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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur åtta pedagoger tänker kring inomhusmiljöns 

betydelse för barns utveckling, lärande och välmående. Vi gör även en jämförelse 

mellan traditionella och Reggio Emilia inspirerade förskolor. Våra frågeställningar är: 

Hur anser pedagogerna att inomhusmiljön inverkar på barnens utveckling, lärande och 

välmående? Hur liknar, respektive skiljer sig, pedagogernas tankar kring miljön i 

traditionella förskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor åt? 

 

Studien är baserad på intervjuer med åtta pedagoger på fyra olika förskolor. Vi har 

analyserat resultatet och kopplat det till tidigare forskning. Vi utgår från våra 

teoretiska utgångspunkter som är Reggio Emilia pedagogiken, miljöpsykologin, 

interaktionistiska perspektivet, utveklingsekologiska perspektivet och Vygotskijs 

proximala utvecklingszon. I resultatet framkommer det att pedagogerna är medvetna 

om miljöns betydelse för barnens utveckling, lärande och välmående. Det 

framkommer även att pedagogerna värdesätter barnens delaktighet i miljöns 

utformning, materialets placering och tillgänglighet och en tydlighet i miljön. Vi drar 

även slutsatsen att förskolorna liknar varandra i sitt miljötänkande.  
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1.  Inledning 

 
I skollagen läggs inte mycket fokus på hur den fysiska miljön ska utformas eller se ut 

i förskolan. Det som nämns är ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god 

miljö” (Skollag, 2010:800, 8 kap. 8§). I lpfö 98/2010 läggs det stor vikt vid den 

pedagogiska miljöns betydelse då den ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Miljön ska stimulera barnens förmåga att ta initiativ och utveckla deras sociala och 

kommunikativa kompetens. Det betonas att förskolan ska ge utrymme för fantasi och 

kreativitet i lek och lärande i såväl inomhus- som utomhusmiljö. Arbetslaget ska 

erbjuda en god miljö för lek, lärande och utveckling. I förskolan läggs grunden för att 

barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen ska få vara med och ha inflytande över 

verksamheten. De behov och intressen som barnen visar bör ligga till grund för 

utformning och planering av miljön. Ett mål att sträva mot i förskolan är att varje barn 

ska utveckla sin förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter och i och med det få 

möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98/2010).  

 

Skolverket (2005) har gett ut allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan 

där de redogör för att kommunen bör se till att förskolans lokaler är utformade för en 

varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barns utveckling och lärande. Skolverket 

anser att lokalernas utformning sätter ramar för det pedagogiska arbetet och att miljön 

ska ses som en del av det. Miljö, lokaler och material bör möjliggöra för lek och 

aktiviteter i både stora och små grupper såväl som lugna och livliga aktiviteter 

(Skolverket 2005). 

 

Vi vill undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring den fysiska 

inomhusmiljön och dess eventuella inverkan på barnen. Vi vill även utforska hur 

medvetna pedagogerna är om detta. Det här ämnar vi undersöka för att vi anser att 

området inte är tillräckligt belyst. Forskningen om miljöns betydelse för barns 

utveckling, lärande och välmående är mycket sparsam. Pia Björklid (2005) hävdar att 

forskning om förskolans fysiska miljöer är mycket eftersatt, att lokaler och dess 

utformning är sparsamt reglerade i skollag, läroplaner och andra styrdokument och att 

den fysiska miljön i förskolan sällan diskuteras vid planering och utvärdering av den 
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pedagogiska verksamheten (Björklid 2005). I Lekens roll i förskola och förskoleklass 

framhäver Björklid att barn upplever rum med alla sina sinnen och att de fascineras av 

rummets uttryck, färger, material och verktyg. Det är därför av stor betydelse att 

rummen utformas estetiskt snyggt för att skapa lugn och motverka stress hos barn och 

pedagoger (Lärarförbundet 2006). Under våra VFU perioder har vi lagt märke till 

stora skillnader mellan de olika förskolorna vad gäller den fysiska miljön i lokalerna. 

En del av förskolorna har haft ett mer miljömedvetet tänk kring lokalernas 

utformning, miljön har ändrats efter barngruppen och deras intressen. Andra förskolor 

däremot har inte gjort några ändringar alls eller reflekterat kring detta.  

 

Vi vill även göra en jämförelse mellan två olika traditioner inom 

förskolepedagogiken, traditionell svensk förskola och Reggio Emilia-inspirerad 

förskola. Med traditionell svensk förskola avser vi förskolor utan någon specifik 

inriktning eller uttalad profil. Intresset för Reggio Emilia uppkom vid en tre veckors 

praktik förlagd i Reggio Emilia i norra Italien på en förskola för en av oss författare 

till examensarbetet. Under dessa tre veckor gavs möjligheten att få delta i 

verksamheten i en italiensk förskola som dessutom låg i staden Reggio Emilia och 

arbetade uteslutande efter denna pedagogik. Som metod för undersökningen har vi 

valt intervjuer där vi har intervjuat åtta pedagoger på fyra olika förskolor, två 

traditionella förskolor och två Reggio Emilia inspirerade förskolor. Vi har sedan 

analyserat pedagogernas svar och utifrån läst litteratur gjort kopplingar som vi i 

uppsatsens diskussionsdel presenterar och för resonemang kring. 
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2.  Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur pedagoger på fyra slumpvis 

utvalda förskolor, varav två är traditionella förskolor och två är Reggio Emilia 

inspirerade, i en mellansvensk stad ser på miljöns betydelse för barnens utveckling, 

lärande och välmående. Vi vill dels undersöka hur medvetet pedagogerna resonerar 

kring detta och dels vad det får för följder i utformningen av förskolans lokaler och 

vad det kan innebära. Vi vill även granska om det finns likheter respektive skillnader i 

miljötänkandet hos pedagoger på traditionella förskolor och Reggio Emilia 

inspirerade förskolor. 

 

• Hur anser pedagogerna att inomhusmiljön inverkar på barnens utveckling, 

lärande och välmående? 

 

• Hur liknar, respektive skiljer sig, pedagogernas tankar kring miljön i 

traditionella förskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor åt? 
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3.  Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 
Vi kommer i detta kapitel presentera våra teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Våra teoretiska utgångspunkter är det miljöpsykologiska perspektivet, det 

interaktionistiska perspektivet, det utvecklingsekologiska perspektivet, Lev S. 

Vygotskijs proximala utvecklingszon och Reggio Emilia pedagogiken. Efter att vi har 

presenterat dessa övergår vi till en redovisning av det tidigare forskningsfältet.  

 

3.1   Miljöpsykologiskt perspektiv 

Det miljöpsykologiska perspektivet vilar på en interaktionistiskt grundsyn med syfte 

att identifiera goda miljövillkor och att undersöka vilka effekter miljöer har på 

människan (Nordin-Hultman 2004). Enligt Björklid (2005) lägger miljöpsykologin 

tonvikt vid den fysiska miljöns kulturella, samhälleliga och sociala förutsättningar för 

bl.a. lärande- och utvecklingsprocesser. Rikard Küller (2005) beskriver 

miljöpsykologin som ett väldigt brett ämne som omfattar forskning av många olika 

miljöfaktorer som buller, temperatur, belysning, färgsättning och estetiska faktorer. 

Forskningen är fast förankrad i kunskapen om människans psykologiska och 

fysiologiska förutsättningar och omfattar väldigt komplexa miljöer. Miljöpsykologins 

kärna är att öka förståelsen för samspelet mellan människan och miljön (Küller 2005).  

 

Miljöpsykologin utvecklades under 1960- och 1970-talen främst som en reaktion på 

den traditionella psykologin, vilken inte uppmärksammade den fysiska miljöns 

betydelse i samspelsprocesser tillräckligt. En människans omgivande miljö sågs inte 

som viktigt att beakta vid psykologiska problem och studerades därför inte i 

forskarnas undersökningar och analyser. Miljöpsykologin lägger mycket vikt vid 

upplevelseperspektivet. Med det menas att det är den upplevda miljön, den 

fenomenologiska miljön, snarare än den verkliga eller objektiva miljön som styr en 

människas agerande. Begreppet transaktion används inom miljöpsykologin för att 

framhålla att synsättet på samspelet mellan människa - miljö inte är deterministiskt. 

Miljön betraktas inte som något utanför den mänskliga aktiviteten utan som integrerad 

med den. Människan utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap om sin miljö. 

Hon utforskar, förändrar och prövar den. Miljöstress och miljöestetik är två andra 

begrepp som används inom miljöpsykologin. Miljöstress innebär en process där 
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fysiska miljövillkor hotar en människans välbefinnande och orsakar stressreaktioner. 

Miljöestetik är en integrerad del av interaktionerna mellan människa och miljö. Vi 

kan känna oss värdelösa, sorgsna och obekväma om vår omgivande miljö har dålig 

estetisk kvalitet. Detta i sin tur påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa (Björklid & 

Fischbein 2011). 

 

3.2   Interaktionistiskt perspektiv 

Ett interaktionistiskt perspektiv betyder att personliga faktorer och miljöfaktorer har 

ett ömsesidigt samspel. Lärande sker i samspel med omgivningen och är en 

interaktionistisk process. Lärandet är ett resultat av interaktion mellan såväl den 

fysiska och sociala som den kulturella omgivningen. Miljön påverkar människan och 

dess lärande men även människan har behov av att påverka miljön. En miljö kan ha 

olika påverkan på olika människor, den upplevs inte på samma sätt av alla. Detta kan 

medföra svårigheter i det pedagogiska arbetet kring miljön (Björklid 2005). I 

samspelet, interaktionen, mellan individ och miljö så skapas förskolans kvalitet. Barns 

utveckling och lärande beror på hens samlade erfarenheter och egna förutsättningar i 

interaktion med miljömässiga faktorer. Kunskap är en relation mellan barnet och dess 

omvärld (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010). 

 

3.3   Utvecklingsekologiskt perspektiv 

Enligt det utvecklingsekologiska perspektivet, som utvecklats av den ryske 

psykologen Urie Bronfenbrenners, lär och utvecklas inte barn i endast en miljö utan i 

samspel med olika miljöer de möter. Barns utveckling och uppväxt miljö bör ses som 

en helhet som har betydande effekter på varandra. För att barnen ska kunna känna ett 

ansvar för sin miljö krävs att de får inflytande över miljöns förändringar. De vuxna 

måste lyssna på barnen och ta deras intressen och erfarenheter i åtanke vid 

miljöförändringar (Björklid 2005). Människan är genom hela sitt liv involverad i en 

kontinuerlig och dubbelriktad interaktion med sin miljö. Begreppet miljö brukar inom 

det utvecklingsekologiska perspektivet delas upp i olika sorters miljöer, dessa 

benämns mikro-, meso-, exo-, makro-, och chronosystem. Mikrosystem innebär 

barnets närmiljöer såsom familjen, kamraterna och förskolan. Mesosystemet är det 

system som innefattar de relationer som skapas mellan de olika närmiljöerna. 

Kommunernas utbud av förskola och familjestöd och föräldrarnas status i arbetslivet 

och utbildningsnivå är det som bildar exosystemet. Dessa förhållanden påverkar 
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indirekt barnets verklighet som det möter. Makrosystemet formar de övergripande 

ekonomiska, juridiska, historiska, ideologiska och politiska förhållanden och 

värderingar som finns i en kultur. Exempel på dessa är skollagen, läroplanerna och 

arbetsmiljölagen. Det femte och sista systemet är chronosystemet som visar hur dessa 

förändras över tid (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010).  

 

3.4   Lev S. Vygotskijs proximala utvecklingszon 

Med begreppet proximal utvecklingszon, eller potentiell utvecklingszon, menas att 

barnet har möjlighet att utvecklas utifrån den befintliga utvecklingsnivån inom ett 

specifikt område till en högre utvecklingsnivå. Skillnaden mellan vart barnet befinner 

sig just nu och vart det skulle kunna befinna sig, med hjälp utav pedagogiskt stöd, är 

den proximala utvecklingszonen. Det är inom denna nivå barnet kan ta sitt nästa 

utvecklingssteg. Detta begrepp, den proximala utvecklingszonen, är ett centralt 

begrepp hos Lev S. Vygotskijs pedagogik (Björklid & Fischbein 2011). 

 

3.5   Reggio Emilia pedagogik 

Inom Reggio Emilia har den fysiska miljön en stor pedagogisk betydelse. Miljön ses 

som en tredje pedagog (Barsotti 1997). Enligt Karin Wallin (1996) ska miljön 

stimulera och inspirera barnen. Den ska även utmana dem i deras tankar och fantasier 

och uppmuntra till kunskapens alla möjligheter. På förskolan är barnen uppdelade 

efter ålder då olika åldrar kräver olika saker av den pedagogiska miljön. En ateljé ska 

finnas då Reggio Emilias centrala tanke är att varje barn har hundra språk. En annan 

central tanke är att kunskap föds i människors möten och därför finns det något som 

kallas piazza, som är ett torg, som möjliggör möten. Piazzan är ett centralt 

lekutrymme med olika aktivitetspunkter som är till för alla barn på förskolan där de 

kan mötas (Wallin, 1996). Karin Wallin (2003) menar att barn har en annan relation 

till miljön än vad vuxna har, miljön för en dialog med barnen. Inredning och material 

kan komma med inbjudningar till utmaning, lek och nya upptäckter för barnen. Hon 

lyfter även fram vikten av att pedagoger på förskolor måste vara medvetna om hur 

miljön talar till barnen och hur de kan skapa en miljö som engagerar barnen. 

Pedagogerna behöver se miljön från barnens synvinkel och ögonhöjd och observera 

vad barnen ser och hur de svarar på miljön. Wallin (2003) för ett resonemang kring 

materialet som finns på förskolor. Många förskolor har färdigt material som t.ex. 

dockhus, garage och bilmattor. Genom att ge barnen färdigt material hindras deras 
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kreativitet och det kan vara svårt för dem att komma igång med en engagerande lek. 

Förskolan ska vara en plats med rum som lockar till något konstruktivt. Pedagogernas 

jobb är att hjälpa barnen att bli initiativrika, påhittiga och självständiga. Alla barn har 

inte tillgång till skapande material hemma och detta måste förskolan komplettera 

med. Genom att låta barnen ha tillgång till t.ex. kartong, tejp, färger, tyger och 

kaplastavar kan de bygga sina egna hus till djuren eller dockorna. På förskolan är det 

viktigt att ställa sig frågan om miljön är en pedagog som motarbetar eller samspelar 

med verksamheten. Om miljön inte lockar till kreativitet eller aktiverar barnen kan de 

istället bara springa runt utan att veta vad de ska göra och störa dem som har något på 

gång. Miljön styr oerhört mycket. Om miljön samspelar med verksamheten 

underlättas vardagens verksamheter (Wallin 2003).  

 

3.6   Mötesplatser i miljön 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2010) framhåller 

vikten av mötesplatser i förskolans pedagogiska miljö. De menar på att förskolan ska 

vara en plats där det ges möjlighet till lek och samvaro med andra barn, där barnen 

kan mötas och utveckla sociala kompetenser, integritet, förståelse för huvudsakliga 

värden i samhället och etiska sätt att förhålla sig till andra. Birgitta Davidsson (2008) 

uttrycker att den fysiska miljön har betydelse för barns lärande och utveckling genom 

att den öppnar upp eller begränsar vad barn kan göra i ett rum. Det är inte arkitekturen 

och rummet som ska styra barnet utan rummet ska utgöra en miljö som ger utrymme 

till barnet att vara aktivt och utforskande. Tidigare forskning visar att förskolans rum 

är laddade med värderingar. Rummen bär på information om sociala och kulturella 

regler för vad som förväntas ske. Hur rummet möbleras, vilka material som finns 

tillgängliga och vilka regler som finns för umgänget i rummet har betydelse för hur 

och vad barnen lär sig men också för hur de agerar i rummet. Förskolans rum ska 

utgöra en plats för samspel mellan de som använder rummet liksom mellan 

användarna och rummet. Rummen ska ge barnen möjligheter till inflytande över sin 

vardag i förskolan (Davidsson 2008).  

 

3.7   Verkstadskaraktär och materialets tillgänglighet  

Barn har rätt till god kvalitet i förskolan enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2010). Utmärkande för en god kvalitetsnivå är ofta att det finns rikligt 

med material på förskolan och att placeringen av det är på barnens nivå. Hög kvalitet 
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med god pedagogisk miljö karaktäriseras också av att barnen har inflytande över sin 

miljö. Pedagogernas förhållningssätt präglas av att de är nyfikna på barnens intressen 

och idéer för att kunna skapa en miljö som utmanar och gör dem nyfikna till lek, 

lärande och utveckling. Pedagogerna på en förskola med hög kvalitet strävar efter att 

möta barnens livsvärldar. Förskolans miljö påverkar barnens välbefinnande i hög 

grad. Hur barnen bemöts och förskolans utformning för att tillmötesgå barnens 

intressen och behov är utav stor vikt för barnens välmående (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson 2010). Ett rum kan underlätta lärande. Men ett rum kan 

även vara ett hinder för lärande om det är dåligt utformat. Rummen förmedlar 

förväntningar, erfarenheter, kunskaper och känslor. Det är därför av vikt att 

pedagogerna reflekterar över vad de vill att rummen på deras förskola ska spegla 

(Strandberg 2006).  

 

Centralt i förskolan är den fria leken, det fria skapandet och barns självinitierade 

aktiviteter anser Nordin-Hultman (2004). Hon ser därför det som motsägelsefullt att 

mycket material på förskolor ofta är otillgängligt för barnen. Miljön är ofta inredd till 

att vara en avbild av "hemmet" - en hemlik miljö, där mycket material hamnar högt 

upp på hyllor och i skåp. Nordin-Hultman (2004) förknippar en hemlik miljö med en 

begränsad, enahanda och rutiniserad miljö och menar på att förskolemiljön istället 

borde utformas som en verkstad där leken, skapandet, lusten och nyfikenheten får ta 

plats. I verkstadsdiskursen betonas att materialet ska vara tillgängligt för barnen, lera, 

färdigblandad färg, klister, saxar mm ska finnas framme. Nordin- Hultman (2004) 

påpekar att material i miljön utgör möjligheter för barn att lära och utvecklas eller 

brist på möjligheter om materialmängden är låg. Placeras materialet högt upp där 

barnen inte når så blir de beroende av pedagogerna vilket medför att barnen inte blir 

självständiga i miljön. Vidare tydliggör Nordin-Hultman (2004) en tendens hon märkt 

av på förskolor hon besökt - att en viss typ av material ofta placeras otillgängligt för 

barnen. Material som anses lättstädat eller "rumsrent" finns i stort sett alltid framme 

och i nivåer där barnen själva kan plocka fram och ställa tillbaka sakerna. Material 

som kan klassas som lättstädat eller "rumsrent" menar hon på är papper, kritor, pussel, 

Lego, bilar, klossar och dockor mm. De material som däremot ofta hamnar högt upp 

på hyllorna eller instängda i skåp och förråd är material som kan ses som smutsiga 

eller svårstädliga, exempelvis klister, verktyg, färg, lera, musikinstrument, CD-
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spelare, tyg och garn. Gemensamt för dessa material är att de alla är skapande, 

experimenterande och laborerande material (Nordin-Hultman 2004). 

 

Även Björklid (2005) anser att en god pedagogisk miljö där barnen får möjlighet till 

att lära och utvecklas ska präglas av verkstadskaraktär. Miljön bör vara inspirerande 

och ge möjligheter till skapande verksamhet. En miljö visar barnen om de är 

välkomna eller inte. Det är därför av vikt att pedagogerna reflekterar kring 

utformandet av sin miljö. En otydlig fysisk miljö karaktäriseras av likformighet, 

anonymitet och enkelhet. Barn upplever och utforskar sin miljö med alla sinnen och 

en tydlig och variationsrik miljö är betydelsefull för barnen. De ska känna sig 

välkomna, inspirerade och nyfikna när de kliver in på förskolan. Att miljön är 

utformad efter barnens intressen är mycket viktigt påpekar författaren. Barnen ska ha 

delaktighet i konstruerandet av miljön och förskolans rum ska visa på möjligheter för 

barnen (Björklid 2005). 

 

3.8   Stressframkallande miljö 

Stress, hög risk för buller och dålig luft är faktorer som karaktäriserar en dålig miljö 

med "sjuk planlösning" menar Björklid (2005). Om förskolans planlösning innehåller 

många genomgångsrum intill lugna rum så ökar risken för buller och stress för både 

barnen och personalen. En fysisk miljö skapar såväl hinder som förutsättningar för 

barns utveckling, lärande och välmående. Om miljön upplevs som otrygg, otillgänglig 

och understimulerande så undviker barnen den vilket i sin tur kan hämma barnens 

utveckling och på sikt påverka deras välmående. För att barnens hälsa ska vara god så 

krävs en bra estetisk miljö. Faktorer som rummens proportioner, färger, ljussättning 

och material påverkar i hög grad barnens välbefinnande och bör därför ses som 

viktiga i den pedagogiska miljön. Björklid (2005) hävdar även att forskningen kring 

förskolans miljö och dess betydelse för barns utveckling, lärande och välmående är 

mycket eftersatt. Vidare påpekar hon att miljön sällan är något som diskuteras vid 

planeringsmöten och utvärdering av den pedagogiska verksamheten och att 

styrdokument som läroplaner och skollag sparsamt benämner miljöns betydande del i 

förskolans verksamhet. 
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3.9   Miljöns utformning  

Ann Granberg (2001) redogör för hur miljön kan väcka intresse eller avskräcka 

barnen som vistas i den. Omgivningen bör utformas så att den inspirerar och lockar 

till utforskande och självständighet. Förskolans rum ska erbjuda barnen möjligheter 

till att vara kreativa och skapande. Barns skapande stimuleras av en tilltalande och 

harmonisk miljö. Ett rum med starka färger på tapeter, möbler och textiler samt 

stökiga hyllor kan skapa oro och stress hos barnen. Väggar, möbler och textilier bör 

istället hållas i neutrala färger. Inredning, material och redskap ska tydligt berätta för 

barnen vad de förväntas göra. Stora rum kan avgränsas med hjälp av hyllor, tunna 

skärmar eller tygskynken för att skapa rum i rummen. Genom att rikta belysningen på 

olika sätt styrs barnens uppmärksamhet och koncentration till ett tydligt mål och med 

spotlights kan man skapa olika stämningar. Textilier kan användas för att sänka 

takhöjden eller dämpa skarpa lysrör. Miljön får inte vara statisk utan den ska kunna 

förändras och påverkas. Det är viktigt att barnen får vara med och göra det (Granberg 

2001).  

 

För att stimulera barnens fantasi och kreativitet bör möbler och material kunna 

användas på flera olika sätt t.ex. stolarna kan användas till att bygga en bro eller ett 

tåg. Barn väljer det material de ser vilket innebär att materialet bör vara attraktivt 

placerat på väl synliga ställen, i barnens nivå och vara lättillgängligt. Alla saker bör 

ha sin egen plats så det är lätt att hämta och ställa tillbaka. Miljön i förskolan ska 

utformas så att det ges många och varierade möjligheter till sinnliga upplevelser, alla 

sinnen bör få stimulans (Granberg 2001). 

 

Enligt Nordin-Hultman (2004) så är miljö och material betydande villkor för hur vi 

uppfattar ett specifikt barn. Båda har betydande inverkan på om vi uppfattar barnet 

som kompetent eller i behov av stöd. Barnet samverkar med miljön och dess material 

och kan te sig olika beroende på i vilken miljö barnet befinner sig i. Ett aktivt barn 

kan i en viss miljö uppfattas som blygt och tillbakadraget och tvärtom, barn blir i 

olika miljöer. Miljöer har stor betydelse för hur barn handlar och är och därmed hur 

de uppfattas. Vidare ser författaren ett dilemma i situationer där stökiga, passiva barn 

eller barn med svårigheter blir föremål för observation i förskolor. Man väljer att 

observera barnet i syfte att lösa problemet. Nordin-Hultman menar på att detta är fel 

då det borde vara miljön barnet befinner sig i som borde observeras. Genom att lägga 
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fokus på och observera barnet så anser hon att det blir barnet som ska förändras och 

anpassas när det istället borde vara den pedagogiska miljön eller förskolans pedagogik 

som behöver ses över. 

 

Allt i ett barns sätt att vara, agera och utvecklas är situationsbundet och kan därför 

påverkas av den omgivande miljön. Det är viktigt att vi kan se att barns identitet och 

förmågor ändras beroende på vilken miljö och situation de befinner sig i. Barn är inte 

på ett speciellt sätt utan de blir på olika sätt beroende på sin miljö och möjligheterna 

som den utgör (Nordin-Hultman 2004). Miljön kan hämma barns utveckling enligt 

Björklid & Fischbein (2011). Människor har ett känslo- och kunskapsmässigt samspel 

och utbytande med den fysiska miljön. Hennes behov och motivation att utbyta 

sådana erfarenheter är det som styr detta. Man väljer att handla, och får nya impulser 

att handla och agera baserat på vad man kan och vill. Om den omgivande miljön inte 

motiverar människan att handla och agera eller om hon inte får någon återkoppling till 

omgivningen så kan utvecklingen förhindras (Björklid & Fischbein 2011).  

 

Vid utformningen av förskolemiljön är det viktigt att man reflekterar och tänker kring 

olika syften i rummen menar Nordin-Hultman (2004). Ska rummen på förskolan 

spegla vissa typer av lekar och syften eller ska de vara fria? Genom att tillföra rum 

olika syften och inreda dem därefter så separerar man olika typer av material. Detta 

medför att det blir svårt för barnen att integrera olika typer av material i leken. 

Kanske behövs det både bilbana och garn till en lek men eftersom bilar och bilbana 

ofta är förpassat till bilrum eller stora lekrum, och garn i ateljéer eller otillgängliga för 

barnen så blir detta en omöjlighet. Att mjuka upp reglerna är inte lika med oordning, 

det viktiga är att barnen från början lärt sig hantera de olika materialen (Nordin-

Hultman 2004). Att materialets tillgänglighet och existens är viktigt för barns 

utveckling anser även Ann Granberg (1998). Barn behöver stimulans för att utvecklas 

och rätt pedagogiskt material som barnen lätt kan plocka fram och tillbaka bidrar med 

den stimulansen. Barnen måste få uppgifter som de kan klara av, som sporrar dem och 

som lockar dem att pröva nya spännande material. Förskolan har en skyldighet att 

erbjuda barn möjligheten att testa olika sorters material och dess konsistens, 

beskaffenhet, färg, tyngd, form och användbarhet för att utveckla alla sina sinnen. 

Utveckling och inlärning är en ständig process hos barn. De är beroende av intryck, 

upplevelser och erfarenheter för att utvecklas. Olika sorters material och miljöer är 
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oumbärliga för barns lärande och utveckling (Granberg 1998). Leif Strandberg (2006) 

håller med om materialets vikt för barns utveckling. Han menar på att lärandet är 

beroende av att det finns material och verktyg som är utmanande, intressanta och 

relevanta för det området barnen behöver dem i. Att materialet bör vara på barnens 

nivå anser Strandberg är en självklarhet då han menar på att kroppslängd kan vara 

mer avgörande än intelligensnivå vad gäller barns utveckling och inlärning. Materialet 

ska vara placerat i barnens ögonnivå så de kan se vad som finns och inte (Strandberg 

2006).  

 

Förskolans rum har flera olika funktioner och används på många olika sätt. Rummen 

benämns oftast med namn som associeras med ett huvudsakligt användningsområde 

som målarrum, byggrum, kuddrum eller dockhörna. Namnen på rummen och de 

möbler och material som finns tillgängliga inbjuder till de aktiviteter som är tänkta att 

ske i rummen. Dockhörnan är utrustad med leksaksspis, köksutrustning och dockor 

vilket pekar på att barnen inbjuds till att leka hem och familj. Målarrummet är inrett 

med bord, stolar och material för skapande såsom klister, pennor, papper och saxar. I 

kuddrummet finns inga möbler eller leksaker utan endast kuddar, filtar och madrasser 

som barnen kan hoppa på eller bygga kojor med. Rummen används dock även till 

andra aktiviteter än vad som är tänkt. Rummens funktioner ändras över tid så att t.ex. 

målarrummet är matrum vissa tider. Det läggs även fram madrasser i något av 

rummen när de minsta barnen ska sova. Det finns oftast ett syfte för vad som ska ske i 

rummen men både barn och pedagoger använder rummen för olika syften och på sina 

egna sätt t.ex. kan barnen använda hallen som en lekplats fast det inte är det egentliga 

syftet. Förskolan är en verksamhet som kännetecknas av rutiner och planering men 

samtidigt av att vara ständigt föränderlig och formbar efter barn och pedagoger 

(Markström 2007).  

 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) menar att man bör skapa en lärande 

miljö som kompletterar hemmet, tillför något nytt och uppmuntrar till dialog mellan 

barnen. Miljön ska ge barnen chansen att vara kompetenta, nyfikna och utforskande. 

Det är viktigt att se till barnens intressen och utforma miljön efter det. Den 

pedagogiska verksamheten vilar på en demokratisk grund vilket innebär att 

pedagogerna måste lyssna på barnen och låta dem vara delaktiga. När det gäller 

miljöns utformning är det pedagogernas jobb att observera vad barnen gör i sin miljö 
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t.ex. vilka material barnen använder. Det är efter man har observerat barnen och 

lyssnat på deras tankar och idéer som man kan skapa en meningsfull miljö som väcker 

lust och nyfikenhet hos barnen. Pedagogernas medvetenhet är en förutsättning för att 

barnen ska få vara delaktiga i utformningen av miljön. Om pedagogerna är 

uppmärksamma på vad barnen är intresserade av och använder sig av det som 

utgångspunkt när miljön formas får barnen möjlighet att vara delaktiga och påverka 

sin egen miljö (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Strandberg (2006) instämmer i 

påståendet att barnen bör vara delaktiga i miljöns utformning. Han menar på att en 

miljö där enbart pedagogerna står för förändringarna inte leder till utveckling i miljön, 

snarare främlingskap. Förändringarna bidrar bara till förvirring för barnen då de inte 

vet varför de skett eller hur det gått till. Pedagoger och barn bör tillsammans 

reflektera över hur de kan skapa en bättre, mer utmanande och pedagogisk miljö som 

tilltalar barnen (Strandberg 2006). 
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4.  Metod, material och avgränsning 
 

I detta kapitel presenterar vi valet av vår metod. Vi kommer uppge varför vi valt 

denna metod, ge en redogörelse för urvalet, beskriva genomförandet, reflektera över 

intervjusvarens validitet och behandla etiska aspekter kring metoden.  

 

4.1   Metodval och ansats 

Vi har valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer för att genomföra denna 

undersökning. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har färdigställt de 

frågor som ska behandlas och besvaras under intervjun. Intervjun är dock öppen och 

flexibel. Frågorna behöver inte komma i en bestämd ordning utan meningen är att den 

intervjuade ska få tala och utveckla sina svar (Denscombe 2009). Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2010) menar att en semistrukturerad intervju varken är ett 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Det är ett professionellt samtal som har 

ett syfte och en struktur som utförs efter en intervjuguide. Vi stöttar oss i viss mån på 

en fenomenografisk metodansats då vår studie bygger på pedagogernas tankar. Lars 

Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) menar att denna typ av metodansats 

används för att beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen. 

Utgångspunkten för fenomenografin är att människor uppfattar händelser på olika sätt 

och fokus läggs på variationen mellan dessa uppfattningar.  

 

4.2   Urval och material  

Vi har valt att utföra våra intervjuer på fyra stycken förskolor utspridda i mellan 

Sverige, dessa förskolor valdes helt slumpmässigt. Två av dem är traditionella 

svenska förskolor utan någon specifik inriktning och de andra två är Reggio Emilia 

inspirerade förskolor. Vi har intervjuat åtta stycken utbildade pedagoger på dessa fyra 

förskolor, två på vardera. Beslutet att genomföra åtta intervjuer tog vi eftersom vi 

ville ge undersökningen en rättvis bredd. Vi anser att ett mindre antal utförda 

intervjuer inte hade visat på samma trovärdiga reslutat och att ett större antal utförda 

intervjuer givetvis hade varit givande för arbetet men omöjligt för oss att genomföra 

på grund av att detta är ett begränsat arbete. Valet att använda oss av fyra olika 

förskolor grundar vi på samma faktor - tidsbristen. Vi bedömer även att ett mindre 

antal intervjuer kan ha en positiv effekt då möjlighet till mer djupgående intervjuer 
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finns. Att ta kontakt med åtta olika förskolor och få godkännande att genomföra en 

intervju ansåg vi vara mycket tidskrävande och svårt. De åtta pedagoger vi intervjuat 

är alla färdigutbildade förskollärare med en spridning mellan år 1981-2007. 

Pedagogerna jobbar med olika åldersgrupper och barngruppernas storlek varierar från 

10-22 stycken barn. 

 

4.3   Genomförande 

Vi tog kontakt med förskolorna genom att skicka ut ett mejl innehållandes ett brev till 

pedagogerna och intervjufrågorna (se bilaga 1 & 2). Brevet till pedagogerna innehöll 

en kort presentation av oss och vårt syfte med intervjun. Vi informerade även om att 

intervjuerna ska spelas in och uppgav en ungefärlig tidsplan för intervjun. Vad gäller 

valet att skicka ut intervjufrågorna innan så var detta något vi noga tänkte igenom. Vi 

är medvetna om att valet att skicka ut dem innan intervjuerna kan vara både positivt 

och negativt. Enligt Kvale och Brinkmann (2010) så finns det en risk med att 

forskaren ger ut sina tänkta intervjufrågor innan intervjun äger rum av anledning att 

svaren inte blir spontana. Vi anser dock att pedagogerna på de utvalda förskolorna ska 

ha en möjlighet att dels veta vad de godkänner att delta i och dels få förbereda sig 

innan intervjun för att kunna ge så fylliga och detaljerade svar som möjligt. En tredje 

tanke bakom valet att skicka ut frågorna var även att intervjuerna då kanske går 

fortare eftersom pedagogerna vet vad de ska svara. Vi antog att många förskolor inte 

har så mycket tid att lägga på intervjuer och ville därför ge dem möjlighet att 

förbereda sig innan för att snabba på processen. 

 

Eftersom vi inte fick svar från alla förskolor via mejl så ringde vi upp de som vi inte 

hört något från. En av dessa tackade tyvärr nej på grund av stress och tidsbrist hos 

personalen. Vi diskuterade sinsemellan hur vi skulle gå tillväga för att få tag i en 

förskola som var villig att ställa upp. Vi beslutade oss för att än en gång slumpvis 

välja ut en förskola och ringde till denna. Efter många försök att få tag i någon 

pedagog på förskolan så tackade de till slut ja och gick med på att genomföra två 

intervjuer med oss. En av de tre övriga förskolorna som redan gett klartecken till 

intervjuerna visade sig sedan få problem när vi skulle boka in en tid för besöket. De 

erbjöd oss två stycken telefonintervjuer med två olika pedagoger och eftersom vi stött 

på problem med att få tag i en villig förskola tidigare så tog vi vår chans och utförde 

två intervjuer med en utav de Reggio Emilia inspirerade förskolorna per telefon. 
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Intervjuerna gick mycket bra och vi tycker vi fick ut lika mycket från telefon 

intervjuerna som de övriga intervjuerna.  

 

Ställningstagandet att vi båda två skulle medverka vid varje intervju hade vi redan 

tagit innan telefonintervjuerna ägde rum. Vi hade beslutat oss för att genomföra fyra 

stycken intervjuer var, vilket var mycket passande eftersom endast en av oss kunde 

medverka vid intervjun per telefon. Detta beslut tog vi för att kunna boka in så många 

intervjuer som möjligt under en snar tidsperiod. Vi ville även vara flexibla gentemot 

förskolorna vid tidsbokning och menar på att om vi delar upp oss så kan vi utföra 

intervjuer samtidigt på olika ställen. Under intervjuerna använde vi oss av en 

mobiltelefon för att spela in intervjun. De två intervjuer som utfördes över telefon 

kunde vi naturligtvis inte spela in men vi anser ändå att vi fick mycket ut av de 

intervjuerna och vi har antecknat det mesta som pedagogerna sa. När alla åtta 

intervjuer var klara satte vi oss ner och lyssnade på de sex inspelade materialen vi 

hade för att kunna transkribera innehållet. Transkriberingarna tillsammans med 

anteckningarna utgjorde sedan vårt material för analysen. Vi anser att vi fick mycket 

och bra stoff att arbeta utefter. 

 

4.4   Trovärdighet och forskningsetik 

En viktig fråga för forskaren är om resultatet av intervjuerna är trovärdiga. Validering 

är ingen slutgiltig kontroll utan ingår i hela forskningsprocessen med ständig kontroll 

av resultatens trovärdighet (Kvale & Brinkmann 2010).  Denscombe (2009) menar att 

det inte finns något absolut sätt att verifiera det respondenten berättar men att man 

kan använda sig av små kontroller för att bedöma trovärdigheten. Ett sätt är att 

kontrollera intervjudata med andra informationskällor. Skriftliga källor eller 

observationer kan ge stöd eller tveksamhet om tillförlitligheten i informationen. Ett 

annat sätt är att leta efter teman som framträder i flera intervjuer. Om vissa svar 

framträder i flera intervjuer är inte forskaren hänvisad till att endast förlita sig på en 

källa. Återkommande svar i intervjuerna visar att en större grupp tar del av samma 

åsikter och tankar vilket ger forskaren större tillit till resultatet. Forskaren bör även 

bedöma i vilken utsträckning intervjupersonerna känner till det ämne som ska 

diskuteras (Denscombe 2009).  
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När vi har bedömt trovärdigheten av det resultat vi fått har vi sett till de faktorer som 

Denscombe (2009) redogör för. När vi valde ut personer att intervjua valde vi att 

vända oss till pedagoger på förskolor eftersom det ingår i vårt syfte och 

frågeställningar att undersöka hur medvetna de är om miljöns betydelse. Vi anser att 

de personerna var väldigt relevanta för intervjuerna. Under analysen av intervjuerna 

granskade vi information noga och letade efter mönster, skillnader och likheter hos 

alla intervjuer. Vi märkte då att vissa svar återkom i flera intervjuer och att 

pedagogerna resonerade på liknande sätt. Detta tyder på att det finns en rimlighet och 

tillförlitlighet i pedagogernas svar. Vi är medvetna om att våra värderingar, 

föreställningar och erfarenheter kan spela in på resultatet och för att stå stadigare har 

vi under vår arbetsprocess även läst mycket litteratur som vi använt för att jämföra 

med intervjuerna. Likaså där har vi sett likheter mellan intervjuerna och litteraturen 

vilket vi anser tyder på att resultatet är mycket trovärdigt.  

 

Vid forskning och uppsatsskrivande är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Vi 

har använt oss utav Vetenskapsrådets text "Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning" som gavs ut 2002. De skriver om 

grundläggande individskyddskrav och delar upp det i fyra olika delar. Dessa delar 

benämns: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet, handlar om forskares plikt att 

informera de personer som deltar i forskningens intervjuer om syftet med 

forskningen, frivilligheten att delta och villkoren som gäller vid deltagandet. Det 

andra kravet - samtyckeskravet, handlar om att de personer som deltar i intervjuerna 

ska ha en frivillighet att säga nej. Det är viktigt att få ett godkännande från alla 

inblandade att de är villiga att delta. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och är 

kopplat till sekretess. Personerna som ställer upp på intervjuer ska inte kunna urskiljas 

i uppsatsen, deras personuppgifter ska skyddas. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet som innebär att materialet och resultatet från intervjuerna endast får 

användas i forskarens uppsats och inte i andra syften (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Genom att skicka ut ett informationsbrev samt bifoga intervjufrågorna till de personer 

vi intervjuat innan intervjuerna ägde rum så uppfyllde vi oss utav informationskravet. 

Vi uppgav syftet med intervjun, villkoren vilket var att vi skulle spela in intervjun och 

informerade även om sekretessrättigheterna i uppsatsen och de deltagandes frivillighet 
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att ställa upp eller inte. I och med det sistnämnda så uppfyllde vi även det andra 

kravet - samtyckeskravet. Vi tog del utav konfidentialitetskravet genom att i 

informationsbrevet informera de deltagande om deras rätt till anonymitet i uppsatsen. 

Varken namn eller förskola ska kunna urskiljas. Det inspelade materialet förstördes 

efter transkriberingen. Nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till genom att endast 

använda informationen från intervjuerna i denna uppsats. 

 

4.5   Avgränsning och metodkritik  

Vi har valt att rikta fokus mot förskolan och hur pedagoger ser på dess fysiska 

inomhusmiljö och kommer därför inte ta upp aspekter som rör utomhusmiljön. Som 

område valde vi Mellansverige av anledningen att vi själva är bosatta där och att 

intervjuerna av praktiska skäl är enklare att utföra i städer nära omkring. Alla fyra 

förskolor ligger i förorter runt staden. Vi kommer beröra två olika förskoletraditioner 

- traditionell förskola och Reggio Emilia förskola. Profiler och inriktningar utöver 

detta är inte något vi kommer ta upp. Vi valde bort observationer av 

inomhusmiljöerna då vår studie bygger på pedagogernas uppfattningar om miljön. 

 

Vi valde att använda oss av intervjuer då man genom att använda denna metod enligt 

Denscombe (2009) får ut djupgående och detaljerad information. Som intervjuare får 

man även chansen att ställa följdfrågor så den intervjuade får möjlighet att utveckla 

sina svar. Nackdelar som finns med intervjuer är att det är en tidskrävande process 

med analysen av data. Vi valde dock att använda oss av intervjuer för att få så 

fullständiga svar som möjligt på frågorna. Om vi istället valt enkäter hade våra frågor 

behövt vara väldigt preciserade då Denscombe (2009) menar att nackdelarna med 

enkäter är att de kan ge ofullständiga och dåligt ifyllda svar. Om frågan inte preciseras 

väl lämnar det ett stort tolkningsutrymme till respondenten och svaren kan då ge ett 

missvisande resultat eftersom det inte finns någon möjlighet till följdfrågor. Ett annat 

problem med enkäter är den dåliga svarsfrekvensen och att man kan få ett stort 

bortfall av svar. Fördelen med enkäter är att de är lätta att arrangera och ger 

standardiserade svar. Enkäter passar dock bättre då man avser att nå ett stort antal 

respondenter och frågorna är relativt kortfattade och preciserade (Denscombe 2009).  
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5.  Resultat och analys 
 

Vi kommer här presentera resultatet av våra åtta intervjuer. Vi upptäckte under 

analysen att pedagogerna från samma förskolor svarade nästan identiskt med varandra 

och kommer därför redovisa svaren utifrån de fyra olika förskolorna istället för att 

redovisa varje enskild pedagogs svar. Vi väljer att benämna de traditionella svenska 

förskolorna som förskola 1 och förskola 2 respektive de Reggio Emilia inspirerade 

förskolorna som Reggio 1 och Reggio 2. Vi kommer presentera resultatet utefter vårt 

syfte som är att undersöka hur medvetna de pedagoger vi intervjuat är om miljöns 

betydelse för barns utveckling, lärande och välmående. Vi har delat upp resultatet i 

fem olika kategorier: miljöns utformning, barnens inflytande, förändringar i miljön, 

hinder i miljön och den perfekta förskolemiljön.  

 

5.1   Miljöns utformning 

Inomhusmiljön anses vara en extremt viktig del av verksamheten för alla 

pedagogerna. De menar på att miljön är något de ständigt reflekterar kring och de 

observerar barnen dagligen i verksamheten för att se om miljön fungerar. Förskola 1 

berättade att de arbetar efter en stegrande miljö, en miljö där svårighetsgraden och 

utvecklingsnivån höjs för varje år. De vill ha en utvecklande och lärande miljö där 

materialet ständigt ses över. De ser miljön som jätteviktig där tänket kring barn och 

miljö hör ihop och bildar en helhet, en dålig miljö ger en dålig verksamhet där barnen 

blir lidande. Förskola 2 anser att miljön påverkar hela barngruppen väldigt mycket 

och de märker direkt om något inte stämmer i miljön, barnen blir då lätt oroliga och 

deras välmående blir lidande. Barnens lek och utforskning påverkas av miljön och det 

är viktigt att ha en inbjudande miljö som bidrar till barnens utveckling. Reggio 1 

menar att de ser miljön som en tredje pedagog och vill ha en miljö som är självgående 

där barnen kan vara självständiga. Miljön ska vara tydlig och de anser att barn ej är 

skapta på ett visst sätt utan att de blir i olika sammanhang. De menar på att förskolans 

material och dess tydlighet avgör hur barnen skapas. Är miljön otydlig och rörig så 

frambringas stressade barn som i en annan miljö kanske inte alls hade uppträtt 

stressade. Miljön och dess utformning är en stor avgörande faktor för barnens 

utveckling, lärande och välmående. Reggio 2 ser miljön som väldigt central i sin 

verksamhet. Miljön är a och o och de menar att pedagogerna, barnen och miljön 
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tillsammans utgör verksamhetens kvalitet. Miljön är deras tredje pedagog. När vi 

frågade pedagogerna om hur miljön ser ut hos dem fick vi dessa svar: 

 

Miljön är barnens arbetsplats hela dagen. Barnen ska ha 
möjlighet att göra så mycket som möjligt själva och därför har vi 
låga bord och stolar. Även de andra möblerna är i deras höjd. 
Även på småbarnsavdelningen får de allra minsta sitta vid 
möbler i deras storlek. Vi har många öppna rum, de ska ej vara 
stängda. Vi vill skapa många mötesplatser för barnen där de lätt 
kan mötas, kommunicera och se varandra (Reggio 2). 
 

Reggio 1 hade även de möblerna på barnens nivå där stolar och bord var i barnstorlek. 

De jobbar mycket med tydlighet i miljön där de vill ha tydliga stationer där barnen vet 

vad de förväntas göra och hur. Ordning och reda i miljön där barnen är självständiga 

och vet vart sakerna hör hemma är viktigt för dem. De har inte mycket färdigt material 

utan material där barnen själva får konstruera det de vill leka med. De har även ett 

stort torg som de kallar Piazza, det är tillgängligt för alla avdelningarna. Förskola 2 

svarade att de inte har så många rum utan försöker skapa rum i rummen med hjälp av 

exempelvis hyllor. De menade på att barnen ibland är i behov av avskildhet och ska då 

ha rätt till det. Bord och stolar var inte i barnens storlek vilket pedagogerna ansåg var 

ett problem eftersom de minsta barnen då är beroende av de vuxnas hjälp. 

 

Miljön på våran avdelning är mycket tydlig och materialet 
synligt eller uppmärkt med bilder och text. Barnen ska kunna 
vara självständiga och veta vart sakerna är. Ta fram själva och 
lägga tillbaka själva. Vi jobbar mycket med påbörja - genomföra 
-  avsluta tänket då en tydlig miljö blir extra viktigt (Förskola 1). 
 

På frågorna om allt material är tillgängligt för barnen och om rummen har ett speciellt 

syfte svarade förskola 1 att nästan allt material på förskolan är tillgängligt för barnen. 

Det som inte är tillgängligt är ändå synligt. Alla deras rum hade ett förutbestämt syfte. 

Även här vill de ha en tydlighet där barnen vet vad som förväntas av dem i de olika 

rummen. Barnen ska känna sig trygga i miljön och bli inspirerade och nyfikna att testa 

de material som finns. De vill att miljön ska berätta något för barnen som eggar deras 

fantasi. Förskola 2 svarade att de inte har allt material tillgängligt för barnen på grund 

av säkerhetsrisk då de minsta barnen kan få tag i saker som är farliga. De har dock allt 
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synligt så barnen kan peka eller be om det de vill ha. Vad gäller att ha tydliga syften i 

rummen så är detta något de strävar mot och sätter upp bilder i rummen så barnen kan 

se vad man förväntas göra. Detta är något de skulle vilja bli bättre på. Reggio 1 

berättade att det mesta är tillgängligt för barnen med undantag av material i ateljén och 

CD-spelare. Grundutbudet är dock alltid tillgängligt. Rummen har väldigt tydliga 

stationer där barnen vet hur man beter sig, ett rum kan innehålla flera olika stationer. 

Reggio 2 har även de det mesta materialet tillgängligt men saker som glitter och pärlor 

får barnen be om. De vill att barnen ska känna sig kompetenta och kunna ta fram saker 

själva. Rummen har tydliga syften och de anser att miljön sänder en signal och 

kommunicerar med barnen om vad som ska ske. 

 

Utifrån pedagogernas svar ser vi att miljön är väldigt viktigt och central för alla fyra 

förskolorna. De båda Reggio förskolorna nämner att miljön ses som en tredje pedagog 

hos dem vilket vi anser tyder på en hög medvetenhet hos pedagogerna. Vi ser likheter 

mellan Reggio förskolorna i deras utformning av miljön då de har möblerna på 

barnens nivå för att de ska kunna vara så självgående som möjligt i miljön. De vill att 

barnen ska vara självständiga vilket även förskola 1 nämner. Förskola 2 berättar att 

det är ett problem att de inte har bord och stolar på barnens nivå då barnen lätt blir 

beroende av pedagogernas hjälp. Vi upplever att självständighet hos barnen är en 

viktig faktor som alla fyra förskolorna vill uppnå när de utformar sina miljöer.  

 

Alla förskolorna tycker att de har tydliga syften för vad som ska ske i olika rum. De 

pekar på att tydlighet är viktigt och de vill att barnen ska veta vad som ska ske i varje 

rum. Detta tolkar vi som att förskolorna är tydligt organiserade vilket skapar en 

trygghet hos barnen. Vi ser ett mönster hos alla fyra förskolor när det gäller 

materialets tillgänglighet. Förskolorna har det mesta materialet tillgängligt men väljer 

att ha vissa material onåbara för barnen men ändå synliga. Vi har genom intervjuerna 

förstått att det handlar speciellt om material som tillhör skapande verksamhet som 

t.ex. klister, glitter, saxar och pärlor. Enligt pedagogerna beror detta på vad barnen är 

kunniga att använda själva men vi uppfattar det som att det kan bli ett hinder för 

barnens självständighet. Att istället ha materialet tillgängligt i verksamheten kan ge 

tillfällen för utveckling och lärande hos barnen.  
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5.2   Barnens inflytande 

Alla fyra förskolorna låter barnen vara med och påverka i verksamheten. De ser 

barnen som en avgörande faktor och vill ha en miljö utformad efter barnens intressen. 

Förskola 1 ger barnen mycket utrymme för delaktighet. De observerar dem ständigt 

för att se vad de är intresserade av, vad de gör och inte gör och vad de pratar om för 

att avgöra hur de kan göra miljön utmanande och spännande. Det är barnen som avgör 

vilket material som ska finnas och vad rummen ska erbjuda. De jobbar mycket 

projektinriktat där barnens intressen avgör projektets tema. Förskola 2 observerar 

barnen även de för att kunna utforma miljön efter deras behov. De ser barnens 

delaktighet som en viktig byggsten, de lyssnar på barnens upplevelser och låter 

gruppen ha inverkan över verksamheten. Reggio 1 vill att barnen ska ha stort 

inflytande på förskolan: 

 

Vi observerar barnen hela tiden för att se vad de leker med just 
nu. Hur kan de utvecklas och måste vi ändra på miljön? Är det 
något som saknas eller har barnen allt de behöver? Är 
svårighetsgraden på materialet rätt för barnens ålder? 
 

Reggio 2 anser att miljön ska förändras i takt med vad barnen är intresserade av just 

nu. De observerar barnen och lyssnar på alla för att vara säkra på att alla barn känner 

sig sedda och delaktiga i verksamhetens utformning. De jobbar även efter tre ledord 

som är kommunikation, möte och delaktighet. Det är utefter dessa de utformar sin 

miljö. Valet att ha möbler i barnens höjd resonerar en pedagog kring såhär: 

 

Vi låter de minsta barnen få känna delaktighet i stora som små 
situationer. Vid matsituationen t.ex. får även de allra minsta 
barnen, 1-åringarna, sitta vid möbler i deras storlek vilket gör att 
de själva kan ta upp sin gaffel om de tappat den. De ska få känna 
att de kan göra saker själva och bli självständiga.    

 

Observation är en återkommande metod hos förskolorna när det gäller att ta reda på 

vad barnen är intresserade av. Vi upplever det som att barnen är utgångsläget för alla 

förskolorna när de utformar sina miljöer vilket tyder på att pedagogerna är medvetna 

om vikten av barnens delaktighet i verksamheten och värdesätter deras önskemål. Vi 

finner här inga större skillnader mellan de traditionella förskolorna och de Reggio 



23	  
	  

Emilia-inspirerade förskolorna utan alla ser barnens inflytande som något viktigt i 

verksamheten. 

 

5.3   Förändringar i miljön 

Alla fyra förskolorna hävdade att miljön är en aspekt som ständigt tas upp på 

planeringsmöten och APT träffar. Miljön ges ett stort utrymme och är en stående 

punkt som alltid diskuteras. Reggio 1 svarade såhär: 

 

Miljön berörs alltid på planeringsmöten. Det är alltid en stående 
punkt som vi tar upp. Pratar vi om hur barngruppen fungerar 
hamnar vi i vad vi i miljön kan förändra, det är en avgörande 
faktor. 

 

Vad gäller stöd av rektorn vid förändring i förskolornas miljö så svarade alla mer eller 

mindre att de kände stöd från rektorn. Förskola 2 menade dock att det kan bero på vad 

det gäller. Om det handlar om ekonomiska inköp så kan de ibland få ett nej. Reggio 1 

menade att de hade både stöd och krav från rektorn vid förändringar i miljön. Krav i 

form av att miljön på förskolan ska fungera som en tredje pedagog och vara ett 

komplement till hemmet. Reflektion kring miljön ska ständigt ske och miljön ska 

utformas efter barnens intressen. Rummen ska vara genomtänkta och pedagogerna ska 

veta varför de valt att utforma dem som de gjort. 

 

Förskola 1 och 2 hävdar att de gör förändringar i miljön ett par gånger per termin. 

Vad som ändras är olika men oftast kan det handla om att möblera om i rummen, t.ex. 

att flytta stolar, bord och hyllor. 

 

Förändringar i miljön gör vi ganska så ofta, iallafall ett par 
gånger per termin. Det kan handla om att vi flyttar bord, stolar 
eller en stor hylla. Belysningen har vi också ändrat på. Det kan 
hända väldigt mycket bara genom att man flyttar på en hylla 
(Förskola 2).  
 

Både Reggio 1 och 2 inriktar sig mer på materialutbyte vid förändring i miljön och 

detta är något som sker nästan varje vecka. Reggio 2 säger även att förändringen i 

miljön har med barnens intressen att göra. De anser att det är viktigt att lyssna på alla 

barn och bemöta dem på ett bra sätt varje dag. 
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Vi har en ständig reflektion kring miljön och försöker ha en röd 
tråd i hela husets miljöutformning. Vi förändrar efter barnens 
intressen och lägger till eller tar bort saker konstant om vi ser att 
det inte funkar eller behöver utvecklas vid en station. 
Svårighetsnivån på stationerna ska hela tiden ligga så att barnen 
kan utvecklas och utmanas, därför krävs förändringar ganska 
ofta så att barnen ej tröttnar eller stannar upp i utvecklingen. 
Innehållet i miljön reflekterar vi kring utefter barnens intressen 
och hur långt de kommit i sin utveckling. Vi förändrar det som 
vi ser behöver en ändring. Har barnen det de behöver? Funkar 
miljön? Vad gör barnen vid de olika stationerna? (Reggio 1). 
 

En gemensam avgörande faktor för alla fyra förskolorna vid förändring i lokalerna är 

barnen och barngruppens storlek. Barnens ålder, intresse och erfarenhet är centrala 

aspekter. Förskola 1 ser även läroplanen som en viktig utgångspunkt och använder 

både den och skollagen när de utformar miljön. De har även utarbetat vad de kallar för 

värdeord. Det är ord som de anser kan kopplas till läroplanen och som de 

dokumenterar utifrån. Dessa ord är: omtanke, respekt, glädje, delaktighet, nyfikenhet, 

ansvar och kreativitet. Förskola 2 använder sig av personalens erfarenheter eftersom 

de anser att de kan ge varandra inspiration. De svarade att de inte kunde komma på 

någon litterär kunskap som de använder sig av utan tillägnar sig kunskap från 

föreläsningar och varandra. Reggio 2 inriktar sig mycket på barnens ålder och 

intressen. Inomhusmiljön ser olika ut beroende på barnens ålder. Läroplanen och 

Reggio Emilias tankar är teoretiska kunskaper som ligger till grund när Reggio 2 

utformar sin miljö. Reggio 1 anser att barnens behov behöver tillgodoses, vad behöver 

barnen just nu? Deras inspiration kommer ifrån: 

 

Vygotskij är en ständig grund i vårt miljötänk, hans proximala 
utvecklingszon är något vi ständigt har i bakhuvudet vid 
utformningen av miljön, och hans tänk kring att barn lär i 
sociala sammanhang. Våra stationer är ställen där barnen kan 
samlas och vara sociala (Reggio 1).  

 

På frågan om pedagogerna använder sig av teoretiska kunskaper vid utformningen av 

miljön får vi skilda svar. Förskola 1 och Reggio 2 nämner att de använder sig av 

läroplanen. Reggio 1 berättar att de arbetar med Vygotskij som grund och förskola 2 
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använder sig av kunskap från kollegor och föreläsningar. Denna spridning på 

teoretiska kunskaper tyder vi som att det finns många källor att hämta kunskap från. 

Dock tycker vi att läroplanen är en viktig utgångspunkt vid utformningen av miljön. 

När det gäller förändringar i miljön ser vi att förskola 1 och 2 främst gör större 

förändringar som att t.ex. möblera om vid ett flertal tillfällen per termin. Reggio 1 och 

2 däremot lägger fokus på materialutbyte genom att ta bort, lägga till eller byta ut 

material vilket kan ske varje vecka.  

 

5.4   Hinder i miljön 

Tre av förskolorna anser att deras lokaler är mycket begränsade och alldeles för små i 

förhållande till barngrupperna. Ljud, luft, ekonomi, svårutformliga lokaler och tid är 

andra aspekter som pedagogerna tog upp som ett hinder i miljön 

 

Vi har alldeles för få rum som är små och svår utformliga. Taket 
är för högt och hallarna lång smala med mycket dörrar vilket gör 
det svårt för oss att skapa ett välkomnande intryck. Hallen är det 
första man ser och ska därför fungera inbjudande och barnen ska 
bli nyfikna. Ingen av våra avdelningar ligger heller på markplan 
vilket innebär att alla barnen, även de små måste gå i trappor för 
att komma ut och in (Förskola 1). 
 
Jag tycker att utrymmet är litet i och med att vi har många barn i 
gruppen. Ett annat hinder är ekonomin som gör att vi inte kan 
köpa in det vi vill ha. Det är också otroligt höga ljudnivåer som 
påverkar allt, det blir lätt stökigt. Det har med husets 
konstruktion att göra, inget fångar upp ljudet (Förskola 2). 
 

Alla avdelningar på förskolan är väldigt små till våra 
barngrupper. Vi vill ha större men får samtidigt arbeta efter våra 
förutsättningar (Reggio 1). 
 
Ljud och ventilation ser vi som hinder, det är dock inget vi kan 
påverka. ekonomin och tid är andra saker som säger stopp 
(Reggio 2). 
 

De hinder pedagogerna tar upp är alla svårigheter i verksamheten som de själva inte 

kan påverka i så stor grad. De har att göra med byggnadernas konstruktion och 

utformning. Förskola 1 löste dock sitt problem med det höga taket i lokalerna med att 
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ta in grenar som de målade i olika färger och satte upp i taken. Effekten blev då att 

taket kändes lägre, fungerade mer ljuddämpande och rummen fick en mer ombonad 

känsla. 

 

5.5   Den perfekta förskolemiljön 

Vad gäller den perfekta miljön så anser alla pedagogerna att en rolig och inspirerande 

miljö är viktigt. Förskola 2 tänker mycket på den praktiska delen och menar att 

faktorer som bra ljudisolering, små barngrupper och tillgång till många smårum spelar 

stor roll. Förskola 1 vill arbeta efter en tydlig miljö där mottot är att påbörja - 

genomföra - avsluta. Miljön ska ge barnen en ”wow”-känsla när de kliver in. De ska 

känna sig inspirerade och lustfyllda att spendera dagen här. Reggio 1 anser att 

förskolemiljön ska vara ett komplement till hemmet och ha stora lokaler med många 

rum. En perfekt miljö enligt dem är en miljö där barnen finner något som intresserar 

dem och där skapande är en central del. Mycket färdigt material ser de som en 

nackdel eftersom barnen själva ska kunna konstruera sitt material utefter ett specifikt 

sammanhang, sin egen lek. En stor ateljé är mycket viktigt ur ett skapande perspektiv. 

Reggio 2 vill att förskolemiljön ska skapa lust och nyfikenhet. Miljön ska vara 

inspirerande, lärorik och rolig. Aspekter som trygghet, tillgänglighet och tydlighet är 

också mycket viktigt. Förskolan ska inspirera till skapande där barnen tillsammans 

kan ha roligt, då spelar en ateljé en viktig roll. Mycket mötesplatser är viktigt i en bra 

förskolemiljö.  
 

Alla pedagogerna framförde som sagt att en miljö som är rolig och inspirerande är 

nyckeln till en perfekt förskolemiljö. De båda Reggio förskolorna menade på att 

skapande har en stor roll i förskolan. Vi tycker oss se en koppling dem emellan vad 

gäller skapande och lusten till skapande. Båda förskolorna arbetar mycket med 

skapande verksamhet och anser att den är mycket lärorik för barnen. De pekade även 

båda på ateljéns betydelse för den skapande verksamheten. Det kan tolkas som att den 

skapande verksamheten ofta är förpassat till just det rummet - ateljén. Förskola 1 och 

2 nämner däremot inte alls den skapande delen. Vi kan heller inte se någon likhet dem 

emellan då förskola 2 svarade mer praktiskt och förskola 1 förespråkar en tydlig miljö 

med ”wow”-känsla. 
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6.  Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel kommer vi diskutera resultatet utefter tidigare forskning. Vi knyter 

även an till våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer med hjälp av litteraturen och 

pedagogernas svar att uppfylla vårt syfte och svara på våra frågeställningar. Dessa är: 

Hur anser pedagogerna att inomhusmiljön inverkar på barnens utveckling, lärande och 

välmående? Hur liknar, respektive skiljer sig, pedagogernas tankar kring miljön i 

traditionella förskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor åt? 

 

Möjligheterna i miljön påverkar hur vi uppfattar barnet och beskriver det. Ett barn 

som beskrivs ha koncentrationssvårigheter kan bli lugnt och harmoniskt i en miljö 

som passar just det barnet. Ett barn som beskrivs som passivt och blygt kan bli mer 

aktivt i en miljö fylld med aktivitetsmöjligheter. Det viktiga är att barnet kan skapa en 

mening i miljön och finner miljön inspirerande och intressant. Miljön har en enorm 

betydelse för vårt välbefinnande. En dåligt utformad miljö kan få oss att känna stress 

och otrivsel medan en god miljö ger oss en känsla av harmoni (Lärarförbundet 2004). 

Utifrån en av våra frågeställningar som handlar om miljöns betydelse för barns 

välmående kopplar vi Reggio 1:s svar då de menar att miljön ska vara tydlig och de 

anser att barn ej är skapta på ett visst sätt utan att de blir i olika sammanhang. De 

menar på att förskolans material och dess tydlighet avgör hur barnen skapas. En 

otydlig och rörig miljö frambringar stressade barn som i en annan miljö kanske inte 

alls hade uppträtt stressade. Miljön och dess utformning är en stor avgörande faktor 

för barnens utveckling, lärande och välmående. Vi finner miljöns utformning relevant 

för barnens identitetsskapande då en miljö har stark inverkan på individen. Vi anser 

det självklart att en rörig miljö skapar stress och menar att tydlighet i miljön är 

mycket viktigt för trivseln. Detta kopplar vi till begreppen miljöstress och miljöestetik 

som vi hämtat från det miljöpsykologiska perspektivet. Dessa två begrepp kan vi se 

ha betydelse för barns välmående. En dåligt utformad miljö har dålig miljöestetik 

vilket kan skapa miljöstress och kan leda till ohälsa.  

 

Förskolorna svarade att de har tydliga syften i rummen och vill att barnen ska se vad 

som förväntas ske. Strandberg (2006) menar att rummen förmedlar förväntningar, 

erfarenheter, kunskaper och känslor. Det är därför av vikt att pedagogerna reflekterar 
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över vad de vill att rummen på deras förskola ska spegla. Reggio 2 anser att miljön 

sänder signaler och kommunicerar med barnen om vad som ska ske i rummen och 

därför är det viktigt vilket budskapet som framförs. Förskolorna tydliggör syftena 

med hjälp av bilder, olika stationer, material och möbler. Vi ser att förskolorna 

reflekterar kring syftena i rummen och vill ha en tydlig miljö där barnen känner sig 

trygga. Nordin-Hultman (2004) menar att vid utformningen av förskolemiljön är det 

viktigt att man reflekterar och tänker kring olika syften i rummen. Vi tycker det är 

positivt att förskolorna har bestämda syften i sina rum på förskolorna då det gör 

verksamheten organiserad, tydlig och trygg för barnen. Vi ser dock att det även kan 

ha sin nackdel då Nordin-Hultman (2004) menar att genom att ge rummen olika 

syften separerar man olika typer av material vilket kan göra det svårt för barnen att 

integrera olika material i leken. Vi anser att barnen ska få ha möjlighet att vara 

kreativa och använda olika material i sin lek. Det kan vara så att barnen vill ha flera 

olika material i en lek men inte har tillgång till det eftersom materialen hör hemma i 

olika rum. Vi tycker precis som Nordin-Hultman (2004) att reglerna kan mjukas upp 

lite och att materialen inte behöver vara förpassade till speciella rum. Det betyder inte 

att det blir oordning och kaos för det. Det viktiga är att barnen har fått lära sig att 

hantera materialen på rätt sätt från början och vet vad som gäller.  

 

Markström (2007) menar att rummen ofta benämns med namn som associeras med ett 

huvudsakligt användningsområde som målarrum, byggrum, kuddrum eller dockhörna. 

Namnen på rummen och de möbler och material som finns tillgängliga inbjuder till de 

aktiviteter som är tänkta att ske i rummen. Vi anser att benämningarna kan verka 

negativt då barnen kan bli hämmade att leka vad de vill. Om pedagogerna benämner 

ett rum byggrum menar vi på att barnen kan känna sig hindrade att leka lekar som inte 

associeras med bygg. 

 

Att barnen får inflytande över miljöns utformning är något vi anser vara mycket 

viktigt. Alla fyra förskolorna framhöll att barnen och deras intressen finns med som 

grund vid planering av miljöns utformning. Observation är metoden som används för 

att se vad barnen faktiskt gör i förskolan och vad de inte gör. Vi finner det positivt att 

pedagogerna väljer att observera barnen innan miljöförändringar sker och låter deras 

intressen och nyfikenhetsområden stå i fokus, istället för att bara anta vad barnen vill 

ha och inte vill ha. Vi anser också att observation är en bra metod att utläsa barnens 
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viljor eftersom man som pedagog då är passiv. Hade man istället valt att fråga barnen 

vad de vill ha och vad de är intresserade av anser vi att risken att man som pedagog 

värderar olika saker högre än andra finns, och att man på så sätt kanske påverkar 

barnen i sina val. Genom att passivt observera barnen så minimerar man risken för att 

ens eget tyckande och tänkande ska speglas och göra inverkan på barnen. Självklart 

kan frågor ställas om vad de tycker om för material mm. men vi ser en risk att 

följdfrågor eller ledande frågor ställs och anser då att observation är en mycket 

säkrare metod att använda sig utav. Vid utformningen av miljön svarar Reggio 1 att 

de även använder sig av Vygotskijs proximala utvecklingszon. Detta tycker vi tyder 

på att de har en stadig teoretisk grund att stå på. I våra teoretiska utgångspunkter har 

vi tagit upp begreppet som innebär att barn har en potentiell utvecklingszon som de 

har en möjlighet att utvecklas inom. Skillnaden mot vart barnet nu befinner sig och 

vart det skulle befinna sig med pedagogiskt stöd är den proximala utvecklingszonen. 

Vi ser en koppling mellan vår första frågeställning om hur pedagogerna ser på miljöns 

inverkan på barnens utveckling och lärande och pedagogernas positiva inställning till 

barninflytande. Vi tycker att deras uttalanden svarar upp mot vårt syfte och den första 

frågeställningen.  

 

Björklid (2005) framhåller vikten av barns inflytande över miljöns utformning och 

menar att barnen ska ha delaktighet i konstruerandet av miljön och att förskolans 

miljö ska innehålla möjligheter för barnen. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

förespråkar barnens inflytande då de menar på att förskolans pedagogiska verksamhet 

vilar på en demokratisk grund. Pedagogerna har då skyldighet att lyssna på barnen 

och låta dem vara delaktiga. De anser vidare att det är en del av pedagogernas jobb att 

observera barnen för att se vad de faktiskt gör i sin miljö, vilka material de använder 

och vilka de inte använder lika mycket. Om observation av barnen inte görs kan en 

meningsfull miljö som eggar barnens nyfikenhet och lust inte skapas. En förutsättning 

för barnens delaktighet är att pedagogerna är medvetna om miljöns inverkan på 

barnen och att de är uppmärksamma på de signaler barnen sänder ut i samvaro med 

sin miljö (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Barns inflytande är en viktig del i det 

utvecklingsekologiska perspektivet där det är viktigt att barnen känner ansvar för sin 

miljö och får vara med och påverka.   
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En god miljö ska stärka barnens delaktighet och erbjuda barnen mötesplatser där 

förhandling kan ske. Detta är mycket viktigt även ut ett demokratiskt perspektiv. 

Miljön ska ge barnen hjälp att påbörja lekar men även erbjuda rum för vila och 

ensamhet. Olika material som passar barnens intressen och behov är av stor vikt och 

bör anpassas efter barnens ålder. Det underlättar för miljöorganiseringen att arbeta 

åldersindelat eftersom material och möbler då lätt kan anpassas efter gruppens ålder. 

För att skapa goda förutsättningar för lek och lärande kan pedagoger göra rum i 

rummen då det lättare lockar fram barnens nyfikenhet och kreativitet (Lärarförbundet 

2004).  Även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) lyfter fram vikten 

av mötesplatser i förskolans pedagogiska miljö. De menar på att förskolan ska vara en 

plats där det ges möjlighet till lek och samvaro med andra barn, där barnen kan mötas 

och utvecklas. Davidsson (2008) menar att faktorer som hur rummet är möblerat, 

vilka material som finns att tillgå och vilka regler som finns har betydelse för hur 

barnen agerar i rummet. Reggio 2 uttrycker att mötesplatser är viktigt i 

förskolemiljön. De arbetar utefter tre ledord som är kommunikation, möte och 

delaktighet. Utefter dessa ord jobbar de med att skapa mötesplatser där barnen lätt kan 

mötas, kommunicera och se varandra. De har många öppna rum för att möjliggöra 

detta. Vi anser att förskolan är en plats för möten mellan olika barn. Förskolan ska 

vara utformad på ett sätt där barnen lätt kan mötas och prata med varandra. Hur 

rummet är utformat påverkar om det finns god chans till möte mellan barnen eller 

inte. Att ha öppna ytor tycker vi är bra för det möjliggör detta och att ha bord och 

stolar på barnens nivå underlättar. Vi anser även att Reggio 1 möjliggör för möten då 

de har sitt torg där barn från alla avdelningarna kan mötas och samspela. Vi ser här en 

likhet mellan de två Reggio förskolorna vilket vi kan koppla till vår andra 

frågeställning som är; Hur liknar, respektive skiljer sig, pedagogernas tankar kring 

miljön i traditionella förskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor åt? 

 

Sett till de olika författarnas syn på barns delaktighet i miljöns konstruerande och 

pedagogernas svar vid intervjuerna så ser vi en samklang dem emellan. Vi anser att 

pedagogerna visar att de tar barnen och deras intressen på största allvar när de justerar 

om i miljön. Vi ser också att en likhet mellan de traditionella förskolorna och de 

Reggio Emilia förskolorna finns vad gäller synen på barns delaktighet och inflytande 

över förskolemiljön. Vi ser även en koppling mellan de fyra förskolornas 

förhållningssätt till barns delaktighet och det interaktionistiska perspektivet, vilket är 
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en teoretisk utgångspunkt för denna studie. Enligt Björklid (2005) så påverkar miljön 

människan men även människan inverkar på sin miljö och har behov av att göra det. 

Vidare menar hon att lärande sker i samspel med omgivningen. Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010) påpekar även de att lärande är starkt kopplat till 

barnets omgivning och miljö. Vi ställer oss positiva till förskolornas barninflytande 

synsätt och tycker oss ana att pedagogerna ser miljön som viktig för barnens lärande 

och utveckling. 

 

Vi anser att stora som små förändringar är bra för omväxling i miljön. Vi anser dock 

att stora förändringar för ofta är något man bör undvika. Att flytta runt möbler i de 

olika rummen kan vända upp och ner på barnens värld helt och hållet. Viktigt är då att 

innan ommöbleringen reflektera kring varför man möblerar om. Är det för att 

pedagogerna ska känna att de engagerar sig eller är det något barnen visat tecken på att 

de faktiskt behöver? Efter en ommöblering är det viktigt att följa upp hur resultatet 

blev och inte bara släppa det. Vart utformningen av rummet bättre för barnen eller vart 

det kanske värre, eller ingen skillnad alls? Innan stora förändringar som att flytta stora 

bord och hyllor görs anser vi att det är av vikt att pedagogerna reflekterar kring om 

tillförande av nytt material skulle kunna hjälpa. Precis som de båda Reggio 

förskolorna svarade: att de ofta byter material, tar bort eller lägger till. Vi är 

övertygade om att en sådan "liten" förändring kan göra mycket skillnad för 

barngruppen och det enskilda barnet.  

 

På frågan om allt material på förskolan är tillgängligt resonerade pedagogerna 

liknande då de menar att det mesta materialet är tillgängligt men vissa material måste 

stå på hyllor där barnen inte når det. Förskolorna framhåller dock att allt material är 

synligt så barnen har en chans att be om det. Vi undrar om pedagogerna har 

reflekterat över om barnen verkligen ser allt material. Wallin (2003) menar att 

pedagogerna behöver se miljön från barnens synvinkel och ögonhöjd och observera 

vad barnen ser. Strandberg (2006) och Granberg (2001) påpekar även vikten av att 

materialet ska vara placerat i barnens ögonnivå så de kan se vad som finns och inte. 

Barn väljer det material de kan se och därför bör materialet vara placerat på väl 

synliga ställen och vara lättillgängligt. Vi håller med dem då risken finns att 

pedagogerna tar för givet att barnen ser samma sak som dem. Det material som 

placeras högt upp på hyllor kanske inte alls synliggörs för barnen då de inte är i 
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närheten av samma längd som vuxna. När man placerar ut materialet måste man tänka 

på att det är utefter barnen som miljön ska utformas och pedagogerna behöver 

reflektera över vad som är synligt ur barnens perspektiv.  

 

Vi ser en likhet mellan alla fyra förskolor vad gäller materialets tillgänglighet. Ingen 

av dem har allt tillgängligt för barnen men alla uttrycker en vilja att försöka lösa detta 

genom att göra det synligt för barnen, med undantag av Reggio 1 som bara svarade att 

grundutbudet är tillgängligt men ateljématerial och CD-spelare ställs undan för 

barnen. I efterhand är detta något vi har funderat kring då även Reggio 2 svarade att 

material som glitter och pärlor inte är tillgängliga - varför göms just skapandematerial 

undan? Är det av säkerhetsrisk eller av ekonomiska skäl? Då Reggio 2 svarade pärlor 

och glitter och inte saxar och nålar så förstår vi det som att det lutar åt att vara av 

ekonomisk anledning som visst material göms undan och bara tas fram om barnen ber 

om det och om pedagogerna anser det okej. Självklart kan material som pärlor utgöra 

en säkerhetsrisk då de kan sväljas av de yngre barnen men borde inte materialet göras 

tillgängligt för de äldre då åtminstone? Ställas på en hylla där de allra minsta inte når, 

eller ställas fram på bordet i ateljén då bara äldre barn är där inne. Vi anser dock att 

det enkelt kan läsas genom att ha en pedagog närvarande i ateljén hela tiden då 

mindre barn vistas där, på så sätt kan man lösa säkerhetsrisken. Men då pärlor och 

glitter är dyrt material som är lätt hänt att man slösar med och råkar ta för mycket av 

så tror vi att Reggio 2 valde att gömma undan detta av ekonomiska skäl. Samma sak 

gäller med Reggio 1 som svarade att grundutbudet är tillgängligt men ateljématerialet 

ställs undan. Tänker man utifrån säkerhetsaspekter så finns det leksaker och material 

som inte tillhör ateljéområdet som kan ses som farligt, t.ex. små bilar kan sättas i 

halsen mm. Även här tyder det på att ekonomin är den som sätter gränserna för vad 

som är tillgängligt eller ej. Vi ser alltså en likhet mellan de båda Reggio förskolorna.  

 

Förskola 2 klargjorde att visst material undangöms av säkerhetsrisk men förskola 1 

menade på att det som inte är tillgängligt är synligt för barnen och de kan på så sätt be 

om det. De nämnde inget om att en viss sorts material undangöms. Det kan alltså 

tolkas som att ekonomi och säkerhet är faktorer som avgör materialets placering. Vi 

ser dock en tredje aspekt som vi anser kan spela in, speciellt vad gäller valet att ställa 

undan ateljématerial- materialens lättstädlighet respektive stökighetsfaktor. Nordin - 

Hultman (2004) tydliggör att hon sett en tendens att förskolor gömmer undan material 
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som anses kunna skapa oreda och smutsiga rum. Hon menar på att lättstädat material 

som papper, pennor, kritor, pussel, Lego, klossar, dockor mm väldigt sällan är 

undangömt. Däremot material som klister, färg, lera, musikinstrument, Cd-spelare, 

tyg och garn ställs ofta upp på högre hyllor eller gömda i skåp där barnen ej kan nå 

dem. Kanske var det utav denna anledning - stökighetsfaktorn, som de båda Reggio 

förskolorna valde att ställa undan ateljématerialet.  

 

Nordin-Hultman (2004) menar vidare att miljön på förskolor ofta är inredd som en 

avbild av hemmet då mycket material placeras högt upp på hyllor och i skåp där 

barnen inte kan nå det. En hemlik miljö anser hon vara begränsad. Nordin-Hultman 

(2004) och Björklid (2005) är överens om att miljön på förskolan ska utformas som 

en verkstad som inspirerar barnen att vara kreativa och skapande. Vi håller med om 

detta och anser att förskolan inte ska vara en plats där barnen är begränsade. Att 

förskolan har verkstadskaraktär innebär att materialet är tillgängligt för barnen vilket 

vi tycker är grundläggande på en förskola. På förskolan ska barnen ha tillgång till 

material som skapar lust och nyfikenhet att upptäcka nya saker. Alla barn har inte 

tillgång till sådant material i hemmet och därför är det av stor vikt att de får utforska 

sådant material på förskolan. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och vi 

anser att förskolan inte ska vara en plats som liknar hemmet utan en ny och spännande 

miljö som kan utforskas.  

 

Vi anser att allt material ska vara tillgängligt för barnen hela dagarna på förskolan. Vi 

är medvetna om att dagens förskolor har en extremt snål budget och förstår att 

materialets tillgänglighet då lätt styrs utav ekonomin vilket vi tycker är jättetråkigt. 

Vad gäller säkerhetsfrågan så anser vi att avdelningar där barn i olika åldrar blandas 

här har en tydlig nackdel. De äldre barnen ska inte behöva lida för att de yngre kanske 

inte kan hantera visst material. Avdelningar med endast jämnåriga och anpassat 

material kan då lösa detta. Tillsist vad gäller stökighetsargumentet för materialets 

tillgänglighet så anser vi denna vara otänkbar att vi någonsin kommer jobba utefter. 

Förskolan ska ej vara en verksamhet där stök, smuts och kladd anses som något fult 

eller jobbigt. Barnen ska få möjlighet till att prova, blanda, kladda, smeta och använda 

olika material för att upptäcka oavsett hur lättstädat respektive svårstädat det blir 

efteråt. Kanske spelar här tidaspekten in. Förskolor har inte bara idag strikt budget 
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utan ofta tidsbrist då barngrupperna kan vara stora i förhållande till personalmängden. 

Kanske hinns inte "stökigare" städning med. 

 

Pedagogerna betonar även vikten av att barnen ska få vara självständiga i miljön. Vi 

ställer oss kritiska till det då de väljer att placera vissa material på hyllor där barnen 

inte når det. Nordin-Hultman (2004) påpekar att material som placeras högt upp gör 

att barnen blir beroende av pedagogerna för att nå det och begränsar deras 

självständighet i miljön. Hon menar också på att materialet som placeras otillgängligt 

för barnen ofta är skapande material som anses vara svårstädliga. Vi ser likheter 

mellan Reggio 1 och 2 då de båda berättar att materialet i ateljén och sådant som 

glitter, pärlor och klister inte är fritt tillgängligt för barnen. Då skapande verksamhet 

oftast sker i just ateljén undrar vi varför barnen inte har fri tillgång till det rummet och 

dess material, och om detta beror på att pedagogerna anser att det blir svårt att städa 

upp. Om pedagogerna har bestämda tillfällen för skapande aktiviteter begränsas 

barnens kreativitet och de har inte heller tillgång till allt spännande och laborativt 

material. Det är just detta material som utgör möjligheter för barnen att utvecklas. Vi 

anser att förskolan alltid ska tillåta barnen att vara kreativa och skapande med det 

material som hör till och inte vara begränsade till detta t.ex. en eller två gånger i 

veckan.   

 

Miljön har en stor och central betydelse inom Reggio Emilia pedagogiken vilket vi 

fått bekräftat från både Reggio 1 och 2. Inom pedagogiken ser man miljön som en 

tredje pedagog vilket de båda Reggio Emilia förskolorna lägger stor vikt vid. De vill 

ha en tydlig miljö där barnen får var självständiga. Vi menar på att detta synsätt tyder 

på en hög medvetenhet hos pedagogerna och att de tar miljöns betydelse på allvar. 

Wallin (1996) menar att miljön ska inspirera barnen. En central tanke inom Reggio 

Emilia är att varje barn har hundra språk vilket innebär att pedagogerna ska låta 

barnen uttrycka sina tankar på många olika sätt. Reggio 1 och 2 menar att skapande 

verksamhet har en stor roll i förskolan och arbetar mycket med detta. De lyfter fram 

vikten av att ha en ateljé där barnen kan inspireras, vara kreativa och ha roligt. Vi 

upplever att den skapande verksamheten är viktig för pedagogerna och det tycker vi är 

positivt då vi finner den väldigt utvecklande för barnen. Även i Lpfö 98/2010 betonas 

vikten av att förskolan ska ge utrymme för fantasi och kreativitet. Vi anser att den 
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skapande verksamheten ger utrymme för just detta och att den bör ta en stor plats i 

förskolan.   

 

Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att pedagogerna ser inomhusmiljön som viktig 

vad gäller barns utveckling, lärande och välmående. Pedagogerna anser att miljön 

påverkar barnens utveckling och lärande genom att de får vara delaktiga i miljöns 

utformning, att materialet och dess placering är genomtänkt, att lärorika mötesplatser 

skapas, att barnen får vara självständiga och att förskolan är ett komplement till 

hemmet. Detta får följder i lokalernas utformning  Vad gäller välmående menar 

pedagogerna att miljön ska vara tydlig för att undvika stress och att rummens syften 

ska vara genomtänka för att skapa tydlighet. Vi kan genom denna studie se mest 

likheter mellan de traditionella förskolorna och Reggio Emilia inspirerade 

förskolorna. Den enda skillnaden vi upptäckt är Reggio Emilia inspirerade 

förskolornas syn på miljön som den tredje pedagogen, vilket var något som de 

traditionella förskolorna inte nämnde. Eftersom denna studie är en begränsad studie 

och vi endast använt oss utav fyra förskolor så går det inte att dra några generella 

slutsatser vad gäller de två olika förskole traditionernas likheter och skillnader i sitt 

miljötänk. Däremot kan vi konstatera att just dessa fyra förskolor och de åtta 

pedagoger vi intervjuat har liknande miljötänk. De anser alla att miljön inverkar stort 

på barnen, att material och dess placering spelar stor roll och att barnen ska få vara 

delaktiga i utformningen av miljön. Vi menar alltså på att pedagogerna uppvisar stor 

medvetenhet och att de alla har liknande tankar kring inomhusmiljön på förskolan. Vi 

ser tydliga kopplingar mellan de teoretiska utgångspunkterna, den tidigare 

forskningen och pedagogernas svar.   
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7.   Metoddiskussion och vidare forskning 

 
Valet att skicka ut intervjufrågorna innan intervjun håller vi både fast vid och ställer 

oss kritiska till. Vi står dock fortfarande fast vid det positiva med att skicka ut 

frågorna innan - pedagogerna får på så sätt en inblick i vad de godkänner att delta i 

och kan förbereda svar som är utförliga och genomtänkta. Vi tror inte det var någon 

slump att båda pedagogerna på varje förskola svarade nästan identiskt med varandra. 

Visserligen jobbar de på samma förskola och borde då ha samma arbetssätt men vi 

anar ändå att de hade pratat ihop sig på några utav förskolorna då svaren var lite väl 

lika. Detta ser vi både positivt och negativt på. Negativt därför att svaren inte får 

samma nyans och positivt för att svaren troligtvis blir mer genomtänkta och utförliga.  

Kvale och Brinkmann (2010) ser en risk med att skicka ut intervjufrågor innan då 

svaren inte blir spontana. Vi var väl medvetna om det med ansåg att spontana svar 

inte alltid är de bästa svaren. Vi såg en risk med spontana svar då de inte alltid är helt 

sanningsenliga och vissa detaljer glöms bort. Genom att förbereda pedagogerna innan 

på vad som komma skall anser vi att vi gav dem en chans att svara så utförligt och 

sanningsenligt som möjligt. Självklart finns det en risk att de förbereder svar som de 

tror att vi vill höra, men eftersom vi på tre av förskolorna fick rundvandringar så 

kunde vi på dessa se att svaren pedagogerna gav oss om miljön stämde i dessa fall. 

 

Barnen är vårt samhälles framtid, vår världs framtid. Vi anser att förskolan har en 

nyckelroll vad gäller uppfostran och lärande för barnen. Den omgivande 

inomhusmiljön i förskoleverksamheten är inte något självklart, något som fixar sig 

självt. Det krävs mycket arbete utav pedagogerna för att skapa en pedagogisk, 

inspirerande och lärorik miljö för barnen som tar tillvara på deras intressen just nu. 

Det krävs mycket reflektion, observation och diskussion för att nå sitt mål med 

miljön. När sedan målet är nått så är därmed inte projektet med att justera en 

inomhusmiljö färdigt för det. Vi anser det vara en ständigt pågående process eftersom 

barngruppen ändras och barnens intressen kan skifta fort och då är det inte mer än rätt 

att miljön ska försöka hänga med i förändringarna. Vi tycker det är synd att 

forskningen inom detta område är så pass eftersatt som den faktiskt är och vi hoppas 

verkligen det kommer komma mer som breddar fältet och blir uppmärksammat. 

Barnens miljö i förskolan är enligt oss avgörande för deras utveckling, lärande och 
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välmående och vi hoppas med denna uppsats kunna bidra något till forskningsfältet. 

Vi har i vår studie utgått från pedagogernas perspektiv på miljöns betydelse och har 

som förslag på vidare forskning att utgå från hur barnen uppfattar miljön. Vi har sett 

att mycket av den litteratur som behandlar miljöer utgår från just pedagogerna och det 

skulle vara intressant att se hur barnen upplever sin förskolemiljö. Det är trots allt 

barnens verksamhet.   
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Bilaga 1 - Brev till pedagogerna 

 

Hej, vi heter Ellinor Johansson och Martina Andersson och vi läser 

lärarprogrammet på Örebro Universitet. Vi är nu inne på sista terminen 

och läser då kursen pedagogik med didaktiskt inriktning III. Vi ska nu 

göra våran C-uppsats på 15hp, 10 veckor. Ämnet vi valt att skriva om är 

inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling, lärande och välmående. 

Vi vill undersöka hur pass medvetna pedagoger är om miljön och hur 

tänket kring det ser ut.  

 

Vi skulle därför vilja intervjua två pedagoger från eran förskola, en åt 

gången. Intervjun kommer ta ca 30min och spelas in med hjälp utav 

mobiltelefon. I arbetet kommer de medverkande pedagogerna givetvis 

vara anonyma och man kommer inte kunna urskilja varken förskola eller 

pedagog. 

 

Vi bifogar intervjufrågorna så ni får chans att tänka och reflektera kring 

dessa innan intervjun. Att delta är självklart inget tvång men det skulle 

uppskattas enormt och vara mycket värdefullt. Hör av er med tid och dag 

om ni är intresserade, vi är mycket flexibla. Är ni inte intresserade vore vi 

tacksamma att få veta detta också. 

 
Om ni har några frågor så är det bara att höra av er!  
 

Med vänlig hälsning: 
Ellinor Johansson; mailadress 
076-XXXXXXX 
Martina Andersson; mailadress  
073-XXXXXXX 
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Bilaga 2 - Intervjufrågorna 

 

1. Hur ser er barngrupp ut? Ålder och antal? 
 
2. Hur ser ni på miljön betydelse för barns utveckling, lärande och 
välmående? 
 
3. Hur ser miljön ut hos er? 
 
4. Är miljön något ni brukar tänka på vid planeringsmöten och APT? 
 
5. Hur ofta förändrar ni miljön på er avdelning? 
 
6. Vad förändras då i miljön? 
 
7. Använder ni er av teoretiska kunskaper vid utformningen av miljön? 
 
8. Anser du att du själv tänker på miljön på din avdelning? 
 
9. Är det något i miljön på avdelningen som du ser som ett hinder? 
 
10. Har ni stöd från rektorn vad gäller förändringar i inomhusmiljön? 
 
11. Är allt material tillgängligt för barnen på er avdelning? 
 
12. Anser du att rummen på avdelningen har ett bestämt syfte vad som 
ska ske därinne? 
 
13. Vilka faktorer spelar in vid utformningen av miljön? 
 
14. Har barnen något inflytande över miljöns utformning? 
 
15. Hur ser den perfekta förskolemiljön ut enligt dig? 
 
 
 
 


