sverige var en skola i Stockholm 1914 

(Ahlquist, Gustafsson & Gynther, 2011). Innan Montessoriutbildningen kom till Sverige 

fanns dock intresset hos svenska pedagoger att utbilda sig inom pedagogiken, vilket innebar 

att de var tvungna att åka utrikes för att kunna genomföra den. Idag finns däremot 

utbildningen på svenska universitet, högskolor och inom privata koncerner, vilket möjliggör 

att fler människor kan utbilda sig till montessoripedagoger (Signert, 1999/2000). Enligt 

Svenska Montessoriförbundet (u.å.) behöver en auktoriserad montessoriförskollärare ha en 

montessoriutbildning och en pedagogisk högskoleexamen i grunden för att kunna få en 

nationell Montessorispecialistexamen, NAMEX. Vidare beskrivs det på webbsidan 

Montessori (2018) att det finns cirka 600 förskolor och skolor i Sverige som idag arbetar 
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utefter montessoripedagogiken, varav ungefär hälften av dessa är medlemmar i Svenska 

Montessoriförbundet.  

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi fick sitt stora genomslag i Sverige under 1980-talet, då 

förskollärare genomförde studiebesök i Italien (Richter, 2011a, april). Grundaren bakom 

Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, har valt att inte skriva ned hur pedagoger ska implementera 

de filosofiska tankarna i praktiken. Däremot har studiebesöken i Italien möjliggjort att 

inspirationen kunnat förflyttas till Sverige (Richter, 2011b, april). Idag finns flertalet 

utbildningar och program i Sverige för förskolans pedagoger, vilka består av kurser och 

föreläsningar (Reggio Emilia Institutet, u.å.). Dessa uppdragsutbildningar anordnas av Reggio 

Emilia institutet där en skräddarsydd  utbildning erbjuds till skolor, förskolor, stadsdelar eller 

hela kommuner. Därigenom ges kurser, pedagogisk handledning, föreläsningar och 

processledning för de som är intresserade av fortbildning. Det arrangeras även 

veckoseminarium i Italien en gång per år genom institutionen, i staden Reggio Emilia, vilka 

görs i syfte att få fördjupade kunskaper och en helhetsbild av den pedagogiska filosofins 

ursprung (ibid.). Då denna inriktning är en filosofi att inspireras av på olika sätt mer än en 

regelrätt pedagogik, är det svårt att få ett grepp om antalet svenska förskolor som  till fullo 

använder sig av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Däremot kan vi konstatera att många 

förskolor i dagens samhälle inspireras på olika sätt av den. 

3. Historisk tillbakablick 

I relation till ovanstående avsnitt och studiens syfte och frågeställningar, är det av relevans att 

fördjupa sig i de pedagogiska utgångspunkterna inom Montessoripedagogiken och Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi, vilket kommande två avsnitt behandlar. 

3.1 Montessoripedagogiken - Världen börjar med barnet 

Maria Montessori (1870-1952) var den första kvinnliga läkaren i Italien, som idag kommit att 

klassas som en av världens mest berömda förskolepedagoger. I början av 1900-talet 

utformade hon Montessoripedagogiken, vars syfte var att “få världen att förstå vilka enorma 

möjligheter barnet har” (Vallberg Roth & Månsson 2010, s. 241). Detta brinnande intresse 

grundades i hennes tanke om att barnet redan från födseln ska lära sig att fungera i ett 

samhälle tillsammans med andra människor (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

1997; Tebano Ahlquist, 2012). Vidare förespråkade Montessori alla organismers intelligens, 
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vilket enligt henne innebar att barnet från födseln skulle ses som god och begåvad (Signert, 

2012). Casa dei Bambini var det första daghemmet i Italien där Montessoris pedagogik 

implementerades 1907. Här testades hennes metoder och idéer på normalbegåvade barn 

mellan tre och sju års ålder. Innan detta hade hennes pedagogik endast undersökts i relation 

till barn med olika funktionsnedsättningar (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997; 

Signert, 2012; Gynther, 2016).   

 

Montessoris främsta intresse inom pedagogiken grundades på praktisk undervisning, där hon 

genom observationer av barn kunde se deras intelligens och förmågor (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds, 1997). Genom dessa kunde hon sedan konstatera att barn lär genom olika 

utvecklingsstadier, vilket innebär att de utvecklas genom upprepade handlingar (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015; Signert, 2012). Hon menade att barnen på så sätt skulle ges frihet att 

arbeta och utvecklas i en miljö anpassad för dem, där lärarens roll är att observera barnens 

handlingar och handleda dem vid behov (Gynther, 2016; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). Läraren bör därför inta en passiv roll gentemot barnen för att de ska utvecklas på bästa 

sätt (Montessori, 1998).  

I montessorimiljön finns därför frihet att välja vad man vill arbeta med, frihet att välja var 

man vill arbeta någonstans, frihet att arbeta själständigt eller tillsammans med andra och 

frihet att arbeta under sammanhållen tid. Den frihet som montessorimiljön erbjuder 

barnen ramas samtidigt in genom en tydlig struktur i miljöns utformning (Gynther 2016, 

s. 12).  

 

Grundtankarna inom Montessoripedagogiken är att följa barnet i sin utveckling. Barnet anses 

även utvecklas bäst i frihet och kan genom träning utveckla sin självständighet (Signert, 

2012). Däremot ansågs denna frihet begränsas av vissa ramar (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds, 1997; Signert, 2012). Tanken var att det enskilda barnet genom dessa 

ramar skulle utveckla självdisciplin i en miljö som förberetts av lärarna. Detta i syfte att 

möjliggöra barnets självständiga arbete, där det i frihet kan arbeta koncentrerat på olika sätt 

och med olika material (Signert, 2012). 
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3.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi - Barnen med de hundra språken 

Loris Malaguzzi (1920-1994) arbetade som psykolog och förskollärare, som efter andra 

världskriget med entusiasm hjälpte till att bygga upp kommunala förskolor i den italienska 

staden Reggio Emilia (Vallberg Roth & Månsson, 2010). Han anses vara den främsta 

grundaren bakom Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som utvecklades under mitten av 

1940-talet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Syftet med denna pedagogik var att utveckla 

en tro om att människan är intelligent, rik och kompetent redan från födseln (Vallberg Roth & 

Månsson, 2010; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Malaguzzi utvecklade en kompetens att 

dokumentera barns skapande, vilket resulterade i att han lyfte fram att idén om att barn kan 

uttrycka sig på många olika sätt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Genom 

en dikt framförde Malaguzzi detta budskap, vilken titulerades ‘de hundra språken’ 

(Hamerslag, 2013). Dessa hundra språk är således olika uttryckssätt som kan användas av 

barnen för att kommunicera med omvärlden. Olika språk går in i varandra, samt kan höra ihop 

genom att barnet får möjlighet att öva sig på de olika språken (Lindgren, 2015). 

 

Lärande inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi konstrueras av tre pedagoger; den vuxna, 

barnen och miljön (Strong-Wilson & Ellis, 2007). Dessa tre pedagoger ska tillsammans skapa 

mening, där en slags lyssnandets pedagogik ska främja lärandet (Hamerslag, 2013). Detta 

konstruerar således tankar om att barn och pedagoger ska lyssna på varandra och bli lyssnade 

till, vilket genererar ett erkännande av olika åsikter och perspektiv (Lindgren, 2015; 

Hamerslag, 2013).  

 

Det handlar här om att skapa förutsättningar för lärande genom att arrangera sammanhang 

och miljöer, där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där kunskap ses som en 

process snarare än en produkt. Detta förutsätter tillskapandet av meningsbärande 

sammanhang och en miljö och organisation som kan stödja barnens, men även 

pedagogernas, utforskande, lärande och delaktighet (Dahlberg & Åsén 2011, s. 252). 

 

Inom filosofin används dokumentation, skapande och observation som redskap för att 

synliggöra människans möjligheter (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Dokumentation 

inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi fungerar som ett redskap för att synliggöra barns 

lärande. Tanken är att detta lärande ska utveckla barnens ansvarstagande och självförtroende 

(Pramling & Pramling Samuelsson, 2017). Förskolebarnen anses även vara aktiva och 
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kompetenta i den utsträckning att de i en gemenskap konstruerar kunskap, och på så sätt även 

bidrar till att konstruera en kultur och ett samhälle (Lindgren, 2015). Pedagogens roll i 

verksamheten är att vara medforskande tillsammans med barnen, där de ständigt strävar efter 

att lyfta barnens reflektioner för deras fortsatta lärande (Hamerslag, 2013). 



9 

 

4. Forskningsöversikt 

Vårt intresseområde som är att studera inomhusmiljöer i relation till olika pedagogiska 

inriktningar är ett relativt nytt forskningsfält där mestadels grundforskning har genomförts. 

Detta innebär att forskningen inte har problematiseras i större utsträckning. I och med detta 

består den mestadels av okritiska texter som fokuserar på att beskriva de idéburna 

pedagogikerna och deras praktik. Då vår studie syftar till att jämföra två förskolors 

inomhusmiljöer, som utgår från Montessoripedagogiken respektive inspireras av Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi, fungerar dessa deskriptiva texter på ett fördelaktigt sätt. Det har 

även funnits begränsat med svensk forskning tillgänglig i den utsträckning vi hoppats på, 

vilket har inneburit att vi fått använda oss mer av internationell forskning. Däremot 

framställer vi den internationella forskning på ett sätt som gör den relevant utifrån den 

svenska förskolans kontext. 

 

Den vetenskapliga forskning som presenteras i detta kapitel baseras på ett urval där sökningar 

har genomförts i olika omgångar. Den främsta databasen som använts är ERIC (Ebsco), samt 

tidskrifterna Early Childhood Education Journal, Journal of Montessori Research och 

European Early Childhood Education Research Journal. Vi har även använt oss av Libris 

databas då vi sökt svenska avhandlingar. De sökord som använts i olika kombinationer är; 

Reggio Emilia, Montessori, plats (place) och miljö (environment). Vi har även avgränsat våra 

sökningar till att vara vetenskapligt granskade (peer reviewed) och kopplade till early 

childhood education, samt forskning som sträcker sig mellan 2007 och 2017. 

 

Den tidigare forskningen kommer att presenteras i innehållsrelaterade rubriker, som mestadels 

baseras på vetenskaplig forskning. Vi har i mindre grad använt oss av allmän kurslitteratur, 

antologier och handböcker. Strukturen i detta kapitel baseras även på ett sätt som delar upp 

Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi, för att tydliggöra vardera 

inriktnings grundläggande tankar och idéer. Vidare delas den in i områden som berör 

pedagogisk inomhusmiljö, lärandematerial och barnsyn. I dessa tre inledande avsnitt kommer 

även den pedagogiska kompetensen att synliggöras i relation till respektive pedagogisk 

inriktning. I det fjärde och avslutande avsnittet kommer vi även att lyfta fram relevant 

forskning som generellt belyser förskolans miljö och plats. Denna forskning består således av 
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kritiska texter som problematiserar förskolan som plats, vilken barnsyn denna plats präglas av 

och vilket lärande som eftersträvas där. 

4.1 Två skilda idéburna pedagogiker 

4.1.1 Montessoripedagogiken 

En strävan inom Montessoripedagogiken är att förskolan ska ge barnen en bild av det verkliga 

livet. Tanken är att barnen ska få pröva sig fram genom olika övningar och med skilda 

material som erbjuds i förskolan, vilka har fokus på barnens självständighetsträning (Ahlquist 

et al., 2011). Dessa självständiga aktiviteter kan genomföras i en lugn miljö där barnen är fria 

i den mån att de inte begränsar någon annan individs aktivitet eller blir begränsade av något 

annat barn (Montessori, 1976/1991). Maria Montessori delade även in undervisningen i tre 

delar, vilka var att skapa ett intresse hos barnet, ge det tid att arbeta och att göra barnet 

medveten över sin utveckling och sitt lärande (Signert, 2000). Vidare kan miljön enligt 

Montessori bidra till ett utforskande barn, där materialet ska tilltala barnet och locka det till att 

utföra olika aktiviteter (Ahlquist, Gustafsson & Gynther, 2011). Detta innebar att materialet 

alltid skulle vara tilltalande för barnet och fullständigt för att barnet direkt skulle vilja och 

kunna använda de rena och vackra artefakterna (Montessori, 1998). Vidare framställde Maria 

Montessori (1949/1987) barnet som kreativt, där varje enskild individ ska få bästa möjlighet 

att utvecklas. Montessorilärarens uppgift gentemot barnet framställde hon som följer: 

 

Vårt arbete som vuxna består inte i att undervisa, utan i att hjälpa barnet i dess utveckling. 

Så fantastiskt det vore om vi genom att vara beredda, genom att behandla barnet 

förnuftigt och ha förståelse för dess grundläggande behov, kunde förlänga den period då 

barnet har kvar sin förmåga att absorbera! (Montessori 1949/1987, s. 36). 

 

En grundtanke inom pedagogiken är alltså att barnet ska ges ansvar att arbeta självständigt 

medan läraren befinner sig i bakgrunden, vilket ska syfta till att ett lugn kan skapas i 

förskolan. Barnen ska själva välja vilken aktivitet de vill arbeta med och ska under tiden för 

detta arbete inte bli styrda eller störda av pedagoger eller av andra barn (Tebano Ahlquist, 

2012). På grund av detta ska Montessoripedagogikens verksamhet vara “organiserad så att 

tvingande avbrott i form av schemalagda ämnesbyten är så få som möjligt” (Gynther 2016, s. 

13). Pedagogernas roll i en sådan miljö blir således att stödja barnet i att utveckla sig självt, 

där de genom observationer av barnets utveckling kan handleda denne till fortsatt 
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kunskapsutveckling. Detta kan beskrivas genom det centrala mottot; ‘Hjälp mig att hjälpa mig 

själv’ (Signert, 2012). Miljön inom Montessoripedagogiken syftar alltså till att möjliggöra 

barnets moraliska och fysiska utveckling (Gustafsson, 2017). 

4.1.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Inom denna pedagogiska filosofi ses miljön som den tredje pedagogen, där barnen ska ges 

möjligheter till lärande genom att tänka, känna och aktivt utforska miljön (Dahlberg & Åsén, 

2011). Vidare har materialet i miljön potential att bidra till ett lärande hos barnen då de i 

interaktion med varandra och med materialet kan utveckla sitt tänkande och meningsskapande 

(Lindgren, 2015). En grundtanke inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är att 

pedagogerna på ett medforskande och nyfiket sätt ska utforska omvärlden tillsammans med 

barnen (Dahlberg & Åsén, 2011). Därför kan alla barn inom denna pedagogiska filosofi 

betraktas som rika och där deras olika kompetenser ska tas på allvar (Moss, 2016). Loris 

Malaguzzi beskrev hur denna barnsyn borde införas i den pedagogiska verksamheten genom 

sin dikt om barnets hundra språk: 

 

Ett barn har hundra språk 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar oss att tänka utan kropp  

och handla utan huvud. 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin,  

vetenskapen och fantasteriet, 

det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser. 

(Dahlberg & Åsén 2011, s. 239; Moss 2016, s. 171). 

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi utgörs inte av att vara en plats där kunskap överförs från 

pedagog till barn, utan framställer barnet som skapare av både kunskap och kultur (Dodd-

Nufrio, 2011). En viktig del i ett sådant förhållningssätt beskrivs vara att ständigt reflektera 

över hur barnen och de miljöer de befinner sig i interagerar med varandra, för att förstå bilden 

av barndomen (Hughes, 2007). Vidare ska pedagogerna inom filosofin skapa en miljö för 
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barnen där pedagogerna i sin tur kan stå tillbaka och ge barnen utrymme att utforska sina 

idéer, som hela tiden ska kunna fördjupas och utvecklas. På så sätt ska miljön vara tillåtande 

och ge barnen energi till att fortsätta leka på ett utforskande sätt (Hamerslag, 2013). Slutligen 

syftar den pedagogiska filosofin till att synliggöra barns kompetens och vilja att lära sig i en 

miljö där de får kommunicera och agera i samspel med andra (Lindgren, 2015). 

4.2 Den pedagogiska inomhusmiljön 

4.2.1 Montessoripedagogiken 

Inom Montessoripedagogiken bör förskolans miljö vara konstruerad så att barnet spontant ska 

lära sig genom den och kunna utveckla kunskaper och intressen på egen hand (McFarland & 

McFarland, 2013). Tanken är att detta kan förverkligas då montessoriläraren har förberett 

miljön och är villig att på ett kreativt sätt kunna möta alla barns behov av en god lärmiljö 

(Christensen, 2016). Den förberedda miljön ska på så sätt kunna locka till aktivitet, där barnet 

ska kunna koncentrera sig och med all sin uppmärksamhet genomföra sitt arbete (Gynther, 

2016). Genom att skapa en lugn miljö är det även tänkt att läraren kan stötta barnet på bästa 

sätt och visa respekt för alla barns utveckling i verksamheten (Christensen, 2016).  

 

En grundidé inom Montessoripedagogiken är att det pedagogiska rummet ska avgränsas med 

hjälp av hyllor och material för att ge olika stora utrymmen, där olika aktiviteter kan 

genomföras. Tanken är att detta rum ska kunna erbjuda barnen möjligheter att kunna arbeta i 

grupp eller enskilt (Gynther, 2016). Maria Montessori hade även en tanke om att kombinera 

ordning med praktiskt arbete, vilket hon menade skulle synliggöras i den förberedda miljön. 

Denna miljö skulle bestå av möbler som anpassats utefter barnens storlek för att markera att 

verksamheten var avsedd för barnen och inte de vuxna (Bone, 2017; Gustafsson, 2017; 

Signert, 2012). Vidare utgör detta en lärmiljö som ska kunna stimulera barnen att självständigt 

kunna flytta på möblerna, samt att även hyllor, krokar och material blir lättillgängliga för dem 

(Gustafsson, 2017; Signert, 2012). Rummet blir på så sätt en läroplats i sig där barnen kan 

hämta och använda materialet på ett fritt sätt. En viktig del inom Montessoripedagogiken är 

däremot att barnen, då de arbetat färdigt med ett material, ska ställa tillbaka det på dess rätta 

plats. Syftet med detta är att det ska vara ordning och reda i verksamheten och att miljö ska 

vara och förbli attraktiv för barnen (Bone, 2017; Signert, 2012). Miljön fungerar på så sätt 

som ett verktyg som hjälper barnen att utvecklas och ta till sig kunskaper på olika nivåer 

(Gustafsson, 2017). 
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4.2.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Inom denna pedagogiska filosofi betraktas förskolan vara en plats som gynnar barn i sitt 

kulturskapande (Giudici & Cagliari, 2017; New, 2007). I samspel med andra barn kan denna 

plats möjliggöra att barnen utvecklar ett gemensamt lärande och en tillhörighet genom deras 

personliga erfarenheter (McNally & Slutsky, 2017; Hughes, 2007). Strävan efter att miljön 

ska vara inbjudande och tilltalande för alla som träder in i den är grundläggande inom Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi. Tanken bakom detta är att miljön ska uppmuntra barnen att 

stanna upp och bli en del av den (New, 2007; McNally & Slutsky, 2017; Strong-Wilson & 

Ellis 2007). På så sätt kan även miljön tillfredsställa barnens estetiska, intellektuella och 

relationella behov (New, 2007). Tanken är även att miljön ska bestå av noggranna och 

personligt utformade utrymmen, som i sin tur ska baseras på en tanke om att locka barnen till 

att utforska miljön. Pedagogen ska inom denna pedagogiska filosofi utforma en omsorgsfull 

och unik miljö som i detalj har ett genomtänkt syfte (McNally & Slutsky, 2017). Till sin hjälp 

kan pedagogen få stöd av en ateljerista, vars arbetsuppgift är att visa hur miljön kan byggas 

upp för att öka barnens potential att kunna kommunicera och bli mer kreativa i verksamheten 

(New, 2007).  

 

Miljön i sig kan, som tidigare nämnts, benämnas som den tredje pedagogen inom Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi. Tanken är att miljön genom dess uttänkta utformning kan stödja 

och stimulera barnens lärande, delaktighet och meningsskapande (Hamerslag, 2013; 

Lindgren, 2015; New, 2007). Miljön kan därför ses som en pedagog som bidrar till barnens 

utveckling och kan vara mer än vad som bara uppfattas med blotta ögat. Grundidén är även att 

miljön ska erbjuda aktiviteter och uppmuntra barnen till att utforska fritt (Strong-Wilson & 

Ellis, 2007). Detta utforskande dokumenteras vanligtvis, vilket omfattar att barnens alster, 

foton, eller texter exponeras på väggarna. Tanken är att det på så sätt skapas möjligheter för 

barnen att reflektera och kommunicera, själva eller tillsammans med andra barn och vuxna, i 

en process (McNally & Slutsky, 2017; Strong-Wilson & Ellis, 2007). 

4.3 Materialet och dess möjligheter till lärande 

4.3.1 Montessoripedagogiken 

Kerstin Signert (2012) har studerat hur sju av Maria Montessoris 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

sinnestränande och självrättande material använts av barn i en svensk förskola. Hon belyser 
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vikten av att barnen använder alla sina sinnen för att kunna bli ett aktivt barn. Däremot menar 

hon att detta endast kan ske i en miljö som är anpassad efter barnen och där riktiga redskap 

finns tillgängliga (ibid.). Montessoris pedagogiska material är i sig specifikt och tanken är att 

det genom sin utformning kan bidra till att utveckla barnets lärprocesser (Gustafsson, 2017). 

Exempelvis består detta klassiska material av, ‘bruna trappan’, ‘röda stavarna’ och ‘rosa 

tornet’, vilka beskrivs av Signert (2012). Dessa material omfattar således tio delar vardera, i 

olika dimensioner i respektive färg och form. Den bruna trappan består av rektangulära 

träblock med olika höjd och bredd, de röda stavarna består av stavar som varierar i längd och 

det rosa tornet består av träkuber som varierar i kantlängd (ibid.).  

 

Montessorimaterialet och övrigt pedagogiskt material ska inom pedagogiken fungera som 

inspirerande i den mån att barnen ska ta eget initiativ till arbete. Detta innebär i sin tur att 

materialet måste vara tilltalande och tillgängligt för barnen (Gynther, 2016). Vidare beskrivs 

både miljön och materialet som varierande inom pedagogiken (Gustafsson, 2017). Ett sätt att 

möjliggöra detta är att strukturera upp materialet inom olika ämnesområden, där det dessutom 

är synligt för barnen och ska locka dem till aktivitet i verksamheten (Gynther, 2016). När 

barnen sedan valt en enskild aktivitet ska de förflytta materialet till en matta eller ett bord för 

fortsatt arbete. Denna förflyttning kan möjliggöra att barnens begreppsuppfattning utvecklas 

genom att de med sina sinnen exempelvis får avgöra materialets vikt och utseende (Tebano 

Ahlquist, 2012). Angeline S Lillard och Megan J Heise (2016) drar även slutsatsen att det är 

tydligt att grundidén bakom Montessoripedagogiken är att barn behöver struktur i miljön för 

att kunna skapa ett lugn i sin omvärld. Samtidigt beskriver de däremot att det finns en tanke 

om att materialet behöver begränsas i kvantitet, för att det ska finnas en logik och ett tydligt 

syfte med varje material (ibid.). Sammanfattningsvis belyser Signert (2012) att pedagogikens 

iordningställda miljö, med sitt material, ska ge barnen möjligheter till självutveckling, där 

barnen “kan förbereda och pröva sig för sin roll i världen och lära sig sociala spelregler” (s. 

83). 

4.3.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är det vanligt att arbeta projektinriktat, vars 

innehåll styrs utefter barngruppens intresse. Pedagogerna bedömer utifrån detta på vilka sätt 

projektet kan utvecklas i verksamheten, där de förbereder miljön och dukar upp material för 

barnen. Tanken bakom detta är att pedagogerna ska presentera ett synligt material för barnen, 



15 

 

som dessutom ska leda dem till en specifik aktivitet i verksamheten (Hamerslag, 2013). I en 

kvalitativ fältstudie framhäver även Therese Lindgren (2015) att pedagoger som inspireras av 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi förändrar den pedagogiska miljön utefter reflektioner. 

Dessa reflektioner utgår från vad barnen intresserar sig för i verksamheten, samt vad barnen 

uttrycker och vad de gör i verksamheten. Hon belyser även att reflektionerna i slutändan ska 

leda till meningsskapande aktivitet och lärande hos barnen, där de genom tillgänglighet till 

rikt material ska uppleva med sina sinnen. Exempel på sådant material är lera, färg, vatten och 

sand (ibid.). Inom den pedagogiska filosofin har däremot materialet i sig inte ett färdigt syfte, 

utan förespråkar ett förhållningssätt där barnens fantasi ska styra deras aktiviteter (Strong-

Wilson & Ellis, 2007).  

 

Inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi ska pedagoger sträva efter att göra sig medvetna 

över att olika källor genererar lärande, som exempelvis ljud och ljus, där barnen genom olika 

tekniker och medier får utveckla sina sätt att uttrycka sig på (Lindgren, 2015). Ytterligare en 

central del gällande miljön och hur materialet är placerat är att det ska vara tillgängligt och 

locka till utforskande och delaktighet bland barnen. Inom filosofin möjliggörs detta då 

materialet är placerat i barnens höjd (Hamerslag, 2013). Tack vare att rummet är noggrant 

utformat av pedagogerna där barnen kan engagera sig i en lärorik miljö, är tanken att miljön 

och materialet ska fungera som ett extra stöd för pedagogerna (McNally & Slutsky, 2017). 

Medvetenheten bakom miljön och materialets betydelse för barnens lärande är alltså viktigt, 

där materialet i sig har betydelse för barnens meningsskapande. Sammanfattningsvis kan det 

pedagogiska materialet inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi skapa förbindelser mellan 

olika material och kan på så sätt även utveckla barnens utforskande (Lindgren, 2015). 

4.4 Synen på barnet 

4.4.1 Montessoripedagogiken 

Christina Gustafsson (2017) belyser att Maria Montessori hade en grundtanke om att all 

utbildning skulle baseras på respekt för barnet. Detta möjliggjordes genom hennes syn på att 

barnet från födseln är intelligent och god, samt att barnet har “en inre livskraft och en lust att 

lära sig” (Signert 2012, s. 47). Under tiden då Maria Montessoris pedagogik utvecklades ville 

hon även bryta traditionella tankar som fanns om barnet i dess lärandemiljö. Hon ville genom 

detta förhindra att barnen blev hämmade i sin fysiska och psykiska utveckling genom att 

förändra barnens möjligheter att arbeta (Gustafsson, 2017). Montessoris tankar betonar även 
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barnets frihet, både från auktoritära vuxna samt deras frihet i att själva välja material i den 

förberedda miljön (Bone, 2017). Genom att miljön är tydligt strukturerad är även tanken att 

barnen ska ges frihet att välja vad, vart, eller med vem de vill arbeta (Gynther, 2016). Detta 

ska syfta till att öka sannolikheten för att barnen engagerar sig i sitt arbete, vilket i sin tur 

bidrar till att arbetet blir meningsfullt för dem (McFarland & McFarland, 2013).  

 

Inom Montessoripedagogiken finns tankar om att barnens arbete gynnas av att de befinner sig 

i nuet och där de i en lugn miljö får möjlighet att koncentrera sig (Bone, 2008). Denna miljö 

anses kunna uppstå under tystnad, där barnen arbetar på egen hand, andas djupt och lyssnar 

till sitt inre, utan att de blir störda i sitt lärande (McFarland & McFarland, 2013). Vidare 

förespråkar pedagogiken att lärandet börjar redan från födseln då barnet är som mest 

formbara, både intellektuellt och fysiskt. Denna kunskap om barnets utveckling och behov 

kan sedan möjliggöra att pedagoger kan anpassa miljön och arbetet utefter barnens 

utvecklingsnivå. För att lyckas med detta behöver pedagogerna ha ett öppet sinne gällande 

barnens lärande, vilket exempelvis innebär insikt i att vissa barn kan mer än vad de förväntas 

kunna i en viss ålder (Signert, 2012). Tron om det goda barnet kan inom 

Montessoripedagogiken resultera i ett positivt tillväxtmönster hos barnen, samt att de 

utvecklar en god självbild (McFarland & McFarland, 2013). Tanken inom pedagogiken är att 

desto mer självförsörjande ett barn blir i sina fysiska aktiviteter, desto lyckligare blir barnet 

(Bone, 2017). För att barnet ska utveckla denna förmåga krävs däremot ständig reflektion om 

och rekonstruktion av omgivningen (Signert, 2012). 

4.4.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

Lindgren (2015) belyser att Loris Malaguzzi såg barnet som en enskild individ men samtidigt 

som en social varelse. Hon menar att detta kan tolkas som om barnet besitter egna 

kompetenser, men att det är i relationen mellan människor som ett betydande 

meningsskapande kan ske (ibid.). Samtidigt konstruerar dagens samhälle bilder av barn och 

barndom, vilket kan begränsa eller uppmuntra barnens vilja att lära sig (Hughes, 2007). I en 

vetenskaplig artikel framhäver således Shelly McNally och Ruslan Slutsky (2017) bilden av 

barnet och understryker att det ska betraktas med djup respekt, vilket innebär att barnets 

potential och kompetens ska värderas högt i sociala samspel. Syftet med detta förhållningssätt 

utgörs av att barnet ska bli en del av sitt eget lärande och sin fortsatta utveckling, för att i sin 

tur aktivt kunna forma sitt liv (McNally & Slutsky, 2017; Lindgren, 2015). Inom Reggio 
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Emilias pedagogiska filosofi är det däremot inte av vikt att endast fokusera på barnens lärande 

för framtiden, utan även att värdera barnens handlingar och varande i nuet (Dodd-Nufrio, 

2011).  

 

Den pedagogiska filosofin eftersträvar en tanke om att barnen ska vara delaktiga i den 

pedagogiska verksamheten, där lärmiljöerna ska förmedla en känsla av tillgänglighet hos 

barnen (Hamerslag, 2013). På så sätt är tanken även att barnen ses som aktiva deltagare i 

konstruktionen av deras egna lärandet (McNally & Slutsky, 2017). Barnet beskrivs därmed 

inte endast som bräckligt och med behov, utan som en människa som besitter kompetenser att 

utforska och skapa mening i sin omvärld (Lindgren, 2015). Inom filosofin beskrivs det 

kompetenta barnet som i tidig ålder är nyfiken på sin omvärld och besitter oändliga 

inlärningsmöjligheter (Giudici & Cagliari, 2017). En grundtanke är att pedagoger genom 

dokumentation kan synliggöra barnens tankar och hur de lär, vilket sker genom observation 

och reflektion. Vidare kan även barnen dokumentera och reflektera över deras eget deltagande 

och sina egna lärprocesser (New, 2007). I och med detta är även tanken att det kompetenta 

barnet ska utmanas i sitt lärande, då de genom reflektion och dokumentation får möjlighet att 

höras och synas i verksamheten (Lindgren, 2015). 

4.5 Förskolans miljö och plats 

Den svenska förskolan som institution beskrivs vara en plats knuten till sin fysiska och sociala 

kontext. I denna offentliga kontext befinner sig majoriteten av svenska barn då deras 

vårdnadshavare arbetar (Eriksson Bergström, 2013). En plats i förskolan kan uppstå genom att 

barn upplever saker tillsammans med andra och skapar mening, vilket gör platsen både fysisk 

och symbolisk (Halldén, 2007a). På så sätt formar barnen platsen men kan även formas av 

den. Detta genom att de tilldelar platsen mening, samtidigt som platsen i sig inbjuder barnen 

till meningsskapande, vilket gör att platsen hela tiden är föränderlig då barn interagerar med 

den med alla sina sinnen och skapar mening i den på olika sätt (Frödén, 2012). Genom att 

synen på barn har förändrats är barn idag en del i de förändringar som sker i en verksamhet, 

där de kan få möjlighet att vara med och påverka miljön som arrangeras i förskolan (Eriksson 

Bergström, 2017). Sofia Eriksson Bergström (2013) menar att förskoletraditionen idag 

omfattar en tanke om att pedagogerna “strävar efter att utgå från barns intressen när de 

planerar och utformar de fysiska miljöerna” (s. 169).  
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Genom en kvalitativ studie belyser Eriksson Bergström (2013) barns möjlighet att utveckla 

självständighet i förskolans kontext, där hon inspireras av ett etnografiskt angreppssätt. 

Studiens syfte var att få förståelse för hur den fysiska miljön i förskolan formar 

förskolebarnet. Genom sin forskning har hon bidragit till att synliggöra normen om vilket 

förskolebarn som fostras i förskolans verksamhet och hur denna norm ställer sig till normen 

om förskolan som plats och institution. I sitt resultat kunde hon urskilja att ett kollektivt 

förskolebarn kunde fostras utefter hur pedagogerna planerade verksamhetens miljö och hur de 

organiserade aktiviteter och rutiner i verksamheten (ibid.). Eva Gulløv (2013) betonar även att 

det i dagens samhälle är vanligt att barn i förskolan kontrolleras och på så sätt konstrueras och 

formas av samhällets olika diskurser och normer. Däremot finns det en allmän tanke om att 

förskolebarnet ska ses som individer och aktiva medskapare i verksamheten (Eriksson 

Bergström, 2017). Gulløv (2013) problematiserar detta på följande vis:  

 

While an important stated goal of day-care practice is to teach children to make decisions 

for themselves, their choices are restricted by the fact that they cannot place themselves, 

nor do they have any influence on adult ideas of what is a proper childhood. Children are 

controlled and protected, but at the same time regarded as selfmanaging individuals, a 

paradox that points to an unsolved conflict regarding children’s social position (Gulløv 

2013, s. 24). 

 

Eriksson Bergström (2013) framhäver även att förskolans fysiska utformning skapar specifika 

normer om vad barnen i verksamheten inte får göra och får göra, när de får göra något 

respektive inte får göra något, samt vilka som får göra något och vilka som inte får göra 

något. På så sätt konstaterar hon även att barngruppen i förskolan oftast struktureras och 

organiseras utefter hur den fysiska miljön används. Hon konstaterar även att pedagogerna på 

de studerade avdelningarna till stor del fokuserade på ordning och struktur i verksamheten, 

vilket inkluderar både barnen och den fysiska miljön. På så sätt belyser hon att barnen 

begränsas utifrån hur de pedagogiska miljöerna planerades (ibid.). Nordin-Hultman (2004) 

framhäver även att det finns en tradition i förskolan att barn är olika och på så sätt är i behov 

av att miljön är utformad på ett varierande sätt. Däremot problematiserar hon att förskolans 

rum inte alltid är utformade efter barnens olikheter, vilket kan leda till att alla barns behov 

inte blir tillgodosedda (ibid.). 
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Nordin-Hultman (2004) har genom observationer på sju svenska och fem engelska förskolor 

undersökt pedagogiska miljöer. Hennes studie utgörs av att observera det pedagogiska 

materialet i verksamheterna, strukturen i de pedagogiska rummen och hur verksamheternas 

dagsprogram har strukturerats. En utgångspunkt i studien menar hon är att identifiera de 

pedagogiska traditioner som förskolan är uppbyggd på: 

 

För att förstå - och eventuellt förändra - de pedagogiska miljöer som erbjuds barnen, så 

behöver man också förstå de dominerande diskurser och tankesätt som materialiseras i 

miljöerna och som ger dem mening (ibid., s. 110).  

 

Nordin-Hultman (2004) beskriver således att begreppet utveckling växt sig starkt inom 

förskolans kontext och syftar till att barnen ska göra framsteg i det egna lärandet. I och med 

detta menar hon att fokus ligger på att barnen i förskolan ska utvecklas till kompetenta barn. 

Däremot har hon genom sin studie märkt att pedagoger oftare letar efter barns brister och fel, i 

hopp om att kunna utveckla det barnen visar svaghet i eller inte är kapabel till att klara av. 

Hon problematiserar detta och menar att pedagoger istället borde fokusera på att lyfta 

händelser där barnen visar på sin kompetens (ibid.). Samtidigt menar Gunilla Halldén (2007b) 

att förskolan måste vara en plats där barnet får vara i nuet, utan att ständigt betraktas som 

någon som är på väg framåt i sin utveckling. 

 

Avslutningsvis är den forskning som presenteras i detta kapitel (kapitel 4) av relevans för att 

kunna förstå vår studie. Å ena sidan fungerar forskningen som ett sätt att förklara och 

beskriva Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Å andra sidan fungerar forskningen som ett sätt att synliggöra 

rådande dominanta normer om förskolans inomhusmiljö, lärandematerial och barnsyn i 

allmänhet, för att sedan diskutera dessa i relation till studiens resultat. På så sätt bidrar vi till 

att göra något ytterligare än att endast beskriva de pedagogiska inriktningarna. Genom vårt 

resultat kan vi urskilja och analysera hur pedagoger på två olika förskolor talar om sin 

inomhusmiljö, vilket bidrar till att utvidga den forskning som presenteras i detta kapitel.  
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5. Metodologi 

5.1 Diskursanalys 

I denna studie har vi valt att använda diskursanalys som ett analysverktyg, det vill säga att ett 

specifikt förhållningssätt genomsyrar vår text. För att få förståelse för diskursanalys, som 

analyserar diskursiva mönster, behöver vi först belysa begreppet diskurs (Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999/2000). Vi har valt att definiera begreppet diskurs som: ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (ibid., s. 7). Däremot definieras ofta 

begreppet som en möjlighet att lyfta samhällets rådande maktrelationer, där diskursen bidrar 

till att upprätthålla eller förändra vissa maktordningar (Brinkkjær & Høyen, 2013; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999/2000). På så sätt kan normer synliggöras i samhället (Brinkkjær & 

Høyen, 2013). Vi använde dock diskursanalys som ett verktyg för att synliggöra rådande 

dominanta normer i förskolans kontext, utan att förhålla oss till den maktordning som de ingår 

i. Här inspirerades vi av Torbjörn Forkby (2017) som menar att ambitionen med en 

diskursanalys är att “lyfta fram alternativa sätt att beskriva och förstå, inte att presentera en 

‘sannare’ sanning eller ‘verkligare’ verklighet” (s. 95).  

 

Den diskursanalys som vi genomför i vår studie består av att analysera hur inomhusmiljön 

kan konstrueras i förskolan, i relation till hur pedagoger talar om den. Genom vår insamlade 

empiri har vi urskiljt rådande dominanta diskurser om en god pedagogisk inomhusmiljö, ett 

effektivt lärandematerial och ett idealt förskolebarn inom förskolans kontext. Dessa diskurser 

står i ständig relation till varandra och där betydelsen av en diskurs konstruerar en annan. 

Exempelvis menar vi att diskursen om ett idealt förskolebarn även skapar en diskurs om en 

god pedagogisk inomhusmiljö som ska leva upp till detta barn. Att urskilja diskurser innebär 

även att synliggöra olika förhållningssätt. I vårt fall har bearbetning av vår empiri hjälpt oss 

att synliggöra olika diskurser för att kunna jämföra två förskolors inomhusmiljöer. Som 

tidigare nämnts utgår dessa förskolor från Montessoripedagogiken respektive Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Genom att använda diskurser som verktyg har vi även lyft fram likheter 

och skillnader mellan dessa pedagogiska inriktningarna, utan att på något sätt värdera den ena 

inriktningen högre än den andra. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Vårt huvudsakliga sätt att samla in empiri i denna studie har skett genom intervjuer med 

pedagoger, för att kunna ta del av deras fördjupande resonemang om ett specifikt rum i 
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förskolans inomhusmiljö. En kvalitativ intervju som metod kan utveckla förståelse för hur 

människor uppfattar och ser på världen och hur man kan skapa mening utifrån detta (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vidare har vi använt oss av observationer och fotografier för att 

komplettera intervjuerna. Detta har genomförts för att få en övergripande bild av förskolornas 

inomhusmiljöer och ett förstärkt resultat av vår insamlade empiri. I och med detta har vi 

använt oss av triangulering, ett sätt att göra vår studie mer tillförlitlig (Bryman, 2011). I 

relation till vår studie har trianguleringen till viss del hjälp oss att säkerhetsställa det 

pedagogerna berättade till det vi observerat och fotograferat i deras inomhusmiljöer. Detta 

gäller exempelvis berättelser om hur rummet är uppbyggt och vilket material som finns 

synligt i verksamheternas inomhusmiljöer. 

5.2.1 Intervju 

I genomförandet av en kvalitativ intervju sker en växelverkan mellan intervjupersonen och 

intervjuaren där tolkningar bekräftas som riktiga eller inte (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan 

intervjuerna genomfördes förberedde vi ett antal öppna, men till viss del riktade frågor (se 

Bilaga 2). Dessa frågor var formulerade på ett sätt som möjliggjorde att de intervjuade 

pedagogerna skulle få möjlighet att utveckla sina svar. På så sätt kunde även vi som 

intervjuare få möjlighet att ställa eventuella följdfrågor gällande sådant vi fann intressant för 

vår studie. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer, vilket kan möjliggöra att ett 

flexibelt förhållningssätt genomsyrar intervjuerna. För vår del har vi inspirerats av Bryman 

(2011), som menar att de som intervjuar ska vara följsamma gentemot den intervjuade som 

dessutom ska möjliggöra att den intervjuade “har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt” (s. 415). Detta ansåg vi var speciellt viktigt då vi var två stycken som intervjuade varje 

enskild pedagog. Vi har även valt att skicka ut intervjufrågorna via e-post till respektive 

förskola. Detta gjordes fem dagar innan intervjutillfällena, för att deltagarna skulle få 

möjlighet att reflektera och fundera över frågorna innan intervjun, samt i hopp om att kunna 

få så utförliga svar som möjligt. Att vi skickade ut våra intervjufrågor i förväg kan även ha 

bidragit till att motverka eventuella maktförhållanden. Detta möjliggjorde även att 

pedagogerna kunde förbereda sig inför intervjuerna och kan ha bidragit till att de inte känt sig 

pressade under genomförandet. 

 

Sammanlagt har fyra stycken utbildade pedagoger intervjuats enskilt där de fått besvara 

samma grundläggande intervjufrågor. Alla intervjuer har spelats in för att sedan transkriberas. 
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Däremot varade intervjuerna olika länge, där de var mellan 37 och 71 minuter långa. Vår 

insamlade empiri gällande intervjuerna består således av sammanlagt 210 minuters inspelat 

material. Då vi spelade in intervjuerna i sin helhet använde vi oss av två stycken 

mobiltelefoner. Detta för att försäkra oss om att hela intervjun skulle finnas inspelad om något 

skulle tekniskt fel skulle uppstå. Inspelningarna i sig har även underlättat arbetet med att 

transkribera intervjuerna. Det inspelade materialet och transkriberingarna kommer att behållas 

i sin helhet tills denna studie har blivit bedömd. Därefter kommer materialet att raderas i syfte 

att inte sprida uppgifterna vidare.  

 

Sammanfattningsvis genomfördes intervjuerna i en lugn och avskild miljö där vi som 

intervjuare försökte förmedla en avslappnad och trygg stämning. Bryman (2011) menar att 

man behöver skapa en tillitsfull relation till intervjupersonen, så denne är villig att genomföra 

hela intervjun. Under intervjuerna försökte vi även inta en lyssnande roll gentemot den som 

intervjuades. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) beskriver nämligen att intervjuare 

kan nyttja tystnad som uppstår under intervjun i syfte att få den intervjuade att utveckla sina 

tankar. Intervju som metod har varit fördelaktigt i vår studie eftersom vi strävat efter att nå 

pedagogers djupgående tankar och idéer om deras pedagogiska inomhusmiljö. I relation till 

vårt syfte och våra frågeställningar menar vi även att intervjuerna bidrar till att synliggöra hur 

den pedagogiska miljön, lärandematerialet och barnsyn kan prägla förskolans verksamhet i 

praktiken.  

5.2.2 Observation och fotografering 

Fotografering och observation av inomhusmiljön på de berörda förskolorna genomfördes i 

anslutning till intervjuerna. Sammanlagt spenderade vi tre timmar åt att fotografera och 

observera de fyra rummen i inomhusmiljöerna. Själva observationerna genomfördes i syfte att 

få en helhetsbild och känsla av de valda rummen, samt för att känna av rummens rymd. Under 

observationerna bekantade vi oss med inomhusmiljön och utforskade den i lugn och ro. Vi 

observerade vilket material som fanns tillgängligt och hur rummet var utformat. Vi kände på 

materialet och skapade oss egna uppfattningar av vad inomhusmiljön kunde bidra med i den 

pedagogiska verksamheten.  

Fotograferingen genomfördes av två anledningar. Dels fungerade bilderna som underlag för 

intervjuerna och dels som ett sätt för att vi själva skulle minnas vad vi upplevt och kunna 

återkomma till miljöerna visuellt under studiens process. Bryman (2011) beskriver även att 
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fotografier i kvalitativa intervjuer fungerar som en möjlighet att minnas och lägga grunden för 

att ytterligare frågor kan uppstå. Då fotografierna användes under intervjuerna var detta 

utifrån en tanke om att kunna få fördjupade svar, reflektioner och förklaringar från de 

intervjuade pedagogerna. Bilderna visades för den intervjuade som sedan hade möjlighet att 

kommentera bilden och förklara eventuella tankar bakom miljön eller materialet som bilden 

representerade. Sammanlagt togs 203 bilder av avdelningarnas inomhusmiljöer och det 

material som var synligt i dem. Då denna studie har blivit bedömd kommer således alla bilder 

att raderas i syfte att inte sprida dem vidare.  

Att observera och fotografera respektive verksamhet i vår studie anser vi är fördelaktigt för att 

stärka studiens reliabilitet och validitet. Detta har exempelvis inneburit att vi kunnat 

kontrollera det pedagogerna talar om till det vi observerat och fotograferat. Dessa metoder är 

även fördelaktiga för att vi ska få en bredare förståelse av verksamheternas inomhusmiljöer än 

vad vi hade kunnat få genom att enbart använda oss av intervju som metod.  

5.3 Urval och avgränsningar 

Som tidigare nämnts har vi i denna studie valt att studera förskolans inomhusmiljö utifrån 

Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta har begränsat vårt 

urval då förskolor i Sverige i mindre utsträckning arbetar utefter dessa inriktningar. Studien 

inleddes däremot med att ett målstyrt urval genomfördes, där fem förskoleområden i mellersta 

Sverige tillfrågades om deltagande. I och med detta kontaktades sammanlagt fem 

förskolechefer, via e-post, i områden där inriktningarna används i praktiken (se Bilaga 1). Vi 

fick snabb återkoppling från en av förskolecheferna som framförde förskolans intresse i att 

delta i vår studie. Vi skickade därefter ut en påminnelse till resterande förskolechefer och fick 

på så sätt även kontakt med ytterligare en förskola som visade intresse i att delta. I och med 

detta hade vi fått kontakt med en förskola med inriktning på Montessoripedagogik och en 

förskola med inriktning Reggio Emilias pedagogiska filosofi.  

 

Något vi vill lyfta fram är de avgränsningar som gjorts i denna studie. Dels har vi valt att 

fokusera på förskolans inomhusmiljö, där ett rum i verksamheterna har valts ut. Vårt 

önskemål var därför att intervjupersonerna skulle välja ut ett rum i verksamheten som 

representerade deras pedagogik. Vår tanke bakom detta var att inomhusmiljön i sig erbjuder 

en avgränsad yta där inredningen och material finns representerat. Alltså har vi inte valt att 

studera förskolan som helhet, utan begränsat oss till ett utvalt område där barn och pedagoger 
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dagligen vistas. Vidare är vårt syfte att fördjupa oss i och jämföra två inomhusmiljöer, inte att 

på något sätt kritiskt granska eller värdera pedagogikerna eller miljöerna. Ytterligare en 

avgränsning som gjorts är vi valt att tillämpa metoder som har lett till att en viss typ av 

resultat kan uppnås. Detta har inneburit att vi har fokuserat på att lyfta fram bilder och 

berättelser av hur inomhusmiljön kan användas i pedagogiska verksamheter. Vår prioritering i 

denna studie har alltså inte varit att lyfta fram hur den konkret används av barnen i 

verksamheten. Istället har vi fokuserat på att urskilja hur pedagogerna talar om deras 

inomhusmiljö och vilka diskurser som konstrueras genom detta tal. 

5.4 De två förskolorna 

I detta avsnitt kommer de förskolor som studerats att beskrivas för att läsaren ska få en 

övergripande bild av dem. I och med detta kommer även en kort presentation av det utvalda 

rummet i inomhusmiljöerna på förskolorna att beskrivas i syfte att få en inre bild av 

verksamheternas interiör och materiella artefakter. 

5.4.1 Förskolan Montessori 

Förskolan består av två avdelningar som utgår från Montessoripedagogiken, där personalen 

arbetar över avdelningarna. Sammanlagt arbetar sex pedagoger på förskolan, varav en arbetar 

heltid. På avdelningen Tallen vistas sju barn i åldern ett till tre år, medan det på avdelningen 

Granen vistas 18 barn mellan åldrarna tre till sex år. De pedagoger som intervjuades på 

förskolan har vi tilldelat fingerade namn; Lena och Mona. I det följande kommer de två 

avdelningarna att beskrivas mer ingående var för sig.  

 

Avdelningen Tallen: Det utvalda rummet på avdelningen är ett stort och öppet rum, som 

avgränsas med olika bord, stolar och hyllor i barnens höjd. Detta möjliggör att det stora 

rummet indelas i olika små arbetsplatser, där barnen kunde genomföra olika aktiviteter. 

Materialet i rummet var strukturerat och bestod bland annat av ett dockskåp, pussel, bilar, 

flygplan, en trappa, en docksäng och en spis, samt staflin. Exempelvis möjliggjorde trappan i 

rummet en aktivitet där barnen kunde gå upp och ner för den för att träna sin motorik.  

 

Avdelningen Granen: Det utvalda rummet på avdelningen är ett stort och öppet rum, som 

avgränsas med olika bord, stolar och hyllor i barnens höjd. Detta möjliggör att det stora 

rummet blir indelat i olika små arbetsplatser, där barnen kunde genomföra olika aktiviteter. 

Materialet i rummet var placerat i olika ämnesområden och det fanns en struktur på vart allt 
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var placerat. Några av de aktiviteter som kunde genomföras med det synliga materialet var att 

koka makaroner, odla växter, hänga tvätt, öva sina matematiska och språkliga förmågor, träna 

sina sinnen, experimentera med ljus och pressa sin egen apelsinjuice. 

5.4.2 Förskolan Reggio Emilia 

Förskolan består av tre avdelningar som inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. På 

avdelningen Blomman arbetar fyra pedagoger där 19 barn vistas i åldern två till fyra år, 

medan det på avdelningen Knoppen vistas 22 barn mellan åldrarna fyra till sex år, där tre 

pedagoger arbetar. De pedagoger som intervjuades har vi tilldelat fingerade namn; Sofia och 

Klara. I det följande kommer de två avdelningarna att beskrivas mer ingående var för sig.  

 

Avdelningen Blomman: Det utvalda rummet på avdelningen är ett stort och öppet rum, som 

avgränsas med olika bord, stolar och hyllor i barnens höjd. Detta möjliggör att det stora 

rummet blir indelat i olika små stationer med olika typer av material, exempelvis återbruks- 

och naturmaterial. I rummet finns möjlighet till olika aktiviteter, som exempelvis att 

konstruera olika byggen, leka med ett dockhus, rita vid ett bord och experimentera med 

magneter i olika former. Stationen med dockhuset bestod av ett tomt dockhus som stod på ett 

bord. Materialet som kunde tillföras var små människor i plast och konstruktionsmaterial, 

samt i vissa fall mindre möbler som passade i huset. 

 

Avdelningen Knoppen: Det utvalda rummet är ett stort och öppet rum som avgränsas med 

olika bord, stolar och hyllor i barnens höjd. Detta möjliggör att det stora rummet blir indelat i 

olika små stationer, där varje station innehåller olika material. I rummet finns möjlighet till 

olika aktiviteter, som exempelvis att måla vid staffli, pärla pärlplattor, bygga lego och 

konstruera olika byggen. Övergripande var materialet vid de olika stationerna varierande, där 

mycket återbruksmaterial och naturmaterial var framträdande. Vid stationen “byggen”, där 

man konstruerade olika byggen, kunde man bland annat finna material som knappar, toarullar, 

kabelrullar, mattbitar, olika klossar och träbitar, plastdjur, snäckor och pinnar. 

5.5 Etiska överväganden 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning presenterar vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer, vilka består av fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; 

Vetenskapsrådet, 2017). Dessa riktlinjer har således beaktats i denna studie, vilket innebär att 
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information om studiens syfte har presenterats för berörda deltagare, där de själva fått styra 

över sin frivilliga medverkan. Vidare har uppgifter om deltagarna och de verksamheter som 

ingår i denna studie hanterats på ett sätt som inte röjer deras identitet. 

 

Utöver de fyra huvudkraven som presenterats ovan, har vi gjort ytterligare etiska 

överväganden. Dels har vi valt att använda fingerade namn på intervjuade pedagoger, deras 

avdelningar och förskolor för att få en mer personlig presentation av dessa. Detta motiveras 

utifrån en tanke om att läsaren på ett personligt sätt ska kunna relatera till texten och kunna 

följa studiens resultat på ett lättare sätt. Vi har däremot hela tiden strävat efter att 

medverkande parter ska behandlas respektfullt och på ett sätt som inte kränker dem, vilket 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter som viktiga etiska överväganden. Detta har vi specifikt 

övervägt med tanke på att vi var två stycken som intervjuade en pedagog åt gången. Vi 

upplevde inte att vi hade en maktposition gentemot de intervjuade, utan kunde genomföra ett 

avslappnat samtal med pedagogerna.  

 

Vi har i framställningen av vår insamlade empiri strävat efter att texten ska vara rättvis så att 

vi kan säkra konfidentialiteten hos intervjupersonerna. Avslutningsvis har vi inte behövt göra 

stora etiska överväganden gällande de observationer och fotograferingar som genomfördes. 

Detta på grund av att fotografierna som togs endast speglar miljön och materialet. 

Pedagogerna och barnen på respektive avdelning befann sig inte heller i det aktuella rummet 

under observationerna och fotograferingen. All insamlad empiri kommer således att raderas 

då denna studie har blivit bedömd för att värna om deltagarnas och verksamheternas 

integritet. 

5.6 Analysförfarande 

På grund av att intervjuerna som genomfördes var relativt långa har vi valt att först göra en 

översikt av den insamlade empirin. Genom denna fick vi en tydlig överblick av hela intervjun, 

samtidigt som vi tematiserade den och synliggjorde det som var av relevans för vår studie. I 

och med detta kunde vi sedan börja transkribera på djupet. För att underlätta för läsaren och 

ge den intervjuade en så rättvis bild som möjligt, har vi valt att inte skriva transkriptionen i 

talspråk. Vi har även valt att stryka hummanden i syfte att göra texten mer lättläst. Vårt syfte 

med att transkribera vår insamlade empiri har inte varit att analysera hur den intervjuade talar 

eller vad som uttrycks genom kroppsspråket. Vi har istället lagt fokus på att få fram talarens 
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budskap i vår presentation av empirin. Nedan presenteras den transkriptionsnyckel som 

används i denna studie, för att underlätta för läsaren. 

 

(...)  Paus 

[text]  Förtydligande av det som sägs 

((text))  Något som händer utanför talet 

text  Talarens betoning 

[...]  Ett stycke eller ord i samma turtagning har tagits bort 

‘text’   Talet i talet; personen citerar något som någon annan sagt 

 

Som tidigare nämnts använder vi oss av diskursanalys då vi analyserar vår empiri i denna 

studie. Vi har hela tiden skiljt de medverkande förskolorna åt, för att särskilja vad 

Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi representerar. Tanken 

bakom analysprocessen är att vi ska kunna urskilja vilka diskurser som konstrueras genom 

pedagogernas tal om verksamheternas inomhusmiljöer. Vi kommer i det följande att redogöra 

för analysens olika steg. 

 

1. Bekanta oss med empirin och läsa igenom transkriberingar. 

2. Kategorisera empirin baserat på vad som framträder mest frekvent i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. De teman som framträdde var inomhusmiljö, 

lärandematerial och barnsyn. 

3. Frågan 'Vad framställs som det goda?' ställs till varje tema. 

4. Jämför förskolorna inom varje tema, utifrån de olika pedagogiska inriktningarna för 

att urskilja likheter och skillnader.  

 

Analysprocessen kommer i det följande att exemplifieras för att underlätta för att läsaren ska 

förstå analysens olika steg. 

 

Efter intervjun med Lena transkriberades intervjun. Sedan bekantade vi oss med empirin 

och läste igenom transkriberingen. Hennes svar kategoriserades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och delades in i olika teman; inomhusmiljö, lärandematerial och barnsyn. 

Sedan ställdes frågan 'Vad framställs som det goda?' i Lenas svar. Denna fråga ställdes 

till respektive tema innan hennes svar sammanställdes inom varje tema.  
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Varje enskild intervju har genomgott denna analysprocess. Däremot har analysens sista steg 

(steg 4) genomförts då alla intervjuer genomgått de tre första stegen, på grund av att steget 

inte kan genomföras innan detta har gjorts. I det sista steget har en jämförelse gjorts inom 

respektive tema, för att urskilja likheter och skillnader mellan förskolorna och deras 

pedagogiska inriktningar. Denna analysprocess har format vår redovisning av vårt resultat.  

5.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I en kvalitativ studie benämns studiens reliabilitet i relation till resultatets konsistens och 

tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det handlar med andra ord om att studiens resultat 

ska vara stabilt och kunna upprepas av någon annan, vid en annan tidpunkt (ibid.). I relation 

till vår studie, som är kontextbunden till hur pedagoger talar om den pedagogiska 

inomhusmiljön, har vi strävat efter att säkra reliabiliteten genom vår egna roll som intervjuare. 

Vi har exempelvis inte ställt ledande frågor till de intervjuade, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) menar kan generera en felaktig bild av det intervjupersonen berättar. Vi kan däremot 

inte med säkerhet garantera att de intervjuade pedagogerna kommer att ge liknande svar på 

frågorna om en annan intervjuare genomför en liknande studie. En kvalitativ undersökning är 

svår att upprepa eftersom den beror på vem som genomför den och vilka intressen denne har. 

För att säkra studiens kvalitet har vi däremot ständigt kontrollerat dess validitet. Detta innebär 

att vi har haft kritiska glasögon på oss då vi analyserat vårt resultat (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Validering vilar på forskarens hantverksskicklighet under en undersökning, på att han 

ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 298). 

 

Vi har alltså inte på något sätt försökt snedvrida resultatet och tolkningen av det, utan har på 

ett medvetet sätt beaktat Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer gällande god forskning. 

Detta innebär exempelvis att vi på ett ärligt sätt presenterat innehållet i denna studie och på ett 

öppet sätt framställt vårt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). För att ytterligare stärka studies 

kvalitet har vi strävat efter att uppnå transparens. Exempelvis har vi i resultatet lyft fram 

intervjusvaren på ett sätt där det blir jämvikt mellan pedagogerna som deltagit i studien, vilket 

förhindrar att studiens resultat endast baseras på vad en enskild individ anser. Bryman (2011) 

menar även att studiens transparens bygger på hur resultatet och analysen av detta lyfts fram i 

studien, vilket vi genom vårt analysförfarande förtydligar.  
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Sammanfattningsvis vill vi markera att vår studie inte går att generalisera i den mån att den 

gäller för alla förskolor som implementerar Montessoripedagogik och Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Däremot menar vi att den är tillförlitlig och giltig i den sociala kontext 

som studien baseras på (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.8 Metoddiskussion 

Då denna studie syftar till att jämföra hur pedagoger talar om sina respektive inomhusmiljöer 

utifrån två olika pedagogiska inriktningar, har vi valt datainsamlingsmetod som får fram 

djupgående tankar och idéer om inomhusmiljöer. De metoder vi använt oss av i denna studie 

är intervjuer, observationer och fotografering. Genom dessa metoder anser vi att vi lever upp 

till studiens syfte och besvarar dess frågeställningar. De fördelar som varje enskild metod 

omfattar har beskrivits under respektive metodavsnitt (se 5.2.1 och 5.2.2). En av nackdelarna 

med att använda intervju som metod är däremot att de är tidskrävande att genomföra och 

endast når ett begränsat antal medverkande vilket kan påverka studiens generaliserbarhet. På 

så sätt kan empirin endast förstås i sin kontext. Vi anser däremot att intervju som metod har 

gynnat vår studie då vi har kunnat fått utförliga svar från de intervjuade pedagogerna, samt 

kunnat bearbeta transkriptionerna för att få ett så berikat resultat som möjligt. Nackdelen med 

att använda observation och fotografering av verksamheternas miljö är att dessa kan präglas 

av vår subjektiva erfarenhet av dem. Däremot har vi hela tiden strävat efter att observera och 

fotografera på ett sätt där vi försöker inta en objektiv roll. Vi är medvetna över att valet av 

datainsamlingsmetod styr vilken typ av resultat som kan presenteras. Alla de val och 

överväganden vi gjort i och med denna studie baserar vi på studiens syfte och frågeställningar, 

vilket är att jämföra hur pedagoger talar om och därmed konstruerar olika diskurser om deras 

inomhusmiljöer. 

 

Vårt syfte är inte att få en övergripande bild av de pedagogiska inriktningarna i Sverige, där 

en bred massa speglar vårt resultat. På så sätt anser vi att vår valda datainsamlingsmetod lyfter 

fram vårt specifika syfte. Vidare har vårt val av datainsamlingsmetod avgränsats till att 

inkludera två förskolor i studien. Då denna studie omfattar ett självständigt arbete som är 

begränsat under tio veckor, menar vi att det är rimligt att avgränsa studien på detta sätt. Hade 

mer tid funnits hade fler förskolor kunnat delta, vilket skulle kunnat ha gett oss mer empiri. 

Genom studiens design menar vi ändå att vi lever upp till studiens syfte och besvarar 
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frågeställningarna. De fyra intervjuerna som genomförts har alltså gett oss tillräckligt med 

material för att denna studie ska kunna genomföras. De intervjuade pedagogerna har gett oss 

utförliga svar som i sin tur gett oss ett rikt material att arbeta med. För att eventuellt kunna 

utveckla vår studie skulle vi kunnat valt att observera inomhusmiljöerna i verksamheterna då 

den används av barn och pedagoger. Detta skulle möjligtvis ha kunnat bidra till att jämföra 

detta gentemot det pedagogerna lyfte fram under intervjuerna. Däremot anser vi att en studie 

måste avgränsas i sin omfattning, eftersom det rent hypotetiskt alltid går att komplettera och 

utveckla den.  

 

I denna metoddiskussion vill vi återigen motivera vårt val om att inte kritisera de berörda 

verksamheterna, utan att vi endast gått in för att på ett konkret sätt jämföra dem. Genom detta 

förhållningssätt är vi medvetna om att risken finns för att verksamheterna slänger med floskler 

och propagerar för sin pedagogiska inriktning. Vi var medvetna över att risken för detta fanns 

då vi skickade ut intervjufrågorna i förväg. I relation till studiens syfte anser vi däremot att 

detta inte är problematiskt, då vårt önskemål var att pedagogerna skulle välja ut ett rum i 

verksamheterna som på bästa sätt representerade deras pedagogik. Vi menar att det utvalda 

rummet på bästa sätt representerar diskurserna om inomhusmiljön. Genom att ställa relativt 

öppna, men delvis riktade frågor menar vi även att vi höll oss inom ämnesområdet för studien, 

samtidigt som vi möjliggjorde för pedagogerna att fritt berätta om sina verksamheter. På så 

sätt släpptes vi in i verksamheterna genom pedagogernas tal om inomhusmiljön. 

 

Då vår empiri har analyserats har vi använd oss av diskursanalys, vilket har varit fördelaktigt 

för att kunna urskilja olika diskurser om vad som framställs som det goda. Däremot är vi 

medvetna om att diskursanalys oftast används för att frambringa rådande maktrelationer. Vår 

ambition är inte att främst lyfta fram dessa, utan att använda diskurserna på ett sätt som inte 

värdesätter dem eller rankar dem. Avslutningsvis hävdar vi ändå att diskursanalysen har 

bidragit till att leva upp till studiens syfte och besvarat dess frågeställningar.  
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6. Resultat 

Resultatet i denna studie kommer att presenteras genom tre stycken huvudteman utifrån 

analys av vår insamlade empiri. Dessa huvudsakliga teman består av; ‘Diskurser om en god 

pedagogisk inomhusmiljö’, ‘Diskurser om ett effektivt lärandematerial’ och ‘Diskurser om det 

ideala förskolebarnet’. Därefter avslutas varje avsnitt med en jämförelse mellan förskolan 

Montessori och förskolan Reggio Emilia, där likheter och skillnader lyfts fram. 

6.1 Diskurser om en god pedagogisk inomhusmiljö 

6.1.1 Montessori: Den strukturerade miljön 

Under de intervjuer som genomfördes på förskolan Montessori talade pedagogerna om en 

inomhusmiljö som var präglad av begreppen struktur, ordning och tydlighet. Att miljön var 

strukturerad innebär för pedagogerna att den hade ett tydligt syfte och var iordningställd på ett 

sådant vis att barnen på ett tillgängligt sätt kunde utforska den. Eftersom miljön var uppbyggd 

utefter barnens kroppsstorlek blev tillgängligheten extra framträdande enligt pedagogerna. 

Det sågs som en självklarhet att förskolans barn skulle behandla miljön respektfullt och städa 

efter sig då de var färdiga med något material. Varje material hade även sin bestämda plats. 

På så sätt kunde pedagogerna även säkerhetsställa att materialet alltid fanns tillgängligt för 

barnen, då de aldrig behövde gå och leta efter ett specifikt material. Pedagogerna på förskolan 

menar även att en iordningställd miljö möjliggör att barnen känner sig trygga i att utforska 

den.  

 

Grundtanken är ju det här att det ska vara en (...) öppen miljö, där jag som barn kan röra 

mig fritt [...]. Så att det [materialet] är väldigt tydligt (...) uppställt och det ska vara lätt att 

kunna hålla ordning och reda. 

Mona 

 

När pedagogerna på förskolan berättar om deras inomhusmiljö tenderar de hela tiden att 

komma tillbaka till den strukturerade miljön. Det framkommer under intervjuerna att syftet 

med denna miljö är att underlätta för förskolans barn att finna ro och koncentration. Detta för 

att kunna bli intresserade i någon av aktiviteterna som miljön erbjöd. Ordning och reda i 

miljön ansågs även möjliggöra för detta, där barnen på ett tydligt sätt visste vad som 

förväntades av dem i rummet för att det inte skulle bli rörigt. Ytterligare en aspekt för att 

barnen skulle finna ro och koncentration var att inomhusmiljön präglades av en lugn atmosfär. 
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Detta innebar att alla barnen skulle behandla varandra på ett respektfullt sätt, där de inte 

skulle störa varandra genom att exempelvis vara högljudda. För att motverka detta hade 

pedagogerna ställt fram en liten klocka som barn och vuxna kunde gå och pingla i då de ansåg 

att det var för högljutt för att de skulle kunna koncentrera sig på sitt arbete.  

 

Den [inomhusmiljön] är jätteviktig, jag tycker att den är superviktig. [...] Det är lika 

viktigt att det är (...) en iordningställd miljö med ett tänk bakom, inget som bara finns där 

(...) utan vi måste hela tiden tänka; ‘vad är syftet med det här materialet?’, ‘vad är syftet 

med att vi har möblerat det här?’ 

Lena 

 

Lena beskriver på så sätt betydelsen bakom en god pedagogisk inomhusmiljö och vikten av 

att ständigt reflektera kring den. I relation till detta beskrev hon även vikten av kunna förändra 

miljön i syfte att kunna stimulera barnen vidare, även om det endast handlade om små 

förändringar i inomhusmiljön. Hon beskriver dock att de förändringar som genomförs i 

verksamheten måste presenteras för barnen i verksamheten. Detta i syfte för att barnen hela 

tiden skulle vara informerade på förändringarna och för att de på ett fritt sätt skulle kunna 

arbeta med materialet under ett arbetspass.  

 

Fritt, fast ändå (...) alltså väldigt tydligt också. Det är ju tydligt vad som gäller [i miljön]. 

Att man inte får förstöra och man får inte störa någon annan och (...) när jag [barnet] 

arbetar med material så ska det ju ställas tillbaka. Det är ju en tydlighet i det, men det är 

ju ändå väldigt fritt också (...) fritt inom ramarna liksom. 

Lena 

 

För att möjliggöra detta delvis fria, men ändå strukturerade arbetssättet beskriver pedagogerna 

sina tankar bakom miljöns uppbyggnad. På förskolan har de öppna lokaler som är indelade i 

mindre ‘arbetsplatser’ med hjälp av hyllor och bord. Tanken bakom dessa arbetsplatser är att 

barnen enskilt eller kanske i par ska finna ro att arbeta på ett fritt sätt. Pedagogerna beskrev 

även att den låga möbleringen genererade att de på ett säkert sätt kunde få en helhetssyn över 

vad som skedde i verksamheten. Den indelade miljön innebar således olika typer av 

arbetsplatser, där hänsyn tagits till barnens respektive behov under ett arbetspass. Under 

intervjuerna belyste Mona att en av grundtankarna inom Montessoripedagogiken är att barnen 

ska få ett tydligt arbetspass under deras dag i verksamheten: 
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Under de [cirka två till tre] timmarna då (...) väljer du vad du gör, som barn. [...] Vill jag 

[som barn] sitta och göra det här hela förmiddagen så kan jag i princip göra det. Jag ska 

alltså ha möjligheten att (...) fullfölja. Det är liksom det det handlar väldigt mycket om, 

att jag [som barn] inte ska avbrytas så att någon [pedagog] tycker att ‘nu ska alla gå ut’ 

eller ‘nu ska alla det här’ 

Mona 

Sammanfattande analys: Vad framställs som det goda? 

Sammanfattningsvis talar pedagogerna på förskolan Montessori om att den goda pedagogiska 

miljön ska vara strukturerad, samt iordningställd och tydlig. De menar att denna miljö tillåter 

förskolebarnen att utforska på ett fritt sätt, där de i respekt och harmoni gentemot varandra 

och materialet kan arbeta ostört under ett specifikt arbetspass. Då pedagogerna talar om deras 

strukturerade miljö konstrueras även en diskurs om vad som klassas som en god pedagogisk 

miljö. Utifrån deras tankar ska denna miljö vara uppbyggd utefter barnens kroppsstorlek och 

ska presentera lärandematerialet på ett tydligt sätt för barnen för att de ska kunna utforska 

den. Avslutningsvis menar de att barnen endast kan finna ro och koncentration i en lärmiljö 

som präglas av ordning och reda. 

6.1.2 Reggio Emilia: Den föränderliga miljön 

Inledningsvis beskrev de intervjuade pedagogerna på förskolan Reggio Emilia att miljöerna i 

deras verksamhet syftar till att iordningställa en miljö som inspirerar barnen till aktivitet. 

Detta kunde exempelvis handla om att duka fram ett specifikt material som skulle leda till en 

aktivitet, ett utforskande eller ett skapande. De pratade även om miljön som en tredje 

pedagog, där pedagogerna skulle ta ett steg tillbaka och låta miljön fungera som en pedagog. 

 

Miljömässigt så tänker man [inom filosofin] mycket (...) att miljön är (...) den tredje 

pedagogen. Att man [pedagogerna] försöker ställa i ordning miljön så att (...) det blir 

liksom tydligt att den är inspirerande för barnen (...). Vad man [som barn] kan göra på de 

olika ställena i rummet liksom (...). Också (...) att det ska liksom (...) syfta till att 

kreativiteten kommer fram hos barnen (...) att man [som barn] ska få använda skapande 

uttryck på många olika sätt. Man brukar prata om de hundra språken [inom filosofin] (...) 

så att man [barnet] får vara kreativ på många olika sätt liksom. 

Sofia 
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På förskolan Reggio Emilia sker uppbyggnaden av den pedagogiska miljön genom att olika 

stationer konstrueras av pedagogerna, där olika små rum skapas i det stora rummet. Dessa 

avgränsningar sker med hjälp av exempelvis hyllor och bord och baseras främst på barnens 

behov av avgränsning i verksamheten. Pedagogerna beskriver att uppbyggnaden av dessa 

stationer syftar till att tydliggöra vilken typ av aktivitet barnen kan genomföra där. Sofia 

benämnde verksamhetens föränderliga miljö och beskrev följande:  

 

Vi [pedagoger] anpassar ju miljön mycket efter (...) barnens (...) behov och barnens (...) 

vart de befinner sig i sitt lärande just nu och vad de tycker är intressant, deras intressen 

liksom (...) och erfarenheter. 

Sofia 

 

Vidare talade pedagogerna om tillgängligheten i miljön, att mycket skulle finnas tillgängligt 

för barnen eller i alla fall vara synligt för dem. Stolar, bord och hyllor var mestadels i barnens 

nivå, vilket baserades på en tanke att barnen fritt skulle kunna utforska i rummet. Materialet i 

miljön var även anpassat efter de olika avdelningarna, där de yngsta barnen hade mindre 

material framme och de äldre barnen hade mer material tillgängligt. Vidare beskrev 

pedagogerna att de arbetar projektinriktat i verksamheten. Detta projekt baseras på vad 

pedagogerna tycker barnen är intresserade utav. Klara förklarade detta på följande vis: 

 

Projektet ska synas [i verksamheten] (...) Vi [barn och pedagoger] jobbar ju med projekt 

då, vi bestämmer ett gemensamt tema på hösten och sedan så ser man vart det leder 

liksom, och sedan spånar man [barn och pedagoger] ner i något projekt under året 

liksom.(...) Så man tänker dels (…) det är ju dels dokumentationsvägg, att det ska synas 

det man gör [i verksamheten]. Dels på väggar och dokumentationstavlor och så. Men det 

kan ju även innebära att det finns med på andra ställen i rummet. 

Klara 

 

Pedagogerna beskriver alltså dokumentation som ett redskap att lyfta barnens tankar och 

sådant de uttryckt, samt ett sätt att lyfta rådande projekt framåt. Detta visas i verksamheten 

genom exempelvis bilder och texter, barnens alster eller saker de skrivit. Dokumentationen 

fungerar på så sätt som ett kommunikativt redskap i miljön, där barn och pedagoger 

gemensamt kan diskutera saker de gjort eller tänkt. Pedagogerna beskrev även att de ständigt 

reflekterar kring miljön i arbetslaget, gällande exempelvis vad i miljön som fungerar eller inte 
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fungerar i relation till barngruppens behov och vart de befinner sig i sitt lärande. En av de 

pedagogiska nyckelrollerna under reflektionstiden benämns av Klara: 

 

Ateljeristan har ju en viktig funktion (...) och framförallt ni [intervjuarna] som tänker på 

miljön så är det ju väldigt, det är ju fantastiskt liksom. [...]. Hon [ateljeristan] kan även gå 

in i alla arbetslags reflektioner [...]. Hon har ju lite mer fördjupad kunskap i det skapande, 

i (...) ja men i det här estetiska.  

Klara 

 

Pedagogerna beskrev att deras roll under reflektionerna var att fundera över materialets 

funktion och hur detta kunde anpassas utefter barnens intressen. Ibland inkluderade 

pedagogerna även barnen i dessa reflektioner för att se hur de uppfattade miljön och det 

material som finns tillgängligt. De förändringar som sedan genomfördes synliggjordes för 

barnen i syfte att de skulle förstå varför miljön förändrades. För att reflektera ytterligare kring 

miljön brukade pedagogerna även ställa sig på knä i verksamheten, för att hamna i barnens 

nivå, i syfte att få syn på vad barnen ser när de stiger in i rummet. På så sätt kunde 

pedagogerna ifrågasätta om miljön var inbjudande, samt om de aktiviteter som miljön erbjöd 

var inspirerande. 

 

Sammanfattande analys: Vad framställs som det goda? 

Sammanfattningsvis talar pedagogerna på förskolan Reggio Emilia om en god pedagogisk 

miljö som är iordningställd och som ska inspirera till aktivitet, där barnen ska få möjlighet till 

att utforska och skapa på olika sätt. Då pedagogerna talar om deras föränderliga miljö 

konstrueras även en diskurs om vad som klassas som en god pedagogisk miljö. Denna miljö 

förändras genom dokumentation och reflektion, bland annat beroende på det rådande 

projektarbetet. Pedagogerna beskriver även att den goda miljön ska vara konstruerad utefter 

barnens nivå och deras intressen. Avslutningsvis menar pedagogerna att miljön ska fungera 

som en tredje pedagog för att barnen ska kunna utforska på ett tillgängligt sätt utan 

vägledning från pedagoger. 

6.1.3 Likheter och skillnader 

Diskursen om den goda pedagogiska inomhusmiljön konstrueras genom hur pedagogerna på 

förskolan Montessori och förskolan Reggio Emilia talar om den. Utifrån analysen av vår 

insamlade empiri har vi urskiljt vissa likheter mellan de pedagogiska inriktningarna. Dels 
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beskriver alla pedagoger att inomhusmiljön är en plats för barnen, vilket betyder att den är 

konstruerad utifrån barnens kroppsstorlek och behov. Inomhusmiljön ska enligt pedagogerna 

även vara uppbyggd på ett sådant sätt att den är strukturerad. Detta i syfte att tydliggöra vilka 

aktiviteter inomhusmiljön erbjuder, samt erbjuda material som ska gynna barnens 

utforskande. Samtidigt beskriver samtliga pedagoger att miljön ska kunna förändras. Detta 

innebär att ständiga reflektioner gällande miljön ska genomföras av pedagogerna för att 

stimulera barnen vidare i sitt lärande. Dessa förändringar ska i båda pedagogiska 

inriktningarna utgå ifrån barnens intressen.  

 

Vi har även urskilt skillnader gällande diskursen om den goda pedagogiska inomhusmiljön då 

vi jämfört de pedagogiska inriktningarna. I intervjuerna med pedagogerna på förskolan 

Montessori lyftes en strukturerad miljö fram som mest väsentligt, medan pedagogerna på 

förskolan Reggio Emilia främst lyfter fram en förberedd miljö. Vidare beskriver pedagogerna 

på förskolan Montessori att miljön ska erbjuda barnen en möjlighet till enskilt och 

koncentrerat arbete, under så kallade arbetspass. På förskolan Reggio Emilia betonar 

pedagogerna däremot att miljön utformas utefter det projekt som pågår i verksamheten, vilket 

ska leda till en viss typ av aktivitet i barngruppen. 

6.2 Diskurser om ett effektivt lärandematerial 

6.2.1 Montessori: Det färdigdefinierade materialet 

Pedagogerna på förskolan Montessori tydliggjorde att varje material i deras verksamhet hade 

ett tydligt syfte, där förskolans barn visste vad materialen erbjöd för typ av arbete. Att vistas i 

en miljö där det finns en mångfald av lärandematerial ansåg pedagogerna gynnar barnens 

lärande. Arbetssättet kring materialet som används på förskolan är att barnet först introduceras 

för ett material innan det på egen hand kan arbeta med det. Denna introduktion sker oftast via 

en pedagog som presenterar hur materialet ska användas. Ibland kan däremot barnen i 

verksamheten introducera materialet för varandra, men observeras av pedagogerna för att det 

ska bli rätt. Efter introduktionen backar pedagogen: 

 

Och sen säger vi alltid när vi har visat ett material att; 'Nu vet ju du hur man jobbar med 

det här, nu får du ta fram och jobba med det när du vill'. För repetition det är ju bra, alltså 

(...) det vill vi ju ha. 

Lena 
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Pedagogerna beskrev att introduktionen av materialet syftar till att barnen ska lära sig att 

behandla det på ett korrekt sätt. Förstod inte barnen syftet med materialet menade de att detta 

oftast ledde till ett destruktivt experimenterande med materialet. Under intervjun med Mona 

framkom det att de byggt upp sin verksamhet under 28 år och att de samlat på sig mycket 

material under årens lopp, varav visst material var speciellt. Hon nämnde exempelvis 

materialet ‘röda stavarna’, ‘rosa tornet’ och ‘bruna trappan’, vilka är klassiska material inom 

Montessoripedagogiken. Hon beskrev även att miljön i verksamheten var strukturerade utefter 

ämnesområden, där barnen med hela sin kropp kunde ta del av olika typer av material. 

Exempel på dessa områden var språk, matematik, kultur och naturkunskap, samt ett område 

som fokuserar på praktiska övningar. I följande exempel beskriver Mona det sensoriska 

området: 

 

Sen har vi ett [område] som är sensoriskt. (...) [Det är] sinnestränande material (...) som 

handlar mycket om form, storlek, tyngd och (...) det är för känsel, det är för hörsel, det är 

för syn (...) och sen plockar vi in [material] med lukt och smak också emellanåt. 

Mona 

 

Pedagogerna menade att materialet skulle locka barnen till att skapa intresse för att vilja 

koncentrera sig på ett arbete. De menade även att en miljö som är rik på material erbjuder 

många valmöjligheter för barnet, där pedagogerna genom observationer kunde se vilket 

material barnet drog sig till. På så sätt kunde de få syn på barnens intressen och konstruera 

miljön utefter det. 

 

Det är väldigt mycket som bygger på att vi [pedagogerna] observerar barnen (...). Vad de 

[barnen] är intresserade av att göra och så är det vi [pedagogerna] som ska liksom vara 

(...) betjänter nästan. Det är vi som ska se till att förbereda miljön och har ansvaret för att 

det är (...) det [materialet] som passar bäst då. 

Mona 

 

Pedagogerna talade även om ett självrättande material, som ska användas på ett visst sätt för 

att det ska bli rätt. Vidare är det barnen som självständigt ska välja vilket material de själva 

vill arbeta med, eftersom det är individuellt vad varje barn är i behov av. Intentionen är att 

barnet inte ska berömmas då det arbetat färdigt med ett material eller få ett resultat att visa 
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upp för sina föräldrar. Ändamålet är istället att barnet ska känna en inre tillfredsställelse av att 

ha klarat av något på egen hand. Under intervjun med Lena beskrev hon även att föräldrarna 

inte fick störa barnen under deras arbetspass vid hämtning och lämning, utan de fick endast 

tillträde till hallen där en pedagog mötte upp dem. Under ett arbetspass beskrevs det således 

att rikligt med material erbjöds i verksamheten, där barnen fick möjlighet att inspireras av 

varandra att pröva nya material och där materialet alltid skulle finnas tillgängligt. Under 

intervjun med Lena beskrev hon även att deras specifika montessorimaterial är utvecklade för 

att fånga barns lärande inom en rad olika ämnesområden: 

 

Sen tycker ju vi [pedagoger] att (...) läroplanen går ju verkligen hand i hand med vår 

pedagogik. Vi har ju inget svårt att nå till de här läroplansmålen (...) För vi har ju ett till 

och med tydligt material inför alla områden [...]. Exempelvis matematik, naturkunskap 

och språk. 

Lena 

 

Sammanfattande analys: Vad framställs som det goda? 

Sammanfattningsvis talar pedagogerna på förskolan Montessori om ett effektivt 

lärandematerial och deras grundtanke är att materialet ska vara fullständigt och i de flesta fall 

vara självrättande. Grundtanken beskrivs vara att det ska finnas en mångfald av olika typer av 

material, där varje material har ett tydligt syfte och ska generera en viss typ av lärande. 

Ytterligare en tanke är att barnet ska behandla materialet med respekt och inte utsätta 

materialet för ett destruktivt experimenterande. Då pedagogerna talar om deras 

färdigdefinierade material konstrueras en diskurs om vad som klassas som ett effektivt 

lärandematerial. De menade att det specifika montessorimaterialet är strukturerat utefter olika 

ämnesområden i miljön för att barnen ska kunna utvecklas inom en rad olika områden. För att 

kunna förändra i miljön så den är anpassad utefter barnens behov och intressen genomför 

pedagogerna observationer av barnen och hur de använder materialet. Vi tolkar på så sätt att 

barnen, främst genom de vuxnas ögon, får vara med och påverka vilket material som 

representeras i verksamheten. Avslutningsvis berättade pedagogerna att barnens föräldrar inte 

skulle vara en del av verksamheten under barnens arbetspass, för att barnen skulle få arbeta 

själva och inte bli störda. Vi tolkar att pedagogernas syfte med detta är att barnen ska få känna 

tillfredsställelse över att ha klarat av ett arbete på egen hand, vilket i sin tur ska utveckla 

barnets självkänsla. 



39 

 

6.2.2 Reggio Emilia: Det utforskande och ofärdiga materialet 

Pedagogerna på förskolan Reggio Emilia talade mycket om utforskande material under 

intervjuerna, vilket de menade skulle inspirera barnen att använda material på ett kreativt sätt. 

De beskrev att de fokuserade på miljöns utformning och värnade om hur den såg ut. 

Materialet som fanns i denna miljö beskrev Klara på följande sätt:  

 

Det ska vara relativt ofärdigt [material] liksom. [...] Att det hela tiden ska kunna inspirera 

till fantasin [hos barnet]. Så att det inte ska vara; ‘Du [barnet] kan bara bygga det här av 

det här [materialet]’ till exempel. [...] Vi tänker ju hela tiden kring syftet [med materialet].  

Klara 

 

Pedagogerna beskriver att syftet med materialet i verksamheten är att barnen ska kunna leka 

med det på många olika sätt. Under intervjuerna talade pedagogerna om den mängd material 

som fanns i deras verksamhet. De berättade att materialet i mindre utsträckning bestod av 

inköpt lekmaterial och leksaker, som exempelvis dockhus och Lego. Istället representerades 

förskolans material mestadels av så kallat återbruksmaterial. Grundtanken bakom materialet 

beskrevs under Klaras intervju, då hon talade om syftet bakom mångfalden av material: 

  

En hundraspråklighet, att det ska finnas mycket saker, alltså mycket material. […] Det 

handlar ju just om olika uttryck, allt från skapande material i ateljén till byggen till ute. 

[...] Seendet alltså allt, känsel (...) våra sinnen.  

Klara 

 

Pedagogerna berättade även att det finns oändligt med återbruksmaterial i samhället vilket de 

nyttjade på förskolan Reggio Emilia. De använde nämligen återbruksmaterialet i syfte att 

tillföra nya sätt för barnen att kunna utforska på. Exempel på detta material var kapsyler, 

äggkartonger, papprör, glasögonglas, tygblommor och gardinringar. Under intervjun med 

Sofia beskrev hon exempelvis hur de på hennes avdelning kunde använda olika typer av 

återbruksmaterial då de utforskade stationen ‘ljusbordet’: 

 

Det är en fin station och vi [på avdelningen] har egentligen (...). Det vi har är ett bord som 

det är ett ljusbord på och sen så har vi material som passar till som man kan utforska,  
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alltså (...) transparent material i olika färger (...) och det är en spegel bakom vilket också 

(...) bidrar till att det blir ganska fin optisk [effekt] liksom. 

Sofia 

 

Pedagogerna beskrev även att det fanns en röd tråd genom förskolan då de olika arbetslagen 

konstruerade miljön. Denna utgjordes av att miljön var stegrande, där även materialet 

stegrades genom exempelvis storlek och svårighetsgrad beroende på barnens ålder. Ytterligare 

en röd tråd som beskrevs av pedagogerna var att miljön skulle föra vidare barnens tankar och 

reflektioner genom dokumentation. Pedagogerna beskrev även att dokumentationen 

möjliggjorde att föräldrarna kunde bli en del av verksamheten.  

 

Det blir mer samtal [genom dokumentationen] och ibland så drar vi in föräldrarna vi 

pedagoger och så [säger vi]; ‘Kom och titta vad de [barnen] gjorde idag’ ((skrattar)). Man 

vill ju få in dem [föräldrarna] så mycket som möjligt så att de blir delaktiga [i 

verksamheten]. 

Sofia 

 

Sammanfattande analys: Vad framställs som det goda? 

Sammanfattningsvis talar pedagogerna på förskolan Reggio Emilia om ett utforskande och 

ofärdigt material. Deras grundtanke är att detta material ska omfatta en mängd olika material 

som ska leda till att barnen genomför utforskande och fantasifulla aktiviteter. Då pedagogerna 

talar om deras utforskande och ofärdiga material konstrueras en diskurs om vad som klassas 

som ett effektivt lärandematerial. Detta material syftar till att barnen i verksamheten ska 

använda sin kreativitet då de genom leken utforskar materialet på olika sätt. För att barnen ska 

komma vidare i sitt utforskande tillför även pedagogerna en mängd olika återbruksmaterial i 

miljön. Avslutningsvis beskriver pedagogerna att reflektion och dokumentation möjliggör att 

pedagoger, barn och föräldrar kan se hur verksamhetens miljö och material har använts av 

barn och pedagoger. Vi tolkar att denna synliga dokumentation kan visa på vad deras 

verksamheter erbjuder det enskilda barnet och att föräldrarna genom dessa blir en del av 

verksamheten. 

6.2.3 Likheter och skillnader 

De likheter som framställs mellan förskolan Montessori och förskolan Reggio Emilia gällande 

diskursen om ett effektivt lärandematerial utgörs av att inomhusmiljön ska erbjuda en 
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mångfald av material. Samtliga pedagoger beskriver även att detta material ska inspirera 

barnen att vilja använda dem, samtidigt som de ska kunna utforska materialet med alla sina 

sinnen.  

 

Genom analysen av vår insamlade empiri har vi urskiljt att pedagogerna talar om och 

beskriver lärandematerialet i sina verksamheter på skilda sätt. På förskolan Montessori 

beskrivs ett genomtänkt, färdigt och självrättande material som ska syfta till att barnen ska 

utveckla självständighet. Dels består detta material av klassiska montessorimaterial, men 

kompletteras av annat pedagogiskt material som är indelat i olika ämnesområden i 

inomhusmiljön. På förskolan Reggio Emilia beskriver pedagogerna däremot ett utforskande 

och ofärdigt material som ska syfta till att barnen ska utveckla sin fantasi. Detta material 

består främst av återbruksmaterial, som placeras ut i olika stationer i verksamhetens 

inomhusmiljö. Vidare talar pedagogerna på förskolan Montessori om ett material med ett 

tydligt syfte som ska generera att barnen känner en inre tillfredsställelse att arbeta med 

materialet. På förskolan Reggio Emilia vill man däremot synliggöra och reflektera kring 

barnens kreativitet i relation till materialet som finns i verksamheten. Ytterligare en skillnad 

vi urskiljer mellan de pedagogiska inriktningarna är hur lärandematerialet kopplas till barnens 

prestationer. På förskolan Montessori beskriver pedagogerna att det inte är viktigt att 

presentera ett resultat om vad barnen lärt sig eller arbetat med under en dag för sina föräldrar. 

På förskolan Reggio Emilia beskriver pedagogerna däremot att de strävar efter att göra 

föräldrarna delaktiga i vad barnen har utforskat eller lärt sig under en dag. 

6.3 Diskurser om det ideala förskolebarnet 

6.3.1 Montessori: Det självständiga och arbetande barnet 

Pedagogerna på förskolan Montessori talade om ett förskolebarn som skulle sträva efter att bli 

självständigt. I utformningen av förskolans miljö lyfter de därför fram vikten av att presentera 

material för barnen som hjälper dem i sin självständighetssträvan, till att bli ett barn som har 

potential att kunna utföra saker själv.  

 

En grundtes är ju ‘hjälp mig göra själv’. Det är ju för att barnen ska kunna göra själv. Jag 

[som barn] ska kunna hämta mig (...) ett pussel på hyllan och sätta mig vid bordet och (...) 

pussla och sen så (...) kan jag ställa tillbaka det (...) ‘Jag [barnet] klarar själv’. 

Mona 
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I och med detta menar pedagogerna att de följer barnet där de är i sin utveckling och vad de är 

mogna för. Pedagogerna menar även att de följer barnet som individ i verksamheten, där de på 

ett respektfullt sätt bemöter och lyssnar på vad barnet tycker och känner. Med detta 

förhållningssätt i bakgrunden menar de även att de försöker backa då barnet genomför en 

aktivitet och att de istället observerar barnen. Då pedagogerna introducerar nytt material för 

barnen strävar de efter att ta ett steg tillbaka så fort barnet är moget att utföra arbetet själv.  

 

Det gäller ju att vi [pedagogerna] tillmötesgår (...) möter varje barn på deras sätt att vilja 

lära sig så att säga. [...] Vi [pedagoger] måste ju finnas där och lyssna på deras [barnens] 

arbetssätt som funkar.  

Lena 

 

Pedagogerna talar om att de möter barnen i deras utvecklingssteg. Stegen utgörs inte av vilken 

ålder barnet befinner sig i, utan de följer barnets utveckling utefter vad det är moget för. De 

beskriver att arbetssättet är individanpassat då barnens utveckling och lärande ser olika ut 

oavsett hur gammal barnet är. Tanken bakom detta är att pedagogerna ska få barnet att lyckas 

i sitt arbete genom att presentera ett material som är på den kunskapsnivå som barnet befinner 

sig i. 

 

Vi upplever ju att (...) barnen är ju egentligen inte mogen för att göra saker tillsammans 

förens man är trygg i sig själv som individ och att man vet vad man själv står för och har 

fått prova på och (...). Då är det mer givande att ha ett samspel med någon annan (...). Då 

de [barnen] är mer mottaglig och mogen för det [...]. Vi [pedagogerna] vill ju bara att (...) 

de ska känna sig trygga i sig själv och då blir det ett naturligt steg att de vill göra saker 

tillsammans. 

Lena 

 

När pedagogerna konstruerar miljön i verksamheten beskriver de att de utgår från den aktuella 

barngruppen. Barnen får genom sina verbala önskemål eller önskemål de visar med kroppen 

till viss del vara med och påverka hur miljön byggs upp och anpassas. Pedagogerna beskriver 

att varje individs intresse ska styra deras dag på förskolan och på så sätt även deras utveckling 

och lärande. Däremot finns inga kunskapskrav att man måste ha klarat av en viss uppgift eller 

utvecklat någon specifik lärdom. Istället menar pedagogerna att barnen genom miljön, och 
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materialet som presenteras för dem, får möjligheter att på ett praktiskt och konkret sätt ta till 

sig kunskaper och erfarenheter. 

 

Det är lite så vi tror på att ger vi dem [barnen] rätta förutsättningarna, det är då vi får 

harmoniska barn. (...) Att de får nått som de hittar de är intresserade utav. För får jag 

[som barn] liksom oron i kroppen och inte hittar nått att göra då (...) går jag ju gärna och 

stör och hittar på något annat som blir tokigt istället. 

Mona 

 

Pedagogerna beskriver att barnen har fri tillgång till att genomföra vilka arbeten som helst i 

rummet, så länge det inte blir ett destruktivt och störande beteende. De beskriver ett 

förhållningssätt som handlar om att visa hänsyn mot varandra, materialet och miljön. Genom 

att få arbeta enskilt och på ett självständigt sätt menar pedagogerna att barnen steg för steg 

fasas in i verksamheten, och därmed även i samhället. Genom en väl konstruerad miljö där 

materialet hela tiden är levande och intresserar barnen, menar pedagogerna att barnen kan ta 

till sig hur mycket kunskap som helst. 

Sammanfattande analys: Vad framställs som det goda? 

Sammanfattningsvis talar pedagogerna på förskolan Montessori om ett idealt förskolebarn 

som genom arbete strävar efter att bli självständigt. Deras förhållningssätt gentemot barnet är 

att respektera och värdesätta dess potential, samt vägleda barnet till att bli självständigt. Då 

pedagogerna talar om deras självständiga och arbetande barn konstrueras en diskurs om vad 

som klassas som det ideala förskolebarnet. Pedagogerna anser att detta barn ska introduceras 

för ett lärandematerial som de anser att barnet är moget för att arbeta med och som stämmer 

överens med dess kunskapsnivå. Däremot beskriver pedagogerna att barnens intressen ska 

styra deras dag i förskolan, vilket innebär att de genom materialet ska ta till sig kunskaper och 

erfarenheter genom att de konkret genomför ett praktiskt arbete. Avslutningsvis beskriver 

pedagogerna att barnens intressen till viss del styr vilket material verksamheten ska erbjuda, 

där barnen kan få vara med och påverka miljöns utformning. Dock ligger huvudansvaret på 

pedagogerna, som genom observationer av barnets samspel med miljön ska ge dem rätt 

förutsättningar att finna harmoni i verksamheten. 
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6.3.2 Reggio Emilia: Det kompetenta och reflekterande barnet 

Pedagogerna på förskolan Reggio Emilia talade om ett förskolebarn som är kompetent och 

full av fantasi. De beskriver att detta barn ska få möjlighet att, med olika material, kunna leka 

på många olika sätt. Beroende på vilket projekt verksamheten berör, samt rådande intresse i 

barngruppen, beskriver pedagogerna att barnen oftast får välja bland de aktiviteter som 

erbjuds i verksamheten.  

 

Vi har en sån här valtavla som sitter på ena väggen (...) där de olika aktiviteterna finns 

uppsatta då (...) med kort och bilder (...). Sen (...) får barnen välja vart de vill vara. [...] 

Det är också ett sätt för oss [pedagoger] att kunna (...) se till att barnen inte gör samma 

sak varje dag. De [barnen] kanske får utmanas i och prova någonting nytt, någon aktivitet 

de inte (...) brukar göra så mycket (...) eller leka med några kompisar som de inte brukar 

leka med liksom. 

Sofia 

 

Pedagogerna beskrev att barnen på så sätt fördelar sig i inomhusmiljön och att tavlan 

tydliggör vilka aktiviteter som dagligen fanns representerade i verksamheten. Pedagogerna 

beskrev även att vissa aktiviteter var mer populära än andra och att fler barn ville befinna sig 

på en station samtidigt som någon annan. Detta ansågs dock inte vara problematiskt av 

pedagogerna, då de främjade det kooperativa lärandet i verksamheten. De beskrev att detta 

lärande fokuserade på ett gemensamt meningsskapande och utbyte av erfarenheter mellan 

barn och även pedagoger. 

 

Vi [pedagoger] fokuserar ju mycket på alltså lärandet i grupp och tillsammans men (...) 

när man har den reflektionskulturen som vi har [inom filosofin] så får man ändå med det 

enskilda barnet därför att vi hela tiden har det i liksom i bakhuvudet. 

Klara  

 

Reflektion och dokumentation i verksamheten beskrevs som viktigt av pedagogerna. Genom 

dessa redskap menade de att de kooperativa aktiviteterna och barnens lärande hela tiden 

kunde synliggöras i verksamheten. Klara beskrev under sin intervju att man genom den 

pedagogiska dokumentationen även kan ge barnen något tillbaka av det de har upplevt 

tillsammans i verksamheten. Pedagogerna berättade även att de kunde ta hjälp av barnen 
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genom reflektioner med dem. Exempelvis innebar detta att barnen ibland fick möjlighet att 

önska ett specifikt material som de ansåg saknades i verksamheten.  

 

Sen är det kanske inte jätte ofta att de [barnen] kommer och säger uttryckligen att; 'Åh, vi 

vill ha det här [materialet]' (...). Det händer inte så ofta. Men (...) man läser ändå av och 

ser vart deras intressen finns. [...] Det är ju (...) det är ju för barnen verksamheten är. 

Sofia 

 

Pedagogerna beskrev att de delvis observerade barnens aktiviteter, men att de inte ansåg sig 

vara distanserade observatörer gentemot barnens aktiviteter. Istället tilldelade de sig rollen 

som medforskande pedagog, vilket innebar att de genomförde aktiviteter tillsammans med 

barnen, samt lekte och utforskade med olika typer av material tillsammans med dem. Däremot 

beskrev Klara att de inte var tillräckligt många pedagoger för att befinna sig i alla barns 

aktiviteter samtidigt.  

 

Vi [pedagoger] tänker hela tiden på att vi ska sprida ut oss (...) att man är med där det 

behövs. Vissa barn klarar av att leka bättre själva och vissa barn behöver lite stöd. 

Klara 

 

Sammanfattande analys: Vad framställs som det goda? 

Sammanfattningsvis talar pedagogerna på förskolan Reggio Emilia om ett kompetent och 

reflekterande barn som är full av fantasi. Detta barn ska vara kompetent att själv avgöra vilka 

aktiviteter det vill genomföra under dagen, samt att barnet i reflektion med andra barn och 

pedagoger får vara delaktiga i utformning av den pedagogiska miljön. Då pedagogerna talar 

om deras kompetenta och reflekterande barn konstrueras en diskurs om vad som klassas som 

det ideala förskolebarnet. Pedagogerna anser att detta barn ska ges möjlighet att utforska och 

leka på en mängd olika sätt med olika typer av material. De beskriver även att miljöns 

utformning och tillgång till material utgörs av barnens intressen och verksamhetens pågående 

projekt. Detta projekt möjliggör även att ett kooperativt lärande kan främjas, vilket 

pedagogerna anser kan bidra till det enskilda barnets utveckling och lärande. Pedagogerna 

ansåg även att de var en del av det kooperativa lärandet genom att de på ett medforskande sätt 

deltar i barnens meningsskapande aktiviteter. Avslutningsvis beskriver pedagogerna att 
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barnen kan få önska specifikt material till verksamheten, men att pedagogerna har 

huvudansvaret i att konstruera en god lärandemiljö med ett rikt utbud av material.   

6.3.3 Likheter och skillnader 

De likheter som framställs mellan förskolan Montessori och förskolan Reggio Emilia gällande 

diskursen om det ideala förskolebarnet utgörs av en tanke att barnet är kompetent att själv 

välja vilken aktivitet det vill genomföra i verksamheten. Vid utformningen av inomhusmiljön 

menar även pedagogerna att de utgår från barngruppens intressen och behov, samtidigt som 

det enskilda barnets intresse och behov ska tas i beaktande. Pedagogerna på förskolorna 

menar därför att barnen till viss del får vara med och påverka vilket material som finns i 

verksamheten eller hur inomhusmiljön ska konstrueras. Däremot framställer pedagogerna att 

de mestadels tolkar barnens intressen utifrån de aktiviteter eller arbeten barnen genomför. 

Detta synliggörs således genom de observationer, dokumentationer och reflektioner som 

pedagogerna genomför i verksamheterna.  

 

Då pedagogerna på förskolorna talar om ett idealt förskolebarn har vi urskiljt skillnader 

gällande hur barnet framställs i verksamheterna. På förskolan Montessori beskriver 

pedagogerna exempelvis ett självständigt barn som utefter sin mognadsnivå ska kunna 

genomföra arbeten i verksamheten. Pedagogerna beskriver även att de genom denna syn på 

barnet implementerar en individanpassad inomhusmiljö som ska gynna det enskilda barnets 

lärande. På förskolan Reggio Emilia beskriver däremot pedagogerna ett kompetent barn som 

ska kunna leka på många olika sätt i verksamheten, vilket syftar till att utveckla deras fantasi. 

Pedagogerna på denna förskola värnar om det kooperativa lärandet, där barnen i samspel med 

varandra kan utbyta tankar och idéer för att även gynna det individuella barnets lärande. 

Avslutningsvis vill vi belysa pedagogernas roll gentemot barnen i verksamheterna på de 

undersökta förskolorna. På förskolan Montessori intog pedagogerna en mer observerande roll 

gentemot barnen, i syfte att låta barnen arbeta på ett självständigt sätt. På förskolan Reggio 

Emilia intog däremot pedagogerna en medforskande roll, där de var en del av barnens 

utforskande och lärande. 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att jämföra hur pedagogerna talar om deras förskolors 

inomhusmiljöer utifrån de olika pedagogiska inriktningarna, Montessori och Reggio Emilia. 

Utifrån kvalitativa intervjuer, observationer och fotografering av förskolans inomhusmiljö har 

vi besvarat frågor som berör vilka diskurser som konstrueras gällande verksamheternas 

förskolemiljö, lärandematerial och barn. De diskurser som lyfts fram i denna studie berör en 

god pedagogisk inomhusmiljö, ett effektivt lärandematerial och det ideala förskolebarnet. 

Inledningsvis vill vi i denna diskussion lyfta fram de diskurser som urskiljts i vårt resultat, 

samt diskutera likheter och skillnader mellan förskolorna utifrån tidigare forskning som 

presenterat generella tankar om förskolans miljö och plats. Sedan diskuterar vi vilka motsatser 

till diskurserna som kan urskiljas utefter vårt resultat. Avslutningsvis består detta 

diskussionskapitel av ett avsnitt som presenterar de slutsatser som kan dras av studien och 

vilka konsekvenser de kan ha för förskolans yrkesutövande verksamhet. Vi beskriver även 

kortfattat vilka vidare studier som kan genomföras inom det studerade området. 

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vårt resultat att diskuteras i relation till allmänna normer om förskolans 

miljö och plats. Avsnittet delas in i fyra underrubriker, varav de tre första består av; 'en god 

pedagogisk inomhusmiljö', 'ett effektivt lärandematerial' och 'det ideala förskolebarnet'. Under 

den avslutande underrubriken kommer vi att diskutera och urskilja vilka motsatser som kan 

ställas till de diskurser som lyfts fram i denna studie.   

7.1.1 En god pedagogisk inomhusmiljö 

Enligt vårt resultat beskrivs förskolan vara en plats som är till för och konstruerad utefter 

barnens behov. Med andra ord är förskolan en plats som skapas av vuxna, men som ska ta 

tillvara barnens intressen (Eriksson Bergström, 2013). Som tidigare nämnts beskriver 

förskolans läroplan att förskolans miljö ska vara inbjudande, öppen och innehållsrik, men 

beskriver inte hur denna fysiska miljö ska utformas (Skolverket, 2016). Diskurser om en god 

pedagogisk inomhusmiljö i förskolan kan genom vårt resultat förstås som en traditionsbunden 

plats. Detta innebär att miljön tydligt markerar vilka aktiviteter den inbjuder barnen till. Enligt 

tidigare forskning finns det även en tradition om att förskolans miljö ska vara strukturerad och 

omfatta en viss ordning, där barnen vet vilka normer och regler som styr verksamheten 
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(Eriksson Bergström, 2013). Samtidigt visar vårt resultat att miljön hela tiden måste vara 

föränderlig för att barnens fortsatta utforskande ska kunna gynnas. Dessa förändringar ska 

utgå från det förskolornas barn verkar vara intresserade av, vilket även tidigare forskning 

belyser (ibid.). Genom reflektion av barnens meningsskapande i förskolans fysiska miljö 

menar pedagogerna i vår studie att de kan stimulera barnen vidare i sitt lärande. Tidigare 

forskning belyser således att förskolan som plats måste förstås utifrån sin kontext, där barn 

och plats formar och formas av varandra och där ett meningsskapande sker mellan dem 

(Frödén, 2012; Björklid, 2005). Enligt vårt resultat finns det däremot skilda idéer om vad som 

klassas som en god pedagogisk inomhusmiljö. På förskolan Montessori anser pedagogerna att 

miljöns främsta syfte är att den ska vara strukturerad och att utformningen av miljön syftar till 

att utveckla barnens självständighet. På förskolan Reggio Emilia strävar däremot pedagogerna 

efter att utforma en miljö som är föränderlig och förberedd på ett sätt som gynnar barnens 

gemensamma utforskande. Ytterligare en skillnad som presenteras i vårt resultat är tankar om 

vad inomhusmiljön ska erbjuda barnen i verksamheten. På förskolan Montessori ska 

exempelvis barnen kunna genomföra enskilda arbeten under koncentration på så kallade 

arbetspass. På förskolan Reggio Emilia ska däremot det gemensamma projektet som pågår i 

verksamheten styra vilka aktiviteter som barnen genomför. Förklaringen bakom dessa 

skillnader kan motiveras av bland annat Björklid (2005) och Eriksson Bergström (2017), som 

båda menar att förskolans inomhusmiljö påverkas av de pedagogiska visioner och idéer 

verksamheten utgår från. Pedagogernas roll i dessa miljöer beskrivs även de på olika sätt, då 

pedagogerna på förskolan Montessori intog en observerande roll gentemot barnen medan 

pedagogerna på förskolan Reggio Emilia intog en medforskande roll.  

7.1.2 Ett effektivt lärandematerial 

Som vi nämnt i studiens inledande kapitel ska förskolans utbildning, enligt Skollagen, vara 

likvärdig mellan förskolor (SFS 2010:800). I praktiken skiljer sig däremot förskolor åt, vilket 

innebär att utbildningen inte blir likvärdig. Resultatet i vår studie visar att den mångfald av 

material som erbjuds i förskolan ska inspirera barnen att utforska det med alla sina sinnen. 

Däremot skiljer sig tankarna bakom lärandematerialet åt mellan de förskolor som deltagit i 

studien, vilket innebär att pedagogerna som arbetar i verksamheterna talar om skilda 

lärandematerial och arbetssätt, men menar samtidigt att deras material och arbetssätt gynnar 

barnens lärande på bästa sätt. Diskurser om ett effektivt lärandematerial kan genom vårt 

resultat visa på stora skillnader mellan förskolorna. Björklid (2005) menar däremot att detta är 
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vanligt inom förskolans kontext, där inomhusmiljön kan variera mellan förskolor beroende på 

de idéer och visioner som förskolan utgår från. På förskolan Montessori hävdade pedagogerna 

att materialet skulle vara genomtänkt, färdigt och delvis självrättande. Tanken bakom detta 

var att barnen skulle utvecklas till självständiga individer då de arbetade med materialet. 

Materialet i sin tur bestod av montessorimaterial och annat pedagogiskt material och delades 

in i olika ämnesområden. På förskolan Reggio Emilia beskrivs däremot ett utforskande och 

ofärdigt material som ska utveckla barnens kreativitet och fantasi. Materialet består till stor 

del av återbruksmaterial och det pedagogiska rummet är uppdelat i olika stationer som 

erbjuder en viss typ av aktivitet. Tidigare forskning framhäver dock att oavsett hur en 

pedagogisk miljö är konstruerad och vilket material som erbjuds i den, skapar ändå 

förskolebarnen mening med platsen på olika sätt (Frödén, 2012). Nordin-Hultman (2004) 

menar vidare att förskolans miljö behöver vara varierande beroende på barnens behov, men 

att denna miljö inte alltid utformas på ett sätt där barnens olikheter tas tillvara. Pedagogerna 

på förskolan Montessori och förskolan Reggio Emilia anser sig däremot ha utformat miljöer 

som tar hänsyn till alla barns behov och intressen. I praktiken skiljer sig däremot förskolorna 

åt gällande materialet, där materialet på förskolan Montessori är färdigdefinierat medan 

materialet på förskolan Reggio Emilia är utforskande och ofärdigt.  

7.1.3 Det ideala förskolebarnet 

Vårt resultat framhäver ett kompetent förskolebarn som kan ta egna beslut. I relation till 

förskolans inomhusmiljö består dessa beslut exempelvis i att kunna välja vilken aktivitet eller 

arbete barnet vill genomföra i verksamheten. I tidigare forskning framställs detta som en 

allmän tanke, där normen är att förskolebarnet ska ses som en aktiv individ i verksamheten 

(Eriksson Bergström, 2017). Vårt resultat visar även att barnens intressen och behov ska tas 

tillvara då den fysiska miljön utformas, vilket även tidigare forskning visat (ibid.). 

Pedagogerna på de studerade förskolorna framställer även att förskolebarnet till viss del ska få 

påverka miljöns utformning och vilket material som erbjuds. Däremot menar pedagogerna att 

de mestadels gör tolkningar av vad barnen är intresserade av utefter vad de väljer att göra i 

verksamheterna. Detta problematiseras av Gulløv (2013) som menar att det finns en rådande 

norm om ett förskolebarn som ska fatta egna beslut. Samtidigt menar hon att dessa barn 

begränsas av en norm som utgörs av vuxnas idéer om vad som är bäst för barnet. På så sätt 

speglar verksamhetens inomhusmiljö den rådande barnsynen, samt vilket lärande som ska 

utvecklas i denna miljö (Bjervås, 2003; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). De förskolor som 
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deltagit i vår studie hävdar således att deras inomhusmiljö och lärandematerial ska leda till det 

bästa lärandet och utvecklingen för förskolebarnet. Diskurser om vad som anses vara det 

ideala förskolebarnet skiljer sig på så sätt åt mellan förskolorna. På förskolan Montessori 

strävar pedagogerna efter att utveckla barnens självständighet utefter sin mognadsnivå. De 

menar att miljön ska vara individanpassad för att barnen ska kunna arbeta enskilt och på så 

sätt ta till sig kunskaper. På förskolan Reggio Emilia strävar däremot pedagogerna efter ett 

kompetent barn som tillsammans med andra kan utveckla sin kreativitet och fantasi. De menar 

att barnen i lekfulla sammanhang kan utbyta tankar och idéer med andra för att utveckla det 

enskilda lärandet. Förskolans läroplan framställer endast att förskolebarnen ska få möjligheter 

att utvecklas, lära och leka i en god miljö, vilket innebär att inomhusmiljön i sig kan utformas 

på olika sätt (Skolverket, 2016). Sammanfattningsvis är det av vikt att ta fasta på att 

inomhusmiljöns utformning i en verksamhet formas utefter rådande pedagogiska traditioner. 

Som tidigare nämnts menar Nordin-Hultman (2004) att de diskurser och tankar som ger den 

fysiska miljön mening skapar normer om vad miljön i sig erbjuder barnen. Hon menar 

sammanfattningsvis att dessa normer endast kan förändras eller förstås genom att synliggöra 

och identifiera dem.  

7.1.4 Diskursernas motsats 

Eftersom vi hittills beskrivit vilka normer och diskurser som konstruerats genom 

pedagogernas tal om de aktuella förskolorna, kommer vi i det följande att försöka identifiera 

vad som står i motsats till dessa diskurser. Detta kommer att genomföras på ett sätt där 

förskolan Montessori och förskolan Reggio Emilia skiljs åt för att synliggöra vilka motsatser 

till diskurserna som kan urskiljas på respektive förskola. Syftet med detta är att synliggöra det 

faktum att de diskurser som konstruerar föreställningar om vad som är ‘det goda’, även kan 

synliggöra normer om vad som anses vara mindre bra.  

 

Då pedagogerna på förskolan Montessori talar om deras goda och strukturerade pedagogiska 

miljö kan även normer om vad som inte klassas som en god miljö urskiljas. Pedagogerna 

menar exempelvis att en oharmonisk och rörig miljö är mindre bra, vilket de försöker 

motverka. Det anses inte heller vara önskvärt att barnen experimenterar med lärandematerialet 

på ett destruktivt sätt, utan att de hela tiden är medvetna över materialets syfte. På så sätt 

skapas normen om att ett effektivt lärandematerial inte baseras på att barnen på ett kreativt 

och fantasifullt sätt ska kunna utforska ett ofärdigt material som inte är självrättande. Då 
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pedagogerna på förskolan Montessori talar om det självständiga barnet går det att urskilja 

normer om ett mindre självständigt barn. Detta barn är oförmögen att ta egna beslut och kan 

inte arbeta enskilt. För att motverka att detta utvecklas hos barn i förskolans praktik behövs 

ansvarsfulla pedagoger som ger barnen de rätta förutsättningarna att finna harmoni i miljön. 

De diskurser som har konstruerats i inomhusmiljöerna på förskolan Montessori har skapat 

normer om ett förskolebarn som inte stör eller handlar på ett destruktivt sätt gentemot miljö, 

material och andra barn och vuxna. 

 

Då pedagogerna på förskolan Reggio Emilia talar om deras goda och föränderliga 

pedagogiska miljö kan även normer om vad som inte klassas som god miljö urskiljas. Denna 

miljö är inte föränderlig eller utmanande för att barnen ska kunna utforska i verksamheten. 

Utan reflektion, dokumentation, det projektinriktade arbetssättet eller stöd från en ateljerista 

framhäver nämligen pedagogerna att det blir svårt att förändra inomhusmiljön utefter barnens 

intressen och behov. Då pedagogerna talar om ett utforskande och ofärdigt material tolkar vi 

att de även skapar normer om ett material som är mindre bra. Detta lärandematerial är 

färdigdefinierat och gynnar inte barnens kreativitet. Då pedagogerna på förskolan Reggio 

Emilia talar om det kompetenta barnet, konstruerar de även normer om ett mindre kompetent 

barn. Detta barn är oförmöget att ta egna beslut, samarbeta i grupp och har svårigheter att 

reflektera över sitt eget lärande. De diskurser som har konstruerats i inomhusmiljöerna på 

förskolan Reggio Emilia har skapat normer om ett arbetssätt som gynnar det kooperativa 

lärandet för att det enskilda barnet ska utvecklas på bästa sätt. 

7.2 Slutsatser 

Som vi nämnt i vår metoddiskussion tidigare i texten har diskursanalys använts som 

analysverktyg i denna studie. Detta har underlättat för oss att leva upp till vårt syfte och att vi 

kunnat besvara våra frågeställningar. Vår datainsamlingsmetod har möjliggjort att vi har 

kunnat jämföra hur pedagoger talar om sin verksamhets inomhusmiljö, samt att kunna 

analysera och urskilja vilka diskurser och normer som konstrueras genom detta tal. Då 

tidigare forskning inom vårt valda område till stor del baseras på deskriptiva texter, var vår 

tanke att bidra med något mer än att beskriva de pedagogiska inriktningarna. Därför har vi 

utöver beskrivningarna av dessa även presenterat ett resultat som analyserar vilka diskurser 

som konstrueras genom pedagogers tal om deras inomhusmiljö. Detta diskuteras sedan i 

relation till allmän forskning om förskolans miljö och plats.  
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Genom vår studie kan vi konstatera att det finns både likheter och skillnader mellan de två 

medverkande förskolorna. De pedagogiska visionerna och idéerna som präglar dessa 

verksamheter har således olika syn på hur barn lär och vilket material som bäst gynnar 

barnens utveckling. Dessa olikheter varierar i grad, där vissa idéer överlappar varandra, 

medan andra är varandras motsatser. De största skillnaderna mellan förskolorna utgörs av 

lärandematerialet och hur förskolebarnet lär. På förskolan Montessori utgörs lärandematerialet 

av sin tydlighet och att det är färdigdefinierat, där barnet ska lära genom att arbeta enskilt och 

ostört med materialet. På förskolan Reggio Emilia utgörs däremot lärandematerialet av att det 

ska vara utforskande och ofärdigt, där barnen på ett kreativt sätt ska lära sig genom gemensam 

aktivitet och lek. Däremot har vi urskiljt likheter gällande inomhusmiljöns utformning mellan 

de medverkande förskolorna. Dessa utgörs av att verksamheterna ska vara inbjudande för 

barnen och locka dem till en aktivitet eller ett arbete, samt vara uppbyggd utefter barnens 

kroppsstorlek. Som vi nämnt i studiens resultatdiskussion skiljer sig utformningen av den 

pedagogiska miljön sig åt mellan förskolan Montessori och förskolan Reggio Emilia. Den 

förstnämnda baseras på sin tydlighet, ordning och struktur, medan den sistnämnda baseras på 

en tanke om att den ska vara föränderlig. Den barnsyn som dessa miljöer speglar omfattar 

vissa likheter, men även skillnader. Likheterna utgörs av en tanke där barnen till viss del får 

vara med och påverka miljöns utformning och vilket material som ska finnas tillgängligt för 

dem. De skillnader vi urskiljt är att barnen på förskolan Montessori främst ska utveckla sin 

självständighet, medan barnen på förskolan Reggio Emilia främst ska utvecklas i samspel med 

andra.  

 

Genom vårt resultat urskiljer vi de normer och diskurser som pedagogerna konstruerar genom 

hur de talar om verksamheternas inomhusmiljö, lärandematerial och syn på barn. Som 

blivande förskollärare anser vi att vår studie kan exemplifiera hur en god pedagogisk 

inomhusmiljö kan konstrueras. Vi anser även att det är av vikt att vara medveten om att de 

normer som konstrueras i en verksamhet konstruerar ytterligare normer. De diskurser som 

konstrueras om en god pedagogisk inomhusmiljö, konstruerar på så sätt diskurser om ett 

effektivt lärandematerial och diskurser om ett idealt förskolebarn. Däremot vill vi återigen 

markera att denna studie inte syftar till att framhäva någon diskurs framför en annan, utan att 

vi endast vill synliggöra vilka diskurser som kan konstrueras i en verksamhet.  
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Vi hävdar att pedagoger i dagens förskola kan inspireras av vår studie och aktivt börja fundera 

över de diskurser som konstrueras i deras verksamheter. På så sätt kan de möjligtvis få syn på 

diskurser om ‘det goda’ i sina verksamheter, samt även reflektera över vad som anses vara 

mindre bra i verksamheterna. Genom detta arbetssätt menar vi att pedagogerna kan utöka sin 

egna och arbetslagets yrkesprofessionella kompetens på ett konkret sätt. Detta genom att 

kunna synliggöra och identifiera rådande dominanta normer i verksamheten, vilket i sin tur 

kan leda till fördjupad förståelse av eller förändring av dessa. Vår studie kan även bidra till att 

vidare studier kan genomföras inom området. Vi har problematiserat det faktum att 

utbildningen i förskolan ska vara likvärdig, men att skilda synsätt och visioner ändå präglar 

verksamheterna inom det valda området. Däremot har vi inte valt att studera hur 

inomhusmiljön används i praktiken av barn och pedagoger. Vi förespråkar därför att vidare 

forskning genomförs som kan synliggöra vilka diskurser som konstrueras i den praktiska 

verksamheten på ett annat sätt än vad vi har gjort. Detta kan exempelvis genomföras genom 

att observera hur barn och pedagoger använder inomhusmiljön i praktiken och vilka diskurser 

som synliggörs genom att studera detta. Med tanke på att forskningsfältet inte erbjuder 

kritiska och problematiserande texter i större utsträckning är forskningsområdet av relevans 

för att synliggöra vilka diskurser som kan konstrueras i förskolans pedagogiska inomhusmiljö. 

Vi anser att det är viktigt att få förståelse för att inomhusmiljön i förskolan baseras på rådande 

dominanta normer, vilket i sig kan bidra till att pedagoger kan börja reflektera och ställa sig 

kritiska till det egna förhållningssättet i verksamheten. 
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Bilaga 1: Brev till förskolechefer 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar termin 6 på förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet 

och har precis påbörjat vårt självständiga arbete inom pedagogik. Vårt intresseområde för 

arbetet är att studera den pedagogiska miljön i relation till alternativa pedagogiska 

inriktningar. 

 

Önskemålet i och med detta mejl är att få komma på besök på en förskola med inriktning 

Montessoripedagogik/Reggio Emilia i ditt förskoleområde. Tanken är att vi ska välja ut en 

specifik miljö i verksamheten och fota den. Sedan skulle vi vilja intervjua en eller två 

förskollärare individuellt som kan berätta om tankarna bakom miljön.  

 

Allt insamlat material kommer hanteras konfidentiellt och endast användas i relation till vårt 

självständiga arbete. Förskolans namn och namn på de intervjuade förskollärarna kommer inte 

att presenteras i arbetet, vilket gör all medverkan anonym. Bilderna som fotograferas kommer 

inte användas som resultat, utan kommer enbart att fungera som underlag inför intervjun. 

 

Är detta av intresse för er önskar vi att ni återkopplar till oss senast måndag 9 april så att vi i 

tid kan få komma ut och genomföra vår studie. Vårt önskemål är att ni kommer med förslag 

på förskolor inom ert område som kan tänkas passa in i vårt arbete, för att vi sedan ska kunna 

kontakta dem. Funderar ni kring något ser vi gärna att ni kontaktar oss via mejl. 

  

Självklart kommer vår studie att komma er tillgodo om ni så önskar. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Patricia Hageräng                                                     Karolina Ingeroth Lindbom 

patricia_hagerang@hotmail.com                                ingerothkarro@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

 Hur många barn går på avdelningen? 

 - ålder? 

 Hur många arbetar på avdelningen? 

  Vilka grundtankar finns i er verksamhet? 

 Vilka tankar finns bakom inomhusmiljön på er förskola? 

 Vilka resurser finns för att utforma miljön på förskolan? 

 Hur reflekterar arbetslaget kring inomhusmiljöer i förskolan? 

 - Är barnen en del av detta arbete? 

 

  

Utifrån det valda rummet: 

 Vilka tankar finns bakom möbleringen i rummet? 

 - Hur är materialet placerat? 

 Hur används rummet av barnen? 

 Vilka möjligheter till lek/aktivitet erbjuds i rummet? 

 Vilka grundläggande tankar finns bakom materialet i rummet? 

 - Hur används materialet av barnen? 

 Om du fick ändra på något i rummet, vad skulle du då göra? 


