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___________________________________________________________________________ 

 

 

BAKGRUND: Förskolans historia har präglats av individer som har haft ett brinnande 

engagemang för förskolan och dess utformning. Friedrich Fröbel, Alva Myrdal, Maria 

Montessori samt filosofin Reggio Emilias grundare Loris Malaguzzi är några utav dem som vi 

tagit upp mer ingående om i bakgrundskapitlet.  

 

I det material som vi använt oss utav talar alla om miljöns betydelse för barns utveckling. 

Reggio Emilias anhängare talar om miljön som den tredje pedagogen. Inom Montessori 

pedagogiken anses att miljön ska vara utformad så att barnen aktivt är delaktiga i sin vardag. 

Miljön ska vara ett hjälpmedel för den pedagogiska verksamheten anses inom Montessori.  

 

SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka hur innemiljön på förskolan används. 

Björklid (2005) talar om att miljö innefattar exempelvis rum och material. Vilket material 

använder barnen samt vilka material är tillgängliga för barnen, när och var är frågor vi tar 

upp.   

 

METOD: För att få svar på våra frågor har vi valt att använda observation och intervju. Vi 

har tittat på vilken aktivitet som sker i de olika rummen inne på förskolorna och om det finns 

någon tanke bakom hur dessa rum utformade? Denna studie omfattar tre olika avdelningar på 

tre olika förskolor. Barnens ålder varierar ifrån ett till sex år. Tre pedagoger på de olika 

avdelningarna har intervjuats. Detta presenterar vi närmare i metodkapitlet.  

 

RESULTAT: Studien visar att förskolans miljö är av betydelse. Vi har sett i observationerna 

att lokalerna och materialet inte används till full kapacitet. Pedagogernas syfte med rummens 

utformning stämmer inte alltid överens med hur det används av barnen. Tydligt framgår dock 

att barnen på de avdelningar vi utfört vår undersökning på är aktiva var de än befinner sig.
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Vi vill tacka 

 
Vi vill börja med att tacka barnen och deras föräldrar. Utan dem hade studien inte kunnat 

genomföras. Vi vill även tacka pedagogerna som lät sig intervjuas för undersökningen.  

 

Utan vår handledare hade vårt arbete inte sett ut som det gör idag. AnnaCarin Elf, 

universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, hjälpte oss när vi körde fast och handledde oss 

vidare. Hon har varit ett stort stöd i vårt arbete.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra. Det har varit en rolig och givande tid att genomföra 

denna undersökning. Vi hoppas att vi kommer att arbeta tillsammans igen. Trots en trög start 

kämpade vi oss vidare och överkom hindren. I det stora hela har det varit en mycket lärorik 

resa. 

 

 

Johanna, Jessica & Malin 
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Inledning 
 

Majoriteten av Sveriges barn i förskoleåldern går på förskolan. Sedan 1970 har antalet platser 

i förskolorna ökat från 70 000 till idag ca 700 000 (Martin Korpi, 2006). Vår erfarenhet säger 

oss att den för många är eller har varit något av ett andra hem.  

 
Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
(Läroplanen för förskolan. Skolverket 1998, s. 12). 

 

Vi är av uppfattningen att denna del från förskolans uppdrag innebär att miljön är något som 

ska arbetas med i förskolan. Det är pedagogerna som arbetar i förskolan som ansvarar för att 

ett sådant arbete sker eftersom att det är dem Skolverket riktar sig mot i texten.   

 

Vygotskij (1995) talar om hur barns lek med fantasins hjälp bearbetar upplevelser och 

strukturerar om dem för att på så vis utforma nya verkligheter anpassade efter deras behov. Vi 

menar att exempelvis läroplanernas direktiv angående vår roll som tillmötesgående pedagoger 

(Lärarens handbok. Lärarförbundet, 2005) borde vara starkt kopplat till hur vi inreder våra 

förskolor då det är där många barns lek till stor del äger rum. 

 

Lokalerna och dess utformning i förskolan sätter upp ramar för den dagliga pedagogiska 

verksamheten. Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan (2005) skall miljön vara 

lockande, inspirerande och engagerande för barns utveckling. Det är pedagogerna som 

introducerar barnen för verksamheten och dess lokaler. Vi anser att miljön kan fungera som 

ett bra pedagogiskt verktyg. Inom filosofin Reggio Emilia1
 hävdar de att miljön är den tredje 

pedagogen. Detta förklarar vi närmare i avsnittet om Reggio Emilia. 

 

Vi har valt att undersöka innemiljöns betydelse för den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. Våra erfarenheter säger oss att de allra flesta förskolorna idag har innemiljöer av 

väldigt likartade karaktärer. Vi ställer oss undrande till vad detta kan bero på. Vad är 

anledningen till att innemiljön på den typiska moderna förskolan ser ut som den gör? 

Anhängare till filosofin Reggio Emilia, som är en filosofi som präglat stora delar av våra 

läroplaner, kallar som sagt miljön för den tredje pedagogen. Är detta något som tas till vara på 

i verksamheten? Kan det vara så att våra förskolor i skrivande stund är fulla av ateljéer utan 

färg och penslar eller lekhallar som ekar av tystnad? Spelar det verkligen någon roll om vi 

kallar ett rum för dockvrå eller hem när innehållet är detsamma? 

 

Vi är av uppfattningen att innemiljö, inredning och lärande alltid stått i fokus i förskolan på 

ett eller annat vis. Detta har kittlat vår nyfikenhet och fått oss att vilja närma oss på vilket sätt 

barnen i förskolan utnyttjar den miljö i vilken de vistas. Hur påverkas barnen av miljön och 

vad är det som påverkas? 

 

Loris Malaguzzi, före detta chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia har skrivit en 

dikt om hur vi vuxna och samhället genom våra normer och värderingar om vad som är 

viktigt, hindrar barnen att använda sin fulla kommunikativa kapacitet. 

 

 

                                                 
1
 Reggio Emilia är en stad i norra Italien, där man arbetat fram en särskild filosofi kring miljöns betydelse för 

barns lärande. 



 6  

 
Ett barn har hundra språk 

hundra händer 

hundra tankar 

hundra sätt att tänka 

att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 

att förundras att tycka om 

hundra lustar 

att sjunga och förstå 

hundra världar 

Att uppfinna 

hundra världar 

att drömma fram… 

 

… Man ber dem: 

att bara upptäcka den värld 

som redan finns 

och av alla hundra 

berövar man dem nittionio. 

 

Detta är ett utdrag ur dikten Ett barn har hundra språk (Wallin, 1981). Dikten har påverkat 

vårt synsätt på innemiljön och dess betydelse i förskolan samt väckt vår nyfikenhet och 

inspirerat oss att göra den här undersökningen. Vi hoppas med detta utdrag kunna ge Er en 

känsla för varför miljön är ett pedagogiskt verktyg. 

 

Syfte 
 

Syfte med denna undersökning är att undersöka hur innemiljön på förskolan används och om 

förskolans innemiljö påverkar barnen:  

 

Vi har ställt oss följande frågor: 

 

 Vilka benämningar använder pedagogerna när de talar om de olika utrymmena? 

 Stämmer användningen överens med pedagogernas tänkta syfte med rummens 

utformning?  

 Vilket material använder barnen? 

 Vilka material är tillgängliga för barnen, när och var? 

 Kan förskolans innemiljö påverka barnen? 

 

Begrepps definitioner  

 

Innemiljö – När vi i vår studie använder begreppet innemiljö menar vi den fysiska miljön 

inomhus. Material och lokaler innefattas också i detta begrepp. 

 

Pedagog – När vi i vår studie använder begreppet pedagog talar vi om vuxna människor som 

arbetar med barnen i förskolan. 

 

Kompetent – När vi talar om att vi exempelvis vet att barn är kompetenta menar vi alltså att vi 

har tillit till deras förmåga att klara av saker själva.
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Bakgrund - Pedagogisk innemiljö ur ett historiskt 
perspektiv 
 

I detta avsnitt behandlar vi olika pedagogiska teorier och arbetssätt som vi menar präglat 

många moderna svenska förskolors utformning. Det framkommer i vårt material att 

förskolans miljö alltid varit av betydelse. Vi inleder med att kortfattat presentera bland annat 

Friedrich Fröbels, född 1782 död 1852, pedagogiska idéer samt hur de inspirerat den svenska 

förskoletraditionen. Därefter talar vi om Maria Montessoris, född 1870 död 1952, idéer om 

barns utveckling. I efterföljande avsnitt beskriver vi Reggio Emilias filosofi. Vi har valt att 

lägga de sistnämnda avsnitten efter varandra dels därför att både Montessoris pedagogik och 

Reggio Emilias filosofi vuxit fram i Italien samt därför att de inom Reggio Emilia, som är en 

filosofi som uppstått långt efter Montessoris livstid ändå till viss del inspirerats av och 

vidareutvecklat hennes pedagogiska tankar (Rinaldi, 2006). Avslutningsvis har vi valt att 

närma oss modernare forskningsresultat kring den fysiska innemiljöns påverkan på barns 

sociala och psykiska utveckling.  

 

Fröbel och den svenska förskoletraditionens framväxt 

 

Johansson (1994) redogör för hur förskolan vuxit fram i Sverige under 1900-talet. Han 

presenterar hur Friedrich Fröbels pedagogik kommit att påverka utformandet av den svenska 

förskoletraditionen vars tydliga spår kan synas även i dagens förskolor. Exempelvis innehöll 

Fröbels dagsprogram element som husliga sysselsättningar, fri lek, samling i ring och 

utevistelse. Johansson tydliggör dock att vi inom den svenska förskolans historia aldrig 

kommit att använda oss av Fröbels pedagogik fullt ut, men att den varit en förebild och 

inspirationskälla. 

 

Nordin-Hultman (2004) menar att den fysiska innemiljön genom tiderna i förskolorna varit av 

snarlik karaktär och är stark rotad i den svenska traditionen och av de svenska hemmen. 

Förskolans utformning har varit förankrad i hemliknande miljöer, detta enligt Friedrich 

Fröbels anda om en förbindelse mellan hemmet, barnträdgårdarna och modern. Nordin-

Hultman beskriver att gardiner, krukväxter och soffa är tre föremål som symboliserar den 

hemlika karaktären av förskolans miljö. Vidare hävdar hon att genom att se miljön i förskolan 

utifrån ett hemliknande perspektiv ökar förståelsen för förskolans utformning.  

  

Vallberg Roth (2002) skriver att innemiljön på barnträdgårdarna skulle vara likartat 

utformade. De skulle alla innehålla ett rum för de små flickorna och ett rum för de små 

pojkarna, exempelvis en dockvrå2 och ett byggrum3. Tanken bakom den här utformningen av 

innemiljön var att barnen redan här skulle börja socialiseras in i sina framtida roller som 

vuxna män och kvinnor och med allt vad man då ansåg att det innebar. Barnträdgårdarna 

kännetecknades även av Fröbels så kallade lekgåvor; leksaker eller byggmaterial som skulle 

öva barnen i ett matematiskt och logiskt tänkande. Genom användningen av lekgåvorna, som 

ofta var klossar och liknande föremål i olika geometriska former, menade Fröbel att barnet 

uppfattar sig som ett konstruerande väsen (Johansson i Fröbels egna texter, 1995, s. 20). 

Fröbels pedagogik genomsyras överhuvudtaget av kristendom och matematik (Johansson).  

 

                                                 
2
 Dockvrå kallas enligt våra erfarenheter ett rum på förskolan som vanligtvis innehåller material som dockor, 

docksängar, spis etc. 
3
 Rum innehållande material för konstruktionslek. 
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1904 startade systrarna Maria och Ellen Moberg den första folkbarnträdgården i Sverige. De 

var inspirerade utav Friedrich Fröbels filosofi som tagit fart i Tyskland. Fröbel anses av 

många vara förskolans fader (Martin Korpi, 2006).  

 

Myrdal född 1902, död 1986, (1935 s. 110) beskriver barnträdgårdarnas fysiska utformning 

av innemiljön. Hon skriver att ett lekrum skulle finnas men att även ett sysselsättningsrum bör 

finnas tillgängligt som barnen kan använda vid lugna lekar. Myrdal beskriver att en särskild 

matsal är något som ytterst sällan erbjuds, utan att barnen åt vid de övriga rummens bord.  

 

Barnträdgårdarna hade tidigare bara varit tillgängliga för överklassens barn men blev nu det 

även för arbetarklassens barn. En av grundtankarna med barnträdgårdarna var att de, förutom 

att likna hemmen, även skulle fungera som ett komplement eller ersättning för den 

pedagogiska miljö som hemmen inte kunde erbjuda (Markström, 2007). Hartman (2005) 

skriver att det redan då rådde ett temaorganiserat arbetssätt men kallade det då för en 

arbetsmedelpunkt. Det är delvis detta som inspirerat dagens verksamhet i förskolan och det 

lever kvar i temaarbete samt som en tematisk tankegång. Det fanns en genomtänkt planering 

med olika metoder i arbetet på liknande sätt som sker idag. De utgick från det valda temat och 

använde det som underlag för den pedagogiska verksamheten. Detta skulle resultera i att 

barnen lärde sig om sin omgivande miljö och dess vardagliga innehåll. 

 

Tidigare hade arbetarklassens barn gått i barnkrubbor, en plats där barnen sågs efter medan 

föräldrarna arbetade. Barnkrubborna inriktade sig främst på att barnen skulle hållas rena och 

få mat (Martin Korpi, 2006). Barnkrubban är ju tänkt och i stort sett även utformad såsom 

blott en parkeringsplats. Denna krubbans grundkaraktär framlyser tydligast i det gamla tyska 

namnet Bewahranstalten (Myrdal, s.17). Barngrupperna var ofta mycket stora och 

inredningen kal men innebar ändå räddningen för många mödrar som slapp lämna ifrån sig 

sina barn helt och hållet (Martin Korpi).  

 

Maria Montessori  

 

Maria Montessori var den första kvinnliga praktiserande läkaren i Italien. Hon utvecklade en 

pedagogik som byggde på observationer kring barns utveckling. Genom observationer kunde 

Montessori se ett tydligt samband mellan individernas mognad och deras ålder (Hartman, 

2005). Hon kunde genom observationerna se att barnen under olika tidsperioder i deras 

mognad var mottagliga för olika former av kunskaper. Hon kallade dessa för känsliga eller 

sensitiva perioder.  

 

En av grundstenarna i pedagogiken är hjälp till självhjälp, pedagogen ska hjälpa barnen att bli 

självständiga medborgare. Pedagogen ska i verksamheten vara uppmärksam på barnens behov 

och ge dem den stimulans som behövs för deras utveckling. Ett av målen för oss lärare och 

vuxna vid sidan av barnen måste vara att barnen känner att de arbetar för sin egen skull, inte 

för vår (Svedberg & Zaar, s.152). 

 

Maria Montessori talade om den preparerade omgivningen. Med detta menade Montessori att 

miljön ska anpassas efter barnens behov och ålder. Miljön ändras efterhand för att den skall 

anpassas till barnen. Detta görs exempelvis genom att endast möblera med små bord och 

stolar samt att placera allt material på barnens nivå. Miljön används som ett hjälpmedel och 

ett verktyg i den dagliga pedagogiska verksamheten. Ett vanligt förekommande fenomen på 

Montessoris förskolor är de så kallade arbetsmattorna, där barnen sitter enskilt eller i par och 
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fördjupar sig i sin individuella koncentration. Miljön i förskolan skall vara meningsfull men 

även lockande till deltagande i de olika aktiviteterna som erbjuds. Barnen är de huvudsakliga 

skötarna av miljöns renlighet. De ansvarar för att torka borden, vattna blommorna samt för att 

sopa golven vid behov (Hanson, 2003).  

 

Inom Montessoris pedagogik hävdas att verksamheten skall vara utformad så att barnen 

skapar ett aktivt synsätt där de ser sig själva som aktiva medlemmar i verksamheten. Det 

skapas en frihet där barnen själva får möjlighet att bestämma över sin vardag 

(www.montessoriforbundet.a.se [dokumentet hämtades 2008-11-22]).  

 

Montessori (1949) talar om den yttre världen. Hon förklarade att den enbart har sitt värde i att 

den erbjuder de metoder som är nödvändiga för att nå det av naturen uppsatta målet. Och att 

det skulle vara därför barnet inte önskar något annat än det som just nu tillfredställer deras 

behov och önskningar. Vidare menar hon att de använder sig av detta endast så länge som det 

är till hjälp för att det ska kunna nå detta naturliga mål. Montessori menade att om ett barn 

som exempelvis är, som hon uttrycker det, elakt så kan det bero på oro som i sin tur kan bero 

på mental hunger vilket hon menar innebär att barnet inte längre finner stimulans i den yttre 

miljön.  

 

Även om Montessoris (1949) pedagogik skiljer sig mycket ifrån Reggio Emilias filosofi har 

de båda gemensamt att de genom miljön vill påverka barns utveckling. 

 

Reggio Emilia 

 

De som arbetat fram Reggio Emilias filosofi har inspirerats av personer som den ryske 

psykologen Lev Vygotskij och den amerikanske filosofen, psykologen och pedagogen John 

Dewey. Det är även så att filosofin är en vidareutveckling av Montessoris idéer, men att det 

ändå har funnits en vilja att utveckla något eget fristående från hennes pedagogik. Typiskt för 

lärarna i Reggio Emilias förskolor är just att de inspireras och använder sig utav olika teorier 

men utan att binda sig till någon av dem. I staden Reggio Emilia i norra Italien har 

verksamma inom förskoleväsendet under ett halvt sekel arbetat fram filosofin som bland 

annat behandlar miljöns betydelse för barns utveckling (Rinaldi, 2006).  

 

I introduktionen av Rinaldi (2006) förklarar Dahlberg och Moss4 att Reggio Emilias filosofi 

delvis uppstått som opposition mot Piagets konstruktivistiska syn på barns lärande. Under 

1970-talet börjades det i Reggio Emilia att experimenteras med förskoleverksamheten. De 

som arbetade inom regionen betraktade lärande som ett sociokulturellt fenomen och lade 

fokus på barns möjligheter att lära i interrelation och interaktion med varandra. För att 

maximera barns förutsättningar till utveckling och lärande lades stor vikt vid även den fysiska 

omgivningens betydelse för detta.  

 

Wallin (1981) beskriver att miljön i Reggioförskolor i Italien ser helt annorlunda ut i 

jämförelse med många av de traditionella svenska förskolorna. De har oftast en ateljé med en 

teckningslärare, något vi i Sverige är ovana att se. Barnen samlar insikt och kunskap genom 

deras sinnliga erfarenheter och därmed växer det fram hur något ser ut eller hur det är i 

verkligheten. Wallin uttrycker att barn behöver fantisera för att kunna komma åt verkligheten.  

 

                                                 
4
 Författarna till introduktionen av den nämnda boken. 

http://www.montessoriforbundet.a.se/
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Inom Reggio Emilias filosofi, förklarar Rinaldi, har miljön kommit att kallas för den tredje 

pedagogen. Därmed anses att den bör formas efter barnens egna intressen och behov samt att 

den ska vara till för barnen och därför också tillgänglig för dem. Miljön i sig, menar Rinaldi, 

ska inspirera och utveckla barns kreativitet och kreativa utveckling.  

 

Enligt filosofin skall miljön ständigt förändras, utformas och anpassas efter barnens behov 

(Rinaldi). Just att utgå ifrån barnens intressen och önskemål är något som genomsyrar hela 

läroplanen för förskolan (1998), ett av våra styrdokument. Rinaldi beskriver hur det inom 

Reggio Emilias filosofi anses att dokumentation är en av lärarens viktigaste förutsättningar i 

arbetet med barnen. Genom dokumentation menar hon, och understryker gång på gång att det 

är filosofins grundare Loris Malaguzzi hon inspirerats och lärt av, att barns lärande och 

utveckling synliggörs. Dokumentationen och observation är verktyg för att få syn på barnens 

behov och hur sedan en miljö som uppfyller de behov som finns kan börja utformas.   

 

Läroplan, styrdokument och miljö 

 

Läroplan är en plan för lärande (Statlig Offentlig Utredning [SOU], 1997:157). Ordet 

styrdokument används för att sammanställa alla de pedagogiska dokumentationerna som styr 

förskola och skola (Månsson, 2000).     

 

Lpfö-98 är den första läroplanen för förskoleväsendet och publicerades 1998. Detta betyder 

dock inte att förskolan eller dess föregångare innan dess varit helt utan direktiv och syfte. All 

organiserad verksamhet med barn har genom historien haft en eller annan variant av vad vi 

idag kallar styrdokument. I sin studie nämner Vallberg Roth (2002) hur läroplanen vid 

övergången mellan barnstugor och barnträdgårdar och folkbarnträdgårdar gick ifrån att vara 

en kyrkans eller Guds läroplan till hemmets och hembygdens. 

 

I SOU 1997:157 beskrivs vikten av att pedagogerna ser möjligheterna med miljöns aktiva roll 

i den pedagogiska verksamheten för att ge barnen i barngruppen en möjlighet till uppnående 

av de strävansmål som finns inskrivna i läroplanen (Att erövra omvärlden, 1998). 

 

Björklid (2005) talar om att för att kunna arbeta med strävansmålen behövs en väl fungerande 

miljö. Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan (2005) skall miljön i förskolan vara 

lockande, öppen och inspirerande för barnens utveckling. Pedagogerna skall tillsammans med 

barnen aktivt arbeta med miljön i förskolan utefter barngruppens behov och förutsättningar 

(Björklid).  

 

Pedagogisk innemiljö 

 

Begreppet miljö är ett utbrett begrepp som omfattar mycket. Miljön omfattar både sociala och 

fysiska fenomen så som material, lokaler och sociala relationer (Björklid, 2005).  

 

Nordin-Hultman (2004) talar om att ett rum inte skall ses som bara ett rum utan att rummet 

bidrar till barnens kunskapsutveckling samt skapande av jaget. Rummets strukturer kan 

framhäva maktrelationer samt förstärkning av könsrollerna. Nordin-Hultman skriver att 

rummets utformning avspeglar pedagogernas synsätt och förhållningssätt gentemot barnen. 

Rummets struktur framhäver förväntningar på barnen utav pedagogerna. De Jong (1995) 

skriver att pedagogernas respekt eller bristande respekt för barnen synliggörs i miljöns 
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utformning. Rummen ska erbjuda barnen en möjlighet till utveckling och lärande. 

Verksamheten ska erbjuda en varierande miljö där barnen får möjlighet till olika former av 

lek, stillsamma, bullriga samt rörliga aktiviteter. Hur barnen uppfattas och förstår sig själva 

kan alltså ses som beroende av de sammanhang och miljöer i vilka de handlar och iakttas 

(Nordin-Hultman, 2004. s. 52). Nordin-Hultman menar att barnen formas av de rum de vistas 

i och genom de material de har tillgång till. Varje individs förutsättningar för en vidare 

utveckling är direkt kopplat till den miljö barnen vistas i och de relationer barnet har till 

vuxna liksom andra barn (Thulin, 2006).  

 

De Jong (1995) skriver att rummets materiella innehåll bör vara föränderlig så att rummets 

innehåll ändras utefter barnens behov och förutsättningar. Barn är fenomenala på att leta upp 

den bästa platsen för sin aktivitet (s. 23) skriver hon. Hon skriver att det är pedagogerna som 

är de som har kännedomen om hur rummets innehåll ska utformas i arbetet med den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Nordin-Hultman beskriver att en traditionell avdelning på en förskola ofta består utav tre olika 

rum; ett som används till lek och matrum, ett till lek, bygg och vilrum samt en dockvrå. Lek, 

bygg och vilrummet är placerade i ett av de mindre rummen på förskolan. I dessa rum finns 

det en stor yta av golvet fritt för användning av madrasser vid vilan. Lek och matrummet är 

det rummet där matsituationerna sker, detta rum är vanligen i anslutning till hallen. Det finns 

även gemensamma utrymmen som används till det som pedagogerna anses vara av vikt för 

verksamheten.  
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Teoretisk ram – Människans samspel med miljön 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera ett par av de teoretiska idéer vi använt oss utav i 

arbetet med vår undersökning. Till att börja med kommer vi att förklara de delar ur Gunnar 

Kyléns (1929-1994) teori om en helhetssyn på människan som vi anser är relevanta i relation 

till vår undersökning. I samband med Kyléns teori om människan ur ett helhetsperspektiv 

kommer vi i detta avsnitt också att beröra Fischbeins, professor i specialpedagogik, teori om 

det pedagogiska samspelet. Detta då denna är en vidareutvecklad variant av Kyléns modell. 

Vi kommer även att presentera delar av det samlade undervisningsmaterial 

Specialpedagogiska forskningsgruppen på Lärarhögskolan i Stockholm sammanställt. 

Materialet är framför allt baserat på och framarbetat utifrån Kyléns modell för helhetssyn men 

även utifrån Fischbeins pedagogiska samspelsmodell. Vi menar att dessa vetenskapliga teorier 

ger en tydlig förstärkning till vår undersökning där vi bland annat genom att ställa oss de 

frågor vi gör inleder med ett påstående om att miljön har en social och psykologisk inverkan 

på människor.  

 

Kylén och helhetsperspektivet  

 

Kylén, biträdande professor i specialpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och senare 

docent vid ALA-stiftelsen (Anpassning till Liv och Arbete), använder sig utav en 

helhetsmodell för att beskriva hur människan kan förstås (Kylén i Björklid & Fischbein, 

1992). Ett barn lär sig mer under sina första två levnadsår än de gör efterföljande åren (Hagen 

& Lysklett i Lööken, Haugen & Röthle. 2006). Därför har vi valt att förklara just Kyléns teori 

i detta avsnitt där vi vetenskapligt förankrar vår undersökning. 

 

I förklaringen av sin helhetsmodell utgår Kylén från olika filosofiska uppfattningar om vad 

verklighet är. Han menar att verklighet kan betraktas på olika vis, ur olika synvinklar och helt 

enkelt ha olika åsikter om det. Dels kan påstås att verklighet är det vi kan se och ta på, dels att 

verklighet är vad vi upplever. Ett tredje synsätt innebär att verklighet är båda dessa och det 

kallas då dualistisk verklighetsuppfattning (Alba, Fischbein, Frank & A. Kylén, 2007). 

 

Utifrån Kyhléns teori om individens samspel med miljön (Kylén i Björklid & Fischbein, 

1992) diskuterar Björklid & Fischbein (1996) barns passiva respektive aktiva del i detta 

samspel. Björklid & Fischbein (1996) menar att individer påverkas av sin fysiska och sociala 

omgivning. Detta samspel kallar de interaktion och talar om hur en människas exempelvis 

sociala, materiella och biologiska plan interagerar och påverkas av varandra samt med och av 

vad de omger sig med.   

  

Kylén (1999) skriver att han i utvecklandet av teorin om människan ur ett helhetsperspektiv 

och de olika samspelsmodellerna inspirerats av forskare som Albert Einstein och Uri 

Bronfenbrenner. I sina texter citerar han dessa forskare flitigt och är tydlig med att redogöra 

för hur deras tankar och teorier varit av stor vikt i hans egen forskning. 

 

Kylén anser att för att förstå en människa måste hon betraktas ur ett helhetsperspektiv. Med 

helhetsperspektiv menar han att allt en människa omger sig med, både fysiskt och socialt, 

påverkar henne på ett eller annat vis (Kylén i Björklid & Fischbein, 1992). Även 

Bronfenbrenner kritiserar att det inom psykologin endast iakttas människan och miljön 

separat men inte samspelet dem emellan (Bronfenbrenner, 1979, s. 16). Kylén lyfter även in 
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den fysiska miljön vilken människan ständigt omger sig med i detta. Han menar även att alla 

delar inom människan påverkar varandra (Kylén i Björklid & Fischbein). 

 

Helhetsperspektivet i realiteten 

 

Under den här rubriken refererar vi till en bok som skiljer sig något från den övriga litteratur 

vi refererat till i vår studie. Boken är skriven av tre författare (Andersson, Jeal Söderberg & 

Kylén, 1995) varav den ena, Barbro Andersson, är personen boken handlar om. Det handlar 

alltså om Barbro som har en lätt utvecklingsstörning och hennes liv och uppväxt på ett antal 

olika institutioner under 1960 och 1970-talen i relation till Kyléns helhetsperspektiv. I 

Andersson et al. skriver Kylén åter att en människa inte kan förstås utan att känna till hennes 

olika förutsättningar och de villkor hennes omgivning erbjuder (s.4). Anledningen att vi 

refererar till och presenterar den här boken lite mer ingående är för att vi vill ge Er en bild av 

hur miljön kan påverka människan ur en verklig persons eget perspektiv. Andersson drar 

tillsammans med de övriga författarna tydliga paralleller mellan de miljöer vilka hon omgivits 

med och hur den sociala, psykologiska och fysiska utvecklingen kommit att ske i hennes liv. 

 

Jeal Söderberg (i Andersson et al.) förklarar att vår förmåga till känslobearbetning är ett stöd i 

det sätt på vilket vi vanligen använder vår fysiska omgivning. En del i känslobearbetningen är 

vårt kunnande som är baserat på tidigare erfarenheter. Ett exempel menar Jeal Söderberg är att 

vi om vi direkt hade handlat utefter våra känsloimpulser skulle ha lagt oss för att sova 

varsomhelst så fort vi blir trötta. Men vårt kunnande vägleder oss till målet som i det här fallet 

kan vara vår egen säng i vårt eget hem. Bearbetningen av våra känslor är alltså det som 

hjälper oss att handla efter dem (s. 20). Kylén (1999) kallar just detta att en människa förstår 

det hon ser utifrån tidigare erfarenheter för förstående. Han menar att begreppet förståelse 

istället handlar om kunskap en person tillägnat sig via information som inte nödvändigtvis 

baserats på dennes egna erfarenheter (s. 38). 

 

Andersson (i Andersson et al.) beskriver själv miljön på några av de institutioner hon vuxit 

upp på som mycket kal samt utrymmena och dess innehåll som otillgängliga. Så gott som alla 

dörrar stod ständigt låsta och även det mesta materialet var inlåst. 

 

Ingrid Johansen, före detta kursledare för en av de studiecirklar Barbro Andersson deltog i 

under institutionsvistelsen, förklarar också hon institutionsmiljön som väldigt otillgänglig för 

dem som bodde där. Allt material var inlåst och patienterna fick till och med be om lov då de 

behövde gå på toaletten som också den var låst. Sättet institutionens innemiljö var utformat på 

signalerade till människorna som levde där vad de fick och inte fick använda (Johansen i 

Andersson et al.). 

 

Livet i denna otillgängliga institutionsmiljö, menar Andersson (i Andersson et al.), har 

bidragit till att hon idag upplever svårigheter med att vara självständig. Eftersom hon livet 

igenom haft människor som sagt åt henne saker som när hon ska äta och hur hon ska uppföra 

sig upplever hon det som svårt att leva ensam och ta ansvar över sitt eget liv. Vidare 

presenterar Johansson (i Andersson et al.) hur Andersson då hon under institutionstiden 

ständigt medicinerats med lugnande medel och andra kraftfulla psykofarmaka samt 

återkommande utsatts för inlåsning och fastspänning. Fysiska faktorer likt dessa som varit ett 

vardagligt inslag i Anderssons fysiska närmiljö menar Johansson har påverkat Barbros både 

fysiska och psykologiska förutsättningar beträffande sin förmåga att än idag handskas med sin 

vardag och känsloliv. 
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Miljöns påverkan 

 

Alba et al. (2007) tydliggör att Kylén då han talar om att miljön påverkar människan, oavsett 

om det är på ett fysiskt eller ett socialt plan, menar att det skiljer sig individer emellan. Vissa 

påverkas mycket starkt av sin fysiska omgivning medan andra påverkas mindre (s. 4). 

 
Skall man förstå en människa måste man i varje situation ha psykologiska och 

biologiska aspekter på personen samt sociala och fysiska aspekter på hennes miljö. 

Var och en av dessa fyra aspekter omfattar en egen struktur, dynamik och utveckling 

(Kylén i Björklid & Fischbein s. 14). 

 

Kylén menar att dessa aspekter i olika kombinationer bildar ytterligare sex samspelsrelationer. 

Dessa sex bildar sedan tillsammans, vad Kylén kallar, en samspelsstruktur som förklarar hur 

alla aspekter någon gång samspelar med varandra. I samspelsstrukturen ingår alltså bland annat 

de psyko-fysiska och de fysio-psykiska samspelsrelationerna som han förklarar handlar om att 

människan psykologiskt både påverkar och påverkas av den fysiska miljön (Kylén i Björklid & 

Fischbein, 1992, s. 16). 

 

Alba et al. (2007) skriver att människan i sitt samspel med miljön hela tiden drivs av att få ha 

miljön kvar. Människan och miljön behöver varandra. Detta, förklarar de, är en del av vad 

Kylén kallar helhetens dynamik som innebär att då alla delar av människan samspelar med 

varandra kommer också alla delar att påverkas när någonting förändras i en av delarna (s. 6). 

Kylén (1999) beskriver att människor bildar sig kunskaper om den fysiska omvärlden, 

påverkar och påverkas av den fysiska omvärlden (s. 36). 

 

Fischbein (i Björklid & Fischbein) menar att frihet och styrning från pedagogernas sida är av 

stor betydelse för på vilket sätt barnen aktiverar sig i förskolan. Hennes slutsats, grundad i en 

tvillingstudie
5
 om miljöns påverkan, är bland annat att barnens aktivitet i en styrd miljö liknar 

varandra mer än vad den gör i en fri eller mindre styrd miljö.  

 

Alba et al. beskriver vad barn när de leker har för relation till miljön. De ifrågasätter om det 

till och med kan vara så att barnets egna fysiska förutsättningar kan ha en inverkan på barnets 

sociala omgivning samt om miljön barnet leker i är anpassad efter dem. Talar vi om barn med 

svårigheter och/eller barn i svårigheter (Emanuelsson, 2000, i Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003, s.35). I det sammanställda utbildningsmaterialet ger Alba et al. förslag på 

ett flertal liknande frågor för den blivande pedagogen att ställa sig själv. 

 

Samspelet 

 

Kylén hävdar som sagt bland annat att människan och den omgivande miljön samspelar med 

varandra. Detta samspel tillsammans med de samspel som också ständigt sker mellan 

människans olika inre aspekter talar han om som grunden för utveckling. Människan deltar 

med hela sin person i ett samspel med miljön (Kylén i Björklid & Fischbein, s. 17). Persson 

(2008) har i sin rapport framställt en översikt av tidigare forskning utförd av andra forskare. 

Persson skriver att för att skapa ett aktivt samarbete mellan individ och miljö behöver 

omgivningens utformning vara av föränderlig karaktär. Detta för att miljön skall anpassas 

utefter barnens intressen och behov. För att beskriva den utveckling som sker via samspelet 

använder Kylén (Kylén i Björklid & Fischbein) begreppen ackommodation och assimilation. I 

                                                 
5
 Studie utförd med en – och tvåäggstvillingar. 
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stora drag innebär det förstnämnda att människan anpassar sig efter omgivningen eller får 

omgivningen att anpassa sig efter henne. Det sistnämnda innebär att människan förstår sina 

nya erfarenheter med hjälp av tidigare erfarenheter når på så vis vidare i sin utveckling (Alba 

et al., s. 7). 

 

Kylén menar att samspelet mellan människa och miljö inte är passivt eller aktivt, utan att det 

hela tiden är båda, att det skiljer sig individer emellan, samt att samspelet med den sociala 

miljön påverkar samspelet med den fysiska miljön och viceversa (Kylén i Björklid & 

Fischbein, 1992). Björklid & Fischbein är noga med att poängtera just att skillnader individer 

emellan är ett faktum, men understryker ändå att miljöns påverkan på människan är stark. 

Vidare problematiserar Kylén (1999) att människans behov inför sin fysiska omgivning är vad 

som styr känslor inför den. Han redogör i sammanhanget också för den mänskliga förmågan 

att påverka och hantera miljön (s. 37). 

 

Vidare talar Kylén om hur den fysiska miljö i vilken barnet leker och vistas i också har en rent 

fysiologisk inverkan. Han menar då faktorer som till exempel bullernivå eller huruvida miljön 

är anpassad efter individens fysiska förutsättningar eller inte (Alba et al.). I 

undervisningsmaterialet presenterar Alba et al. de olika samspelsmodellerna med hjälp av 

bilder vilka bland andra Kylén utformat som rent konkret visar samspelet mellan alla olika 

aspekter som ingår i varje modell. 

 

 
Figur 1. Hämtad ur En modell för helhetssyn. Alba, Fischbein, Frank & A. Kylén. (bild 25, s. 

76). 

 

Bilden ovan är en demonstration av samspelsmodellen i relation till fenomenet lek. Något som 

bör nämnas i sammanhanget är att den inte är en exakt kopia av den modell som kan avläsas i 

undervisningsmaterialet (Alba et al.). För att tydligt kunna förklara vad Kylén presenterar i 

bilden har vi valt att ta bort de siffror och pilar som egentligen ingår i den verkliga 

bilddemonstrationen. 

 



 16  

Bilden visar på de olika samspelsrelationer som äger rum mellan barnets olika aspekter vid lek. 

De fyra grundaspekterna Kylén utgår från är också här de psykiska resurserna såsom vilja, val 

och vetskap, de biologiska resurserna såsom fysiska förutsättningar, de sociala resurserna 

såsom ledare och kamrater och den fysiska miljön såsom leksaker och lokal. I originalbilden 

har pilar dragits så att alla aspekter någon gång sammankopplas. Kylén menar att ett samspel 

sker mellan alla aspekterna. Alltså äger sex olika samspelsrelationer rum i samband med att 

barnet leker. Ett samspel sker mellan de psykiska och de biologiska resurserna, mellan de 

biologiska resurserna och den fysiska miljön, mellan den fysiska miljön och de sociala 

resurserna, mellan de sociala och de psykiska resurserna, mellan de psykiska resurserna och 

den fysiska miljön och mellan de biologiska och de sociala resurserna.  

 

Han talar här om både social och fysisk miljö som faktorer som påverkar. Exempel på faktorer 

som påverkar vid lek inomhus kan vara val av eller tillgång till olika leksaker eller annat 

material. I och med de fysiska förutsättningarna barnen alltså har vid leksituationen menar 

Kylén att även de psykologiska aspekterna, exempelvis självkänsla eller känslomässig 

bearbetning, som hör leken till berörs (Alba et al., s. 24). 

 

Sammanfattning 

 

Mycket kortfattat innebär Kyléns teori om individens samspel med miljön att allt vi 

människor omger oss med påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Även individen har en 

inverkan på allt dennes fysiska och sociala omgivning. Alla olika aspekter inom människan, 

såsom psykologiska, fysiska och sociala påverkar varandra och alla aspekter utanför 

människan har också de en inverkan på varandra. Kort sagt; Allt påverkar allt på ett eller 

annat vis. 
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Metod 
 

I vår undersökning har vi valt att använda oss utav observationer och intervjuer. Vi anser att 

dessa metoder är de bästa för att besvara de frågor vi vill undersöka. Vår undersökning är en 

kvalitativ studie.  

 

Urval 

 

Vi har observerat barnen på tre olika förskolor. Barnens ålder varierar ifrån ett till sex år. Vi 

vill understryka att alla föräldrar eller vårdnadshavare inte har givit sitt medgivande till detta 

vilket i vissa fall begränsat våra förutsättningar vid genomförandet av observationerna. 

Slutligen är det fyrtio barn som observerats i vår undersökning. Vi har intervjuat tre olika 

pedagoger på de tre olika förskolorna.   

 

De tre förskolorna vi valt att utföra vår undersökning på är av så kallad traditionell karaktär. 

Med detta menar vi att många av nutidens förskolor ser ut på liknande vis. Därmed har också 

undersökningens tre förskolor liknande övergripande drag (se bakgrund). 

 

Genomförande 

 

Vi har gjort halvstrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna hade vi förberett intervjufrågor för 

att det skulle finnas en gemensam grundstomme då vi intervjuade en pedagog var vid olika 

tillfällen. Vi har varit en person per förskola under observations tillfällen samt under 

intervjun. Under intervjuerna använde vi oss utav dessa frågor som utgångspunkt för vidare 

samtal kring ämnet då vi alla var överens om att vi inte ville hamna i en situation där den 

intervjuade bara skulle svara ja eller nej. Vid intervjutillfällena har vi använt oss av 

bandspelare. Detta gjorde vi för att vi efter intervjuerna skulle kunna gå tillbaka och lyssna 

igenom vad som egentligen sagts. Vi kände alla att vi om vi istället antecknat under 

intervjuerna hade gått miste om en hel del information. Detta baserar vi på tidigare 

erfarenheter av intervju. 

 

Observationerna har gått till på det viset att vi under fri lek observerat barnen i form av 

löpande protokoll, alltså iakttagelser som under tiden de gjorts antecknats med hjälp av 

papper och penna. Hur observationerna skulle utföras hade vi gemensamt kommit överens om 

före undersökningens början så att resultatet av de olika observationer vi utfört skulle vara av 

likartad karaktär och därmed kunna jämföras. Inför varje enskilt observationstillfälle har vi av 

respekt för barnen på ett eller annat vis tagit reda på om vi haft deras tillåtelse att iaktta och 

dokumentera deras aktivitet. De äldre barnen har bokstavligen tillfrågats, medan den av oss 

som observerat yngre barn varje gång gjort en bedömning av barnens reaktioner på 

observatorns närvaro. Vi har märkt att barn som inte vill iakttas avslutar sin aktivitet, lämnar 

rummet eller säger rakt ut att vi inte får titta på och skriva vad de gör. 

 

Intervjumetodens för- och nackdelar 

 

Det finns olika varianter av intervjuer exempelvis strukturerade, ostrukturerade och 

halvstrukturerade (Davidsson 2002). Den sistnämnda är den variant vi använt oss av i 



 18  

undersökningen. Fördelen med att just intervjua är främst att det synliggör individens 

tolkningar och synsätt. Att ställa frågor är ofta det lättaste sättet att få information om hur en 

person uppfattar eller känner inför en företeelse vi intresserar oss för (Lantz, 1993, s.11).  

Intervju är ett utmärkt sätt att utvärdera och analysera specifika delar av verksamheten på, då 

man som pedagog har funderingar kring potentiella förändringar. Nackdelen med denna 

forskningsmetod är dock att resultatet i hög grad är beroende av hur duktig den som intervjuar 

är. Det kan resultera i att man ställer ledande frågor vilket oundvikligt leder till ett av oss 

influerat svar. 

 

Observationsmetodens för- och nackdelar  

 

För att börja från början så handlar observation om att se med nya ögon på något redan 

bekant (Kihlström i Dimenäs (red.), 2007, s. 31). Observation är en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom att man oftast fokuserar sig på få personers aktivitet under korta 

perioder. Fördelarna med observation är att man verkligen kan gå in på djupet i arbetet med 

de observationer man gjort. Å andra sidan blir nackdelen att det är vi observatörer som väljer 

vad det är vi observerar, vilket ger en vinklad bild av vad som ägt rum. Genom observation 

får man en inblick i hur man agerar men inte i hur individen tänker.  De som blir observerade 

kan även agera annorlunda i denna onaturliga situation. När man observerar kan man missa 

mycket runt omkring (Lökken & Söbstad, 1995). 

 

Analys/bearbetning  

 

För att analysera och bearbeta vårt material gjorde vi så att vi var och en lyssnade igenom 

inspelningarna av våra intervjuer. Anledningen att vi gjorde detta individuellt var av respekt 

för de personer vi intervjuat. Då vi bad om tillstånd att få spela in intervjuerna försäkrade vi 

nämligen dem om att vi, som enskilda intervjuare, var de enda som skulle lyssna på 

inspelningarna. När vi var och en lyssnade igenom våra intervjuer sökte vi främst efter den 

information som besvarade de frågor vi ställt oss, själva syftet med undersökningen. Vi skrev 

därefter samman intervjuerna i berättande form. 

 

Observationerna tittade vi på och läste genom tillsammans. Därefter försökte vi få ut essensen 

av vad som ägt rum. Vad hade egentligen hänt under de olika observationstillfällena? Vi skrev 

kortfattat vad vi uppfattat under själva observationsutdragen som en del av vårt resultat. 

 

Slutligen presenterade vi utifrån de resultat vi fått en sammanfattning av de svar 

undersökningen givit oss. Detta för att styrka resultatet ytterligare samt för att göra en tydlig 

koppling utifrån de frågor vi faktiskt ställde oss innan undersökningens början. 

 

Det främsta redskapet vi använt oss utav för att få ut det slutgiltiga resultatet av vår studie är 

gruppdiskussion. Tillsammans har vi noggrant diskuterat fram vad det är vi vill presentera 

samt vad som är relevant för vår undersökning. 

 

 

 



 19  

Etik 

 

I undersökningen är det grundläggande att vi uppfyller de etiska kraven för att skapa en tillit 

mellan skribent, läsare och deltagare. Att använda fiktiva namn på barn, pedagoger och 

förskolor är ett konfidentialitetskrav som vi måste uppfylla. Enligt de etiska kraven bör det tas 

i åtanke att det ska vara klar information, att det är frivilligt, det är anonymt och att det bara 

får användas i forskningssyfte.  

 

Vetenskapsrådets fyra etiska krav: 

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet  

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet (www.vr.se, [dokumentet hämtades 2008-09-19]). 

 

Vi har skickat ut ett brev till vårdnadshavarna där vi ber dem om tillåtelse att observera deras 

barn i förskolan. I brevet förklarade vi att det är helt frivilligt att låta sina barn delta i 

observationerna och att alla uppgifter kommer att behandlas med fullständig anonymitet.  

 

Det råmaterial samt det bearbetade materialet får endas användas till denna undersökning. Vi 

har valt att efter undersökningen förvara vårt material var för sig. Föräldrar och 

vårdnadshavare blev informerade om att materialet endast ska användas till denna studie. 

http://www.vr.se/
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Resultat  
 

I det här kapitlet kommer vi att göra er bekanta med resultatet av våra intervjuer och 

observationer. Det vi börjar med, per förskola, är att inleda med att beskriva resultaten av de 

observationer vi gjort. Därefter presenterar vi vad som sagts och diskuterats under 

intervjuerna. I presentationen av de intervjuer vi gjort har vi medvetet valt att inte ange några 

direkta citat från pedagogerna. Vi anser att den form vi valt, berättande form, på ett tydligare 

sätt visar vad som är viktigt för just vår undersökning. 

 

Förskola för förskola kommer vi att beskriva de rum avdelningen innehåller. Efter varje 

rumsbeskrivning följer en eller ett par observationer som är exempel på aktivitet som kan 

förete sig i det rum i vilket observationen skett. Detta gör vi för att Ni ska få en tydlig bild av 

vad vi sett i vår undersökning. 

 

Vidare vill vi tydligt understryka att inga barn, pedagoger eller avdelningar nämns vid sina 

verkliga namn. Samtliga namn, förutom benämningarna på de olika rummen som ju är en del 

av vad vi undersöker, är alltså fingerade. 

 

Genom att presentera resultatet på det här viset känner vi att vi på bästa sätt beskriver svaren 

på de frågor vi ställt oss vid undersökningens början; 

 

 Vilka benämningar använder pedagogerna när de talar om de olika utrymmena? 

 Stämmer användningen överens med pedagogernas tänkta syfte med rummens 

utformning?  

 Vilket material använder barnen? 

 Vilka material är tillgängliga för barnen när och var?    

 Kan förskolans innemiljö påverka barnen? 

 

Förskola 1: Avdelning Pinnen  

 

Avdelningen Pinnen är en avdelning för barn mellan tre och sex år. I beskrivningen av de 

observationer som ägt rum har vi valt att kalla rummen antingen vid de namn de vanligen 

nämns eller ett namn vi själva hittat på. Anledningen till att vi gör på det här viset är att alla 

rum faktiskt inte har några benämningar samt att de på avdelningen är inne i en process där de 

försöker ändra rummens benämningar. Vidare har det visat sig att inga av de tänkta nya 

namnen ännu trätt i bruk i realiteten. Detta medför att namnen vi satt som rubrik på varje rum 

inte överhuvudtaget behöver ha någon koppling till rummets innehåll eller den aktivitet som 

sker där. Anledningen till att det redovisats fler observationstillfällen från vissa rum än från 

andra rum är helt enkelt därför att aktivitet oftare ägt rum där under den tid då 

undersökningen genomförts. 

 

Intervju med förskolläraren Lisa 

 

Pedagogisk bakgrund 

 

Som utbildad förskollärare har Lisa arbetat i allt som allt fem år. Innan hon fick vikariatet på 

Pinnen var hon under ett par års tid anställd som vikarie på flera förskolor inom en del av 
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kommunen, Pinnen var i Lisas fall en av dem. Före utbildningen till förskollärare har Lisa 

dock arbetat inom barnomsorgen i många år.  

 

Under intervjun fick Lisa frågan om det finns någon form av aktivt arbete med utformningen 

av avdelningens innemiljö. Hon berättade då att hon under de fyra år hon tidigare arbetat på 

Pinnen inte lagt märke till någon särskild förändring eller utveckling av miljön. Vidare 

understryker hon att avdelningen haft en stor personalomsättning under dessa år med mycket 

sjukskrivningar och att detta mycket väl kunde vara ett av skälen till att inredning, som Lisa 

själv lägger stor vikt vid, inte varit en prioritet.  

 

Olika behov och inredningens betydelse 

 

Vidare förklarar Lisa att det dock skett förändringar under det året hon nu varit verksam som 

vikarie på heltid på Pinnen. På avdelningen är det för närvarande hon och den ordinarie 

anställda Jenny, förskollärare, som arbetar kontinuerligt då en tredje pedagog är sjukskriven 

och för tillfället ersätts av olika vikarier. Lisa menar att hon själv har ett väldigt estetiskt 

intresse rent visuellt och anser att den visuella miljöns utformning är av stor vikt. Bland annat 

förklarar hon att hon personligen inte kan arbeta i en miljö hon upplever som visuellt 

kaosartad med teckningar uppsatta på måfå och, som hon uttrycker det, en allmänt stökig och 

oorganiserad inredning. Lisa berättar att kollegan Jenny däremot är väldigt noggrann med 

ljudnivån. På detta vis menar Lisa att de kompletterar varandra och att deras olikheter och 

förmåga att diskutera öppet ökar chanserna att tillfredsställa de olika behoven som finns i 

barngruppen. 

 

Det pedagogiska arbetet med miljön 

 

Lisa påpekar att det finns rum på Pinnen som har fått sina benämningar eller kommit att kallas 

för olika saker som hon inte tycker känns naturliga. Namnen har givits utifrån diverse teman 

som någon gång präglat de olika rummen, men som numera har mycket liten eller obefintlig 

logisk koppling till innehållet idag. Lisa förklarar att hon och Jenny tillsammans försökt ändra 

dessa benämningar genom att inreda rummen i olika färger och kalla dem för den färg de har. 

De nya benämningarna har dock aldrig trätt i kraft och även den färgmatchande inredningen 

har avtagit. Detta tycker Lisa är tråkigt. 

 

Lisa får frågan om barnen på något vis är delaktiga när de nu arbetar så mycket med 

inredningen som de faktiskt gör. Hon berättar då att de endast är delaktiga i form av att de får 

hjälpa till ibland när ommöblering eller liknande äger rum, men att det är hon och Jenny som 

tillsammans bestämmer hur det ska göras och vart sakerna ska vara. Efter hon fått frågan 

menar hon dock att det hade varit väldigt bra om de faktiskt frågade barnen om råd. Kanske 

har de tankar och idéer om innemiljön som de inte uttrycker spontant. 

 

Observationer  

 

Sinnesrummet 

 

Ena väggen är täckt av fönster. I rummet står ett stort skåp med madrasser, kuddar och filtar. I 

övrigt innehåller det material som köksartefakter, dockor, docksängar, utklädningskläder och 

små möbler. I taket hänger, förutom takbelysningen, en discolampa som är ur funktion och på 

ena väggen sitter en röd hjärtformad lampa. Allting i rummet är placerat så att barnen kan nå 
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det. Under intervjun förklarade pedagogen Lisa att detta rum till en början inreddes i gult, 

skulle kallas Gula rummet och att det främst var avsett för social lek, exempelvis mamma-

pappa-barn. 

 

Observation 1:1 Sinnesrummet ca 9.00-9.10 

 

Ada (5:2) och Berit (5:5) leker.  

De släcker lampan och säger att de ska ha disco, sätter på musik på CD-spelaren som står på 

golvet och småpratar. 

Ada: Ska vi börja då? 

Berit: Oj där kommer Sandra! 

Berit öppnar dörren tittar ut och stänger den sedan igen. Hon har en guldig mantel snurrad 

kring huvudet som glider ner och hon sätter upp den på huvudet så att den hänger ner över 

axlarna och ryggen igen. Både Berit och Ada har på sig stora kjolar från Pinnens 

utklädningskläder ovanpå sina vanliga kläder. De snurrar runt och klappar händerna till Pet 

Shop Boy´s New York city boy. Ida snurrar bort till dörren och tittar ut genom dess fönster. 

Berit dansar omkring, tittar sig i spegeln och sedan på mig. Hon ler och dansar vidare mot 

CD-spelaren där hon byter låt. De dansar båda två och ler. Berit halkar omkull och skrattar. 

Ada hittar en annan CD-skiva som ligger bland stolarna som står på det lilla bordet. 

Ada: Ska vi byta? 

Ada ger skivan till Berit som byter. Några andra barn öppnar dörren utifrån. 

Berit: Inga monster här inne! Bara disco! 

Ada börjar dra ned persiennerna. Berit lyfter ned en stol, bär den till fönstren och ställer sig på 

den. 

Berit: Vi ska göra mysigare. 

De drar ned alla persienner. 

Ada: Ännu mer disco! 

Berit tänder en röd hjärtformad lampa. 

Berit: Ännu mysigare! Lite mer rosa och mysigt! 

De dansar ännu mer. 

 

Även om rummet enligt våra mått mätt påminner om en traditionell Dockvrå är det tydligt att 

det i det här fallet har fler användningsområden. Ada och Berit använder materialet som finns 

där som de behagar; till exempel byter skivor, höjer och sänker musiken och möblerar om 

efter behov. 

 

 

Ritrummet  

 

Det här rummet är ganska stort och avlångt. Längs ena långsidan täcks väggen av fönster och 

framför dessa står ett avlångt bord med stolar som är placerade så att man när man sitter där 

kan se ut genom fönstren. I rummet står en soffa där halva barngruppen brukar sitta vid 

sagoläsning efter lunch. Övrigt material som finns är material för skapande såsom 

vattenfärger, flaskfärger, penslar, kritor, papper och stafflier. I rummet finns också bilar, 

leksaksdinosaurier och tågbana. Samtliga material är placerade så att barnen kan nå det. Vid 

intervjun med Lisa uppgav hon att detta rum inte har eller har haft ett namn och att det är 

tänkt inspirera till skapande aktiviteter. 
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Observation 1:2 Ritrummet ca 13.00-13.10 

 

Alex (5:11), Ada (5:2) och Berit (5:5) står och målar vid staffliet.  

Love (5:11) och Egon (3:1) ritar vid ritbordet. 

Owe (3:5) och Olof (3:3) har spridit ut delar av en tågbana i trä, tågvagnar och bilar på golvet. 

Olof kryper på golvet och puttar en stor kudde framför sig.  

Två stolar står placerade mittemot soffan. 

Owe kommer fram till mig. 

Owe: När ska du gå hem? 

Olof sätter ihop ett par tågvagnar och börjar köra med dem på en del av tågbanan. Owe står på 

alla fyra och lägger huvudet mot golvet. 

 

Observationsutdraget är ett exempel på när olika typer av aktivitet äger rum samtidigt i 

samma rum. Rummets miljö som vi upplever erbjuder ett par olika användningsområden 

verkar till stor del användas av barnen då de ritar och pysslar. Tydligt syns dock att rummet 

innehåller flera olika slags material och därmed erbjuder till flera olika slags aktiviteter.  

 

 

Mittrummet 

 

Rummet är stort och avgränsar till alla övriga rum på avdelningen. I rummet står en stor hylla 

med material som pussel, spel och pärlor. Det som står på den övre delen av denna hylla kan 

barnen inte nå. I rummet finns avdelningens köksavdelning samt två av de matbord där delar 

av barngruppen sitter vid måltiderna. Mitt på golvet står ett lågt avlångt bord där barnen 

brukar sitta då de använder materialet från hyllan. Mittrummet har heller ingen egentlig 

benämning och är enligt Lisa främst avsett för samling, måltid och stillsammare former av 

aktivitet såsom exempelvis pussel eller spel. 

 

Observation 1:3 Mittrummet ca 9.35-9.39 

 

Sara (2:11), Bertil (4:5) och Lars (5:1) sitter vid det lilla bordet och pusslar.  

Pedagogen Lisa kommer gåendes från Byggrummet och är på väg mot Ritrummet. 

Lisa: Är det någon som leker i Sinnes? Nu ska vi städa! 

Pedagogen Jenny sätter sig vid bordet där barnen pusslar och börjar prata med Lars. 

Jenny: Vad duktig du är på att pussla. Har du gjort det förut? 

 

Här agerar pedagogerna olika. Den ena säger att det är dags att städa medan den andra 

fortsätter att samspela med barnen vid samma tidpunkt. Vi undrar om detta har att göra med 

vilket slags material barnen använder. Kanske får vissa material ligga framme medan andra 

behövs städas bort? 

 

Observation 1:4 Mittrummet ca 9.30-9.33 

 

Sara (2:11) och Ingvar (4) sitter vid ett av matborden och degar6. Aktiviteten avslutas och de 

klättrar ner från stolarna de suttit på. 

Ingvar: Vi har degat! 

Ingvar springer iväg. Sara börjar plocka ihop grejerna. 

Sara: Jag städar upp degen! 

                                                 
6
 Barnen själva brukar säga att de degar när de låtsas att det bakar med saltdeg. 
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Hon tittar mot pedagogen Lisa som bläddrar i en pärm. Lisa reagerar inte. 

Sara: Jag städar upp degen själv! 

Hon tittar mot Lisa igen. 

 

Utifrån de observationer som gjorts i mittrummet har samtliga varit av stillasittande karaktär. 

I det anseendet stämmer aktiviteterna som ägt rum vid observationstillfällena helt och hållet 

överens med vad pedagogerna har för pedagogiskt syfte med rummet. 

 

Djungelrummet 

 

Detta rum är avdelningens minsta och är ett mycket litet och avlångt rum. Det har en 

dörröppning utan dörr längs ena kortsidan och väggen mittemot har fönster längst med hela. 

Rummet innehåller endast en stor filt (ligger utvecklad som en matta) med leopardmönster 

och fyra blomformade kuddar. Allt material är placerat så att barnen kan nå det. 

Djungelrummet är ett av de rum vars namn härstammar från tidigare inredningstema. Lisa 

berättar att Djungelrummet numera målats vitt, skulle kallas Vita rummet och erbjuda 

utrymme att slappna av, vila sig och ta det lugnt. 

 

Observation 1:5 Djungelrummet ca 13.30-13.40 

 

Ingvar (4) och Anna (4:10) leker att de är spöken.  

Längs ena väggen har de staplat fem madrasser på varandra. Framför madrasshögen har de 

ställt en liten trappa med en tvättställspall ovanpå. 

Anna: Vi pratar spökspråk med vi är inte riktiga spöken.  

Jag noterar att spökrösten är något mörkare än deras vanliga röster. 

Ingvar pekar på madrassen utanför dörren som jag sitter på. 

Ingvar: Vi behöver den madrassen också. Du kan sitta på en kudde och titta på våran 

spökteater! 

Jag flyttar på mig och Anna tar madrassen, ber Ingvar om hjälp och tillsammans lägger de den 

ovanpå de andra.  

Under hela processen varvar de konstruerandet med att klättra upp på trappan och hoppa från 

den över till madrasshögen. 

Anna: Jag är fyrtio! 

Ingvar: Jag är sextio! 

Anna: Jag är sextio! 

Ingvar: Jag är sextio! 

Ingvar går fram till mig. 

Ingvar: Vi har spökteater! Vill du titta sen? 

Anna: Vi måste ha en filt på! 

Ingvar: Som man kan gömma sig! 

Anna: Ja som man kan hoppa på! 

Den översta madrassen glider ned på sidan. 

Anna: Jaaa! Vi har en rutschkana! 

Ingvar reagerar inte och Anna lägger upp madrassen direkt igen. 

Ingvar: Vi har spökteater! 

Han springer ut ur rummet och bjuder de andra barnen att titta på spökteater. 

 

Anna och Ingvar är överens om att de håller på med en så kallad spökteater. Intressant tycker 

vi är när de inte verkar vara likt införstådda med materialens symbolik. Exempelvis tolkar vi 

det som att Ingvar tycker att en filt är ett självklart medel att gömma sig med medan Anna 
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menar att den bara är ytterligare ett föremål till madrasshögen att hoppa på. Samma sak gäller 

när en madrass trillar ned och lägger sig på sned. Anna uttalar då madrassen som en 

rutschkana, något Ingvar inte verkar uppfatta det som. Allt material de använder sig av vid 

observationstillfället är hämtade från andra rum. 

 

Byggrummet 

 

Det här rummet är stort och avlångt. I rummet finns, förutom ett matbord där en del av 

barngruppen brukar sitta vi måltiderna, en hylla med ett par backar med diverse byggmaterial 

och några tomma chipsburkar av märket Pringle´s. Detta rum delar Pinnen med en annan 

avdelning. Byggrummet är enligt Lisa främst avsett för måltid och bygglek. 

 

Observation 1:6 Byggrummet ca 9.00-9.09 

 

Johan (5:7), Felix (5:7), Lasse (4:9) och Egon (3:1) leker i byggrummet. Johan, Lasse och 

Egon sitter på golvet och rullar tomma Pringel´s chipsburkar och bilar med snabba rörelser till 

varandra. Felix sitter på en stol bredvid med en pappersservett mot näsan. Han har fått 

näsblod. Pedagogen Lisa kommer in i rummet och går fram till Felix. 

Lisa: Hur är det Felix? 

Felix: Bra. 

Felix lämnar servetten till Lisa, går ner ifrån stolen och deltar i rull-leken. De skrattar och 

rullar föremålen mycket kraftfullt. Det smäller högt när de träffar väggarna. Johan, Felix, 

Lasse och Egon skrattar högt. 

Johan: Den ska in i hålet! 

Lasse: Du fuskar! 

Egon kryper omkring på golvet med en bil i handen. 

Egon: Jaaa jag kör in! 

Lasse och Johan börjar göra pruttljud med munnen samtidigt som de skjuter iväg bilarna fort 

under matbordet. 

Lasse: Rap! 

Johan skrattar. 

Lasse: Rap, rap, rap, rap, rap... 

Johan skrattar högt. Lasse plockar upp en boll från golvet och börjar studsa den. Han studsar 

den mot Felix. 

Felix: Vi studsar den till varandra! 

De studsar den till varandra och Felix studsar den mot Egon som sitter med en chipsburk i 

varje hand blir träffad. 

Egon: Sluta! 

Johan deltar nu också i studsleken. Alla utom Egon studsar bollen till varandra och Egon får 

bollen studsad på sig igen. 

Egon: Neeej! 

Johan: Det var inte meningen! 

De fortsätter att studsa bollen till varandra. Lasse tar med bollen bort till matbordet. 

Lasse: Vi studsar över bordet! 

Johan och Felix: Jaaa! 

Alla tre skrattar högt. Plötsligt får jag bollen i huvudet. Johan, Felix och Lasse skrattar. Johan 

springer fram till mig och pekar på mitt huvud. 

Johan: Den kom här! 

Lasse: I frökens huve! 

De skrattar. 
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Vid observationstillfället ser vi inte att någon bygglek sker. En stund efter observationen 

gjorts kan vi dock tillägga att Egon placerade chipsburkarna ovan på en tom bongård i plast. 

Johan hade näsblod redan vid observationens början, Egon fick bollar kastade på sig och 

observatorn träffades av en boll i huvudet. 

Sammanfattning av undersökningen på Pinnen 

 

Vad Lisa uttrycker att miljön i de olika rummen på Pinnen ska signalera för form av aktivitet 

till barnen har vid de tillfällen då observation ägt rum vid ett flertal tillfällen inte varit av 

samma karaktär som det enligt Lisa tänkta syftet. I de olika exemplen som presenteras i 

observationsutdragen aktiverar barnen sig själva utan styrning från pedagogerna. På så vis är 

det alltså barnen som själva använder de rum och det material som finns att tillgå vi dessa 

tillfällen.  

 

Av intervjun med pedagogen Lisa framgår att den fysiska miljöns utformning är något hon 

och hennes kollega ser som centralt för verksamheten och är ett ämne som diskuteras mycket. 

Exempelvis uttrycker hon en teori om hur miljön på olika vis kan bidra till stress.  

 

Samtliga observationer som presenteras från Pinnen visar hur barnen själva använder det 

material som finns till förfogande.  
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Förskola 2: Avdelning Valrossen 

 

Valrossen är en avdelning för barn mellan ett till tre år. På denna avdelning används 

traditionella benämningar på de flesta rummen såsom byggrum, lekhall och lekrum, medan 

några rum har olika benämningar beroende på i vilket sammanhang rummet nämns 

exempelvis köket och matrummet. De benämningar som används i observationerna är direkt 

kopplat till verkligheten, då det inte är några specifika benämningar för just denna förskola.   

 

Intervju med förskolläraren Eva 

 

Pedagogisk bakgrund 

 

På Valrossen intervjuades förskolläraren Eva som varit verksam som förskollärare sedan 

1988. Hon har arbetat på de olika avdelningarna på förskolan där Valrossen ligger sedan 

hösten 1988.  

 

Olika behov och inredningens betydelse 

 

Hon berättar att förskolan är en traditionellt utformad förskola. Eva förklarar att alla rum inte 

har fasta namn. Matrummet eller köket är två benämningar på samma rum. Det rum där 

samlingen sker kallas oftast för samlingsrummet.  

 

Eva får frågan om barnen är delaktiga i utformningen av miljö. Hon berättar att barnen enbart 

är indirekt delaktiga. Eva talar om att pedagogerna genom observation tittar på barngruppens 

intressen och behov när de reflekterar över miljöns utformning och till det material som ska 

finnas tillgängligt. Eva förklarar även att de har ett samarbete med föräldrarna, där de vill få 

fram föräldrarnas åsikter om miljöns utformning och material som de anser är viktigt för deras 

barn. Ett exempel är där föräldrarna ville involvera snickeri i verksamheten. Genom 

föräldrarnas förslag inskaffades ett snickarspel7
 som barnen kan använda när de vill.  

 

Det aktiva arbetet med miljön 

 

Eva säger att det sker ständiga funderingar kring miljöns utformning i arbetslaget. Hon talar 

om att de barn i barngruppen som de har idag börjar bli äldre och barnens behov och intressen 

skiljer sig ifrån när de var yngre.  

 

Eva förklarar att sinnesrummet som ligger utanför avdelningen är ett rum som sällan används 

av Valrossens barngrupp. Men efter jul är det tänkt att även det rummet skall börjas användas 

i den pedagogiska verksamheten.     

 

Vidare berättar Eva att de funderar på att byta ut en del material eftersom de märkt att 

barngruppens intressen har skiftat. Hon berättat att småbilar är något som barnens intresse är 

riktat mot just nu. Medan dockhuset är något som de märkt att barnen inte visar intresse för 

nu, så det kommer de att ta bort för att senare ta fram för att se om intresset väckts hos barnen.  

 

                                                 
7
 Lite bräda i korkmaterial med spikar i miniformat.  
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Hon förklarar även att den matta med vägmotiv som finns inne i lekrummet ska tas bort och 

ersättas med en fast bilbana. Anledningen till att den ska tas bort förklarar Eva är att barnen 

inte verkar uppfatta att motivet på mattan symboliserar en bilbana, där man kan leka med 

bilar. 

  

Hon berättar också att de har ett skåp inne i det andra matrummet där det finns bilder på 

skåpet som barnen får peka på när de vill ha något ur skåpet. Hon berättar att de ska göra nya 

bilder för att synliggöra det material som finns tillgängligt för barnen. 

 

Eva förklarar att de förut hade en dockvrå i ett av rummen, men märkte att barngruppen inte 

intresserade sig av detta, så de valde att ta bort den och istället placerade dockorna och dess 

tillbehör i lekrummet.    

 

Observationer 

 

Vilorummet  

 

Detta rum är ett litet rum som pedagogerna valt att använda som enbart vilorum. Inne i 

rummet ligger madrasser på ena halvan och på den andra står barnvagnar placerade. Vid vilan 

tar de ut vagnarna till lekrummet där några barn vilar. Ingen observation har skett här då 

rummet står tomt förutom vid vila. 

 

Målarrummet 

 

För att komma in i detta rum går man genom skötrummet. Detta är ett litet fyrkantigt rum med 

fönster ut till lekrummet. I rummet är ett runt bord placerat med fyra stolar. På väggarna är 

hyllor placerade högt upp där olika material är placerade. Ena väggen täcks av en diskbänk 

och över diskbänken finns skåp och hyllor där pennor, lim, glitter, saxar och målarfärg finns. 

Rummet används även som förvaring, likt förråd.    

 

Under den tid som observatorn varit på denna avdelning har inga aktiviteter ägt rum i 

målarrummet. Men det har skett målaraktiviteter i matrummet (se observation 2:1 samt 2:2). 

 

Matrummet 

 

Detta rum ligger i anslutning till hallen och är det största matrummet. Ett stort matbord är 

placerat i mitten av rummet. Ett litet bord med fyra stolar är ställt vid högra hörnet där barnen 

kan sitta. Över bordet är en hylla högt placerad med pennor och en låda med bilar samt en 

med my little ponny. Pedagogerna har placerat sin dator bredvid diskbänken i ett skåp i detta 

rum.  

 

Observation 2:1 ca. 9.10-9.15 

 

Då denna observation gjordes höll Johan (1:7) och Sara (2:5) på att måla varsin ljuslykta 

tillsammans med var sin pedagog, Eva och Daniella. 

 

Daniella doppar penseln i den orange burken.  

Daniella: Nu ska du få måla. 

Sara skakar på huvudet och tar inte tag i penseln när Daniella försöker ge henne den. 
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Efter en stund tar Sara tag i penseln och Daniella roterar på ljuslyktan medan Sara för penseln 

runt lyktan.  

Daniella: Sara är den färdig nu? 

Sara nickar på huvudet.    

 

Observation 2:2 ca. 9.10-9.15 

 

Johan tar penseln och drar den över bordet.  

Johan: OJ! 

Eva: Ja oj de kan man säga. 

Eva: Här får du måla titta här. 

Eva: Kolla du gör lite prickar, snyggt. 

Johan: Oooojjjj. Säger han med ett stort leende på sina läppar.  

 

I dessa observationer kan vi se en tydlig skillnad av pedagogernas agerande.  

 

Observation 2:3 ca. 9.20-9.25 

 

Melvin (2:1) och Sara (2:5) sitter vid det stora bordet med varsin småbil, lastbil och en 

traktor, det sitter övriga barn vid bordet och även de leker med olika småbilar.  

 

Melvin: Bilen, traktor, lastbil 

Sara: Krockade med varandra! 

Släppte dom sig.  

Titta ett fönster. 

 

Observatorn har under observationerna sett att detta rum, som pedagogerna kallar för 

matrummet eller köket används till olika företeelser beroende på vad pedagogerna planerat 

samt beroende på barnens intressen. I dessa observationer kan vi se att både målaraktiviteter 

samt lekaktiviteter sker i ett och samma rum fast vid olika tidpunkter och dagar.  

 

Byggrummet 

 

Detta lilla fyrkantiga rum ligger i anslutning till matrummet. I byggrummet finns det stora 

legobitar, utklädningskläder samt ett dockhus.  

 

Observation 2:4 ca. 14.00-14.03 

 

Johan (1:7), Melvin (2:1) och Stefan (2:8) sitter inne i byggrummet med legot runt omkring 

sig.  

 

Johan tar upp en legobit och försöker att ge den till Melvin. 

Melvin tar inte emot den. 

Stefan: Ja vill ha den. 

Stefan tar emot legobiten och sätter den på det han byggt.    

 

Detta rum används av barnen nästan enbart på eftermiddagarna innan mellanmålet. Rummet 

är sällan tillgängligt för barnen under förmiddagarna och efter vilan är dörren till lekrummet 

stängt för att barnen oftast ska gå ut direkt efter mellanmålet.   
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Lekrummet 

 

Detta är det rum som används dagligen till olika aktiviteter samt är det största rummet på 

avdelningen. Detta rum angränsar till hallen, till båda matrummen, skötrummet samt till 

sinnesrummet. I detta rum finns en soffa, en matta med vägmotiv, ett hörn med spis, dockor 

etc.    

 

Observation 2:5 ca. 9.15-9.20 

 

Melvin (2:1) och pedagogen Eva sitter på golvet i lekrummet och Melvin bygger med stora 

legoliknande klossar.  

 

Melvin: Jag gjorde bilar. 

Eva: Va fint du byggt Melvin. 

Melvin: Jag byggt den. 

Stefan (2:8) sitter en bit bort och även han leker med de stora legobitarna. 

Stefan: Titta ett torn. 

Han pekar på ena hjulet. Titta en boll.  

Eva: Oj oj va bra du gör men man får köra försiktigt. 

Stefan: Ja man får köra försiktigt.  

 

Samtidigt under denna observation leker andra barn i rummet med olika föremål så som 

dockor, gunghäst samt böcker. Detta rum används dagligen till olika aktiviteter.   

 

 

Samlingsrummet 

 

En stor madrass ligger på golvet i ena hörnet och resten av golvet är fritt ifrån föremål. På 

väggen hänger olika tygpåsar som används vid samlingar. 

 

Observation 2:6 ca. 9.00-9.15 

 

Inne i samlingsrummet hoppar Stefan (2:8), Hanna (2:10) och Cornelia (2:2) på den mjuka 

madrassen. De hoppar, rullar och studsar en lång stund.  

 

Cornelia: Ha samling, ha samling, vill ha samling.  

 

Rummet används vid samling men även vid olika aktiviteter så som att hoppa. Enligt 

observationen kan vi se att barnen uppfattar vad rummet ska används till. 

 

Sammanfattning av undersökningen på Valrossen 

 

På Valrossen förklarar pedagogen Eva att man är inne i en förändringsprocess vad beträffar 

utformningen av miljön. Bland annat talar hon om att de på avdelningen så småningom 

planerar att byta ut en del material då personalen anser att vissa befintliga material inte 

används så som är tänkt.  
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I observationerna som presenteras kan Ni se exempel på både vuxenstyrda aktiviteter och när 

barnen aktiverar sig själva. Vi som utfört undersökningen kan konstatera att ett rum, 

Målarrummet, inte använts under de tillfällen observatorn besökt Valrossen. 
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Förskola 3: Avdelning Jupiter  

 

Denna förskola har tre avdelningar och på Jupiter är barnen mellan tre till fem år och det 

arbetar tre pedagoger där. Alla namn på rummen som presenteras i resultatet av 

observationerna är direkt tagna ur verkligheten och har alla koppling till rummens innehåll. 

Anledningen till att jag inte har observerat i tvättrummet och i målarrummet beror på att det 

inte skett någon aktivitet under observationstiden.  

Intervju med barnskötaren Camilla  

 

Pedagogisk bakgrund 

 

Camilla berättar att hon gick ut utbildningen som barnskötare 1981 och har haft fast jobb 

sedan 1982. Hon har arbetat sedan starten 1990 på denna förskola. 

 

Olika behov och inredningens betydelse 

 

På avdelningen förklarar hon att det finns ett målarrum, en dockvrå, ett 

samlingsrum/byggrum, en lekhall, ett tvättrum, en hall och ett matrum. 

 

Vidare berättar hon att det finns material för olika typer av lekar. Konstruktionslek, billek och 

bygglek i byggrummet. Rollekar och så klär barnen ut sig i dockvrån. Vi har pedagogiska 

leklådor8
 som kan tas med till de olika rummen så barnen kan välja var de vill leka fri lek. 

Barnen kan leka affär i dockvrån de är jätteduktiga på att plocka undan leklådorna när dem 

har lekt med dem. I målarrummet finns det material för skapande aktivitet. 

 

Det aktiva arbetet med miljön 

 

Camilla säger att de utgår från barnens ålder och intressen när de utformar miljön. Detta gör 

dem genom att använda olika teman och just nu har vi matte tema. Pedagogerna har planer att 

utforma en mattehörna. De utgår från att materialet ska vara synligt och som barnen kan 

hämta själva. Det ska vara inbjudande och praktiskt. Pedagogerna har flyttat legot till 

målarrummet för att utnyttja rummen. De tittar på vilka behov som finns i barngruppen. 

Lekhallen har stora ytor för gympa och rörelse lek. De har köpt in stora kuddar till lekhallen.  

 

Slutligen förklarar Camilla att barnen inte är delaktiga i utformningen av miljön men att de ser 

till barnens intresse och behov. Men i det stora hela är de inte delaktiga. Man är ganska låst 

till att kunna göra stora förändringar. Hon berättar att de har tagit bort ett matbord och har 

satt det i målarrummet så barnen får mer lekyta i matrummet. De fick en mer fri yta framför 

hyllan och mer matro när de äter.  

 

                                                 
8
 Olika lådor med affär, frisörmaterial och så vidare. 
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Observationer  

 

Tvättrum 

 

Här finns en toalett, skötbord, två handfat och handdukar för alla barnen som har namn vid sin 

handduk. Under intervjun med Camilla berättade hon att barnen leker frisör i tvättrummet för 

där finns det tillgång till vatten, en aktivitet rummet från början inte varit avsett för. 

 

Matrummet 

 

Matrummet är det som är störst och det har två bord, en hylla med leklådor, pussel och spel 

som barnen leker med mycket. Vid väggen bredvid är det en låg bänk med papper och 

barnens lådor som de lägger teckningar och pyssel i. Rummet har även kök med kylskåp och 

skåp med glas och tallrikar som är på barnens nivå för barnen som dukar själva varje middag. 

Vid intervjun med Camilla så berättade hon om de pedagogiska leklådorna. De står på en 

hylla i matrummet som är det mest centrala rummet. Tanken med lådorna är att de är 

pedagogiskt genomtänkta och Camilla tror att det är just därför de används. 

 

Observation 3:1 ca. 13.35-13.43 

 

Daniel (5:4) och Iris (5:3) sitter och pärlar vid bordet, de har varsin pärlplatta i form av en 

nalle. Ester (5:5) kommer och börjar pärla på en platta i form av en fjäril. Anna (5:4) kommer 

och vill ha pärlor av Iris (5:3), Iris ger pärlorna till Anna som går iväg.  

Iris säger till Anna: Du kan hämta mer om du vill.  

Daniel frågar Ebba (5:4) Gick det bra hos ögondoktorn? 

Hon svarade att det hade gått bra och hon hade varit där tidigare på dagen.  

Daniel sjunger när barnen sitter och pärlar. 

Anna pärlar ett hjärta. Karl (3:6) gör julpyssel, det är en tomte i trä som han limmar ihop. Sara 

målar en regnbågsblomma med vattenfärger.  

 

Av observationen framgår det tydligt att exempelvis pärlorna är ett material som barnen vid 

observationstillfället har tillgång till. När vi tittar på den observation som har ägt rum vid 

detta tillfälle upplever vi att barnen i denna miljö håller på med en aktivitet som innebär 

socialt samspel.  

 

Målarrummet  

 

I målarrummet finns en stor hylla där det finns massor med material för skapande, samtliga 

material är placerat på en nivå som barnen inte når. Det står ett bord som barnen äter middag 

och pysslar vid. Där finns skåp med vattenfärger, penslar och andra flaskfärger som barnen 

kan använda. Där är en diskbänk där penslar sköljs och så vidare. Förkläden hänger på krokar 

som barnen kan använda för att skydda kläderna från färg.  

 

Dockvrå 

 

Här finns en spis med skåp. Ett litet bord med fyra stolar, en telefon som står på bordet. 

Utklädningskläder som hänger och ligger i lådor. Dockvagnar, dockor, en docksäng och 

dockkläder.  
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Observation 3:2 13.35-13.43 

 

Elin (5:2) kommer emot mig och har ett lakan på sig, hon är ett spöke. Sen lägger hon sig i 

sängen för hon har födelsedag.  

Natahlie (4:10), Johan (3:9) och Kajsa (5:4) sjunger Ja må du leva. Kajsa gör en säng på 

golvet som Sara (4:10) ska ligga på, hon är katt. Natahlie håller en docka som skriker, hon ger 

den till Elin.  

Natahlie: Du får lägga den i vagnen lite och Elin gör det. 

Johan hjälper Kajsa att bädda in Sara igen med lakanet. Johan vill vara en kattunge. 

Kajsa: Det får du inte vara. 

Jag: Du får vara katt.  

Sara: Du får låtsaskatthår. 

De ligger på golvet, Kajsa hämtar mer täcke åt Sara.  

 

Lekhall 

 

Detta rum ligger i mitten av förskolan och används av alla avdelningar. Här har barnen från 

alla tre avdelningar sångstund tillsammans varje fredag. De har haft utställningar och 

högtidsfirande här med. Det är ett stort rum med mycket fri lekyta och högt i tak. På väggen 

sitter ribbstolar och där under ligger en tjock matta. Några tunna madrasser och större kuddar 

ligger utspritt på golvet. Barnen har även Miniröris här inne. 

 

Observation 3:3 ca. 15.15-15.18 

 

Calle (3:3) hoppar på den tjocka mattan, han klättrar i ribbstolen. Tittar sen på vad de andra 

barnen gör. Han tar en puff (kudde) kommer på att han ska göra ett tåg. Han sätter ihop 

puffarna och mattorna och kör på golvet till ett annat tåg. Sen går han in till avdelningen igen. 

 

Denna observation visar att här har barnen mycket rörelsefrihet med chans att kunna öva upp 

kroppsmotorik och balans bland annat. 

 

Samlingsrum/byggrum 

 

Här vilar barnen efter middagen varje dag så här finns skåp med madrasser, kuddar och filtar. 

Hyllor vid ena väggen med kaplastavar, bilar, klossar, djur, bilbanor och garage. På golvet 

finns det prickar med barnens namn som det sitter på vid samlingar och fruktstunder. Här 

finns även en bandspelare som används på vilan och när barnen vill lyssna på saga eller musik  

 

Observation 3:4 ca. 9.00-9.15 

 

Calle (3:3) sitter på golvet och han har byggt en tågbana och kör med tågen. Han sätter en 

gubbe på tåget och kör ut det på golvet, upp på spåret igen och runt. Calle har byggt en 

halvcirkel. Nu har han hittat en minibuss och en motorcykel och kör runt med. Nu har han satt 

bussen på en av tågdelarna. Calle kör med motorcykeln på spåret.  

Calle tittar på mig. 

Calle: Titta på mig!  

Han bankar och slår med bussen på bussens tak. Nu kör han med en tågdel och motorcykeln 

på anslagstavlan. Han går tillbaka till tågspåret och sätter bussen upp och ner på tåget.  

Daniel (5:4) kommer och leker med Calle, han visar pedagogen Maria tågrälsdelaren. 

Maria sjunger: Blinka lilla stjärna för den liknar en stjärna.  
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Nu sjunger Calle med och han håller i tågstjärnan, står med huvudet upp och ner och tittar på 

stjärnan och sen på mig. Jag ler och han ler tillbaka. Sen börjar Calle städa. 

 

Under observationen ser vi att Calle är väldigt aktiv under sin lek. Barnen leker ofta med 

bilar, tågbanor och annat material som finns i olika lådor. 

 

Sammanfattning av undersökningen på Jupiter 

 

Pedagogen Camilla som intervjuats på avdelningen Jupiter uttrycker att miljön är något 

personalen lägger vikt vid men ser tiden som ett hinder för förändringsarbete. Camilla menar 

att miljön är ett viktigt pedagogiskt verktyg men att barnen själva inte är med och utformar 

den. 

 

Av observationerna framgår att ett flertal rum inte använts under den tid observatorn 

spenderat på Jupiter. I exemplen verkar aktiviteten vara koncentrerad till vissa utrymmen. 

 

Sammanfattning av resultatet 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att barnen på de förskolor på vilka vi utfört vår 

undersökning inte har tillgång till allt material som de olika avdelningarna har att erbjuda. Det 

material som inte var tillgängligt var inte det på så vis att det var inlåst i något skåp eller 

förråd eller placerat på en nivå barnen fysiskt inte når. Detta innebär att barnen om de vill 

använda materialet måste be en vuxen om hjälp för att komma åt det. Den typ av material som 

oftast inte var tillgängligt för barnen var till exempel pärlor, flaskfärger, vissa spel samt 

småbilar. 

 

Av observationerna vi gjort framgick också att konflikt av fysisk karaktär var mer 

förekommande i rum med stor golvyta samt att materialet i ett rum inte innebär att barnen 

alltid använder det på ett och samma vis. 

 

Under intervjuerna fick vi reda på att samtliga av de pedagoger som intervjuats har ett 

pedagogiskt syfte på ett eller annat vis med hur de inreder avdelningarnas olika rum. De hade 

också ofta en tanke om vad för slags lek de olika rummen skulle locka till, något vi vid 

observationstillfällena såg sällan stämde överens med den aktivitet som försiggick. 

 

För att återkoppla till de frågeställningar vi i undersökningen önskat få svar på presenterar vi 

här en sista sammanfattande avslutning av resultatet: 

 

Pedagogernas benämningar av rummen kan vara av både påhittat karaktär och vara ord som 

har en rent logisk koppling till dess innehåll. Benämningarna verkar dock inte ha någon 

inverkan på vilken slags aktivitet barnen sysselsätter sig med under tiden de vistas i dem. 

Samtliga pedagoger som deltagit i undersökningen har uttryckt att det finns ett pedagogiskt 

arbete med miljön och en tanke med hur varje rum ska användas av barnen. Av resultatet kan 

vi utläsa att dessa tänkta användningsområden i de flesta fallen inte stämde överens med hur 

barnen faktiskt aktiverade sig i dem. Vi har tidigare indikerat att vissa slags material är 

placerade på platser där barnen inte kan nå dem. Detta material användes inte lika ofta under 

den tid vi genomförde vår undersökning som det material som är placerat på barnens nivå. 
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Samtliga pedagoger uttryckte att innemiljön har en inverkan på barnen. Denna inverkan kan 

bland annat handla om stress. 
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Diskussion  
 

I kommande kapitel diskuterar vi resultatet vi kunnat utläsa av vår undersökning, de metoder 

vi använt oss av samt de didaktiska konsekvenser vi tycker oss se som möjliga utifrån det 

resultat vi fått. Genom att diskutera dessa olika delar vill vi ge Er en bild av var vi står i 

undersökningen. Hittills har vi helt enkelt presenterat fakta och information samt vad som 

från början fått oss att undersöka just förskolans innemiljö. Men nu tar vi ställning till 

resultatet och låter det färgas mer av våra egna åsikter kring vad som framkommit under 

undersökningens gång.  

 

Resultatdiskussion  

 

Här kommer vi att titta närmare på det resultat vi presenterat i tidigare avsnitt. Genom att 

noggrant granska vårt insamlade material i relation till de frågor vi ställt oss i början av 

undersökningen vill vi knyta ihop resultatet för att Ni som läsare ska få en ännu tydligare bild 

av vad vi faktiskt kommit fram till. Här kommer vi även att låta Er få en insikt i hur vi 

uppfattat och var vi ställer oss i relation till vårt resultat. För att analysera vårt material har vi 

sökt i resultatet av vår undersökning efter om vi verkligen fått svar på de frågor vi från början 

ställde oss. Det ska innehållet i texten visa.  

 

Barn är kompetenta 

 

Om det nu är så, vilket vi tycker logiskt, att Kylén har rätt med sin teori om människans 

samspel med miljön innebär det att vi i våra framtida yrkesroller kommer att ha en mycket 

stor inverkan på de barn vi möter i verksamheten. I avsnittet Helhetsperspektivet i realiteten 

redogör vi väldigt kotfattat för hur en person, Barbro, påverkats av sin omgivning som 

uppvuxen på olika institutioner. Både de sociala och inte minst de fysiska miljöer hon vistats i 

har haft många konsekvenser för vem hon är idag. Ett exempel är hur de fysiska 

begränsningar institutionsmiljön utgjort med allra största sannolikhet haft en mycket stor 

inverkan för hennes förmåga till självständighet idag. 

 

Förskolan är inte en 70-talsinstitution och kanske reagerar Ni som läser över hur vi jämför 

dagens förskola med institutioner för människor i behov av särskilt stöd under mitten av 

1900-talet. Det är dock inte menat som en förolämpning mot det moderna förskoleväsendet 

utan snarare som en påminnelse om hur mycket miljön en människa omger sig med faktiskt 

påverkar henne. Vi menar att det handlar om människosyn. 

 

Miljön på förskolan inomhus har stor betydelse för barnen vistas mycket där. Förskolan bör 

vara välkomnade och ge inspiration till lek och andra aktiviteter. Den bör fylla alla behov hos 

barnen och de ska känna sig trygga. I intervjun med Camilla så säger hon att barnen inte är 

delaktiga i utformningen av miljön men man ser till barnens intressen och behov.  

 

Hemliknande miljö 

 

En hemliknande miljö eller en miljö som skiljer sig drastiskt ifrån hemmet? Det finns olika 

uppfattningar till vilken miljö som är lämpligast för barnen. Vi anser att oavsett om miljön 
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liknar hemmet eller om den är mer institutions liknande ska utformandet av miljön präglas av 

vad som är bäst för barnens utveckling och lärande. Nordin-Hultman talar om tre föremål, en 

soffa, en blomkruka och gardiner, som representerar den hemlika miljön i förskolan. Dessa 

föremål anser vi bidra till att skapa en miljö som symboliserar en omgivning att trivas i. Hur 

skulle en förskola se ut om den inte har en prägling av hemliknande miljö? Risken med att ta 

bort en hemliknande atmosfär av förskolan är att den blir mer av en institution. Är detta vad vi 

bör eftersträva? 

 

Barnens användning av miljön 

 

En av de frågeställningar vi formulerat handlade om ifall det är så att det pedagogerna tänkt 

sig att utrymmena skulle användas till stämde överens med hur barnen använder dem. I många 

av fallen kunde vi se att det stämde bra överens, ett exempel är observation 2:4 där barnen 

byggde i byggrummet, och i andra fall stämde det inte överens alls exempelvis 1:6 där barnen 

under observationstillfället inte byggde i byggrummet. Tydligt framgår dock att samtliga av 

de pedagoger vi intervjuat ansett att varje rum är tänkt locka till viss slags aktivitet.  

 

Vidare vill vi understryka att vi inte lägger någon värdering i om pedagogernas syfte med 

planerandet av inredningen stämmer med barnens faktiska aktivitet i de olika utrymmena. 

Utan ibland såg vi snarare en för oss positiv utveckling av rummens användningsområden när 

barnen så att säga inte uppfattat pedagogernas budskap med möbleringen. Ett sådant exempel 

kan till exempel ses i observationen av aktiviteten som ägde rum vid Observation 1:5. Lisa 

berättade under intervjun att Djungelrummet numera var tänkt locka fram lugnare former av 

aktivitet. Det framgick tydligt att Anna och Ingvar som lekte spöken därinne inte lockades att 

vila när de vistades i rummet. Vi menar inte att ett aktivt arbete med miljön från pedagogernas 

sida inte är viktigt för verksamheten, utan att miljön bör fungera som ett pedagogiskt redskap 

som lockar barnen till aktivitet och utmanar deras fantasi. 

 

I inledningen ställde vi oss undrande till ifall det kan vara så att det på våra förskolor finns 

ateljéer utan färg och penslar eller lekhallar som ekar av tystnad. En för oss skrämmande 

upptäckt vi stött på i vår undersökning är att det finns ateljéer som överhuvudtaget inte verkar 

användas. Ett exempel är Målarrummet på avdelningen Valrossen där ingen aktivitet finns 

dokumenterad. I arbetet med denna studie har vi sett att vissa rum på de olika förskolorna inte 

används i samma utsträckning som andra rum. Detta kan ses som en naturlig företeelse, men 

vi menar att den också är oroväckande. Varför utnyttjas inte de resurser förskolan har att 

erbjuda? Särskilt när det, som Martin Korpi talar om, faktiskt är så många barn som idag går i 

förskolan (2006). 

 

Miljöns fysiska och sociala påverkan 

 

Om Kyléns förklaring av helhetsmodellen av människans aspekter och dessas samspel 

sinsemellan är en rimlig beskrivning om hur en människa fungerar tycker vi att det är en 

självklarhet att förskolans innemiljö påverkar både barn och personal. Våra tankar styrks 

dessutom av vad som bland annat framgick av intervjun med pedagogen Lisa som talade om 

hur hon och hennes kollega upplever faktorer som visuell oreda och hög ljudnivå som 

stressande element. Detta menar vi är tydliga exempel på när den fysiska miljön påverkar 

människan rent fysiologiskt. Vi tycker att den bild Kylén ger av människans samspel stämmer 

väl överens med de resultat vi kunnat utläsa av våra observationer. Exempelvis då vi upplevde 
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att konflikter ofta uppstod i rum med större golvytor. I observation 1:6 hade Felix näsblod 

redan vid observationstillfällets början och både Egon och observatorn fick bollar kastade på 

sig. Allt hände i ett stort rum med mycket stor och kal golvyta. Förutsättningarna för barnen 

att leka lekar där de springer eller kastar föremål till varandra menar vi innebär att risken för 

fysisk kollision ökar och därmed missförstånd som i värsta fall leder till konflikt.   

 

En annan effekt vi kan se utifrån innemiljöns utformning på dagens förskolor är delar av de 

traditioner som bland annat härstammar från Myrdals och Fröbels tid. Ett exempel, som vi 

också sett i resultatet av vår undersökning, då lekmaterial som traditionellt kopplas mer till 

flickor placeras i vissa rum och lekmaterial som traditionellt kopplas mer till pojkar placeras i 

andra rum. Vi menar att det på så vis blir svårare för barnen, oavsett pedagogernas 

förhållningssätt, att överträda traditionella könsmönster. Detta som för oss per automatik bör 

motarbetas om vi i enlighet med de styrdokument vi har ska sträva efter att miljön ska 

stimulera barns utveckling. 

 

På förskolan Jupiter så finns det ett målarrum som barnen vistas i ofta med en pedagog som 

leder olika bilduppgifter. Det vi tycker är synd är att material som finns i rummet kan inte 

barnen nå. Barnen målar med tuschpennor där under fri aktivitet men det borde finnas mer 

material tillgängligt än det så barnen har chansen att måla med olika material när de vill. Att 

placera material så att barnen inte når eller ser det leder till att materialet glöms bort och inte 

används. 

 

I inledningen tog vi upp Vygotskijs teori om att barn genom lek och fantasi bearbetar och 

skapar nya verkligheter (Vygotskij, 1995). Detta är något vi tydligt kunde se i de 

observationer vi presenterat i resultatet av vår undersökning. Oavsett hur rummen såg ut eller 

vad de innehöll så verkade barnen kunna fantisera att de var vad som helst. Ett sådant 

exempel ser vi i observation 1:1 då Ada och Berit genom att släcka ner och tända den färgade 

belysningen skapade, vad vi tolkar som, en discomiljö i en miljö som främst innehöll 

köksartefakter och dockor. Överhuvudtaget tycker vi oss se ett mönster av att bara barnens 

fantasi sätter gränserna då de leker.  

 

I den teoretiska ramen redogjorde vi för Kyléns tankar om att olika människor påverkas olika 

mycket av miljön omkring dem. Detta har vi sett bland de barn vi observerat i vår 

undersökning. Ett exempel är i observation 1:5 där Anna verkade påverkas mer eller 

åtminstone var mer uppmärksam för de fysiska miljöförändringarna som ägde rum under 

lekens gång än Ingvar som inte verkade påverkas eller lägga märke till dem alls. Anna 

påpekade omedelbart för Ingvar när den översta madrassen glidit ned att det såg ut som en 

rutschkana och föreslog att detta skulle bli en ny del i deras lek medan Ingvar helt och hållet 

fortsatte med leken som den försiggått utan att påverkas. 

 

Innemiljöns utformning 

 

Den organiserade barnomsorgen var länge något allmänheten mer eller mindre inte hade 

möjlighet att ha inflytande över överhuvudtaget (Hartman, 2005). Vi upptäckte i vår 

undersökning att förskolorna till viss del liknar varandra och hur de såg ut på 1800-talet. 

Exempelvis presenterade vi i vårt bakgrundskapitel Myrdals (1935) beskrivning av hur 

Friedrich Fröbels förskolor såg ut med exempelvis med sysselsättningsrum, lekrum samt att 

matsituationer sker i de rum där borden är placerade. Vi upplever att förskolor överlag 

tenderar att likna varandra, men lägger ingen värdering i huruvida det här är positivt eller 
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negativt. Huvudsaken måste enligt oss ändå vara att miljön används och arbetas med 

tillsammans med barnen på ett eller annat vis.  

 

Maria Montessori är en av många som talat om vikten av barns fysiska omgivning och som vi 

tidigare nämnt anses enligt Reggio Emilias filosofi att miljön har oerhört stor påverkan på 

barns utveckling och lärande, de går till och med så långt att de kallar miljön för den tredje 

pedagogen. Eftersom att dessa teorier/filosofier är en del av bakgrunden till vår undersökning 

vill vi påstå att den svenska förskolan skulle kunna förbättras väldigt mycket genom att bara 

ändra innemiljön. I intervjun med Camilla som arbetar på förskolan Jupiter antydde hon att de 

i utformandet av miljön inte kan vara för radikala och genomföra alltför stora förändringar. Vi 

menar dock att en medvetenhet om miljöns betydelse inte behöver innebära större 

förändringar utan handlar snarare om ett reflekterande förhållningssätt. I inledningen ställer vi 

oss frågan om det spelar någon roll vilka benämningar vi använder på de olika rummen när 

innehållet är oförändrat. Vi menar att innehållet i rummen säger mer om dem än orden vi 

kallar dem.  

 

En av de frågeställningar vi formulerat som en del i vårt syfte med undersökningen handlade 

just om vad pedagogerna på förskolorna kallade de olika rummen. Just betydelsen av 

rummens benämningar var också något vi ifrågasatte redan i inledningskapitlet. Enligt vårt 

resultat drar vi slutsatsen att namnet på ett rum inte påverkar aktiviteterna som sker i det. På 

avdelningen Pinnen var en logisk koppling mellan namnen på rummen, innehållet i dem samt 

aktiviteterna som utspelade sig där nästintill obefintlig. Dessutom hade flera av rummen på 

avdelningarna Valrossen och Jupiter namn som antydde särskild slags aktivitet, exempelvis 

målarrummet på båda förskolorna, men där ingen aktivitet under undersökningens gång ägt 

rum överhuvudtaget. 

 

Utdraget ur Loris Malaguzzis dikt Ett barn har hundra språk som presenteras i inledningen av 

vår studie antyder att barnen hindras att använda alla sina kommunikativa kapaciteter. Är det 

så att vi vuxna omkring barnen genom att just lära dem hur de ska nyttja sin omgivande miljö 

och på så vis styr över deras samspel med den berövar dem 99 av 100 språk? Malaguzzi 

förmedlar i dikten en känsla av att barnens förlorade sätt att uttrycka sig på skulle kunna 

undvikas. Vi menar att det är ett sådant förhållningssätt vi måste ha i det aktiva arbetet med 

miljön. Genom att hela tiden ställa sig frågor som handlar om vad, hur och varför vi utformar 

innemiljön som vi gör anser vi att vi erkänner den som den tredje pedagogen. 

 

I den litteratur som vi använt oss utav har alla talat om miljöns betydelse för barns fysiska och 

sociala utveckling. Som pedagog är det oerhört viktigt att ständigt reflektera, dokumentera 

samt diskutera över miljöns pedagogiska betydelse för arbetet med barngruppen. Vi anser att 

det är oerhört givande att som pedagog få möjlighet att få en inblick i andra pedagogiska 

verksamheter, hur avdelningarna är utformade och vad syftet är bakom utformningen av 

miljön.  

 

I bakgrundskapitlet tar vi upp att De Jong (1996) skriver att innehållet i ett rum ska förändras 

utefter vad pedagogerna anser är lämpligt för den nuvarande barngruppen. I intervjun med 

förskolläraren Eva på Valrossen berättar hon att förändringar kommer att ske i verksamheten 

detta för att de märkt att barnens intressen har förändrats. Exempevisl kommer de att byta ut 

olika material så som ett dockhus samt en matta med vägmotiv. Våga förändra verksamheten. 

Genom att titta på barnens intressen och beroende på vilken barngrupp så går det även att 

utforma miljön utifrån det. Det finns olika tillvägagångssätt vid utformningen av miljön och 

det är bra att vara medveten om som pedagog i den kommande yrkesrollen.  
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Inredning ur ett maktperspektiv 

 

Barbro Andersson och Inger Johansens beskrivningar av ett par av vårdinstitutionernas miljö i 

Sverige under 1970 – och 1960 – talen presenterades i kapitlet Teoretisk ram. För oss är 

denna miljö snarlik den beskrivning Alva Myrdal (1935) ger av barnkrubbornas miljö och 

syfte. Våra tankar för oss osökt till den tyska benämning Myrdal också presenterar; 

Bewahranstalten. Även om vi är övertygade om att förskolan idag handlar om mycket mer än 

bara förvaring av barn menar vi att vuxna fortfarande genom materialets placering och 

rummens fysiska utformning utövar makt över barnen. De vuxna har makten att välja var 

barnen ska vara och till viss del även hur de ska använda olika material samt om de får 

använda dem överhuvudtaget. I observation 2:4 beskrivs att byggrummet endast används på 

eftermiddagarna. Efter vilan är dörren till lekrummet stängt för att barnen oftast ska gå ut 

direkt efter mellanmålet. Här ser vi tydligt hur de vuxna använder sin ställning som vuxna för 

att bestämma vilket rum barnen ska använda sig utav samt när. 

 

Vi har fått tydliga svar på de frågor vi ställt oss i undersökningen. Till slut vill vi här 

ytterligare nämna ett par av dem. Ett av svaren är att huruvida olika material är tillgängliga 

eller inte signaleras till barnen genom antingen oåtkomlig placering eller låsta dörrar. Vi har 

också fått, både genom observationerna och genom intervjuerna, olika svar som tyder på att 

vissa fysiska miljöer såsom stora ytor och höga ljudnivåer kan utlösa stress hos barnen. Det 

svar vi känner oss allra mest tillfredsställda, och kanske lite förvånade över, är att barn verkar 

besitta en förmåga att kunna låtsas att material och utrymmen är något helt annat än de 

faktiskt är. De Jong skriver att barn är fenomenala på att leta upp den bästa platsen för sin 

aktivitet (s. 23). I observationerna såg vi ett flertal exempel på att barnen då de vistas i ett rum 

leker att det rummet är något helt annat än vad det egentligen är. 

 

Tillgängligheten och pedagogernas påverkan 

 

På observation 2:1 och 2:2 som äger rum samtidigt där Sara och Johan målar tillsammans 

med varsin pedagog tycker vi är tydliga exempel som demonstrerar Fischbeins (i Björklid & 

Fischbein, 1992) teori om att barns aktivitet i en styrd miljö tenderar att likna varandra. Man 

kan se dessa observationer ur två vinklar. Å ena sidan kan man påstå att barnens aktivitet 

liknar varandra och är styrd då båda barnen målar och gör det tillsammans med en pedagog. Å 

andra sidan menar vi att aktiviteterna skiljer sig. Saras aktivitet styrs mer då hon genom sina 

handlingar visar upp tecken på att inte vilja måla överhuvudtaget samt att pedagogen Daniella 

också verkar styra över hur och vad det är som målas. I situationen med Johan ser vi att han 

själv får pröva sig fram och att pedagogen Eva verkar uppmuntra Johans fria skapande och 

egna initiativ. Kort sagt, två barn med till synes samma styrda aktivitet håller i själva verket 

på med olika former av aktivitet och under olik nivå av styrning.  

 

Enligt resultatet av de observationer vi gjorde har vi upptäckt att placeringen av objekten 

signalerar huruvida de är tillgängliga för barnen närhelst de önskar eller inte. Angående det vi 

presenterat i vår teoretiska ram om Jeal Söderbergs (i Andersson et al.) beskrivning av att det 

är vårt kunnande som hjälper oss att bearbeta och handla efter våra känsloimpulser i vår 

vardag vill vi göra en vidare koppling till detta. Med andra ord påstår vi att pedagogerna, 

utifrån den information vi kunnat utläsa av undersökningen, genom att placera och tala om 

materialet som de gör lär barnen hur det ska användas samt vad som ska eller får användas. 
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Teorier kring miljön 

 

Kvinnor är och har alltid varit de dominerande yrkesverksamma och drivande pionjärerna 

inom förskolans verksamhet (Hartman, 2005). I bakgrundskapitlet nämnde vi till exempel 

Alva Myrdal, Maria och Ellen Moberg. Vi undrar om det kan vara så att det är av den 

anledningen förskolorna än idag, även om den pedagogiska verksamheten understryks, är så 

starkt förknippade med en känsla av hem. Är kvinnor undermedvetet än idag så starkt 

förknippade med hemmet? Eller är det helt enkelt så att det är efterfrågan som av naturliga 

skäl (att till exempel barnen vill känna sig hemma) ständigt styr utformningen av miljön mot 

en hemliknande karaktär? Det här är inget vi konstaterar utan snarare ställer oss frågande till 

utan vidare diskussion. 

 

Enligt resultatet av vår undersökning talas det idag om att det i utformandet av både den 

dagliga verksamheten och innemiljön i förskolan tidigare främst strävats efter att efterlikna 

hemmet, exempelvis enligt Fröbels tradition. Utifrån samtal vi haft med olika verksamma 

pedagoger verkar man idag betrakta denna tradition som omodern och ålderdomlig. Vi tycker 

att det är oerhört viktigt att man i den pedagogiska verksamheten och i utformandet av den 

pedagogiska miljön blickar framåt och ser nya möjligheter. Däremot ifrågasätter vi huruvida 

barnens perspektiv tas i beaktning i detta arbete. Vad händer med de allra mest grundläggande 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande? Är barnens behov verkligen i fokus i 

förskolan? Vi misstänker att frånvaron av en hemliknande atmosfär kan få som konsekvens att 

förskolan brister i sin förmåga att förmedla till barnet en känsla av trygghet.  

 

Slutligen vill vi säga att dagens moderna förskola både enligt denna studie och tidigare 

erfarenheter är inne i ett stadium av förändring. Miljön både utanför och inne på förskolan 

har, som vi tydliggjorde i bakgrundskapitlet, alltid varit av vikt inom verksamheten och vi 

påstår att den utan tvekan är så även nu. Vi förklarade i beskrivningen av de förskolor vi 

undersökt att de alla är av traditionell karaktär och att de med detta till stora delar påminner 

om varandra. Skulle vi genomföra en ny studie på de omnämnda förskolorna om tio år tror vi 

inte att så skulle vara fallet. 
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Didaktiska konsekvenser  

 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera de möjliga konsekvenser vi ser i och med 

resultatet vi kunnat utläsa av vår undersökning.  

 

Genom miljön kan vi tillsammans med barnen till stor del erbjuda de maximala 

förutsättningarna för social och psykologisk utveckling. 

 

Vi anser att barnen bör vara delaktiga i hur miljön ska utformas och barnen kan till exempel 

bli tillfrågade om vad de har för önskningar i en samling. Det är viktigt att lyssna på barnen 

för att det är dem förskoleverksamheten är till för. Lyssnar vi inte på barnen så kan vi aldrig 

samarbeta med dem. Detta får som konsekvens att barnen inte blir delaktiga.  

 

Som tidigare nämnt spenderar många barn idag väldigt mycket tid i förskolan och vuxna där 

har oerhört stora möjligheter att påverka hur denna tid blir för barnen. Vi är övertygade om att 

barn som får förtroendet att själva hantera och utnyttja det material och de rum som finns till 

förfogande på den förskola de vistas i utvecklar starkare ansvarskänsla och blir mer 

självständiga än barn som inte får det. För oss handlar det om ren logik. Tror man att barn är 

kompetenta så är de också det. Vi vet att barn är kompetenta. 

 

Stress är en av de konsekvenser den fysiska omgivningen, enligt våra resultat, direkt kan leda 

till. Både auditiva och visuella miljöfaktorer kan vara stressframkallande. Under våra 

observationer märkte vi också att platser där barnen har lättare att kollidera rent fysiskt med 

varandra är platser där konflikter barnen emellan oftare uppstår. Vi anser att en bullrig och 

rörig innemiljö är en stor stressfaktor för barnen. Konsekvensen av dessa stressfaktorer är 

psykisk ohälsa hos barnen.  

 

 

Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar vi ett par av de olika fördelarna och nackdelarna med de metoder vi 

valt att använda oss av i vår undersökning. Detta gör vi för att klargöra för Er läsare att vi är 

medvetna om de nackdelar som finns samt för att redogöra för fördelarna. Vidare bör has i 

åtanke att vi redan innan undersökningen varit bekanta med de olika förskolorna vi utfört den 

på och därmed har en hel del förförståelse angående de olika avdelningarnas material och rum 

samt den form av aktivitet som vanligen sker där. Även om vi under undersökningens gång 

försökt hålla oss neutrala till denna förförståelse är vi medvetna om att den med allra största 

sannolikhet ändå färgat det resultat vi kommit fram till. 

 

Vår undersökning 

 

Vi menar att vi för att få fram den information vi varit ute efter, alltså av kvalitativ karaktär, 

inte hade kunnat använda oss utav helt andra typer av metoder som exempelvis enkät eller 

dylikt. Däremot vill vi tydliggöra att metoderna observation och intervju kompletterar 

varandra mycket bra i den här typen av undersökning just därför att dess olika för – och 

nackdelarna neutraliserar varandra. 

 



 44  

Vi tror att vi hade kunnat få fram ett ännu tydligare och ett ännu trovärdigare resultat om vi 

också, inom ramen för de metoder vi använt, utfört undersökningen på annorlunda vis. I en 

större studie hade vi ännu mer noggrant kunnat följa förskolorna under längre perioder, tala 

med fler pedagoger och även titta på fler förskolor än vi gjort.  

 

Positivt med en undersökning av den omfattning vi gjort menar vi är att vi på så vis visar på 

hur enkelt det faktiskt är att använda forskningsmetoder i verksamhetens vardagliga arbete. 

Både observation och intervju är medel för att se med nya ögon på något redan bekant 

(Dimenäs, 2007 s. 31). Vi anser att metoder som dessa är utmärkta redskap, inte minst för att 

synliggöra barnens behov, i ett aktivt arbete med utformningen av förskolans innemiljö. Det 

är inte alltid nödvändigt att göra stora förändringar bara det finns en medvetenhet om hur 

barngruppen och individen påverkas av innemiljön. 

 

Fortsatt forskning 

 

Vårt intresse har vuxit, vår nyfikenhet har väckts och många nya frågor har dykt upp under 

undersökningens gång. Vi känner att det här arbetet skulle kunna fortsätta och bli mycket 

större. En vilja och en lust att arbeta vidare med frågor kring människans samspel med miljön 

i våra kommande yrkesroller är något vi verkligen har, mycket tack vare vår studie. Vi hoppas 

att vi även kunnat ge Er läsare en insikt i detta samspel och lyckats att kittla ert intresse för 

ämnet.  

 

För att utveckla denna studie kan man undersöka vikten av den sociala miljön för den 

pedagogiska verksamheten. Är det någon skillnad i pedagogisk betydelse mellan fysisk 

respektive social miljö?  
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