
 
 

 

 

Examensarbete i Lärarprogrammet  

vid 

Institutionen för pedagogik - 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSKOLANS FRAMTIDA RUM 
 

En studie baserad på lärares 

resonemang kring miljön och dess 

betydelse. 
 

Christina Emilsson & Elisabeth Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskoleverksamhet. 210 

högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Förskolans framtida rum : En studie baserad på lärares resonemang 

kring miljön och dess betydelse. 

 

Engelsk titel: The future rooms of the preschool : A study based on teachers’ 

reasoning about the meaning of the environment. 

 

Nyckelord:  Förskola, miljö, barn och lärare.  

 

Författare:  Christina Emilsson & Elisabeth Johansson  

 

Handledare:  Agneta Thörner  

 

Examinator: Mary Larner 

 

 

 

BAKGRUND: 
 

Miljön på förskolan ska vara trygg för barnen samtidigt som den ska ge utrymme för 

utmaningar och locka till lärande. Barns lärande påverkas av den miljö de befinner sig i 

eftersom rummet utger signaler om vad som förväntas av barnen och vad som förväntas ske i 

rummet. 

 

SYFTE: 
 

Syftet är att undersöka exempel på hur förskolor med olika pedagogiska inriktningar utformar 

den fysiska miljön och vilken betydelse lärare berättar att miljön har för barns lärande.  

 

METOD: 
 

Studien baseras på fem kvalitativa intervjuer samt observation genom fotografi. 

 

RESULTAT: 
 

Miljöns utformning kan skilja sig åt beroende på vilken pedagogisk inriktning man arbetar 

utifrån. I vår undersökning fokuserar de olika inriktningarna på barnet men utgår från tre olika 

utgångspunkter: trygghet, ansvarstagande och ett demokratiskt förhållningssätt.  
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1.1 Inledning 
Förskolan är en verksamhet som ska bidra till att barn utvecklar sitt lärande och utforskande 

både enskilt och tillsammans med andra. I det här sammanhanget menar vi att miljön inte kan 

uteslutas utan är en viktig komponent till förskolans verksamhet. Samhällets ständiga 

utveckling bidrar till att många människor arbetar långa dagar, vilket sin tur bidrar till att fler 

barn vistas hela dagar på sina förskolor. Utbildningsdepartementet (1998) skriver i Läroplan 

för förskolan (Lpfö98) att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Vi har tidigare 

träffat på lärare som enligt vår uppfattning förfärats över att många barn tvingas vistas långa 

dagar i verksamheten. Istället kan man se positivt på denna situation och se vilka möjligheter 

barnen får av att vistas på förskolan en hel dag. I det här sammanhanget gäller det då att 

erbjuda en rik miljö fylld med utmaningar samt en miljö där barnen kan variera sina 

aktiviteter efter behov.  

 

Vidare skriver Utbildningsdepartementet (1998) i Läroplan för förskolan (Lpfö98) följande: 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (s.4). Det livslånga lärandet 

börjar i förskolan och ska anpassas efter barnen. Omsorg, lärande och fostran är en del av den 

pedagogiska verksamheten. Vidare skriver Utbildningsdepartementet i Läroplan för förskolan 

att ett av förskolans uppdrag är att erbjuda och stimulera barns nyfikenhet och intressen 

genom en utforskande miljö. De menar också att förskolan skall se till det enskilda barnet och 

gruppens behov och erbjuda pedagogisk verksamhet därefter. Förskolan ska skapa en plats för 

barn där de kan utveckla ett livslångt lärande eftersom den pedagogiska miljön påverkar barns 

lärande och kunskapsinhämtande. Denna studie kommer att belysa miljöns betydelse. 

 

Skolverket (2009) skriver i ett pressmeddelande att barngrupperna ökat. År 1990 var 14.4 den 

genomsnittliga gruppstorleken och 2008 var genomsnittsantalet 16.9. Frågan som ställs är hur 

förskolan kan skapa en miljö anpassad för alla barn när trenden finns att gruppstorlekarna 

ökar. 

 

Denna undersökning har till syfte att bidra till en ökad förståelse för den fysiska miljöns 

betydelse i förskolan och hur förskolan kan skapa rum för lärande. Studien kommer att 

förmedla olika lärares resonemang kring miljöns betydelse och visa på exempel hur miljön 

kan vara uppbyggd. Studien baseras på tre olika pedagogiska inriktningar: en Reggio Emilia 

inspirerad förskola, en Waldorfförskola och en Freinetförskola i en större stad i Västra 

Götaland. Undersökningen fokuserar på förskolan (0-5 år). Anledningen till valet av tre olika 

inriktningar är att visa på olika sätt att resonera kring miljön och dess betydelse. Det är 

positivt att inspireras av andra pedagogiska inriktningar och vi vill ge inspiration till nya sätt 

att tänka kring miljön. 

 

Genom hela arbetet kommer vi att följa Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för 

förskolan (Lpfö98) eftersom detta är ett styrdokument som den svenska förskolan måste följa. 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka exempel på hur förskolor med olika pedagogiska inriktningar utformar 

den fysiska miljön och vilken betydelse lärare berättar att miljön har för barns lärande.  
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1.3 Frågeställningar 
 

- Hur resonerar verksamma lärare kring miljöns betydelse inom de olika pedagogiska 

inriktningarna? 

- Hur ser de olika inomhusmiljöerna ut? 

- Hur resonerar lärare när de utformar och inreder rummen? 

- Hur diskuterar lärare att barns lärande påverkas av den fysiska miljön? 

 

1.4 Begreppsdefinition 
Miljö för oss i denna undersökning kommer att innebära den fysiska miljön inomhus. Vi 

kommer därmed inte skriva om utomhusmiljöns betydelse.  
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2.0 Bakgrund 
Först beskrivs ett historiskt perspektiv kring förskolans arbete och vilken betydelse miljön 

haft i Socialstyrelsens (1981) Pedagogiskt program: Arbetsplan för förskolans pedagogiska 

verksamhet och i Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan. Vidare förs en 

allmän diskussion om vad som kännetecknar en bra miljö och vilken påverkan den i sin tur 

har på barnen. Som avslutande stycke i bakgrunden beskrivs Freinets, Reggio Emilias och 

Waldorfs pedagogiska tankar. 

2.1 Källkritik 
I studien har vi använt oss av förstahandskällor. Kritik riktas mot internationell forskning; det 

var svårt att hitta forskning kring den fysiska miljön.  

2.2 Historiskt perspektiv 
Idag ska förskolan sträva efter att uppnå de mål som finns i Utbildningsdepartementets (1998) 

Läroplan för förskolan (Lpfö98). Tidigare lade Socialstyrelsen fram en arbetsplan; råd för 

förskolan som kunde användas som rekommendationer för verksamhetens planering.  

2.2.1 Arbetsplan för förskolan 
1981 gav Socialstyrelsen ut Pedagogiskt program för förskolan där bland annat Arbetsplan för 

förskolans pedagogiska verksamhet beskrivs. Anledningen till att skriften gavs ut var att den 

kunde ligga till grund som ett planeringsunderlag för att utveckla barnomsorgens kvalitet. 

Socialstyrelsen (1981) beskrev ingående vad en förskola borde innehålla och det 

rekommenderades vilka arbetssätt förskolan kunde arbeta med. Detta innebar att förskolans 

arbetsplan fick en ingående beskrivning om vad en förskola skulle innehålla.  

 

Vidare beskrev Socialstyrelsen (1981) att barnen skulle kunna vistas i en miljö som var väl 

planerad och som samtidigt erbjöd barnen trygghet. Förskolan skulle ha en strukturerad 

vardag samtidigt som frihet, improvisation och planering skulle utgöra vardagen, det skulle 

finnas en bra balans mellan dessa element. En trygg atmosfär för barnens välmående och en 

verksamhet balanserad på strukturer och improviserad vardag. 1998 ersattes Socialstyrelsens 

arbetsplan med Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö98). 

2.2.2 Läroplan för förskolan 
Arbetsplanen för förskolan ersattes 1998 av Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för 

förskolan (Lpfö98) och den ställer upp mål som förskolan ska sträva emot. Lärare har nu dock 

friare händer eftersom Läroplanen innehåller mindre detaljerade beskrivningar. Lärare kan 

tolka läroplanen på sitt sätt och utgå ifrån den när de planerar och utformar sin verksamhet. 

Där framgår följande: ”Läroplanen för förskolan ersätter det pedagogiska program som, i 

form av allmänna råd från Socialstyrelsen, varit vägledande för verksamheten. Läroplanen är 

en förordning med bindande föreskrifter som är utfärdat av regeringen” (s. 3). Samtidigt som 

Läroplanen ger utrymme för tolkningar är det numera en förordning med föreskrifter och 

förskolan måste följa det som står i läroplanen, däremot kan arbetssätten se olika ut beroende 

på hur läroplanen tolkas.  

 

Läroplanen skriver inget om hur lokalerna eller den fysiska miljön skall utformas. Det som 

dock framgår är att ”lokalerna skall vara ändamålsenliga” (Lpfö98, s.5) /…/ ”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” (Lpfö98, s. 12). Det framgår att verksamheten ska 

utformas efter barnen och deras behov så att de kan utvecklas och lära sig nya saker.  
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Indirekt ställer Läroplanen krav på miljön. Trygghet är ett ord som beskrivs i olika 

sammanhang sex gånger. Förskolan ska vara en trygg plats för alla barn där de kan utvecklas 

och lära sig nya saker utifrån sina egna behov och förutsättningar. Lärares förhållningssätt är 

viktigt när de ska konstruera miljön, den ska anpassas så att alla barn kan utvecklas, vara 

lärorik och samtidigt trygg. Förskolan ska erbjuda barn olika möjligheter beroende på vilka 

behov varje enskilt barn har. Det är en av anledningarna till att den ena förskolan aldrig kan 

vara den aldrig lik, verksamheterna bedrivs olika helt beroende på vilka förutsättningar och 

behov barngrupperna har. Verksamheten ska även kunna erbjuda barnen olika aktiviteter så 

att deras tid på förskolan blir omväxlande.  

2.2.3 Barns lärande 
Björklid (2005) har utfört en kunskapsöversikt som lyfter miljöns betydelse för barns lärande.   

I sin rapport drar hon slutsatsen det bör finnas rum i förskolan som inspireras av en 

verkstadskaraktär. I Björklids forskning framkommer att många förskolor idag har för små 

lokaler eftersom dessa byggdes då barngrupperna var mindre än de grupper som finns i 

dagens verksamheter och detta i sin tur gör att miljön begränsar möjligheterna för hur den 

pedagogiska verksamheten kan utforma sitt arbete. Vidare beskriver Björklid att miljön både 

kan främja och hämma barn i deras lärande. Barn leker och utforskar inte i en miljö som 

känns otrygg och otillgänglig. Detta resulterar i att barns kognitiva, fysiska och sociala 

utveckling sätter gränser då miljön brister. Miljön ska alltså se till att barnen klarar sig 

självständigt. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) har på uppdrag av Skolverket skrivit 

en bok som tar upp vilka möjligheter barn har att lära i skolan och denna ska fungera som ett 

komplement till Läroplanen. De skriver att de yngsta barnen upplever sin omvärld med sina 

sinnen och därför bör miljön vara tillåtande för utforskande genom sinnena och med hela 

kroppen, då blir miljön meningsfull för dem. När barn samspelar med miljön leder det till att 

barnen får en förståelse för sin omvärld. Miljön fungerar som ett komplement i det 

pedagogiska arbetet och ger barnen ytterligare chanser till att utforska och erövra omvärlden. 

Campner och Persson (2000) som båda är verksamma lärare skriver att det är viktigt att 

respektera alla barns behov i förskolan och då är hänsyn och ro betydelsefulla bitar som bidrar 

till att alla barn kan få möjlighet och utrymme för olika aktiviteter. Förskolan ska alltså bidra 

till olika sorters aktiviteter som barnen kan välja mellan under sin vistelse. Detta är något som 

även framgår i Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö98).  

 

Bjervås (2003) tar upp att miljöns organisation har betydelse för hur tillåtande den är så att 

barn kan vara kompetenta och ges möjligheter att utveckla sina kompetenser. Den inre miljön 

signalerar vilken tilltro vi har till barnet och dess kompetens. Campner och Persson (2000) 

menar att vi måste lita på barnen och deras kompetenser genom att de får möjlighet att ta 

initiativ i verksamheten och den fysiska miljön. Även Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) lyfter vikten av att barn ska vara delaktiga i utformandet av miljön. 

2.2.4 Rummets signaler 
Skolverket (1998) skriver att miljön är en del i det pedagogiska arbetet och det är den som bär 

på traditioner och synen på vad pedagogik är. Miljön signalerar vad som förväntas hända och 

hur man kan använda rummet och på vilket sätt. Medvetenheten om miljöns betydelse från 

den vuxne är av stor betydelse för den pedagogiska verksamheten. Förvandlingar i miljön 

leder till nya budskap. I arbetet efter läroplanens mål läggs vikt vid att forma en 

inspirationsrik och kreativ miljö där barnen lockas till att upptäcka och att utforska. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) förstärker detta genom att skriva att en miljö hela tiden ska 

vara föränderlig och kan därför inte vara statisk. En dynamisk miljö som förändras efter 

behov och förändringarna ska ske flexibelt. Det handlar alltså om att utgå från barnens 
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intressen och behov och skapa miljön efter det. Det är därför som miljön ska vara dynamisk; 

barns behov och intressen förändras, likaså barngruppens sammansättning. Om man utgår från 

barnens intressen när miljön arrangeras sänder det signaler till barnen att det är deras miljö 

och att deras delaktighet är viktig. Campner och Persson (2000) tar upp att miljön även sänder 

signaler om hur vi ska anpassa oss till rummet och till materialet. Därför bör reflektion ske 

kring vilka signaler miljön ska utge, personal måste reflektera över vad de vill att rummet ska 

signalera till barnen eftersom det är utefter de signalerna som barnen handlar och agerar. 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att miljön signalerar förväntningar om 

hur rummet ska användas. Barn skapar förhållande till miljön de vistas i och när de finns 

förväntningar på hur rummet ska användas använder barn rummet på detta sätt. Miljön ska 

därför utformas så att den underlättar för barnen att erövra omvärlden och den ska stimulera 

och utmana barns lärande.  

 

Skolverket (1998) beskriver att miljön på förskolan bär på traditioner och den liknar i många 

fall den som finns i hemmet, vilket i sin tur signalerar att verksamheten också ska likna 

hemmets aktivitet. Vad innebär detta i dagens förskola? Campner och Persson (2000) ställer 

sig emot detta antagande. De menar istället att förskolan, i linje med Läroplanen, ska vara ett 

komplement till hemmet och därför anser de att en hemlik förskola inte lever upp till det. De 

anser att miljön ska vara utmanande och locka och inbjuda barnen till olika läroprocesser. En 

miljö som signalerar kreativitet.  

 

Nordin-Hultman (2004) har utfört en studie där hon jämför engelsk och svensk förskola. Hon 

belyser vikten av att miljön ska kunna tillgodose olikheter och att den i sin tur påverkar barns 

identitetsskapande. Hon reflekterar i sin avhandling om dominerade diskurser i dagens 

förskolor. Hon identifierar två typer av diskurser och hon benämner den första som 

”hemdiskursen”, där det framgår vad barn behöver och hur miljön bör organiseras. Förskolans 

tradition under 1900-talet har präglats av hemmet som förebild och inspiration. En förskola av 

hemlik karaktär fokuserar på trygghet, samvaro och omsorg. Utåt sett har oftast hemlika 

förskolor krukväxter i fönstren och upphängda gardiner. Kritik mot denna miljö är att det är 

för strikt och begränsat. Den andra diskursen Nordin-Hultman diskuterar är den 

”verkstadspedagogiska” diskursen. Den kännetecknar en förskola av variation, tillgänglighet, 

utforskande och är inte lika styrd som hemdiskursen.  

2.3 Reggio Emilia 
Reggio Emilia är en filosofi som kommer från en by med samma namn i norra Italien. Loris 

Malaguzzi (1921-1994) var en ung förskollärare som efter andra världskriget kom till byn och 

fick i uppdrag att vara med och bygga upp och vidareutveckla de nya förskolorna. Han var en 

eldsjäl och inspiratör i arbetet som han fortsatte med fram till sin död (Dahlberg & Åsén 

2005). 

2.3.1 Barnsyn 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) som båda har tidigare erfarenhet av Reggio Emilia filosofin 

beskriver att filosofin utvecklas och förnyas kontinuerligt.  Inom Reggio Emilia eftersträvar 

man att barnet är i fokus i verksamheten och de ser kompetensen i varje enskilt barn. Fokus 

ligger i det barnet kan och är intresserat av och att inte fokusera på det barnet inte kan. Det 

pedagogerna ska utgå från är barnens intressen och att tillsammans med barnen vara 

medforskare i deras intag av nya kunskaper. Läraren ska inte ge barnen färdiga svar utan 

istället uppmuntra dem till eget tänkande och utforskande. Temat är ett arbetssätt som startas 

upp utefter barnens intressen och pågår så länge barnen fortfarande visar engagemang för det. 

Det är processen som är i fokus och därför kan lärarna aldrig veta vart temat är på väg och hur 

det ska sluta. Bara för att temat har en utgångspunkt så kan temat ta en annan form på vägen. 
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Det är också lärarna som ska skapa möjligheter så att barnen kan få tillgång till olika verktyg i 

sitt utforskande av världen.   

 

Wehner-Godée (2000) menar att den pedagogiska dokumentationen är en del av och ett 

viktigt redskap i Reggio Emilias filosofi. Hon fortsätter och beskriver den pedagogiska 

dokumentationen som ett verktyg som gör verksamheten synlig och hörbar, dels genom att 

synliggöra barnens tankar och teorier men också genom att granska det egna förhållningssättet 

och hur vi bemöter barnen.   

2.3.2 Miljö 
Kennedy (1999) skriver att miljön bör vara lockande och erbjuda möjligheter att forska. 

Materialet ska vara placerat där barnen kan nå det och användas efter behov. Hon menar 

också att miljön ska vara utarbetad och reflekterad utefter den barngrupp som finns. Det är 

deras intressen som ska stimuleras. Kennedy poängterar också att barngrupperna ständigt 

förändras och därför är det viktigt att miljön utgår från den aktuella barngruppen. Hon menar 

att ett sätt att tänka till kring hur miljön används är genom att utföra miljöobservationer. 

Strong-Wilson och Ellis (2007) är både professorer i USA har utfört en undersökning om vad 

det innebär då miljön är den tredje pedagogen. I deras forskning framkommer det att ett rum 

för barn ska stödja självständighet, socialt samspel, kreativt utforskande och uttryck. Strong-

Wilson och Ellis menar att man bör uppmärksamma miljön som den tredje pedagogen 

eftersom miljön är nära förbundet för barn att interagera med världen. Även Lenz Taguchi 

(2005) talar om miljön som den tredje pedagogen i Reggio Emilia sammanhang. Genom den 

pedagogiska dokumentationen menar hon att vi kan göra vår miljö synlig, både den synliga 

och den osynliga. Den synliga miljön innebär vilken möblering och vilket material vi erbjuder 

och den osynliga miljön handlar om vilket förhållningssätt vi har inom miljön, t.ex. om 

materialet är åtkomligt för barnen. Wallin (2003) har tidigare erfarenhet som lärare och har 

också studerat pedagogik, psykologi och sociologi. Wallin beskriver den svenska förskolan 

och resonerar kring miljöns betydelse för barns lärande. Hon ifrågasätter vem som har makten 

att styra miljön, vi vuxna eller barnen. Den fysiska miljön sänder signaler och kommunicerar 

med barnen, hur rummet är utformat berättar indirekt vad som är okej och inte.  En vuxen bör 

gå ned på barnens höjd och se rummet utifrån deras perspektiv för att reflektera kring 

rummets signaler.  

2.4 Freinet 
Célestin Freinet föddes 1896 i en liten by, Gars, som är belägen i bergen ovanför Nice på 

franska Rivieran. Efter andra världskriget blev han sjuk och hans lunga nedsattes kraftigt i 

kapacitet. Läkare rådde honom till att ta det lugnt men han ville fortsätta arbeta. På grund av 

hans åkommor kunde han inte höja rösten eller prata en längre stund, vilket i sin tur medförde 

att hans klass inte blev disciplinerad. Man vet inte säkert men tror att det var en bidragande 

orsak till att han ville hitta nya sätt att arbeta på och komma ifrån den traditionella 

förmedlingspedagogiken där läraren visste den enda och rätta sanningen (Nordheden 1995).  

2.4.1 Barnsyn 
Nordheden (1995) har erfarenheten som Freinetlärare och hon beskriver Freinetpedagogikens 

praktik och teori. Hon skriver att Freinet ansåg att barn skulle få ta eget ansvar och han 

menade att barn på så sätt lär sig att vara realistiska, de lär sig att planera sin dag och att det 

planerade blir slutfört. Freinet betonade vikten av ett demokratiskt arbete, att barnen skulle få 

vara med och påverka och utforma sina studier eftersom det är avgörande för hur studierna ter 

sig. En viktig princip inom Freinetpedagogiken är att klassens behov utformar verksamheten 

(Nordheden 1995).  
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Hans mål och vision var att barn skulle lära av världen och verkligheten (Nordheden 1995). 

Det skulle inte användas några läroböcker utan barnen skulle ge sig ut i samhället eftersom 

verkligheten var den bästa läroboken. En viktig utgångspunkt inom Freinetpedagogiken är att 

barnen ska ta eget ansvar, visa hänsyn och vara goda kamrater. Samarbete och respekt är 

förutsättningar för människans utveckling. Det här är moderna tankar som håller än idag. 

Freinet menade att skolan skulle vara en arbetsskola där barnet tog eget ansvar och skolan 

skulle vara integrerad med det omgivande samhället, arbetets pedagogik (Nordheden 2005). 

Evans et al. (2008) skriver i sin forskning att Freinet ansåg att studenterna skulle gå ut i 

samhället för att samla information till sina skolarbeten och att arbetena även skulle ha direkt 

relevans för barnen. Detta skapar meningsfullhet för barnen.  

2.4.2 Miljö 

Freinet (1999) beskriver följande ”För att kunna förbereda sig effektivt för livet har de små 

barnen därför behov av att befinna sig i en rikt ”stödjande” miljö, där de kan ägna sig åt 

dessa trevande experiment” (s.36). När Freinet talar om en rik miljö menar han en miljö där 

det finns omväxling och stimulans i de aktiviteter som miljön erbjuder, aktiviteter som stödjer 

barnen i deras uppbyggande av sina personligheter. Han talar om en miljö i förskolan som ger 

plats åt experiment av olika slag och därför bör lokalerna vara stora.  Det ska finnas plats för 

naturen där barnen kan ta del av växt- och djurlivet. Detta kan t.ex. innebära att de får ta del 

av odlingar, trädgårdar och ett akvarium. Freinet menar att en trädgård som barnen kan ta del 

av är att föredra, men då barnen inte kan ta del av naturen utomhus ska det finnas ett 

naturhörn i det stora rummet där växter, blommor, sand, insekter och fiskar finns. 

 

Nordheden (1995) förklarar att Freinet ansåg att miljön skulle gestaltas i samklang med det 

omgivande samhället. Freinet menade att det var viktigt att barn utvecklades till harmoniska 

människor. De tankarna kopplar Freinet till miljöns utformning på det sätt att han ville skapa 

en miljö som stöttade barnen i deras utveckling, en miljö som var inbjudande och där barnen 

kunde ägna sig åt experiment.  

 

Freinet (1999) belyste vikten av att miljön måste vara anpassad så att barnen tillåts 

experimentera och därför behövs rymliga lokaler. På förskolan bör en naturlig miljö finnas till 

hands. En levande förskola ska alltså innehålla ljusa och luftiga rum och material där det finns 

chans för barnen att experimentera. När det gäller material menade Freinet (1999) att man 

skulle akta sig för de så kallade pedagogiska leksakerna, han var kritisk till dem och menade 

att leksakerna fungerade som ett tidsfördriv. Han ansåg att man skulle hitta en balans mellan 

dessa leksaker och den formella inlärningen som till exempel läsning, skrivning och räkning. 

2.5 Waldorf 
Rudolf Steiner (1861-1925) föddes i Österrike och växte upp i en fattig familj. Steiner 

utvecklade tidigt ett stort intresse för skolan och dess arbete. 1919 grundade Steiner den första 

Waldorfskolan i Stuttgart. Skolan fick plats den gamla cigarettfabriken Waldorf-Astoria och 

därav namnet (Lindholm 2005). 

2.5.1 Barnsyn 
Lindholm (2005) beskriver att Steiner utgår från en ”treklang” när det gäller hans syn på 

människan, i ”treklangen” ingår kropp, själ och ande. Steiner såg människan som växande och 

han utgick från tre aspekter. Den första är att människan måste samverka med sin omvärld för 

att utvecklas, då både med andra människor och naturen. Varje människa har egna avsikter 

och begåvningar som de kan utveckla och varje människa ska kunna ingå i samhället på lika 

villkor. Inom Waldorfpedagogiken ska lärarna bidra med att varje enskild elev får möjlighet 

att utveckla dessa delar. Människan har en obegränsad förmåga och kan utvecklas om den 
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rätta mognaden finns. Inom Waldorfpedagogiken arbetar de utifrån tre faser: 0-7 år, 7-14 år 

och 14-21 år. Tanken, känslan och viljan är tre kompetensområden som alla ska få utveckla 

under dessa faser. Under den första fasen, 0-7 år, lägger Waldorfpedagogiken stor vikt vid att 

barnen ska vistas i en lugn och harmonisk miljö. För att barnen ska utvecklas i harmoni är 

miljön viktig på förskolan, ofta är väggarna målade i varma och harmoniska toner (Lindholm 

2005). 

2.5.2 Miljö 
Under barnens första sju år har miljön och dess omgivning en stor betydelse för barnen. Detta 

påverkar deras utveckling både själsligt och kroppsligt. Under barnens första tid har sinnena 

en stor betydelse och allt som barnen upplever fångas upp i deras kropp och själ. Material, 

färger, ljus och ljud handlar om den yttre miljön och också om stämningar och känslor. 

Genom barnets sinnen tas barnets värld in och påverkar barnets inre rum (Ritter 1997). I en 

forskningsartikel beskriver Boo Yeun Lim (2004) att Waldorfpedagogiken går utanför de 

”normala” gränserna för att utveckla barnet, där de arbetar med det kulturella och andliga. 

 
The Waldorf Approach to painting is rather particular in early childhood settings since it puts an 

emphasis on an exploration of colors which are seen as being independent entities, having living 

characteristics like ‘‘yellow is warm, lively, and inspiring” (Boo Yeun Lim 2004, s.116).  

 

Waldorf lägger stor vikt vid färgval i lokalerna eftersom de anser att färger har stor betydelse 

för barns känslor och humör. Färgerna ska vara enhetliga, varma och inspirerande.  

 

De leksaker som finns på Waldorfförskolan ska inte vara färdiga in i minsta detalj utan det 

ska finna utrymme för barnen att kunna hämta in den egna skaparförmågan och att de ska få 

använda den egna fantasin i leken. Genom att erbjuda barnen enklare leksaker så utvecklar 

barnen sin aktiva förmåga att lägga till och får också utrymme till sitt fria skapande och 

därigenom uppmuntrar man deras uppfinnarförmåga. I Waldorfförskolan eftersträvar de att 

använda material som är naturliga och som går att förvandla med fantasins förmåga. Detta kan 

vara material som exempelvis sidentyger, vax, kottar och färger (Ritter 1997). 

 

Barnen utvecklar sin förståelse för världen genom sina sinnen och därför ska inte materialet 

lura barnen eftersom alla sinneliga intryck ska vara sanna och verkliga. Om material som 

egentligen ska vara tunga är gjorda av plast uppfattas inte den tunga känslan och barnen får då 

inte en uppfattning om den verkliga sanningen.  Om barnen då luras av sina sinnen kan de få 

en uppfattning av världen som inte stämmer. Barnen vill med sina sinnen förstå (Ritter 1997).   

2.6 Litteratursammanfattning 
Förskolan har som uppgift att följa Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan 

(Lpfö98). I den står det att miljön ska vara trygg för barnen samtidigt som den ska ge 

utrymme för utmaningar och locka till lärande. Barns lärande påverkas av den miljö de 

befinner sig i eftersom rummet utger signaler om vad som förväntas av barnen och vad som 

förväntas ske i rummet. Rummet kan begränsa barns utforskande om miljön är för strikt och 

för fast. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att en föränderlig miljö är att 

föredra då miljön hela tiden måste förändras till den barngrupp som är aktuell på förskolan. 

Barn ska tillåtas vara självständiga under sin vistelse på förskolan och miljön ska stödja barns 

olika behov och intressen genom att erbjuda barnen olika aktiviteter. Förskolornas 

inriktningar har olika utgångspunkter när det gäller miljön men alla fokuserar på barnens 

trygghet. Inom Reggio Emilia filosofin talar man om miljön som den tredje pedagogen, det 

innebär att miljön ska vara till för barnen så att de kan vara självständiga. Inom Freinet utgår 
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man från att skapa en miljö i samklang med det omgivande samhället, en autentisk miljö där 

det är viktigt att barnen får stöd i utvecklingen av sin personlighet. Waldorf upprättar sin 

miljö utifrån färgen och dess betydelse eftersom färgen är viktig för barns välmående, en 

miljö som grundar sig på trygghet. Tre olika utgångspunkter men med samma fokus: barnet. 
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3.0 Teoretisk utgångspunkt 
Studien baseras på Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande. Under detta avsnitt kommer en 

grundläggande beskrivning på Vygotskijs syn på barnet och därefter hans syn på miljöns 

betydelse och rummets olika aspekter.  

3.1 Vygotskij 
Evenshaug och Hallen (2001) beskriver att Vygotskij ser barnet som nyfiket och någon som 

vill upptäcka sin omvärld. Detta är inget barn gör helt av sig själva, utan i samarbete med en 

annan eller flera människor.  Barnet tar in instruktioner från en vuxen och bearbetar dessa för 

att sedan klara av en viss aktivitet själv. Med detta menar Vygotskij att utvecklingen går från 

att vara socialt betingad till individuellt betingad. Han kallar samarbetet för den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär att barn genom handledning av mer erfarna får uppmuntran 

till sin utveckling. Vygotskij pratar också om ”scaffolds” eller stödstrukturer som det heter på 

svenska. Det handlar om att en vuxen ger barnet stöd och uppmuntran till att klara av vissa 

situationer. Miljön kan i detta fall fungera som en extra pedagog som stödjer och uppmuntrar 

barnens utveckling genom att erbjuda tillänglighet i rum och material. Meningen är att barnet 

ska bygga upp en förståelse och kunskap så att hon klarar av problemlösningar. När barnet är 

på god väg att lösa ett problem så tar den vuxna ett steg tillbaka så att barnet får tillfälle att på 

egen hand klara uppgiften. Vygotskij menar också att språket är ett viktigt verktyg i den 

kognitiva utvecklingen (Evenshaug & Hallen 2001).  

 

Vygotskij (1995) beskriver sin syn på den kreativa människan och menar på att även det lilla 

barnet är en kreativ varelse. Vidare menar han att kreativitet är detsamma som fantasi och att 

barnet genom drama, litteratur och teckning utvecklar sin egen förmåga. Vygotskij belyser 

även att barn ska få fantisera, leka och tillåtas vara kreativa. De bearbetar verkligheten, såsom 

de upplever den, genom dessa aktiviteter. Fantasin vidgar människans erfarenheter, genom att 

fantisera kan man tillägna sig andras sociala och historiska erfarenheter. När barn skapar 

pågår en process som är unik, de utvecklar sin fantasi och sin kreativitet och de ger uttryck för 

just sina upplevelser och vad som intresserar och engagerar dem. Barn behöver fantasi och 

kreativitet i barndomen för att kunna förstå och skapa sig ett beteende för framtiden. 

3.1.2 Vygotskij och miljön 
Strandberg (2006) har tolkat Vygotskijs teori och han beskriver utifrån Vygotskijs idéer att 

miljön påverkar hur barnet förändras och utvecklas. ”Barnets förhållande till miljön 

förändras alltså i relation till barnets aktivitet i sin miljö” (s. 20). Miljön sänder signaler till 

barnen och de tolkar och bildar sig en uppfattning kring vad som är tillåtet att göra i miljön, 

en miljö är aldrig neutral. Strandberg förklarar att Vygotskij betonar att barnen ska vara med 

och påverka sin miljö för att det ska bli meningsfullt.  

3.1.3 Rummets aspekter 
Strandberg skriver att i enlighet med Vygotskijs tankar behöver lärare fokusera på vissa 

aspekter när ett rum ska organiseras. Interaktioner: Vilka möjligheter erbjuder rummet när det 

gäller samspel? På vilket sätt byggs rummet upp så att barnen kan relatera till varandra? 

Aktivitet: Vilka aktiviteter är möjliga att utföra i rummet? Vilka aktiviteter är omöjliga att 

utföra? Artefakter: Vilka verktyg erbjuder rummet barnen? Utvecklingshopp: Förmedlar 

rummet en förväntan om utveckling i rummet? Kreativitet: Är rummet föränderligt eller fast? 

Har barnen möjlighet att påverka rummet? Strandberg skriver att när man ska konstruera ett 

rum som erbjuder lärande handlar det om att utgå från vilken yta och rymd rummet erbjuder. 

”Men, vi skall hela tiden komma ihåg att det handlar om att forma rum som i första hand 
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skall gagna aktiviteter för lärande och utveckling och i andra hand skall se ”fina” ut när 

människor kommer på studiebesök” (Strandberg 2006, s. 24). Bra miljöer för lärande kan 

även se olika ut, det finns inte en modell som avgör vad en bra lärandemiljö är. Barn och 

vuxna ska tillsammans konstruera miljöerna, lärarna ska inte i alltför stor utsträckning ordna 

miljöerna i förväg. Många gånger förändras miljön utan att barnen själva vet varför, det är 

därför viktigt att lärare informerar barnen om att de får vara med och påverka. Får barnen 

möjlighet att vara delaktiga i utformningen av rummen skapar de idéer som de får pröva och 

ompröva (Strandberg 2006).  

 

Det som är intressant för vår studie är Vygotskijs idéer kring rummets aspekter. Detta handlar 

om att ifrågasätta rummets karaktär och vad rummets ger för signaler. Vad säger detta rum till 

barnen och hur mycket kan barnen vara med att påverka i sin miljö. Miljön bör framställas av 

både pedagoger och barn för att barnen ska få en gemensam upplevelse och känna tilltro till 

sin egen förmåga och därmed känna delaktighet och inflytande.  
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4.0 Metod och genomförande 
Studien baseras på fem kvalitativa öppna intervjuer, detta för att ta del av pedagogers 

resonemang och erfarenheter. Tillsammans med intervjuerna så har vi även valt att observera 

miljön genom fotografier. I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts till studien. 

4.1 Kvalitativ undersökning 
Den kvalitativa metoden innebär att man använder sig av observation eller intervju och 

resultatet i den kvalitativa undersökningen baseras på bilder och ord (Kullberg 1996). Vikten 

ligger på en djupare förståelse i den kvalitativa undersökningen. Det är inte enbart 

förklaringen som är viktig utan också hur den analyseras. Man försöker hitta grunderna till 

varför man tänker och agerar som man gör (Lökken & Söbstad 1995). Det här är en viktig 

utgångspunkt i vår undersökning eftersom vi är ute efter att få en ökad förståelse av hur 

pedagoger i förskolor resonerar kring miljön och dess betydelse.  

4.2.1 Intervju som redskap 
Kihlström (2007a) menar att intervjun är ett sätt att förstå hur andra tänker. Just detta ligger 

till grund för vår undersökning då pedagogers tidigare erfarenheter och tankar är av stor 

betydelse. Trost (2005) beskriver intervjun som en kvalitativ metod där man utefter 

respondenters utsagor analyserar och försöker få en insikt i vad de uttrycker. Genom att 

använda denna metod går vi in på djupet och försöker öka förståelsen av det uttryckta ordet. 

Lantz (2007) beskriver att den öppna intervjun och den riktade intervjun baseras på hur den 

tillfrågade ser på ett visst fenomen, utifrån egna åsikter och tidigare erfarenheter. I denna 

intervju ligger fokus i att förstå hur respondenten tänker, att gå på djupet. Respondentens svar 

avgör hur intervjun går vidare.  

 

Vidare belyser Kihlström (2007a) vikten av att vara väl tränad i att ställa intervjufrågor så att 

vi inte går in och styr eller leder intervjun. Att leda eller styra innebär att vi redan innan 

intervjun har bestämt vilket resultat som kommer att framkomma som ligger till grund för vårt 

intresse. Kihlström menar att man innan intervjun ska förbereda sig genom att fundera och 

tänka över vilken förförståelse vi har inom det aktuella ämnet och vad det är vi vill få ut av 

vår undersökning. Detta bör man göra för att våra egna erfarenheter inte ska ”smitta” av sig 

till de vi intervjuar.  

 

För att öka tillförlitligheten i intervjuerna är det bra att spela in samtalen. Kihlström menar att 

bandspelaren är ett bra verktyg eftersom man får med allt som sägs vid intervjun och man kan 

då observera sin egen roll i samtalet. Detta är även bra då vi analyserar materialet eftersom vi 

båda kan tolka utsagorna och komma fram till ett resultat. Kylén (1994) menar dock att 

bandspelaren också kan ha sina nackdelar. Dels att den som blir intervjuad kan känna sig 

hämmad under intervjun när samtalet spelas in och dels att man som intervjuare måste lyssna 

igenom intervjun än en gång. Men Kylén poängterar också fördelen att lyssna igenom vad 

som verkligen har sagts.  

 

För att ytterligare förstärka tillförlitligheten av intervjuerna så kommer också observation att 

utgöra ett redskap i vår undersökning.  

4.2.2 Observation genom fotografi 
Lökken och Söbstad (1995) beskriver att när observationer görs innebär det att man studerar 

eller iakttar något specifikt. Observationer görs för att få mer kunskap och för att man vill 

tolka och reflektera över vad som händer i omgivningen. I observationerna kommer vi att gå 

in och titta på rummen och hur de är utformade samt vilket material som finns. Vidare menar 
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Lökken och Söbstad att ”/…/ observationerna kan ge oss en fingervisning om hur samspelet 

mellan de vuxna fungerar eller om hur den fysiska miljön skapar hinder och möjligheter för 

den aktivitet som är aktuell” (s.37). Observation blev ett verktyg för oss eftersom vi ville 

studera den fysiska miljön och koppla den till pedagogernas utsagor. 

 

Som ett komplement till våra intervjuer har vi valt att fotografera miljön. Det är därav vi 

också kallar denna del för miljöobservation. ”Observationerna utgör en grund för reflektion 

och fortsatt bearbetning” (Lökken & Söbstad 1995, s. 37). Syftet med våra fotografier är dels 

att koppla bilderna till respondenternas utsagor vilket ökar tillförlitligheten och dels för vår 

egen del då vi analyserar de pedagogiska miljöerna på förskolorna. En anledning till att vi 

valde att ha med fotografierna i vår studie är för att läsaren ska få en bättre översikt. 

 

Samtliga förskolor skickade tillbaka vårt missivbrev med rektorns godkännande för att 

fotografierna kunde användas i vår studie.  
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5.0 Urval 
Studien genomfördes på tre förskolor med olika inriktningar eftersom vi ville undersöka hur 

olika miljöer kan se ut. En Reggio Emilia inspirerad förskola, en Waldorfförskola och en 

Freinetförskola är urvalet för den här studien. 

5.1 Urvalsgrupp 
De som har deltagit i studien är verksamma och erfarna lärare på dessa förskolor. Den Reggio 

Emilia inspirerade förskolan mailade vi. Waldorfförskolan hittade vi på internet och 

kontaktade dem per telefon för att berätta om studien och dess syfte. Freinetförskolans 

uppgifter fanns också på internet och dem mailade vi med vårt missivbrev. Vi bokade tid med 

samtliga pedagoger som skulle deltaga i vår undersökning per telefon. I studien deltog två 

lärare från Freinetförskolan, en lärare på Waldorfförskolan och två lärare från den Reggio 

Emilia inspirerade förskolan. 

5.2 Planering 
Innan studien påbörjades så kontaktades personal på förskolorna genom vårt missivbrev (se 

bilaga 1) där studiens syfte beskrevs. Förskolan fick möjlighet att diskutera sitt deltagande 

och återkomma med sitt beslut. När personalen bestämt om de ville deltaga eller inte så 

bestämdes tid och plats per telefon. Vi var noga med att bestämma hur lång tid intervjun 

skulle ta så att de kunde planera sin dag utefter det. Vi framförde också att det vore lämpligt 

att intervjun kunde genomföras i ett enskilt rum.  

5.3 Pilotstudie 
För att säkerhetsställa tillförlitligheten i våra intervjufrågor genomfördes en pilotstudie där en 

försöksperson ingick i vår intervju. Detta gjorde vi för att se om frågorna var lämpade för vår 

studie. Genom pilotstudien såg vi också om tiden räckte till för intervjun samt hur vi kunde 

förbättras som korrespondenter. Under pilotstudien deltog vi båda för att kritiskt granska vår 

roll, vi observerade varandras beteende för att se om vi ledde samtalet. Vi informerade 

personen som ingick i vår pilotstudie att dennes utsagor inte kommer att ingå i studien utan att 

syftet var att undersöka frågorna och våra roller som korrespondenter. Respondenten var en 

verksam pedagog på en förskola i Västra Götaland. Efter pilotstudien fick vi fram hur lång tid 

intervjun tog och vilka frågor som var lämpade att revidera. Tre frågor togs bort och några 

skrevs om på grund av formuleringen.  

5.4 Genomförande 
Vi började med litteraturstudier för att fördjupa oss inom undersökningssyftet. För att få en 

större förförståelse för de tre pedagogiska inriktningarna valde vi också att läsa in oss på dessa 

innan vi träffade respondenterna. Kihlström (2007a) betonar vikten av att man innan intervjun 

förbereder sig genom att fundera och tänka över vilken förförståelse vi har inom det aktuella 

ämnet och vad det är vi vill få ut av vår undersökning.  

 

Kihlström menar att bandspelaren är ett bra verktyg eftersom man får med allt som sägs vid 

intervjun och man dessutom kan observera sin egen roll i samtalet. Innan intervjun ägde rum 

så frågade vi respondenterna om det var okej att använda en mp3 spelare som bandade 

samtalet, de fick på så vis chansen att avgöra om vi fick banda samtalet eller inte. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant då vi ville analysera deras utsagor. Studien baseras på deras 

tolkningar och vi anser att det är viktigt att inte värdera deras resonemang. Fördelen att spela 

in intervjuer är att korrespondenten inte lägger tolkningar i respondentens utsagor (Kihlström 

2007b). 
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Intervjuerna genomfördes först på grund av att vi skulle veta vad som skulle ligga till grund 

för våra fotografier. Vi ville koppla deras utsagor med konkreta fotografier.  Vi såg till att tid 

fanns för fotografering efter att intervjun var klar. Fotograferingen skedde utan personalens 

eller barnens närvaro. Det vi fotograferade ville vi koppla till intervjun och därför tyckte vi att 

det var viktigt att detta skedde efter intervjun. 

 

Innan vi avslutade besöket tog vi emot planlösningen över förskolan och fick därmed ett 

muntligt godkännande att den kunde ingå som en del i studien.  

5.5 Analys och bearbetning 
Efter varje intervju har den inspelade intervjun transkriberats och när all data var insamlad har 

vi var för sig analyserat materialet. Vi valde att bearbeta utsagorna genom att leta efter 

likheter och skillnader i svaren och därefter har vi tematiserat och kategoriserat innehållet. 

Därefter har vi gemensamt gått igenom vad var och en funnit intressant och sedan tillverkat en 

egen tankevägg där vi satte upp post-it lappar med begrepp som vi funnit relevanta för vårt 

syfte. Genom vår tankevägg kunde vi därefter få en översikt över innehållet och spåna vidare 

över vilka teman som skulle ingå i resultatet. Under analysen har vi strukit de begrepp vi 

bearbetat för att göra det lättare för oss att se vad som återstod. När vi utfört en kategorisering 

har vi därefter tillsammans analyserat de tagna fotografierna för att hitta en bild som stärkt 

utsagorna. Kategorierna har uppkommit ur respondenternas utsagor där vi funnit likheter och 

skillnader. Vi redovisar inte resultatet genom att presentera fråga för fråga utan har analyserat 

materialets helhet. 

 

Fotografierna har fungerat som ett stöd för oss i vårt analysarbete. Alla bilder redovisas inte i 

undersökningen. De bilder som valdes bort var de där anonymiteten kunde avslöjas samt de 

som inte kunde relateras till vårt resultat. Ritningarna som finns i studien efterfrågades under 

besöket där vi fick ett muntligt godkännande att använda dem i studien. 

5.6 Forskningsetik 
För att få genomföra en undersökning måste man ta del av den etik och de regler som finns.  

 

Vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller fyra huvudkrav som vi måste följa. Det första kravet 

som de tar upp är informationskravet, detta innebär att vi som forskare måste delge dem som 

kommer att ingå i studien vårt syfte med undersökningen. Det andra kravet som tas upp är 

samtyckeskravet, de som deltar i undersökningen får avböja till att medverka och kan även 

under studiens gång avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och är 

ett krav på oss där vi måste delge information till deltagarna om hur den insamlade 

datainformationen kommer att behandlas. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär 

att vi endast får använda information om de deltagande i vår undersökning.  

 

För att kunna genomföra en studie krävs det att korrespondenterna informerar respondenterna 

om syftet med studien och att de när som helst under studiens gång har möjlighet att avbryta 

sitt deltagande. Korrespondenterna måste informera om hur data som samlas in kommer att 

användas, i detta fall att intervjuerna kommer att ligga till grund för studien och att 

fotografierna eventuellt blir ett komplement till deras utsagor. Vi måste även tänka på att vi 

inte får lämna ut några uppgifter om dem som deltar utan de ska förbli anonyma.  

 

Studien har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att information lämnats om att de 

deltagande när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan.  
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För att inte hamna i något etiskt dilemma skickades missivbrevet ut till de tillfrågade 

förskolorna med plats för rektorns underskrift (se bilaga 1). När det gäller förskolorna som 

togs kontakt med per telefon tog vi med vårt missivbrev till dem när intervjuerna skulle 

genomföras. Information kring studiens syfte hade redan lämnats till dem men vi ville att alla 

skulle få samma information. Innan intervjuerna började fick de som skulle deltaga i lugn och 

ro läsa igenom missivbrevet och ta ställning till sitt deltagande. 

 

För att studien skulle följa det sista kravet, nyttjandekravet, raderades det inspelade materialet 

efter transkriberingen och analysen. Deras namn ersattes av fingerade namn så därför är de 

anonyma. Förskolornas namn nämns inte i studien.  

5.7 Studiens tillförlitlighet 
Efter att data har samlats in till undersökningen måste korrespondenterna analysera 

tillförlitligheten i undersökningen. 

I tre fall av fem har båda närvarat under intervjutillfällena, detta för att observera varandras 

roll som korrespondent. Anledningen till detta var för att analysera varandras omedvetna 

kroppsspråk, om intervjuerna var ledande, detta kan till exempel vara att hålla med 

respondenten genom att nicka eller utföra vissa positiva antydningar. Kihlström (2007b) 

beskriver att reliabiliteten ökar om man är två stycken som närvarar under intervjuerna. 

Vidare menar Kihlström att den ena intervjuar och den andra undersöker om intervjuaren 

leder intervjun med sitt kroppsspråk eller antydanden. Efter varje intervju reflekterade vi över 

våra roller som korrespondenter.  

På de olika pedagogiska inriktningarna har verksamma och erfarna pedagoger intervjuats och 

detta har lett till att det finns en tillförlitlighet i dessa pedagogers utsagor.   

Intervjuerna har spelats in för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Inspelningen har 

underlättat för oss att analysera materialet eftersom vi kunnat transkribera intervjuerna 

ordagrant. Wehner-Godée (2000) beskriver att genom att använda bandspelare kan 

korrespondenterna kritiskt granska sig själva och lyssna av vilket förhållningssätt de har under 

intervjun. Det handlar alltså om att lyssna av hur frågorna ställs, vilken chans 

korrespondenten ger respondenten att svara och om intervjun är ledande genom positiva 

antydanden.   

Reliabiliteten i undersökningen ökar även då vi är två personer som skriver arbetet och 

tillsammans kan  reflektera och analysera utsagorna och fotografierna (Kihlström 2007b).  

När man gör undersökningar kan man använda flera metoder för att samla in data, en så kallad 

triangulering. I denna studie innebär detta att vi både har använt intervju och observation som 

redskap. Enligt Kihlström (2007b) så ökar validiteten genom triangulering och det kan 

exempelvis göras genom intervju och observation, vi fokuserar på studiens syfte med flera 

redskap. Genom analys av intervjuer och fotografier har våra data kunnat kopplas till syfte 

och är därför relevanta för studien. Fotografierna har fungerat som en artefakt till resultatet 

eftersom vi kunnat blicka tillbaka och reflektera kring miljöns utformning och innehåll. Detta 

bidrar till att giltigheten ökar då bilderna stödjer minnet.  
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6.0 Resultat 
Inledningsvis presenteras förskolorna som har ingått i studien. En kort beskrivning ges över 

förskolornas organisation och en planlösning över verksamhetens utformning. Detta för att ge 

läsaren en inblick i förskolornas förutsättningar. De lärare som intervjuades är Anna och 

Anette som arbetar på Freinetförskolan, Maria från Waldorfförskolan och på den Reggio 

Emiliainspirerade förskolan arbetar Elin och Lena.  

6.1 Förskolorna 
Planlösningar finns med för att visa förskolornas lokaler och för att visa på hur de efter sina 

förutsättningar har utformat den fysiska miljön. Ritningarna efterfrågades på förskolorna och 

dessa har förenklats genom kalkering för att ta bort eventuella kännetecken. Anledningen till 

valet att ta med planlösningarna är för att läsaren ska få en översikt över förskolornas 

utformning och hur de efter sina förutsättningar valt att konstruera sin miljö. Ritningarna 

lyfter fram hur förskolorna arbetar efter de förutsättningar de har, därför kan det vara 

intressant att presentera dessa i studien. Läsaren får en översikt över de fasta lokalerna och 

kan då lättare få en förståelse för pedagogernas resonemang kring miljön. 

6.1.1. Freinetförskola 
Förskolan ligger i en större stad i Västra Götalands region och lokalerna är från början 

kontorsutrymmen. Förskolan har ingen egen utegård utan använder sig av närliggande natur 

för sin utevistelse. Nedan finns en planlösning över förskolans lokaler.  

 

Figur 1 

Förskolans verksamhet bedrivs i gamla kontorslokaler i ett hyreshus. Lokalens utformning är 

av avlång karaktär där tre avdelningar är placerade efter varandra och den fjärde ligger en 

trappa upp i samma typ av lokaler.  På förskolan vistas ca 70 barn tillsammans med nio 

pedagoger. De nummer som framställs på ritningen betecknar hur många rum det finns. 

6.1.2. Waldorfförskola 
Förskolan ligger i en större stad i Västra Götalands region i ett bostadsområde med 

lägenheter. I anslutning till förskolan finns en inhägnad gård. Nedan finns en planlösning över 

förskolans lokaler. 

 

Figur 2 
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Förskolan är placerad i anslutning till ett lägenhetsområde. I verksamheten är 20 barn 

inskrivna och 2,5 pedagoger anställda. Ritningen visar två stycken avdelningar.  

6.1.3 Reggio Emilia inspirerad förskola 
Den Reggio Emilia inspirerade förskolan finner vi i en större stad i Västra Götalands region 

och är belägen i ett område där det både finns lägenheter och villor. Förskolan är indelad i 

fyra avdelningar. Förskolan har en egen gård. Nedan finns en planlösning över förskolans 

lokaler.  

 
Figur 3 

Förskolan är utformad som ett L som många andra svenska förskolor. Förskolan har fyra 

avdelningar där det finns 82 barn tillsammans med 14 pedagoger, varav två är stödpedagoger. 

6.2 Barnens rum 
Samtliga pedagoger på förskolorna menar att den fysiska miljön påverkar den verksamhet de 

ingår i. De benämner miljöns olika betydelser för barns lärande och beskriver också miljön 

som bidragande faktor till barns utveckling. Maria på Waldorfförskolan beskriver färgens 

betydelse i rummet. Hon menar på att färgen gör miljön levande och förmedlar en värme som 

barnen behöver för att utvecklas.  

/…/Jag tycker att den är jätteviktig, den präglar oss människor och då handlar det inte minst om 

färgen. Färgens betydelse har enorm betydelse för barnen så därför har vi laserade väggar här 

och det innebär att färgen får bli mer levande/.../ Det ska vara ljusa färger för barnen och alla 

våra färgtoner hör ihop med värme. Det ska finnas värme i färg och allt annat, som maten till 

exempel. Detta är viktigt för barnen så att de kan bygga upp sin kropp för att sedan kunna bygga 

upp känslan och tanken  (Maria 2009-04-17). 

Maria beskriver att den ljusa färgen i rummet ger barnen värme och den värmen återges inte 

bara på väggarna utan också i maten. Maria menar att färgen och den varma miljön gör att 

barnen kan utveckla sina tankar och sina känslor. Barnens tankar återkommer även på 

Freinetförskolan där Anna förklarar att miljön ska präglas av barns ansvarstagande och ge 

dem tillit till deras egna förmågor.  

/…/en miljö som ligger dem nära där de kan känna att de får ansvar och dels att det dom gör 

syns. Vi använder det och vi sätter upp det, vi gör lampor. En miljö som de ser vad de har 

skapat/…/Man ser att de lyser upp. Det synliggör det barnen gör och visar att det de gör duger 

och då växer barnen (Anna 2009-04-16). 

Miljön har betydelse för barns ansvarstagande och tillit då de får utveckla sin egen miljö 

genom eget skapande. När barnen ser att deras alster duger så växer deras självkänsla och de 

känner att de duger, beskriver Anna. Den Reggio Emilia inspirerade förskolan tar liksom 

Freinetförskolan upp vikten av eget ansvar. Elin menar att miljön ska erbjuda barnen 

möjlighet att uttrycka sig så som de känner och vill, ett demokratiskt förhållningssätt där 

barnen ges möjlighet att påverka. 
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Ett tag var det fokus på miljön men nu blir det så naturligt eftersom vi arbetade så mycket på det. 

/…/ Ett demokratibygge där barn ska bygga upp ansvarskänsla, självkänsla och få möjlighet att 

uttrycka sig på sitt sätt och att alltid vara delaktiga. Vi arbetar ju för deras skull och miljön är 

den tredje pedagogen (Elin 2009-04-08). 

Den tredje pedagogen, som för Elin innebär den fysiska miljön, ska fungera som ett stöd i 

verksamheten och är en del i det demokratiska arbetet och att miljön är till för barnen. 

Samtliga pedagoger beskriver en miljö som de utformat för barnen men där de har olika 

utgångslägen. Maria på Waldorfförskolan vill förmedla värme och trygghet till barnen och vill 

framhäva färgen på väggarna, detta för att utveckla barnens tankeverksamhet och ge utrymme 

för känslan. På Freinetförskolan beskriver Anna att miljön ska värna om barnens 

ansvarstagande och att det ska synas att miljön är utformad av barnen själva. Anna beskriver 

att detta synliggör barnen, bekräftar deras alster och stärker deras självkänsla: Det jag gör 

duger. Elin på den Reggio Emilia inspirerade förskolan talar om den tredje pedagogen och 

menar att miljön utgår från barnens delaktighet där den skapar ansvarstagande hos barn 

eftersom den vilar på en demokratisk grund. Anna och Elin utgår från ett demokratiskt 

förhållningssätt till miljön medan Marias utgångspunkt är att med hjälp av miljön skapa en 

trygg och varm atmosfär som stimulerar barns utveckling. Samtidigt talar pedagogerna om en 

miljö som är till för barn, ett rum för barn.  

6.3 Hemmet, verkstaden och samhället 
I de olika pedagogiska inriktningarna har de olika syn på hur de ser på miljön, men samtliga 

förskolor i vår undersökning menar att miljön ska utgå från barnen. Det som skiljer 

förskolorna åt är grundtanken kring miljöns syfte. Maria på Waldorfförskolan beskriver 

miljön som en viktig del som berör barnens trygghet.  

 
/.../ vill skapa en så hemlik miljö som möjligt eftersom hemmet är det viktigaste för barnet. 

Hemmet är deras bas och nästa steg är förskolan. Vi har därför stora och höga bord som barnen 

har hemma (Maria 2009-04-17). 

 

 
 

Miljön på Waldorfförskolan. Bilden visar hur Waldorf skapar rum som efterliknar hemmets 

med möbler i vuxenstorlek. Möblerna går att återfinna i varje barns hem och detaljer som 

blommor och gardiner förstärker denna känsla av hemmet.  

 

Maria menar att hemmet är det viktigaste för barnen och vill då ha en miljö på förskolan som 

efterliknar barnens hemmiljö. Eftersom barnen i hemmet har höga bord och stolar har de detta 

också i verksamheten. Elin på den Reggio Emilia inspirerade förskolan beskriver i motsats till 

Maria deras miljö som en kreativ verkstad där det kreativa och skapandet är i fokus.  

 
Tydlighet fast i tydligheten väldigt kreativt och skapande och kan säkert uppfattas av vuxna som 

lite rörigt, för det skiljer sig nämligen åt från avdelning till avdelning här. På de andra 
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avdelningarna ser det ut som de har mer struktur, men jag vill ändå inte använda det eftersom vi 

har lika mycket struktur fast vi har en annan typ av struktur, vi har det rörliga i strukturen. En 

kreativ verkstad och det är inte så noga att det ska vara ordning och reda hos oss (Elin 2009-04-

08). 

 

 
 

Bilden visar ett rum på den Reggio Emilia inspirerade förskolan, en miljö som Elin beskriver 

stödjer barns kreativitet. Miljön skiljer sig i jämförelse med Waldorf där saker och ting har sin 

plats och där de inreder för att efterlikna hemmet.  

 

Elin beskriver att i deras miljö finns det en rörlig struktur där det kreativa är i fokus. Det är 

inte så noga att det är rörigt eftersom det är en kreativ miljö som är till för barnen och inte för 

de vuxna. Anna och Anette från Freinetförskolan beskriver en miljö som utgår från 

omgivningen och samhället. 

 
Vi vill även skapa en autentisk miljö som barnen har nytta av utanför skolan (Anna 2009-04-16). 

 

/.../som också ska ingå i ett sammanhang i ett samhälle och det är ju därför vi vill gå ut för att få 

in samhället och då måste man ju gå ut så att man inte har det separat, att det här bara är en egen 

liten klick utan vi tillhör allting som är utanför (Anette 2009-04-15). 

 

De menar att samhället ska vara en del av förskolans miljö, en autentisk miljö där barnen lär 

av det som finns runt omkring i vardagslivet. Anna beskriver vidare: 

 
Jag tycker att det är bra om det är en miljö där inte barnen blir hämmade utan det är lite det här 

Freinet tänkandet också, att det ska vara en levande verkstad, en arbetsplats (Anna 2009-04-16). 

 

Anna menar att det ska vara en miljö där det finns möjligheter till att skapa fritt. En levande 

arbetsplats för barn.  

 

Pedagogerna beskriver tre olika verksamhetsmiljöer: hemmet, verkstaden och samhället. 

Waldorf vill skapa en så hemlik miljö som möjligt eftersom de anser att hemmet är den 

viktigaste basen för barnen. För att efterlikna hemmet har de möbler som barnen känner igen 

hemifrån för att därför få känslan av trygghet. Verkstaden symboliseras av en kreativ miljö i 

den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Det ska synas att verksamheten är under en 

pågående och kreativ process där det får lov att vara rörigt, en rörlig struktur som bortser från 

de vuxnas ordning och reda. Freinetförskolan vill ta in samhället i verksamheten och skapa en 

arbetsplats för barnen. En autentisk miljö som skapar en förståelse för samhället och 

omvärlden. Förskolan ska inte separeras med världen utanför utan vara en integrerad del i 

verkligheten. Hemmet, verkstaden och samhället är tre verksamhetsutformningar av miljön på 

förskolorna, tre ideal som skiljer sig åt men där samtliga har samma fokusering: barnet.  
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6.4 Barns delaktighet 
Anna på Freinetförskolan resonerar kring att barns lärande påverkas av hur förskolan är 

utformad och för vem den är utformad. Hon anser att barnen ska vara delaktiga i miljön och 

att det ska synas att miljön är till för dem, en tillåtande miljö.  

 
/…/ där det är tillrättalagt och det är inköpta gardiner och det är färdiga tavlor som man sätter 

upp, det är liksom en trevnadssak men det är inte något där barnen är inblandade i, de är inte 

med, det är något som står utanför dem och det tror jag är mer hämmande och när det är för 

prydligt så att säga, det är för anonymt där barnen inte är delaktiga. Jag tror att det hämmar 

kreativiteten /…/ Om inte barnen får vara med och komma med idéer så hämmar det dem 

eftersom om de får vara med och bestämma så ser de vad det är som funkar och inte. Vi måste 

lyssna på dem och det tror jag att de växer med (Anna 2009-04-16). 

 

 
 

Bilden visar Freinetförskolans ateljé och på golvet och väggarna syns tydliga spår från barns 

aktivitet där intorkad färg finns på ytorna. Anna menar att miljön ska präglas av barns 

delaktighet och den ska vara tillåtande, hon menar att barn i en sådan här miljö inte blir 

hämmade. 

 

Anna berättar att om inte barnen får vara med och påverka miljön hämmar det barnens 

kreativitet, barnen ska få komma med idéer och få bestämma hur miljön ska utformas. Anna 

menar att barnen växer genom att det finns vuxna som lyssnar på dem. Vidare menar hon att 

miljön inte får vara för anonym och tillrättalagd av vuxna eftersom barnen då inte är 

delaktiga. På den Reggio Emilia inspirerade förskolan ger Lena ett konkret exempel på hur 

barnen själva fick vara med och bestämma hur miljön skulle utformas i deras musik- och 

teaterrum.  
 

Det var en grupp barn som bestämde hur musik- och teaterrummet skulle se ut och vad det då 

skulle innehålla. Vi hade nog mycket fokus och tänkte musik och teater i rummet. ”Åh det skulle 

vara instrument och vi skulle spela och sjunga för det var ju barnen så intresserade av.” Men när 

vi väl började det fysiska arbetet med det rummet var i princip alla barnen väldigt intresserade 

av handdockor och skapade egna handdockor. Jag tycker att det är ett exempel på hur vi låter 

miljön rätta sig efter barnens intressen. För då var de väldigt intresserade av att skapa egna 

handdockor och då såg ju vi till att det fanns rätt material och såg till att det fanns rätt tekniker 

och sökte fakta och kunskap om handdockor och handdocksteater vilket är en form över hur den 

fysiska miljön rättar sig efter barnens intressen (Lena 2009-04-09). 

 

Lärarna hade en tanke på vad rummet skulle innehålla men efter att de uppmärksammat 

barnens intresse för handdockorna gav lärarna barnen möjligheter till att utveckla intresset 

och resultatet blev att en handdocksteater fick plats i rummet. Detta blev en produkt av barns 

delaktighet. Elin från samma förskola talar om att hon från början hade tankar om att ändra i 

miljöns utformning utan att fråga barnen om vad de hade för åsikter om det men att hon sedan 

kom på att det var barnen som skulle få vara med och bestämma.   
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Från början tänkte jag ”ja nu ska jag nog flytta på det” men sedan tänkte jag men det är klart jag 

måste fråga barnen först. Har ni något förslag vart det här kan vara så att vi kan arbeta med det 

på det här sättet som ni vill? Vi skriver ned och reflekterar över det, vad de sagt och utformar det 

tillsammans med barnen. Ofta är det lätt att vi flyttar på saker för att jag tycker så men det 

kanske inte är som barnen tycker (Elin 2009-04-08). 

 

Elin förklarar att de dokumenterar det barnen säger och utformar rummen tillsammans med 

barnen för att barnen ska få en delaktighet i sin vardag. Från början var det inte så självklart 

för Elin att fråga barnen när saker eller möbler flyttades men numera så reflekterar de 

tillsammans med barnen innan ändringar görs. Maria på Waldorfförskolan beskriver inte 

barns delaktighet i utformningen av miljön men menar att barnen på hennes förskola har 

delaktighet och får bestämma i leken. 
 

Barnen får flytta runt allt i leken men när leken är slut så vet de var varje sak ska vara och då 

kommer det på sin plats (Maria 2009-04-17). 

 

I leken får barnen själva bestämma och flytta runt på saker men att det sedan är viktigt att 

saker kommer tillbaka på sin givna plats.  

 

Studiens resultat visar att barnen på ett eller annat sätt är delaktiga i sin miljö på förskolan. 

Delaktighet beskrivs på två olika sätt. Elin och Lena på den Reggio Emilia inspirerade 

förskolan samt Anna på Freinetförskolan definierar delaktighet i miljön där barnen själva får 

vara med och påverka genom att bestämma rummets karaktär, utformning och innehåll. I 

Marias utsaga framkommer inte att barnen är delaktiga i miljöns utformning, dock belyser 

hon leken där barnen själva bestämmer över hur miljön ska användas och vad den ska 

innehålla och menar att barnen på så sätt är delaktiga. Alla pedagoger anser att barnen är en 

viktig del av förskolans vardag och att de ska kunna påverka miljön på ett eller annat sätt, 

pedagogerna har olika ramar för vad barns delaktighet ska innehålla.   

6.5 Tillgänglighet och material 
Tillgänglighet är något som i varje intervju har belysts som en viktig del av miljön i samtliga 

pedagogiska inriktningar. Barn ska lätt kunna orientera sig i rummen och i de aktiviteter som 

pågår. Alla förespråkar att barnen ska kunna vara självständiga under sin vistelse på 

förskolan. Enligt Maria så ska barnen på Waldorfförskolan komma åt det de behöver, hon 

tycker att det är viktigt att de själva kan förse sig med material.   
 

Allt material är även tillängligt för barnen så att de själva kan komma åt det, sen så kommer ju 

barnen och frågar mig om det är okej att de gör vissa saker och då är det ju oftast okej också, 

men de ska själva kunna förse sig med material (Maria 2009-04-17).  

 

Barnen frågar ofta Maria om det är okej att ta del av det som de behöver till sin lek eller 

aktivitet och det är det oftast också, Maria menar att barnen själva ska kunna förse sig med 

material. I likhet med Maria beskriver Anna på Freinetförskolan att barnen får hjälp att ta eget 

ansvar.  
När de är mogna ska de även kunna ha material så att de själva kan komma åt det så att de kan 

känna sig (paus) för det handlar om att lita på barnen, att de fixar. Att de får hjälp att ta eget 

ansvar. De ska veta var allt finns och det får inte ligga för högt upp (Anna 2009-04-16). 

 

Hon fortsätter också med att beskriva att deras material är på barnens nivå eftersom det är 

viktigt att lita på barnen och deras ansvarsförmåga. 
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Lena och Elin beskriver att personalen på den Reggio Emilia inspirerade förskolan ser till att 

utgå från, som Elin uttrycker det, barnens perspektiv när de skapar ett rum. Detta innebär att 

allt från möbler till material ska vara i barnens höjd så att de lätt kan orientera sig 

självständigt.  

 
Vi tänker hela tiden att man utgår från barnets perspektiv och då anpassar vi det efter barnens 

höjd, alltifrån bord och stolar till att komma åt material av olika slag (Elin 2009-04-08). 

 

Men framför allt att den är till för barnen och att allt material är tillgängligt för barnen, att de 

själva ska kunna använda sig av det de för stunden behöver. Det finns jättetydliga exempel i det 

som tidigare hette målarrummet som vi idag kallar för ateljén. Förr så fick barnen komma och be 

om de behövde vattenfärger eller lim eller ta saxar till och med och så är det inte idag. Allting 

ska vara tillgängligt för barnen (Lena 2009-04-09). 

 

Elin berättar att de utgår från barnens perspektiv när de inreder ett rum, det gäller allt från 

bord till material. Lena talar om att barnen ska kunna vara självgående och ger ett exempel på 

förändringar som lett till att barnen inte längre behöver be någon vuxen om material.   

 

Alla pedagoger är överens om att miljön ska vara tillgänglig för barnen. En plats där barnen 

själva kan förse sig med material och därför är materialet på samtliga förskolor placerade i 

barnens höjd. Tillgängligheten bidrar till att barnen blir självständiga och lär sig att bli 

ansvarstagande för sin miljö. Tillgängligheten handlar också om materialet och vi kommer då 

in på materialets betydelse och pedagogernas tankar kring det.  

 

Samtliga pedagoger anser att materialet är jätteviktigt för barnens utveckling och lärande. 

Maria beskriver att på Waldorfförskolan arbetar de bara med naturmaterial. Hon beskriver att 

deras papper och färg endast innehåller naturliga ämnen. Maria utvecklar det vidare: 

 
Materialet är självklart jätteviktigt, vi använder bara naturmaterial, mycket trä. Arbetar vi till 

exempel med stenar så skulle vi inte använda plaststenar för det är sådan skillnad mellan 

plaststenar och riktiga stenar, det blir inte samma känsla/…/ Vi använder till exempel inte lera 

för leran är kall och stoppar vi den i händerna på barnen tar den värme och energi från barnen, vi 

använder istället bivax som vi värmer och då tillför vi istället värme till barnen (Maria 2009-04-

17).  

 

Betydelsen av att använda riktigt material för att få en autentisk känsla, för att få känna hur en 

riktig sten väger. Maria nämner vikten av värme i materialet och beskriver att de inte skulle 

använda sig av den vanliga leran då den tar värme från barnen utan de köper istället in bivax 

som de låter barnen arbeta med. Bivaxet värms i ugnen så att den istället tillför den värme 

som hon anser att barnen behöver.  
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Bilden visar ett urval av det material som finns på Waldorfförskolan. Här finns naturmaterial 

som kastanjer, klädnypor, guldpengar i papper, träringar och större träklossar som Maria 

berättar att barnen både använder i leken och som de även täljer på. 

 

Elin på den Reggio Emilia inspirerade förskolan anser att mängden av material inte är av 

betydelse men att förskolan ändå ska erbjuda barnen en mångfald i materialet. 

 
Jag tänker att man inte egentligen behöver ha så mycket material för att skapa och att man kan 

skapa så att det blir en lång process.  Där kommer man in med det sociala samspelet där barnen 

lär sig i samspel med andra. Ibland så tror jag att vi tar in för mycket material så att jag tycker 

man ska ha ett begränsat material fast ändå spännande material. Återvunnet material och det som 

vi kan ta med från skogen/…/ Man kan använda det på så många olika sätt. Mångfald, fast inte 

så mycket av allting  (Elin 2009-04-08). 

 

 
 

Bilden visar material som den Reggio Emilia inspirerade förskolan bland annat erbjuder 

barnen. Det är helt andra typer av material än vad Waldorfförskolan erbjuder. Det finns 

pussel, plastskedar, glasspinnar, pärlor, tyg och rep i de olika burkarna.  

 

Elin menar att det kan vara bra att återanvända material och ta in naturen som en del i 

verksamheten. Materialet ska locka barnen till samspel med varandra och hon ser materialet 

som en del av en långvarig process. Det är processen som är i fokus och materialet ska då 

erbjuda olika möjligheter till skapande. Anette på Freinetförskolan berättar att hon tycker att 

materialet ska ge barnen fantasier och upplevelser. Dessa fantasier och upplevelser ska 

utmana barnen till att hitta nya möjligheter till att utveckla materialet. 
 

Materialet kan ge dig fantasier men det är också upplevelser, inbjuder också till möjligheter att 

hitta material och att utveckla material. Jag kan väl tycka både ock, att vissa färdiga material, typ 

pärlor, visst ska man ha lite sånt, man ska ha lite glitter i vardagen, men gärna plocka in det som 

finns utanför för att så kallat återanvända sånt som vi har i våran vardag (Anette 2009-04-15).  

 

Anette anser att förskolan ska erbjuda barnen visst färdigt material för, som hon uttrycker det, 

få lite glitter i vardagen, samtidigt som de tar in naturmaterial och återanvänder sådant som 

finns i vardagen. 

 

Alla pedagoger tar upp betydelsen av att arbeta med naturmaterial och att det är ett material 

som stimulerar barnens kreativa skapande. På Waldorfförskolan vill de använda material som 

tillför barnen värme och också det material som är verklighetstroget för att inte skapa en 

förvirring. Den Reggio Emilia inspirerade förskolan tar liksom Waldorf också in mycket 

naturmaterial i sitt skapande för att få mångfald. De använder sig också av 

återvinningsmaterial. Freinetförskolan använder liksom ovannämnda förskolor naturen som 

ett material men menar också på att även det färdiga materialet kan skapa en förgylld tillvaro.  
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6.6 Statisk och dynamisk miljö 
Lärarna på de pedagogiska inriktningarna har olika åsikter när det gäller om miljön ska vara 

fast eller föränderlig. Det handlar om att miljön varierar sig och erbjuder nya möjligheter eller 

om den är stillastående för att barnen ska känna igen sig i sin tillvaro. Anette på 

Freinetförskolan beskriver deras miljö som föränderlig och att den varierar beroende på vem 

som arbetar på avdelningen.  

 
Men det blir nytt för varje år, så vi vet ju inte vem det är som kommer att vara här eller om de 

har helt andra tankar. Vi prövar oss helt enkelt fram bara, så det varierar. Inget är fast (Anette 

2009-04-15). 

 

Anette beskriver verksamheten som föränderlig och att de prövar sig fram till vad som 

fungerar och att det kan variera med tiden beroende på vilka tankar som dyker upp. Lena på 

den Reggio Emilia inspirerade förskolan beskriver också deras miljö som föränderlig och att 

den kan variera både utseendemässigt och att de förändrar sitt material 
 

Det ska vara utmanande och att det förändras hela tiden. Det kan se annorlunda ut och att det 

tillförs nytt material. Det byts ut för att det ska vara utmanande, för att barnen ska pröva på olika 

saker, nya saker (Lena 2009-04-09). 

 

Miljön ska vara föränderlig och dynamisk för att utmana barnen så att den kan uppmuntra till 

nya upplevelser. Maria på Waldorfförskolan däremot anser att miljön ska vara statisk och fast 

för att barnen ska känna trygghet och må bra. 

 
Allt i vår miljö är fast, om man använder något så vet man var man ska ställa tillbaka det sen och 

det tror jag barn mår gott av, att de vet var saker finns och ska finnas. Det skapar en tydlighet i 

miljön så inget ändras på det sättet utan det är fast, det ska vara förutsägbart. Vi vill att barnen 

ska känna lugn och ro här (Maria 2009-04-17). 

 

Då miljön är fast ger det en tydlighet så att det blir förutsägbart. Genom detta vill de ge 

barnen ett lugn så att de känner igen sig i sin verksamhet och känner sig trygga. 

 

Den statiska miljön innebär en miljö som är fast och där förändringar inte sker utan en längre 

planering. Waldorfförskolan menar att deras förskola ger barnen en trygghet då miljön är 

förutsägbar och där de välkomnas till en igenkännande miljö. Rum som skapar tydlighet gör 

att barn mår bra och att de slipper fundera och oroas kring förändringar. Den dynamiska 

miljön är en miljö som är föränderlig och som kan byta struktur och innehåll. Freinetförskolan 

lyfter sin miljö som dynamisk där den kan förvandlas beroende på vem som arbetar där och 

vilka tankar som dyker upp hos rummets deltagare. Den dynamiska miljön återkommer också 

i den Reggio Emilia inspirerade förskolan som menar att miljön och rummen ska vara rörliga 

för att locka till nya utmaningar och där barnen ska få pröva nya saker.  

6.7 Begränsningar och drömmar 
Samtliga pedagoger resonerar kring att vissa omständigheter kan påverka den direkta miljön. 

Anna på Freinetförskolan påpekar att om miljöer är för tillrättalagda och kliniska kan de 

hämma barns kreativitet.  
 

Det finns saker som man vill göra men som man inte vet var man ska få pengar ifrån, ifall det 

finns eller ifall det inte finns/…/ När det är för mycket, för fint och där det är tillrättalagt och det 

är inköpta gardiner och det är färdiga tavlor som man sätter upp, det är liksom en trevnadssak 

men det är inte något där barnen är inblandade i, de är inte med, det är något som står utanför 

dem och det tror jag är mer hämmande och när det är för prydligt så att säga, det är för anonymt 

där barnen inte är delaktiga. Jag tror att det hämmar kreativiteten (Anna 2009-04-16). 
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Miljön ska inte vara trevligt inredd för de vuxnas skull utan ska utgå från barnen. Om miljön 

inte utgår från barnen så menar Anna att miljön kan begränsa skaparförmågan och 

idérikedomen. Anna tar även upp att ekonomin kan begränsa förskolans tillgångar vilket 

också Lena från den Reggio Emilia inspirerade förskolan belyser. Lena fortsätter med att 

deras visioner går till spillo på grund av att ekonomin inte är tillräcklig. 
 

Vad som däremot begränsar är ekonomin. Där är det tvärstopp och det finns inga pengar till att 

köpa någonting så det försvårar det jättemycket. För många gånger har vi visioner och 

önskningar om saker som vi anser vore en förbättring till miljön som inte vi kan göra. Nu har vi 

ett bra och öppet klimat med våra föräldrar och de är väldigt delaktiga och hjälpsamma så de har 

skänkt material och hjälpt till att arbeta (Lena  2009-04-09). 

 

Samtidigt menar hon att man måste se bortom begränsningar och hitta lösningar, detta har de 

gjort genom att få föräldrarna delaktiga i verksamheten. Maria på Waldorfförskolan talar inte 

någon gång under intervjun om den ekonomiska problematiken. Hennes definition kring hur 

miljön kan begränsa kopplas återigen till färgens betydelse. 
 

Vi skulle till exempel aldrig måla svart i något av barnens rum för det skapar oro (Maria 2009-

04-17). 

 

Då färgen i rummet inte tillför den värme som barnen är i behov av kan detta leda till en 

otrygghet. Miljön kan begränsa på olika sätt. Waldorfförskolan knyter till färgen och 

beskriver att väggarnas färger kan begränsa barnens utveckling och det är något som de inte 

skulle göra på deras förskola. Freinetförskolan talar om att en miljö kan begränsa om rummen 

ser för prydliga ut och att detta i sin tur kan förstöra barns kreativitet. Freinetförskolan och 

den Reggio Emilia inspirerade förskolan beskriver att ekonomin sätter gränser för vad som är 

möjligt att åstadkomma i verksamheten. Den Reggio Emilia inspirerade förskolan menar att 

föräldrarna kan vara en tillgång då inte ekonomin finns. Med föräldrarnas hjälp kan miljön 

utformas och förändras till det bättre. 

 

Samtliga pedagoger har visioner om hur deras förskola kan förbättras. Det är tankar och 

synpunkter om att den aktuella och den nuvarande miljön kan förändras genom olika insatser. 

Återkommande i flera av intervjuerna är att ekonomin har en avgörande roll för vad som är 

möjligt när det gäller att skapa en bättre fysisk miljö. 

 

Annas ideala miljö är att ta del av Waldorfs färglära och återkoppla det på väggarna. Hon har 

själv tidigare erfarenhet av denna pedagogiska inriktning och beskriver att väggarna där ger 

ett inre lugn. 
Om jag får tänka helt fritt så skulle jag vilja, jag har själv gått på en Waldorfskola och där är det 

väldigt tillrättalagt fast det är tillrättalagt på ett harmoniskt sätt om jag kan säga så. När det 

gäller Waldorfskolan så handlar det mycket om arkitektur och färglära och sådär. Där har dom 

mer laserade väggar och så och det skulle jag vilja ha här men det godtogs inte från ledningen. 

Men laserade väggar gör att man framhäver bilder på ett härligt sätt, det är en yta som även är 

tålig. Den ger även ett lugn, den är harmonisk. Lugnande tycker jag och det tycker jag inte våra 

väggar är idag riktigt, fast det är nog en personlig sak (Anna  2009-04-16). 

 

Det är väggarna som inger harmoni och ett lugn i lokalerna, det påverkar miljöns intryck. 

Väggarna ska enligt hennes tycke vara laserade för att framhäva barnens bilder. Anna tycker 

att de laserade väggarna är harmoniska och att deras väggar på Freinetförskolan inte är 

harmoniska då de är vita.  
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Bilden visar de väggar som Anna beskriver i sin utsaga. Det är barnens alster som är uppsatta. 

Anna menar dock att bilderna skulle framhävas bättre genom laserade väggar. 

 

 
 

Bilden visar de laserade väggarna från Waldorfförskolan. Väggar som Anna förespråkar. 

 

Flertalet pedagoger har en önskan om lokaler med större ytor, högt i tak och ljusare lokaler. 

Maria uttrycker: 

 
 /.../ Jag skulle vilja ha högt i tak och mer ljus och vinklar (Maria 2009-04-17). 

 

Maria vill ha högt i tak där ljuset kommer in samt ett rum med olika vinklar. Hon anser att 

dessa vinklar skapar olika intryck för barnen där färgtonerna på de laserade väggarna ger en 

rörelse i rummet. Liksom Maria eftersträvar Elin efter en mer öppen miljö som i arkitekturen 

ska vara rund för att på så sätt skapa möten med andra och för att få en bättre översikt om vad 

som händer runt om. 

 
Det skulle vara en större yta, en mer rund förskola som inte är så avlång och uppdelad. Jag 

skulle vilja ha öppna ytor. Sedan är det ju bra med mindre rum också när man arbetar i projekt 

om man inte vill bli störd men då skulle jag hellre vilja ha stora glasdörrar så att man kan se in. 

Sedan skulle jag vilja ha en stor samlingsplats, en rund (Elin 2009-04-08). 

 

Mindre rum i rummen är något som Elin förespråkar och helst av allt skulle hon vilja ha 

glasdörrar så att man kan ta del av varandras arbeten. En öppen, rund miljö som förespråkar 

sociala möten. 

 

Lena som arbetar på samma förskola som Elin tycker att det känns ganska overkligt med ett 

nybygge och tycker att de har det bra som de har det just nu i deras lokaler. Det hon istället 

eftersträvar är att de får större tillgång till pengar, tid och hjälp från någon som kan förbättra 

den fysiska miljön då förskolans personal inte alltid hinner med dessa åtgärder. 
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Vad jag skulle vilja var att det kanske fanns pengar, tid, kanske en vaktmästare i vissa fall så att 

det fanns möjlighet att göra de förändringar som behövs och även snygga till. Det estetiska är 

också viktigt/…/ Fönster och storlekar på rum och höjd i tak men det är ingenting som jag 

drömmer om. Det känns ändå overkligt och omöjligt (Lena 2009-04-09). 

 

Pengar, tid och en vaktmästare skulle enligt Lena öka möjligheterna till en bättre miljö. Hon 

menar också att det estetiska i rummen är viktigt. Alla pedagogerna har framtida visioner om 

hur den fysiska miljön kan förbättras. Majoriteten talar om att det är lokalerna som de vill 

förändra som exempelvis rymd, vinklar, färg och väggar. De vill förändra sina lokaler till en 

mer estetisk tilltalande miljö. Lena på den Reggio Emilia inspirerade förskolan menar dock att 

det fungerar bra som de har det och att de arbetar bra efter de förutsättningar de har.   
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7.0 Diskussion 
Avsnittet kommer att behandla metod, resultat, didaktiska konsekvenser samt ge förslag på 

fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion 
Innan undersökningen kom igång hade vi sänt ut missivbrev till flertalet intressanta förskolor. 

En förskola gav sitt medgivande medan resterande inte svarade. Detta kanske beror på att 

missivbreven skickades ut via mail och alla kanske inte har tid att läsa sin mail regelbundet. 

Nu i efterhand vet vi att de Waldorfförskolor vi kontaktat inte har datorer i sin verksamhet. Vi 

funderar på om det skulle ha underlättat om missivbrevet skickats ut via post då de skulle ha 

fått brevet direkt i handen och inte behövt skriva ut det. Detta gjorde att vi fick lägga ned 

mycket tid på att hitta förskolor som kunde tänka sig att ställa upp. Vi valde istället att 

kontakta förskolor per telefon och till slut fick vi tag på ytterligare två förskolor som var 

intresserade av att ställa upp. 

 

En pedagog valde att inte ställa upp och det tog studien hänsyn till. Istället intervjuades en 

annan pedagog, men detta tror vi inte har påverkat studiens resultat markant då de arbetade på 

samma förskola.  

 

Vi anser att de metoder vi använt för vår datainsamling har varit relevanta för vårt 

undersökningssyfte. Den kvalitativa intervjun har bidragit till att vi har fått ta del av 

pedagogers resonemang kring miljön, den öppna intervjun har gett respondenterna chans att 

själva utveckla sin ståndpunkt. Eftersom vi spelade in intervjuerna fanns möjligheten att 

kritiskt granska våra roller som korrespondenter för att analysera om vi ställde ledande frågor 

och hur vi utformade följdfrågor. En annan aspekt vad gäller inspelningen är att vi kunde 

fokusera oss på respondenten och inte behövde anteckna allt som sades, inspelningen tillför 

därmed att tillförlitligheten ökar. Eftersom vi utförde en pilotintervju fick vi chansen att sålla 

de frågor som kunde missförstås och eventuellt vara ledande. Vår pilotstudie tror vi hjälpte 

oss i våra roller som korrespondenter, det gav oss även träning att vara neutrala under 

intervjun. De frågor som vi valde att avstå ifrån var exempelvis frågor där vi hade förutfattade 

meningar om vad svaren skulle bli. 

 

Vi tänkte verkligen igenom vårt val att använda fotografiet som observationsredskap och kom 

fram till att studiens tillförlitlighet ökade om vi kunde använda bilderna som artefakt till vårt 

minne samt att bilderna skulle stödja pedagogernas resonemang. Vi anser även att bilderna 

ger läsaren en ökad förståelse för varför pedagogerna resonerar som de gör. 

 

Under ett intervjutillfälle stötte vi på ett etiskt dilemma där respondenten inte ville bli 

inspelad och med tanke på de etiska reglerna som vi måste följa fick vi respektera detta val. 

Vi valde att en av oss höll i intervjun och den andra antecknade allt som sades och efter 

intervjutillfället sammanfattades intervjun. Eftersom vi båda närvarade vid detta tillfälle 

underlättade det för oss eftersom en av oss kunde koncentrera sig på att skriva och den andra 

kunde ställa frågorna. Respondenten var villig att låta oss återkomma vid eventuella 

oklarheter.  

 

Vi har lagt ned mycket tid på att finna relevant litteratur som stödjer vår undersökning. När 

det gäller internationell forskning upplever vi att det inte finns så mycket forskning kring den 

fysiska inomhusmiljön på förskolan. Mycket av den forskning vi hittade inriktade sig på miljö 
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och genus, utomhusmiljö och skolans miljö. Detta gör att vår studie känns nödvändig 

eftersom de undersökningar som finns har olika inriktningar. 

 

Vi upplever vår arbetsinsats som positiv, vi känner att våra tankar och föreställningar kring 

miljöns betydelse utvecklats under studien genom diskussion med varandra och vår 

handledare. Vi känner att vi i vår kommande yrkesroll kommer ha stor användning av 

studiens innehåll och vi hoppas att verksamma pedagoger i förskolans värld reflekterar vidare 

kring sin miljö. Arbetsfördelningen och ansvaret har under studien varit lika fördelat, dock har 

vi haft olika ansvarsområden, Elisabeth gjorde en grundlig sökning på forskning kring den 

fysiska miljön och Christina studerade styrdokumenten. Vi delgav varandra våra nya 

kunskaper och diskuterade vad vi kommit fram till för att ingen av oss skulle gå miste om 

något viktigt. När det gäller intervjuerna fördelades även dessa för att vi båda skulle få 

chansen att vara korrespondent. Elisabeth höll i intervjuerna på den Reggio Emilia 

inspirerande förskolan, Christina på Freinetförskolan och på Waldorf genomförde vi intervjun 

tillsammans. När vi inte höll i intervjun observerade vi varandra och hur vi fungerade i rollen 

som korrespondent 

7.2 Resultatdiskussion 
Enligt Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö98) ska miljön vara 

öppen, innehållsrik, kreativ och verksamheten ska ge barnen trygghet. Det beskrivs inte vidare 

vad en öppen och innehållsrik miljö är, hur den ska se ut och vad den ska innehålla. Läroplan 

för förskolan kan alltså tolkas på olika sätt och därför ligger makten hos förskolans personal. 

Förs en diskussion i verksamheten kring vad en öppen miljö betyder? För vem är miljön 

innehållsrik och vem avgör om miljön är kreativ eller inte? För oss är det inte viktigt vem 

eller vilka som har kommit fram till vad utan det viktiga i detta sammanhang är att fläta 

samman olika pedagogers reflektioner för att försöka få en gemensam miljö, en miljö för alla 

och en respekt för barns olika intressen och behov samt för att få fördjupad kunskap i olika 

sätt att diskutera kring miljöns betydelse. 

7.2.1 Miljöns olika utgångspunkter 
I våra intervjuer har alla pedagoger beskrivit miljön som en viktig del i verksamheten och att 

miljön ska vara till för barnen. I pedagogernas utsagor har utgångslägena varit en miljö som 

ska bidra till trygghet, ansvarstagande och som ska bygga på ett demokratiskt förhållningssätt.  

En trygg miljö på förskolan får barnen att känna sig tillfreds och om barnen har en trygg bas 

att utgå ifrån kan de ta sats för att pröva nya utmaningar. Basen behövs för att barnen ska 

våga. Björklids (2005) forskning visar att barn som vistas i en otrygg miljö inte aktiverar sig 

och leker. Då en miljö är av otrygg karaktär beskrivs den som begränsad.  

 

Nordin-Hultman (2004) beskriver och diskuterar en hemdiskurs och beskriver denna som en 

traditionell förskolemiljö som liknar hemmets. Denna miljö inspireras av trygghet och omsorg 

och utåt syns gardiner och krukväxter i fönstren. Kritik mot denna miljö, menar Nordin-

Hultman, är att denna miljö kan vara för fast och begränsad.  Vi menar att det kan vara farligt 

att döma en miljö enbart utefter om de har växter och gardiner, detta betyder ju inte att alla 

förskolor med dessa dekorationer är begränsade. Den andra utgångspunkten vi funnit i vår 

studie är ansvarstagandet. Detta ger barnen en chans att själva vara kompetenta och ta eget 

ansvar för den gemensamma miljön på förskolan. En pedagog beskrev att miljön ska ligga 

barnen nära och att de får ta eget ansvar. Att barnen ska klara av att vara självständiga som 

Björklid (2005) beskriver i sin forskning och att de slipper be om hjälp är en god miljö. Att 

slippa fråga om assistans och att materialet finns tillgängligt innebär att vi litar på att barnen 

kan ta eget ansvar och litar på deras kompetenser. Att lita på att barnen kan ta eget ansvar är 

nära förknippat med den tredje utgångspunkten, ett demokratiskt förhållningssätt. Detta 
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betyder att vi låter barnen vara delaktiga i miljöns utformning och lyssnar till deras intressen, 

idéer och önskningar. Detta menar Vygotskij är viktigt och menar att barn och vuxna 

tillsammans ska bygga upp sin miljö så att också barnen får vara delaktiga och känna att de 

kan vara med och påverka (Strandberg 2006). En gemensam miljö bör alltså vara en trygg 

miljö som utgår från ett demokratiskt förhållningssätt där barnen får känna att de får ta ett 

eget ansvar. 

7.2.3 Lärares föreställningar 
Alla talar om miljöer för barnen men vårt resultat visar att rummen ser väldigt olika ut. På 

Waldorf vill man skapa en hemlik miljö för att barnen ska känna trygghet. Känslan av 

hemmet får man genom möbleringen som återspeglar ett hem och där inredningen är vacker 

och består av växter, dukar och gardiner vilket ger ett intryck av hemtrevnad. Nordin-Hultman 

(2004) beskriver att en förskola av hemlik karaktär fokuserar på trygghet, samvaro och 

omsorg och detta har lett till kritik att miljön blir för strikt och begränsad. Vi menar att många 

barn som av olika skäl behöver struktur i sin vardag kan må väldigt bra av en hemlik miljö 

som är förutsägbar. De behöver inte känna oro över vad som kommer att ske i de olika 

rummen eftersom var sak har sin plats. Campner och Persson (2000) riktar kritik mot denna 

typ av miljö då de menar att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och att en hemlik 

förskola då inte kan stimulera barns kreativitet och locka till barns lärandeprocesser. Freinet- 

och den Reggio Emilia inspirerade förskolan talar båda om läroprocesser där barnen ska 

kunna vara självständiga, kreativa och ta eget ansvar i sin miljö. I resultatet (s. 20-21) visar vi 

två bilder, den ena bilden visar en hemlik miljö och den andra bilden visar, som de uttrycker 

det, en kreativ verkstad. Fungerar en rörlig och dynamisk miljö för alla barn? Och vad händer 

med de barn som behöver en fast och statisk miljö? Är det så att Waldorfs miljö är alltför 

tillrättalagd och att den inte ger utrymme för barnens delaktighet? 

7.2.4 Rum för lärande 
För att kunna skapa rum där barn får chans att utvecklas och lära sig krävs det att miljön 

tillåter eller stödjer dem till detta.  Miljön ska tillåta barnen att vara självständiga och de ska 

inte behöva be om hjälp. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att de yngre 

barnen använder alla sina sinnen när de utforskar sin omvärld, de använder hela kroppen för 

att upptäcka. Miljön bör därför vara tillåtande så att den blir meningsfull för dem eftersom då 

barn samspelar med miljön får de en ökad förståelse för sin omvärld. Miljön blir ett 

komplement till det pedagogiska arbetet. Samtliga pedagoger pratar om att miljön kan hämma 

barnen i deras utveckling och lärande. Lärare har en viktig roll i att dokumentera barn i miljön 

de vistas i. Enligt Vygotskij måste lärare tänka på vissa aspekter när de skapar rum för lärande 

och man måste utgå från de förutsättningar som finns. Frågor vi bör ställa oss är vilka 

interaktioner som är möjliga, vilka aktiviteter som ska ingå, vilket material som erbjuds, vad 

rummet förväntar sig av barnet och på vilket sätt rummet kan bli föränderligt (Strandberg 

2006). Kennedy (1999) talar om att miljön ska locka barnen till utforskande. Materialet ska 

vara där barnen kan nå det och kunna användas efter behov. Det handlar om att barnen när de 

får inspiration ska kunna skapa på eget bevåg, de ska inte behöva be någon vuxen att fylla på 

färgburken eller plocka ner något material till dem. Att klara sig själva och inte behöva be om 

hjälp innebär att barnen själva ska kunna förse sig med material.  

 

Ritter (1997) skriver att barn upplever allt med hela sin kropp och själ; miljön påverkar 

barnens stämningar och känslor, miljön påverkar alltså barnens inre rum. På vilket sätt kan 

lärare se att miljön hämmar barnen? Som lärare kan man komma miljön närmare genom att 

undersöka hur barnen ser och möter miljön. Wallin (2003) menar att lärare ska gå ned på 

barnens höjd och iaktta hur barnen ser rummet, då kan man reflektera kring vilka signaler 

man tror att rummet sänder barnet. Lärare måste känna in rummet så som barnen ser och 



34 

 

känner det, utifrån ett barnperspektiv. Som lärare kan man självklart se rummets utformning 

genom denna metod men kan vi förstå hur barnen känner genom att göra detta? Kan vuxna 

sätta sig in i hur miljön påverkar barnens inre rum? Wallin (2003) ifrågasätter vem som har 

makten att styra miljön, vi vuxna eller barnen. Hur syns det att en miljö är utformad efter 

barnens makt? Bjervås (2003) skriver att miljön har betydelse på det sättet att den sänder 

signaler till barnen hur pass kompetenta de får lov att vara och vilka möjligheter den erbjuder 

barnen att utveckla nya kompetenser. Den inre miljön signalerar vilken tilltro vi har till barnet 

och dess kompetens. Waldorf menar att deras miljö är fast och att saker i leken får flyttas runt 

för att sedan komma åter till sin plats. De grundar sina ställningstaganden på att detta skapar 

trygghet för barnen. Vi ställer oss frågan om man får ett otryggt förhållningssätt genom att 

göra barnen mer delaktiga i utformandet av miljön, om det i sin tur medför att barnen blir 

otrygga?  

7.2.5 Rummets innehåll 
Waldorf vill ha enklare leksaker i sin aktivitet för att stimulera barnens fantasi. Samtliga 

leksaker är gjorda av naturmaterial där mycket inslag av trä, garn och tyger förekommer. I 

likhet med detta menar den Reggio Emilia inspirerade förskolan att de vill få in naturmaterial 

i verksamheten men återvinner ”skräpmaterial” desto mer, material som är gratis. De anser att 

materialet inte ska vara färdigkonstruerat eftersom detta kan hämma barnens skapande. Även 

Freinetförskolan belyser vikten av att ta in naturen i verksamheten och arbetar mycket med 

naturmaterial men de vill också ha in färdigt material, vilket de menar förgyller barnens 

vardag. Samtliga förskolor har sitt material tillgängligt så att barnen själva kan nå det de 

behöver och använda det då de känner för det. Detta anser vi är viktigt för att barnen ska bli 

självständiga och kunna ta eget ansvar under sin vardag på förskolan. En miljö som är 

tillgänglig signalerar att barnen är kompetenta och stora nog att ta egna beslut. Reggio har 

tagit steget längre vad gäller barns självständighet, där alla bord och stolar är på barnens nivå. 

Björklid (2005) skriver i sin forskning att en miljö för barnen ska se till att barnen klarar sig 

självständigt utan att behöva be om hjälp. Då bord och stolar är i barnens höjd kan de lättare 

klara sig själva och behöver inte be lärarna om hjälp. Även Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) anser att om en  miljö utformas efter barnen leder detta till att de får lättare 

att erövra världen. Har barnen på den Reggio Emilia inspirerade förskolan lättare att erövra 

världen än barnen på Waldorfförskolan där de har höga bord och stolar? Eller får barnen där 

motoriska utmaningar i sin vardag? 

7.2.6 Framtidens förskola 
Samtliga förskolor som vi var ute och besökte hade inga nyare lokaler. Freinetförkolan låg i 

äldre kontorslokaler (figur 1), Waldorfförskolan låg i ett lägenhetsområde (figur 2) och den 

Reggio Emilia inspirerade förskolan låg i en traditionell förskolebyggnad formad som ett L 

(figur 3). Det som är intressant är att det går att skapa en miljö utifrån de förutsättningar man 

har och det behöver inte begränsas av att man inte har den ideala lokalen. Flertalet pedagoger 

i våra intervjuer beskriver den ekonomiska situationen som något som begränsar miljön 

eftersom de har svårt att få igenom idéer då det saknas pengar. Några pedagoger berättar att 

de har en nära kontakt med barnens föräldrar och att de med deras hjälp och tid kan utforma 

miljön då pengar oftast fattas.  Detta anser vi är ett bra initiativ och ser detta som ett exempel 

på att föräldrarna blir delaktiga i förskolans verksamhet, en  delaktighet som även har stöd i 

Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö98). Ett annat sätt är som 

Lenz Taguchi (2005) talar om, att använda miljön som den tredje pedagogen. Vi kan genom 

den pedagogiska dokumentationen göra vår miljö synlig, både den synliga och den osynliga. 

Den synliga miljön innebär vilken möblering och vilket material vi erbjuder och den osynliga 

miljön handlar om vilket förhållningssätt vi har till miljön. Vi tror att det är först när vi 

pedagoger synliggör miljön utefter barnens perspektiv som vi kan se möjligheterna. Ställ dig 
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på knä och ifrågasätt vad barnen ser när de blickar ut över rummet. Är detta en trygg miljö? 

Får jag chans till att ta eget ansvar? Finns det rum i rummen där många barn kan vistas efter 

olika behov? Det är då vi kan synliggöra om miljön erbjuder trygghet, ansvar och ett 

demokratiskt förhållningssätt.  

7.2.7 Slutord 
Vi vuxna har makten i förskolan då vi formar miljön. Makten finns då inpräntat i miljöns 

väggar om hur vi ser på barnet och vad vi anser att rummet ska vara till för. En osynlig makt 

som varje dag påminner barnen om vilka de är, hur vi ser på dem, vad vi förväntar oss av dem 

och vad vi väntar oss för aktiviteter. Det är därför viktigt att vi ser över diskurserna om barn 

så att vi efter resultatet av detta ser över vår miljö så att den passar in med vår barnsyn. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Skolverket (2009) skriver i ett pressmeddelande att barngrupperna ökat och enligt Björklids 

(2005) forskning har många förskolor för små lokaler eftersom dessa byggdes då 

barngrupperna var mindre än de grupper som finns i dagens verksamheter och detta i sin tur 

gör att miljön begränsar möjligheterna för hur den pedagogiska verksamheten kan utformas.  

Det är alltså lägligt att börja föra en öppen debatt om miljöns betydelse då vi står inför stora 

barngrupper i mindre lokaler. Hur kan vi skapa en miljö efter de förutsättningar vi har så att 

det inte begränsar barnens viktiga vardag? 

 

Enligt Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö98) ska man se till varje 

barns behov. Hur kan man skapa miljöer där alla barn får chansen att utveckla sig på det sättet 

de vill när trenden finns att barngrupperna ökar? Hur långt är man beredd att tänja på 

gränserna för att hålla sig inom sin filosofi/pedagogik? Vi anser att det kan vara bra att plocka 

delar från olika pedagogiska inriktningar för att skapa miljöer för alla barn. När en miljö 

bjuder på olikheter kan alla barn få sina behov tillgodosedda, om vi enbart fokuserar på en del 

drar vi slutsatsen till att vissa barn blir förbisedda och faller utanför ramen kring hur ett barn 

ska vara. Om en miljö är allt för kreativ kan barn som har behov av ordning och reda lätt 

tappa fokus och uppfatta förskolans miljö som otrygg. Å andra sidan kan en för strukturerad 

miljö hämma barns kreativitet, samarbets- och problemlösningsförmåga. Lärare bör hitta en 

bra balansgång och vi anser att ett sätt att göra detta är att skapa rum i rummen, vilket innebär 

att man erbjuder mångfald av aktiviteter. Rum där barn själva kan ta ansvar och där miljön 

ska vara tillgänglig samtidigt som var sak har sin plats. En miljö ska innehålla struktur, 

rörlighet, verkstad, trygghet, autentiska möjligheter, varma färger, delaktighet, ansvarstagande 

och inflytande. Dessa komponenter menar vi skapar framtidens förskola och vi anser att det är 

viktigt att lyfta fram miljön som den tredje pedagogen oavsett vilken pedagogisk inriktning vi 

arbetar utefter.  

 

Vilka föreställningar lärare har i förskolan speglar av sig på miljön och denna sänder i sin tur 

signaler till barnen, vi måste diskutera vad vi vill att vår miljö ska förmedla. Den barnsyn vi 

har ska synas i miljön. Vill vi att barn ska tillåtas vara kompetenta och självständiga ska 

miljön fungera som ett stöd för barnen, detta är något som även Vygotskij förespråkar 

(Strandberg 2006). Som lärare har vi alltså en enorm makt att påverka barns lärande och 

utveckling, vi anser att det är viktigt att ständigt belysa och reflektera kring miljöns betydelse 

och hoppas att vår studie bidrar till detta och att debatten förs vidare.  

7.4 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning som vi finner intressant skulle vara att på ett ännu djupare plan observera 

hur barn interagerar med miljön och koppla detta till pedagogernas utsagor. Det skulle också 

vara intressant att forska kring hur den inre miljön påverkas av den yttre miljön. Med detta 
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menar vi att studera hur den fysiska miljön kan påverka ens inre välbefinnande och hur detta 

påverkar barnen. 
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8.0 Övrigt 

8.1 Tack 
Vi vill tacka alla pedagoger som tagit emot oss i sina förskolor, visat sin verksamhet och givit 

oss intressanta och viktiga reflektioner kring deras miljö. Utan er skulle vår studie inte varit 

möjlig att genomföra. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till vår handledare, Agneta 

Thörner, för att hon hela tiden varit tillgänglig som vårt bollplank då hon utmanat våra tankar 

och föreställningar. Till sist vill vi tacka den person som lagt ned tid till att granska vår studie 

och gett oss betydelsefulla synpunkter. 
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      Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande från Högskolan i Borås. Vi är nu inne på vår sista termin och det är 

dags för vårt examensarbete. Vårt syfte med vår undersökning är att studera den fysiska 

miljön och bakomliggande tankar kring dess betydelse. Vår tanke är att ta del av olika 

pedagogiska inriktningar och därför finner vi just er förskola mycket intressant. 

 

Vi söker nu pedagoger som kan tänka sig att medverka i vår undersökning genom en intervju 

som kommer att ligga till grund för vårt arbete.  

 

Vi planerar att göra miljöobservationer genom fotografering där rummen är i fokus. På 

bilderna kommer det inte att förekomma några barn. Vi är medvetna om den sekretess som 

råder och gör därför vårt bästa för att avidentifiera eventuella kännetecken. Några av dessa 

fotografier avser vi att publicera i examensarbetet för att konkretisera den miljö vi har tagit 

del av på er förskola. För att vi ska få lov att använda oss av kameran som verktyg samt 

publicera bilderna behöver vi föreståndarens godkännande samt underskrift.  

 

För att få genomföra en undersökning måste man ta del av den etik och de regler som finns. 

Dessa krav behandlar vi med en stor respekt för ert välbefinnande. 

 
 

Vi hoppas på er delaktighet så att vårt arbete blir möjligt att genomföra. Vi är tacksamma om 

ni kan meddela ert svar snarast möjligt. 

 

Vid frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till oss. 

 

Vänliga hälsningar Elisabeth och Christina. 

 

Elisabeth Johansson Mob: xxxx-xxxxxx 

S060103@utb.hb.se 

Christina Emilsson Mob:  xxxx-xxxxxx 

S060279@utb.hb.se 

 

Underskrift vid rektorns godkännande:  

 

 

____________________________________________ 

Vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller fyra huvudkrav som vi måste följa. Det första 

kravet som de tar upp är informationskravet, detta innebär att vi som forskare måste 

delge de som kommer att ingå i studien vårt syfte med undersökningen. Det andra 

kravet som tas upp är samtyckeskravet, de som deltar i undersökningen får avböja till 

att medverka och kan även under studiens gång avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och är ett krav på oss där vi måste delge 

information till deltagarna om hur den insamlade datainformationen kommer att 

behandlas. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att vi endast får 

använda information om de deltagande i vår undersökning 

https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.ZH_9Ztg.EC.BEw.CyFamSQ.FJ.E+S060103@utb.hb.se
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.ZH_9Ztg.EC.BEw.CyFamSQ.FJ.E+S060279@utb.hb.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

- Hur länge har du varit anställd här? 

- Vad har du för utbildning? 

- Vilket år var du färdigutbildad? 

 

- Hur resonerar du kring den fysiska miljön på förskolan? 

- Kan du beskriva den miljö som ni verkställt på er förskola? 

- På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskilt barns lärande och behov? 

- På vilket sätt kan miljön sätta gränser och hämma barnen? 

- På vilket sätt kan miljön främja barnens lärande? 

- Hur tänker du kring materialet och vilken betydelse det har? 

- Hur kommer det sig att ni möblerat som ni gjort? 

- Har ni stora möjligeter att kunna påverka miljön? 

- Hur skulle er ideala miljö se ut? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


