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BAKGRUND: 
 
I bakgrunden beskrivs tidigare forskning kring förskolans miljöer. Hur den svenska försko-
lans miljöer sett ut och ser ut idag. Jag beskriver också Reggio Emilia filosofins uppkomst 
samt dess tankar om förskolans miljöer. 
 
SYFTE: 
 
Syftet för undersökningen är att ta reda på och redovisa hur miljön på hur en förskola inspi-
rerad av Reggio Emilia och en förskola utan inriktning ser ut, samt hur pedagogerna på des-
sa två förskolor ser på betydelsen av den fysiska innemiljön för barns utveckling och läran-
de. 
 
METOD: 
 
Metoden består av att en övergripande self-report fråga lämnats ut till 12 pedagoger i två 
olika praktiker, en förskola med Reggio Emilia inriktning och en förskola utan speciell in-
riktning. Datainsamlingen har analyserats enligt en kvalitativ ansats och kompletterats med 
observationer av de fysiska miljöerna (gjorda löpande under fem veckors tid). 
 
RESULTAT: 
 
Resultatet har visat pedagogernas tankesätt kring sin förskolas fysiska innemiljöer. Det visar 
vidare likheter och skillnader mellan de två praktikernas innemiljöer och likheter och skill-
nader i pedagogernas tankesätt.  
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INLEDNING 
 
Debatter om förskolan talar ofta om det lilla barnet som behöver skyddas,  Loris Malaguzzi 
(1921-94) grundare till Reggio Emilia filosofin (härefter kallad Reggio) talar om det stora,  
rika barnet, barnet som KAN. (Wallin, 1986). Frågan som ställs i denna uppsats är hur peda-
gogerna utformar miljöer som uppmuntrar det kunskapstörstande barnet att fortsätta forska? 
 
Att förskolans miljöer påverkar hur barnen agerar i olika situationer samt i samspelet med 
varandra och med pedagogerna har flera forskare slagit fast. Nordin-Hultman (2004) anser 
att vi i Sverige inte utvecklat vårt kunnande kring hur barn påverkas av förskolans miljöer. I 
Reggio Emilia har man under många år arbetat med miljön som en stor del av sin förskole-
verksamhet de har även bedrivit forskning inom sin verksamhet för att fortsätta utvecklas. 
(Rinaldi, 2006). Arbetet kommer att undersöka hur Reggios filosofi tar sitt uttryck i en 
svensk Reggio inspirerad förskolas innemiljöer och jämföra detta med hur pedagogerna i en 
annan svensk förskola utan Reggio filosofi (härmed kallas vanlig förskola) ser på hur miljön 
påverkar barnen.  
 
I Sverige har vi en lång och rik förskoletradition. Enligt Åberg och Lenz Tagushi (2005) har 
de svenska förskolorna ofta haft en hemlik miljö. Det är därför  intressant att undersöka om 
pedagogerna på de vanliga svenska förskolorna resonerar kring miljön på samma sätt som de 
med Reggio inriktning. 
 
SYFTE 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på och redovisa hur miljön på hur en förskola in-
spirerad av Reggio Emilia och en vanlig förskola ser ut, samt hur pedagogerna på dessa två 
förskolor ser på betydelsen av den fysiska innemiljön för barns utveckling och lärande. 
 

Frågeställningar: 

Hur ser förskolans fysiska innemiljöer ut? 
 
Hur tänker pedagogerna när de utformar sina miljöer? 
 
På vilket sätt anser pedagogerna att miljön har betydelse för barnen? 
 
På vilket sätt skiljer sig de olika förskolornas miljöer sig åt? 
 

Förförståelse och avgränsningar 

Utifrån tidigare erfarenheter (via 5 veckors VFU på Reggio förskola samt flera studiebesök) 
vet jag att flera svenska förskolor inspirerad av Reggio verksamhet har fokuserat på att ord-
na så att det finns ”rum i rummet”. På olika sätt har man skärmat av så att ett stort rum är 
indelat i flera olika vrår, var och en med sitt eget tema. Det kan vara en vrå med kuddar och 
böcker, en med dockor och en med djurleksaker. 
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Jag vill studera om det är något man gör även på denna Reggio inspirerade förskola och på 
den så kallade vanliga förskolan, den utan speciell inriktning.  
 
Jag är intresserad av vad pedagogerna väljer att trycka på – vad ser de som mest viktigt att 
fokusera på i skapandet och upplägget av innemiljön. Jag kommer via observationer att be-
skriva hur miljöerna på dessa förskolor ser ut, hur arbetslagen valt att inreda dessa miljöer 
med hänsyn till t ex färg och form, tillgänglighet till material och leksaker. I denna uppsats 
har jag valt bort att forska om dokumentationen (trots att jag vet att det är en stor del i 
många förskolors innemiljö i Reggio Emilia) pga. av att arbetet helt enkelt skulle bli för 
stort. 
 
Wallin (2003) skriver att miljön skall inspirera och locka till fantasifull lek med material 
som kan bli tusen och en olika saker istället för leksaker som har ett bestämt syfte som bara 
leder till en lek och därmed stoppar kreativiteten. Min erfarenhet av svenska förskolor (via 
ett års arbete som vikarie) säger att det finns mycket leksaker som har detta bestämda syfte, 
det återstår att se om det är så även på dessa förskolor.  

Begrepp 

Pedagoger  
De personer som arbetar med barnen dagligen på avdelningen, både barnskötare, förskollä-
rare och lärare. 
 
Miljöer  
De fysiska innemiljöerna, är i stort sett allt som omger barnen i fråga om arkitektur, inred-
ning, vilka material som finns tillgängliga, ”färdiga leksaker” med ett bestämt syfte eller 
återvinnings material. Färger/former samt i vilken höjd speglar och liknande sitter.  

 
BAKGRUND 
Detta avsnitt kommer att behandla forskare och pedagogers syn på hur barn påverkas av 
förskolans fysiska innemiljöer i Sverige och i andra länder. Dessutom får läsaren en inblick i 
hur förskolans miljöer förändrats med åren och vad förskolans läroplan skriver om hur mil-
jöerna bör se ut nu. 
 

Den fysiska miljöns betydelse för barn 

Alla påverkas vi av vår uppväxt och de miljöer vi vuxit upp i men hur? Björklid (2005) skri-
ver (i sin kunskapsöversikt kring lärande och fysisk miljö) i sin slutsats, att det finns ett 
samband mellan barns utveckling och den fysiska miljön. I detta arbete har frågan ställts hur 
barn påverkas av just förskolans miljöer och vad det är i miljöerna som påverkar utveckling-
en. Björklid (2005) uttrycker att det är viktigt för barnen att ha tillgång till mycket ”löst ma-
terial” som de kan bygga, ändra och konstruera en egen miljö med. Detta kan t ex vara stolar 
kuddar, samt utomhus bräder, stenar och pinnar.   

Många har säkert upplevt att när vi kommer in i ett rum känner vi hur vi bör bete oss där, till 
exempel kyrkan som har en stram atmosfär som berättar för oss att här bör vi ta det lugnt 
och känna efter vad som förväntas av oss. Skolverket (1998a) skriver att den pedagogiska 
miljön signalerar vad vi vill ska ske där, genom att förändra miljön förändrar vi också för-
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väntningarna på dess möjligheter. Om pedagogerna vill att barnen ska få en känsla av att här 
är allt tillåtet bör de alltså  möblera efter den känslan och fundera på vad som påverkar bar-
nen att känna att allt utforskande är tillåtet.   

Nordin-Hultman (2004) kommer fram till (i en studie kring hur förskolans och skolans mil-
jöer påverkar barns identitet och vår syn på barnen) att beroende på vilka material som finns 
tillgängliga och  vilka aktiviteter som uppmuntras via miljöerna så upplever pedagogerna 
barnen på olika sätt, antingen som initiativrika eller som störiga. Det leder lärarna till att 
uppleva samma barn mycket olika i olika miljöer. Även Davidsson (2009), i en översikt om 
hur barn ser på förskolan och skolans rum, slår fast att den fysiska miljön tillsammans med 
hur barn bemöts av pedagoger påverkar hur de lär sig och hur de beter sig. Hon menar att 
rummen på förskola och skola är fulla av kulturella och sociala regler för vad barn bör göra 
och hur de ska agera. 

Förskolans miljöer påverkar barn på olika sätt, Björklid (2005) anser vidare att den fysiska 
miljön i en förlängning kan hämma barnets utveckling såväl fysiskt som kognitivt och soci-
alt genom att den är otillgänglig och otrygg vilket leder till att barnen inte leker eller utfors-
kar under sin tid på förskolan. Detta visar att det är väl värt att undersöka hur pedagogerna i 
denna undersöknings förskolor tror att barnen påverkas av miljöerna, det är de som skapar 
miljöerna som i sin tur påverkar barnen. Hon skriver vidare att: ”Barn utvecklas socialt, 
känslomässigt och motoriskt genom leken” (s 169). Även Reggio Children (1998) kommer 
fram till att en understimulerande miljö gör barn mindre mottagliga för kunskap och i för-
längningen inte lika intresserade av att utforska sin omvärld (i ett metaprojekt kring miljöer 
för små barn). 
 
Barn påverkas även rent fysiskt av förskolans miljöer anser Petersson (2004) i en studie om 
barn och byggd miljö, hon redovisar att många förskolor har en för hög ljudnivå, ofta så hög 
att det inverkar menligt på barnens hälsa och hörsel.  
 
Utemiljön är olik innemiljön och ofta har vi som pedagoger olika regler och tankar om hur 
vi anordnar de olika miljöerna. Stephenson (2002, s 37) i en jämförelse mellan förskolans 
inom och utomhusmiljö och relationen däremellan, kommer fram till att  förskolans inom-
husmiljö är mer stängd än utomhusmiljön där barnen kan leka mer fritt med mindre regler 
och mer variation av miljön. Detta påverkar barnen enligt Stephenson (2002) på det sättet att 
de behöver bara pedagogen korta stunder och klarar sig sedan mestadels själva. 
 
Olika miljöer tilltalar flickar och pojkar enligt Löfdahl (i Petersson, 2008, s 62) i t ex dock-
vrån har flickorna övertaget i leken pga. familjekaraktären i leken men i  kuddvrån är det 
pojkarna som styr leken som ofta kräver stora starka roller. 
 

Den svenska förskolans innemiljöer 

Den svenska förskolans innemiljöer har förändrats genom åren, från det trygga hemmet 
utanför hemmet, till den pedagogiska verksamhet som Lpfö 98  kräver av förskolan idag. 
Men är Läroplanens vision om förskolans miljöer verklighet i dagens förskola? 
 
DÅ – 50 talet och framåt 
Många har tillbringat sina första år på förskolan och inte direkt reflekterat över hur miljöer-
na som de vistades i såg ut, om de var lika det som de hade hemma eller inte.   
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Likt hemmet 
Kennedy (1999) skriver att den svenska förskolans miljöer under en tid varit uppbyggda som 
ett hem med gardiner, soffor och annat hemlikt – detta signalerade trygghet och omvårdnad. 
Även Åberg och Lenz Tagushi (2005) skriver om liknande miljöer, de anser att det är svårt 
att visa upp barnens förmågor när förskolan till det yttre och inre ser ut som ett hem, det 
finns inte plats för kreativitet i en sådan miljö.  
 
Skolverket (1998a) skriver att traditionerna i förskolan bjuder att den skall se ut som ett hem 
och att detta också gör att vi förväntar oss att där skall ske samma aktiviteter som sker i ett 
hem. Att förskolan sett ut som den gjort anser Nordin-Hultman (2004) beror på att man fo-
kuserat på att barnen skulle känna sig trygga, detta kom sig till stor del av att många var 
emot att någon annan än familjen skulle ta hand om barnen - man kände sig tvungen att be-
visa att detta också var som ett hem. 
 
Barnstugeutredningen och dess verkstadspedagogik 
Enligt Nordin-Hultman (2004) och Johansson (1994) var 1968 års barnstugeutredning och 
dess huvudbetänkande ”förskolan” (SOU 1972:26 och 27) ett stort steg bort från hemmamil-
jöns förskolor och ett steg närmre en förskola som baserades på dialog mellan barn och vux-
en samt en miljö som Nordin-Hultman (2004) refererar till som verkstadspedagogisk. För-
skolan förordade ett stort rum indelat i flera olika vrår som ger möjlighet till olika tempon 
och intressen såsom, vila, experiment och lek. Författaren skriver även att den här pedagogi-
ken i viss mån stoppades av pedagogerna som hela tiden arbetat med omsorg och nu inte 
visste hur de skulle hantera den nya miljön och inte heller fått tillräckliga direktiv om den 
nya pedagogiken. 
 
Pedagogiskt program för förskolan 
1987 Kom ”pedagogiskt program för förskolan” (formulerat av socialstyrelsen) Johansson 
(1994) och Nordin-Hultman (2004) har båda uttryckt att denna skrift tog förskolan ett snäpp 
tillbaka i utvecklingen och frångick verkstadspedagogiken, stället för att ha ett stort rum 
indelat i vrår med möjligheten att blanda material kom nu direktiv om att ha många separata 
små rum där vått och torrt material skulle hållas skiljda från varandra. 
 
I allmänna råd från socialstyrelsen: Lokaler & Miljö i förskola och fritidshem (1989, s 40) 
beskrivs en förskola behöva innehålla fem rum per avdelning och gemensam yta för ca 30-
50 barn som baserad på tre avdelningar. De allmänna råden uttrycker också en önskan över 
att de våta och torra utrymmena samt lugna och aktiva ska skiljas från varandra.  
Råden skriver att fönster, speglar, vissa möbler och handfat bör finnas i barnhöjd, i kök kan 
däremot barnen stå på utdragbara pallar för att nå upp till diskbänk och matborden bör vara i 
vuxenhöjd.   
 
NU- Från 1990   
Att förskolan utvecklats sedan 1998 då den nya läroplanen kom tror jag att alla hoppas och 
tror men de undersökningar som gjorts under 1990- och 2000-talet ser inte detta som helt 
självklart. Nordin-Hultman (2004) anser att det finns en stark förförståelse för hur en svensk 
förskola skall se ut och vara inredd, detta innebär att pedagogerna i sin tur inte alltid har så 
noga funderat på hur miljön skall se ut utan bara följer traditionen. Den nationella utvärde-
ringen av förskolan (Skolverket, 2004, s 77) som genomfördes efter läroplanens inträde, 
undersökte 33 svenska förskolor och kom fram till att i två tredjedelar av förskolorna hade 
pedagogerna försökt att ändra miljöerna sedan läroplanen trädde i kraft. Dock hade en tred-
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jedel av förskolorna hade fortfarande en hemlik miljö. Under den här undersökningens gång 
kommer pedagogernas tankar i verksamheterna att komma fram och det blir förhoppningsvis 
klart om de undersökta förskolornas pedagoger reflekterat över sin miljö såsom på många av 
förskolorna i skolverkets undersökning. 
 
Tillgänglighet till olika material 
Nordin-Hultman (2004) skriver även  i sin jämförande studie mellan Sveriges förskolor och 
Englands förskolor och skolor att de svenska miljöerna är relativt torftiga - de innehåller lite 
material för skapande och ”fria” aktiviteter och om dessa finns så är de inte direkt tillgängli-
ga för barnen utan finns i stängda skåp. Markström (2007) skriver i en studie kring hur för-
skolan som institution ser ut och påverkar de som vistas där, att på de två förskolor hon un-
dersökt var det mesta materialet tillgängligt för barnen i öppna bokhyllor. Tillgängligheten  
för barnen  är värd att undersökas och kan i den här undersökningen beskrivas via rumsob-
servationer. Nordin-Hultman (2004) skriver vidare att mycket av den svenska förskolemiljön 
består av leksaker och material med en färdig tanke om hur den skall användas och det finns 
liten möjlighet till experimenterande och undersökande. Om pedagogerna i undersökningens 
båda verksamheterna reflekterat över hur de själva valt att uppmuntra forskande och gett 
möjlighet för barnen att experimentera är vidare värt att undersöka. 
 
Möjlighet att vara kreativ 
Haara, Parfa & Tieva (2006) kommer fram till (i en uppsats om förskolans inomhusmiljöer 
och dess påverkan på barns lärande) att skillnaden mellan den traditionella förskolan och 
den Reggio inspirerade förskolan är att den traditionella förskolan strävar mer efter att vara 
så hemlik som möjligt när istället den Reggio inspirerade förskolans miljöer skall tillåta en 
kreativitet som inte är möjlig i hemmet. Bergström (i Petersson, 2004, s 121) skriver att i 
förskolan har det inte tillkommit särskilt mycket om den fysiska inomhusmiljön sedan 
barnstugeutredningen från 1970-talet. Det som finns för pedagoger att följa är numera Lpfö 
98 som är förskolans läroplan, vad den har att säga om den fysiska innemiljön framkommer 
i nästa kapitel.  
 
 
Lugna respektive livliga rum 
Enligt Davidsson (2002) i en undersökning om integration mellan förskola och skola, har 
arbetslagen i undersökningen byggt upp miljön så att den är indelad i rum för lugna aktivite-
ter som t ex att pussla samt rum för ”mer livlig lek” med hjälp av inredning och material. I 
rummet för lugn lek finns det många bord och stolar (alla får plats att sitta samtidigt) och 
skolmaterial, pussel, spel och böcker, där finns också en soffa och en matta. I rummet för 
livliga lekar fanns mindre möbler, mycket golvyta, byggmaterial och mjuka kuddar. Även 
Markström (2007) kommer fram till att rummen på förskolorna är tydligt inredda med ett 
syfte som de kommunicerar både till barnen och vuxna på besök (s56). 

Styrdokumenten om förskolans fysiska miljöer 

Förskolans läroplan (Skolverket, 1998b) har i det stora hela en tanke om demokrati, om ett 
kompetent barn som bör få höras och synas samt undersöka det som barnet finner intressant. 
Målet är bland annat ett barn som påbörjat ett livslångt lärande och som känner tilltro till 
den egna förmågan, miljön är en del av detta.  
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998b, s 98) skriver att ”Förskolan skall erbjuda en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall erbjuda barnen 
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att utforska omvärlden.” I tidigare avsnitt har det framkommit att den fysiska miljön kan 
planeras så att barnen känner sig mer eller mindre tillåtna att våga leka fritt och att det är 
pedagogernas uppgift i förskolan. 
Läroplanen skriver också: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 
att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.” (Skolverket 
1998b, s 31). En förutsättning för att lära om material och tekniker är att dessa finns till-
gängliga i miljön och är tillåtna att utforska. 
 
Läroplanen ägnar sig inte åt att ge specifika instruktionen men man kan tolka dess text så att 
den blir till instruktioner, varje pedagogs förförståelse gör att de tolkar texten på olika sätt. I 
den här uppsatsen tolkas texten så att det är enligt läroplanen viktigt att förskolan skapar en 
utvecklande miljö för att lära om olika tekniker och material.    
 
Jord för växande (Skolverket 1998a) skriver att för att nå upp till läroplanens mål måste vi 
förändra de pedagogiska miljöerna från hemlika miljöer till en plats där barn ”inspireras till 
olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande” s51. 
 
En skrift med råd kring lokaler och inomhusmiljö mer specifikt om hur vi ska uppfylla dessa 
krav och möblera förskolans lokaler har inte skrivits sedan ”Lokaler och miljö i förskola och 
fritidshem” från 1989. 

Reggio Emilias uppkomst och historia 

En av undersökningens förskolor utgår från Louis Malaguzzis filosofi, kallad Reggio Emilia 
filosofin. Malagguzzi själv ville inte kalla sina idéer för pedagogik utan föredrar att säga att 
hans relation till barn är ett förhållningssätt, ett sätt att leva (Wallin 1986). 
 
Reggio Emilia filosofin skapades 1944 i regionen Emilia i Italien. Loris Malaguzzi menade 
att barn lär genom alla sina sinnen men att samhället ofta försöker få dem att lära sig enbart 
genom att se och höra, att lära på ett abstrakt sätt. Han skrev: 
 

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp och att handla utan huvud. 
Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantaseriet, 
det inre och det yttre görs till varandras motsatser. 
   (Svedberg & Zaar, 2004 s 189) 

 
Reggio filosofin kom till i den lilla byn Cella utanför Reggio Emilia och där har Malaguzzi 
varit barnomsorgschef mellan 1963-85, han var även psykolog och pedagog. (Wallin, 1986).    

Innemiljön på förskolor i Reggio Emilia 

Miljön är en stor del i Malaguzzis filosofi och brukar kallas ”den tredje pedagogen”. (Ken-
nedy, 1999). Med detta uttrycker författaren att miljön är en så stor del av förskolans verk-
samhet att den kan betecknas som vara lika betydelsefull som en tredje pedagog. 
 
Vrår i rummet 
Många av Reggios förskolor är byggda och inredda med en speciell tanke. 
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Enligt Abbott och Nutbrown (2005) finns det inga för barnen förbjudna rum, om de inte kan 
gå in rummet så kan de se och höra vad som händer där inne med hjälp av glasväggar eller 
andra transparenta material som skapar avskilda vrår i rummen. Dessa plastskynken, pärl-
bandsgardiner mm förändras ständigt och de olika vrårna skiftar innehåll och betydelse. Ri-
naldi (2006) skriver att miljön på förskolan bör vara en plats som uppmuntrar till rörelse, 
självständighet och interaktion. I en artikel i Göteborgs-Posten (1999) beskriver Karin Wal-
lin Reggio Emilia förskolan ”Acrobaleno” i Italien så här: ”Miljön på daghemmet är ”trans-
parent” vacker, ljus och överskådlig med sina många glasväggar bland annat in mot ateljén 
och ut mot en atriumgårds mikroklimat med sin grönska”. 
 
I barnens höjd 
Wallin (1999) beskriver också hyllor med material samt stolar och bord i barnens höjd, allt 
detta för att barnen skall kunna upptäcka och forska fritt. Enlig Kennedy (1999) är miljön i 
Reggio Emilia tillåtande och full med möjligheter till skapande och utforskande fantasifulla 
aktiviteter, dessa miljöer signalerar kreativitet och att man tar barn och deras lärande på all-
var. Detta fortsätter hon, blir extra tydligt genom att barnens alster sitter uppe på alla väggar 
i barnens höjd.  
 
Uppmuntra forskning med alla sinnen 
Enligt Rinaldi (2006) bör Reggio förskolans miljöer låta barnen uttrycka sin fulla potential, 
sina förmågor samt sin nyfikenhet, det skall vara möjligt att forska och utforska med vuxna 
och med barn med alla sina sinnen. I min undersökning anser jag att det är värt att utforska 
om den svenska motsvarigheten av Reggios förskolor har valt att ta tillvara den här miljön 
och om de uttrycker dess betydelse på samma sätt. 
 
 
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Som teoretisk utgångspunkt har arbetet inspirerats av pedagogen John Deweys pedagogik, 
arbetet har även baserats på Loris Malaguzzi`s värdegrund då jag anser att hans syn på den 
fysiska och sociala miljön saknar motstycke i teoretikernas värld.  

Loris Malaguzzi`s syn på lärande 

Enligt Malaguzzi (Svedberg & Zaar, 2004) är barn lika viktiga som vuxna, vi är lika beroen-
de av dem som de är av oss, vi är beroende av deras kunskap och upptäckarglädje. Han be-
tonar det viktiga i respekt för barnet och samtalets stora betydelse för lärandet. Enligt Sved-
berg och Zaar (2004) kämpade Malaguzzi under starten av förskolorna mot fascismen och 
för ett demokratiskt samhälle där barn var lika mycket värda som vuxna och hade lika 
mycket förmågor och möjligheter.  

 
Reggio filosofin kopplas ofta samman med färg och formskapande och detta syns ofta 
mycket tydligt i innemiljön där en ateljén är i det närmaste obligatoriskt på alla Reggio för-
skolor i Italien.  
 
Enligt Svedberg och Zaar (2004) vill Malaguzzi ge barnen en möjlighet att kunna utveckla 
sitt eget bildspråk genom att tidigt ge dem möjlighet att uttrycka sig och filosofera kring 
samhällets och närmiljöns bildspråk. Pedagogerna är en viktig del i det, de ska fungera som 
medforskare och medkonstruktörer, som inspirerar och tillhandahåller material samt möjlig-
heter till en forskande vardag på förskolan.  
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Malaguzzi vill inte skilja på de olika sidorna av ett barn åt, den praktiska och teoretiska si-
dan samt alla de fem sinnena bör interagera med varandra. Att testa och dra egna slutsatser, 
vara sin egen vetenskapsman med fantasins hjälp är viktigt. Malaguzzi säger under en före-
läsning (nov 1993, Svedberg & Zaar s 201), att även om de inspirerats av en amerikansk 
forskare (vid namn Howard Gardner, min anmärkning) som talade om människans sju intel-
ligenser, så anser han att de själva ser alla delar av människan som ”en väv”, av kunskaper 
och erfarenheter som samlats i samarbete med andra människor och deras erfarenheter och 
kunskaper. Vi behöver andra människor att forska tillsammans med för att utvecklas. 
  
Enligt Malaguzzi finns det tre olika sätt att se på barnet: 
 

1. ”Det sovande och fattiga barnet – en tom container” 
Ett barn som vi som pedagoger och omgivning stoppar fullt med kunskap och som 
inte är betrott att lyssna och samtalas med. 

 
2. ”Det vakna men fattiga barnet – som styrs utifrån” 

Ett barn som kan men endast genom att lära sig via aktiva vuxna, som fortfarande är 
passivt och inte är tillåtet att använda alla sina förmågor. 

 
3. ”Det rika barnet – med både kraft och resurser i sig självt”  
 Ett barn som vill veta mer och som KAN, som behöver en vuxen att föra dialog med 
som lyssnar och utmanar och som inte stoppar barnens vilja att forska och undersöka 
världen. 

 
Enligt Svedberg och Zaar (2004) menar Malaguzzi att barn nr 1 är det vanligaste sättet att se 
på barn i den ”pedagogiska världen”. Med barn nr 2 vill pedagogerna gärna arbeta kreativt 
med allt är noga planerat efter vissa ramar och resultatet är på förhand bestämt. Det tredje 
”rika” barnet är så som Malaguzzi vill att pedagogerna på Reggio inspirerade förskolor skall 
se på barnet. Malaguzzi ansåg att när man arbetar med lärande måste man hela tiden utveck-
las och följa samhällets skiftningar samt ta lärdom av ny forskning och nya teorier och inte 
fastna vid en speciell teoretiker eller pedagogisk tanke. Vi bör som pedagoger inte heller 
fastna vid forskning om pedagogik utan försöka se utanför ramarna och se till allt som på-
verkas oss. 
 
Dahlberg och Moss (i Rinaldi1, 2006) skriver att Reggio filosofin är blandning av olika teo-
rier och alltid öppen och nyfiken för ny forskning. Olika teorier som ingår i filosofin kom-
mer från pedagogiska, filosofiska samt psykologiska teoretiker, de har även vävt in arkitek-
tur och vetenskap i sin filosofi. 

Deweys syn på lärande  

I denna undersökning kommer jag att sträva efter att utgå från Deweys syn på lärande (sär-
skilt begreppet ”learning by doing”. Dewey, 1980). Dewey menade att man i skolan inte 
skulle dela upp teori och praktik utan att barn lär under tiden de testar och utforskar sin om-
värld med hjälp av en aktiv pedagog. Dewey (1980, s 15) ansåg bl a att ett bestämt skol-

                                                           
1       Rinaldi, Carlina. Författare till bl a ”In dialouge with Reggio Emilia”, har arbetat i Reggio sedan 1970, 
som pedagogista på förskolor i Reggio Emilia men på senare tid även som pedagogisk ledare. Hon arbetade 
även sida vid sida med Loris Malaguzzi i många år.  
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schema var ett brott mot barnets naturliga liv. Detta på grund av att man då inte följer bar-
nens intresse och deras praktiska sätt att lära. 
 
För människan är det intresset som styr om vi lär oss i verklig mening, Dewey menar att 
kunskap som någon försöker pränta in i oss utan att vi från början var intresserade av den 
eller utfört något som praktiskt anknyter till kunskapen, är värdelös kunskap som enbart 
sitter på ytan och inte kommer att användas av individen senare i livet. (Dewey,1980 s 39).  
 
Lärande enligt Dewey utgår från ett intresse från barnet, ett exempel kan vara: Jag är hung-
rig, kan jag få en smörgås? Pedagogen utvecklar tanken genom att prata med barnet som 
inser att man måste ha baka för att få bröd. Vidare reflekterar pedagogen och barnet över 
vilka ingredienser de behöver för att få bröd, som t ex mjöl. Med hjälp av pedagogens frågor 
får barnet fortsatt experimentera sig fram till ett recept och göra ett bröd. Det är här det prak-
tiska experimenterandet och barnets reflekterande under processens gång som gör att barnet 
lär sig något som håller för livet (Dewey 1980, s 47). 

Dewey knuten till förskolans fysiska miljöer      

Dewey menar att barn bör få använda öron, ögon och händer för att kunna utnyttja hela sin 
kapacitet (1980, s 40), detta kan knytas till denna undersökning på det sätt att förskolans 
miljö bör erbjuda möjligheter till att undersöka med alla sinnen för att barnen skall se läran-
det som meningsfullt.  
 
Han anser att skolans klassrum är inredda för passivt lyssnande och saknar möjlighet till 
erfarenhetsskapande såsom möjlighet att experimentera och bygga, det saknas dessutom 
material som ger denna möjlighet. För att lära behöver barnet fysiska möjligheter att expe-
rimentera, på förskolan skulle detta kunna vara t ex tillgång till vatten, sand, olika material 
som flyter eller sjunker mm (min anm.). 
 
 
METOD 
Denna studie har bedrivits utefter en kvalitativ ansats i form av self-report vald utifrån syftet 
som är att ta reda på hur pedagoger ser på betydelsen av den fysiska miljön för barn på deras 
förskola och hur de tänkt när de utformat miljöerna samt vilket syfte som ligger bakom deras 
tankegångar. Rumsobservationer kommer att också att användas för att visa läsaren hur mil-
jöerna ser ut. Studien går på djupet med pedagogernas tankar om vad miljön har för betydel-
se för barnen i förskolan, hur de ser på fysisk miljö i förskolan. Enligt Backman (1998, s 47) 
innebär den kvalitativa ansatsen att man undersöker hur ”människan uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten”. 

Self-report 

Self-report kan beskrivas som att en forskare ber en person att rita en bild, skriva en berättel-
se eller ställa en fråga kring det fenomen han/hon forskar kring, för att sedan analysera bil-
den/texten för att få fram en persons tankar, erfarenheter eller uppfattningar kring frågan. 
(Davidsson, 2006).  
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I denna studie har self-report valts för att få ett visst avstånd till respondenterna, detta för att 
undvika att forskaren påverkar slutresultatet. Med hjälp av self-report kommer påverkan att 
sluta i och med att syftet presenterats samt frågan blivit formulerad.  
 
Davidsson (2002, s 63) skriver i sin studie om integration mellan förskola och skola att self-
report kan användas för att ”för att få kunskap om hur lärarna tänkte” . Även denna studie är 
riktad på pedagogers åsikter kring ett visst fenomen, pedagogerna har enskilt, skriftligt re-
flekterat över frågan.  
 
Den del av den empiriska undersökningen som består av en self-report bestod av en större 
fråga som besvarades skriftligt dataskrivet för att undvika missförstånd.  
 
”På vilket sätt anser du att barnen på din förskola påverkas av förskolans innemiljöer?   
Ge gärna exempel och tryck på det som du ser mest tydligt i barnens utveckling/beteende. 
Berätta fortsatt om vad i miljön som du tror påverkar barnen och varför er miljö ser ut som 
den gör.” 
 
Frågan lämnades via mail eller i handen beroende på vad respondenten föredrog och samla-
des in på samma sätt. 

Observation 

Observationer kan användas för att binda ihop forskning som teoretiskt moment med det 
praktiska arbetet i barngruppen, för att förnya våra tankar om ett ämne och även för att hjäl-
pa oss att förändras (Kihlström, 2006). Observationerna i denna undersökning, som utgörs i 
form av beskrivningar av förskolornas fysiska innemiljöer skall bygga en bakgrund till att 
läsarna skall förstå vad respondenterna reflekterar kring, samt visa ett exempel på förskolans 
miljöer i Sverige kan se ut. Öhrn (2005) anger att hon i sin studie kring ungdomar som poli-
tiska aktörer använde observationer som komplement till sina intervjuer, detta är även tan-
ken även till denna undersökning och self-report svaren.  
Metoden består av rumsobservationer, där fokus ligger på arkitektur, tillgänglighet till mate-
rial, producerade leksaker kontra återvinningsmaterial, färger/former samt avgränsade vrår i 
rummet. Som komplement till de skriftliga observationer togs foton på miljöerna för att det 
skulle vara lättare att gå tillbaka och se vad de skriftliga notiserna avsett. Jag har valt att en-
bart observera rummet och dess struktur utan anknytning till de som befinner sig där just då 
för att knyta till mitt syfte som fokuserar på hur rummen ser ut samt pedagogernas tankar 
kring miljöerna. 

Urval 

Här beskrivs de undersökta förskolorna samt pedagogerna som svarat på self-report frågan. 

Förskolorna 
Undersökningen/datainsamling skedde via studiebesök på två förskolor, en self-report fråga 
lämnades ut till pedagogerna på förskolorna. Båda förskolorna hade fyra avdelningar, frågan 
lämnades ut på två avdelningar på respektive förskola.  
 
En förskola var inspirerade av Reggio Emilia och hade arbetat med detta förhållningssätt i 
fem år. Förskolan valdes ut med tanke på att de arbetat med Reggio en kort tid och hade i 
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färskt minne hur de tänkte kring sina innemiljöer tidigare (innan de började med Reggio) 
vilket skulle göra att de lättare kunde reflektera över hur de ser på miljöerna nu.   
 
Den andra förskolan hade ingen speciell inriktning och startades för 4 år sedan. Den försko-
lan valdes ut pga att det är en relativt nybyggd förskola där många av pedagogerna varit med 
och skapat miljöerna från början - de har valt material och inredning själva.  
 
Avdelningarna hade åldersuppdelad verksamhet i form av 1-3 med 17 barn samt 3-5 med 23 
barn. på Reggio förskolan och 1-4 med 18 barn samt 4-5 med 19 barn på förskolan utan in-
riktning.  
 
Pedagogerna 
Av pedagoger arbetar hälften på avdelningar för de mindre barnen och hälften med de större 
barnen. Urvalet av antalet pedagoger (10 på Reggio och åtta på förskolan utan inriktning) är 
baserat på att få med pedagoger med olika utbildning, erfarenhet samt från flera olika avdel-
ningar med olika ålder på barnen.  

Övervägande delen av respondenterna på Reggio förskolan är förskolelärare med vidareut-
bildning på Reggio (4st).Vidareutbildningen består mestadels av en resa till regionen Reggio 
Emilia i Italien och besök på Reggio förskolor där. Enligt Backman (1998) kan målgruppen 
för en kvalitativ rapport, bland flera bestå av specialister på ämnet, dvs. personer som har 
erfarenhet av, samt utbildning kring forskningsområdet. I detta arbete kommer förskollärar-
na med vidareutbildning på Reggio att vara specialister på sin förskola. Dock har jag också 
att använt mig av personer som Backman kallar ”praktiker” dvs. pedagoger med praktisk 
erfarenhet av Reggio men utan vetenskaplig utbildning, två på Reggio förskolan är barnskö-
tare (gymnasieutbildning) med vidareutbildning inom Reggio, de två respondenterna är un-
dersökningens praktiker. Reggio förskolan valdes ut genom att jag tidigare haft kontakt med 
förskolan. 

På den vanliga förskolan är alla sex respondenterna lärare i de tidiga åldrarna eller förskole-
lärare, de har ingen vidareutbildning gentemot den fysiska innemiljön. Förskolan valdes pga. 
att jag tidigare haft kontakt med denna förskola och visste att de inte arbetade Reggio inspi-
rerat samt att det är en relativt nybyggd förskola där många av pedagogerna varit med och 
skapat miljöerna från början - de har valt material och inredning själva.  

Bortfall 

Undersökningen startade med att self- report frågan lämnades ut till 18 respondenter som 
alla fått ta del av missiv brevet samt muntligen tillfrågats om de ville delta. 2 respondenter 
på Reggio meddelade inom kort att de inte ansåg sig ha möjlighet att svara på frågan och 
ytterligare 2 på Reggio förskolan och 2 på förskolan utan inriktning valde senare att inte 
svara. Det slutgiltiga resultatet är byggt på de 12 respondenter som valde att svara på frågan 
via e-post eller personligen, 6 respondenter från varje förskola. De skrev sammanlagt ca 10 
sidor dataskriven text.  

Etiska överväganden 

För att vi ska kunna fortsätta forska är det viktigt att alla inblandade i forskningen känner sig 
trygga med att vi kan skydda de inblandades identiteter. Enligt vetenskapsrådets skrift 
”forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”  finns det 
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fyra huvudkrav: Informationskravet - att informera deltagarna om vad undersökningen har 
för syfte och vad deltagarna har för rättigheter. Samtyckeskravet - forskaren måste ha delta-
garnas samtycke till att vara med i undersökningen. Konfidentialitetskravet - all information 
om de involverade i undersökningen skall hållas konfidentiell. Nyttjandekravet- den infor-
mation en forskare får in får enbart användas i forskning. 
 
Konfidentialitet  
För att undvika att de inblandades identiteter röjs har varken barn eller pedagoger befunnit 
sig i lokalerna vid de tillfällen när foton tagits av innemiljöerna, inte heller har anslagstavlor   
och liknande funnits med på fotografierna (om ifall att fotografierna någon gång skulle pub-
liceras) orsaken till detta är att det där kan finnas namn och annat som kan röja vilken för-
skola fotot är taget på.  
 
Respondenterna är anonyma genom att det tillämpas avkodning av namn och berättelser. 
Ingen annan än den som skrivit svaret skall kunna känna igen sig eller kunna identifiera in-
stitutioner och platser. Endast forskaren och pedagogerna/rektorerna på förskolorna vet vilka 
förskolor som besökts och datainsamlingen tagits ifrån. 
  
I relation till mitt syfte är det inte relevant vilken utbildning de enskilda respondenterna har 
eftersom syftet är att ta reda på hur pedagoger på förskolan ser på vad miljön har för bety-
delse för barnen samt hur de tänkt när de format miljöerna. Om detta hade tagits med hade 
det också varit lättare för pedagogerna inom förskolorna att ta reda på vem som skrivit vilket 
citat. 
 
För att self-report svaren skall vara anonyma har de samlats in på så sätt att de skickats via 
e-post eller personligt till forskaren och förvaras i en dator under lösenord. Respondenterna 
har rekommenderats att skriva svaren på dator för att undvika missförstånd och igenkänning 
av handstil. Citat har använts för att visa på hur just denna person upplevt frågan, men ej i 
sådan mängd att det för någon annan än den som skrivit kommer att vara möjligt att känna 
igen vem den personen är. För att undvika identifikation av respondenterna har vissa person-
liga uttryck  ändrats, men enbart i den mån att betydelsen i svaret inte gått förlorat.  
 
Information och nyttjandekravet 
Information om den aktuella forskningens syfte har lämnats ut  på förskolorna via ett mis-
sivbrev som gavs ut på respektive avdelning ut innan self- report frågorna lämnades  - detta 
brev lämnades dessutom till förskolans rektor (se bilaga 2). I brevet klargörs att de som del-
tar i self-report insamlingen när som helst under undersökningens gång kan avbryta sin 
medverkan utan att ange orsak (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter om platser, namn och 
insamlade self-report  har behandlats konfidentiellt och kommer ej att publiceras. ”Det skall 
vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna”. (Vetenskapsrådet, 2002, 
s 12.) Alla person samt organisationsuppgifter kommer att makuleras efter arbetets godkän-
nande (nyttjandekrav), ett exemplar av det slutgiltiga arbetet kommer att delas ut till försko-
lan där self-reporten har samlats in om respondenterna så vill. 
 
Samtycke 
De båda rektorerna har skriftligt samtyckt till undersökningens genomförande med self-
report frågan till pedagogerna samt tillåtit att foton tagits av innemiljöerna. Pedagogerna har 
initialt samtyckt muntligt till sin medverkan och senare skriftligt i och med att de lämnat in 
sin self-report. 
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Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten kommer att styrkas, enligt Starrin och Svensson (1994), av att responden-
terna är av olika ålder, kön, har olika arbetserfarenhet och utbildningsnivå – det vill säga att 
det finns en variation bland respondenterna. Respondenterna i detta arbete har yrkeserfaren-
het på mellan 1 till 30 år inom förskolan. För att ytterligare öka tillförlitligheten har miljöer-
na observerats regelbundet under 5 veckors tid,  miljöerna ändrades i viss mån under under-
sökningens gång och förändringarna dokumenterades med digitalkamera. Self- report frågan 
utformades i samråd med min handledare samt genom att jag genomförde en pilotundersök-
ning där jag intervjuat tre pedagoger i min omgivning kring hur de tolkar frågan för att för-
säkra mig om att den inte leder respondenterna åt något specifikt håll. Det är inte syftet i 
denna undersökning att kunna dra generella slutsatser kring andra pedagogers uppfattningar 
i ämnet, syftet är enbart att visa på hur dessa pedagoger ser på miljön på sin förskola samt ge 
ett exempel på hur en innemiljö på en Reggio förskola och en vanlig svensk förskola kan se 
ut. 
 
Giltighet 
Giltigheten styrks av användandet av self-report där frågan är utformad så att forskaren i 
största möjliga mån undviker att påverka respondenterna åt något specifikt håll vilket är en 
svårighet vid intervjuer. Giltighetens styrks vidare genom att frågan ändrats flera gånger i 
samråd med handledaren efter genomförd pilotundersökning för att ytterligare minimera 
risken av påverkan från min sida. Undersökningen har bedrivits på två förskolor med flera 
avdelningar där respondenterna arbetat olika länge på Reggio förskola och på annan svensk 
förskola 

Analys/bearbetning 

Sammanställning av resultatet sker i löpande text med komplettering av skriftliga förklar-
ingar av rumsobservationerna för att förtydliga pedagogernas ställningstaganden när det 
gäller t ex rumsindelning och material.  
 
Self-reportsvaren har att enligt den kvalitativa analysen kommit att delats upp i grupper vars 
innehåll är helt beroende på vad pedagogerna valt att fokusera på i sina svar på frågan.  
Dessa grupper har med tidens gång ändrats och bearbetats vid ett flertal tillfällen för att 
fånga essensen i det respondenterna skrivit. Det har skett så att texterna skrivits in i pro-
gramvaran Word och bearbetats genom att jag läst igenom dem för att hitta en grundläggan-
de tanke i varje text. Efter det har textöverstrykning använts för att markera olika synliga 
kategorier i texten. Detta har gjorts ca 5 gånger per text innan det har sammanställts vilka 
grupper (kategorier) som är de som visar sig oftast.  
 
En kvalitativ analys bör enligt Lantz (1993) innehålla: 
Att man skaffar sig en helhetsbild av hur respondenten uppfattar fenomenet samt skriver ner 
detta med egna ord. Därefter analyseras svaret och försök göra att identifiera olika kategori-
er. Enligt Backman (1998) sker analysen ofta samtidigt som datainsamlingen pågår, i den 
här undersökningen har self-report svaren tolkats i efterhand för att se vilken kategori just 
det svaret kan falla under eller bidra med. 
 
Den sista fasen i analysen består av att man försöker beskriva hur de olika kategorierna hör 
ihop eller beror på varandra, detta blir sedan resultatet som kan förklaras med hjälp av citat 
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från texterna samt tolkningar av det gömda och kanske omedvetna budskapet, enligt Lantz 
(1993) försöker den kvalitativa analysen få fram det ”dolda” dvs. det underliggande budska-
pet i det respondenterna skriver/säger. 
 
Även Tholin (2003) anger att han i sin avhandling kring det nya betygsystemet använt sig av 
flera olika analyssteg, där han börjat med att försöka få en överblick genom att analysera en 
skola i taget. Jag har i denna undersökning liksom Tholin först och främst försökt bilda mig 
en generell uppfattning kring hur pedagogerna ser på betydelsen av den fysiska miljön för 
hur barn utvecklas, när den generella överblicken var klar arbetade jag på att dela upp i ka-
tegorier samt försökte tolka de underliggande budskapen som i denna undersökning var hur 
pedagogerna vill forma dessa miljöer samt varför.  
 
För att få en ökad vetenskaplighet har jag tolkat svaren enligt min teoretiska ram som består 
i att barns lärande påverkas negativt eller positivt av förskolans miljöer beroende på vilket 
budskap de skickar. Dewey (1980) ansåg att skolans miljöer skickade ett passivt budskap 
som ledde till ett passivt barn istället för en miljö som uppmuntrade forskning som i sin tur 
skulle leda till ett aktivt lärande barn.  
 
För att läsaren skall kunna göra sin egen tolkning av består en del av resultatet av beskriv-
ningar av de olika kategorierna med tillhörande citat samt klargörande bilder. Varje avsnitt 
består dessutom av en indelning i Reggio förskolans svar och förskolan utan inriktnings svar 
för att klargöra hur de olika förskolorna står i jämförelse till varandra. 
 
 
RESULTAT 
 
Self-report frågan som pedagogerna svarat på lyder som följande: 
”På vilket sätt anser du att barnen på din förskola påverkas av förskolans innemiljöer? Ge 
gärna exempel och tryck på det du ser som mest tydligt i barnens utveckling/beteende. Be-
rätta fortsatt om vad i miljön som du tror påverkar barnen och varför er miljö ser ut som den 
gör.” 
 
För att så ett lättöverskådligt resultat som möjligt presenteras resultatet i sex kategorier som 
baseras på det respondenterna valt att trycka mest på i sina texter: Kreativitet och fantasi 
kommer sig via arbetet med alla sinnen, Miljön kan uppmuntra till självständighet, Öppen-
het uppmuntrar till samarbete och kommunikation barnen emellan, Miljön kan lugna barnen, 
Miljöns skall ständigt vara under förändring, Ordning och struktur leder till lek. 
 
I relation till syftet är de olika kategorierna bundna till exempel från observationer av miljön 
för att man som läsare lättare skall kunna ta till sig vad det är i den fysiska miljön som re-
spondenterna talar om. Utvalda citat skall också förtydliga pedagogernas ståndpunkter. För 
att ytterligare förtydliga ligger den förskolan som till övervägande del stödjer kategorin först 
i det avsnittet. 
 
Pedagogerna som svarat på texten på Reggio Emilia förskolan har namngivits som Anna, 
Alva och Amanda – arbetar på 1-3 års avdelning samt Anna-Greta, Asta och Anne som ar-
betar på 3-6 års avdelning. Pedagogerna på förskolan utan inriktning har namngetts som: 
Margareta, Malin, Maria - arbetar på 1-4. Marianne, Marie och Mia arbetar på 4-5 års avdel-
ningen.  
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Observationer visar att de två praktikerna har olika förutsättningar i byggnadernas arkitek-
tur. Rummen på den Reggio inriktade förskolan är generellt mindre och fler än på förskolan 
utan inriktning.  Ytterligare en skillnad mellan förskolorna är att Reggio förskolan är byggd 
på 1980-talet och förskolan utan inriktning är byggd på 2000-talet, Förskolan utan inriktning 
har högt i tak och öppna lokaler med många fönster och glasväggar mellan rummen. På 
Reggio förskolan har varje avdelning ett våtrum med tillgång till dusch, på förskolan utan 
inriktning finns ett sådant våtrum delat på fyra avdelningar.  
 

Kreativitet och fantasi kommer sig via arbete med alla sinnen 

I den här kategorin skriver pedagogerna från Reggio förskolan mycket om att miljön kan 
utveckla barnens fantasi och kreativitet genom att de inspireras (t ex via en estetiskt tillta-
lande miljö) att forska med alla sinnen. På förskolan utan inriktning visar observationer att 
också de har en estetiskt tilltalande miljö men pedagogerna relaterar inte det till forskning 
eller kreativitet i sina texter.    
 
Reggio Emilia  
 
Upptäcka med alla sinnen 
Samtliga pedagoger på Reggio förskolan uttrycker att miljön har betydelse för att utveckla 
barnens kreativitet och fantasi på olika sätt, av de sex pedagogerna är det fyra personer som 
anser att miljön påverkar genom att den uppmuntrar till utforskande med alla sinnen. Detta 
kan t ex vara att barnen skall ha möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt utforskande av 
nya material såsom färg, tapetklister vatten m.fl. i skapande situationer. Det kan också vara 
genom att materialet ska vara möjligt att känna, smaka och lukta på. I dessa situationer anser 
två pedagoger att miljön bör vara så utformad att pedagogerna inte behöver stoppa barnen 
när de blir kladdiga utan kan följa barnen så långt som de vill gå när de undersöker ett mate-
rial. 
 
”Det är viktigt att vi befinner oss i en miljö där barnen kan leka och testa materialet hela 
vägen ut, vi brukar vara i duschrummet när vi introducerar materialet för första gången.” 
Anna 
 
Pedagogerna påpekar att barnen ofta blandar material och arbetar med alla sinnen genom att 
titta, smaka, lukta samt känna på materialet. De påpekar också att vissa barn inte vill känna 
på alla material och att det är viktigt att de barnen får ta det i sin takt – de använder just nu 
enbart t ex synen och det ska också vara okej.  
 
”Det är också viktigt att efter introduktionen är det inte vi som bestämmer när barnen skall 
arbeta med materialet, det står där så att barnet kan använda det när de vill, utan vår på-
verkan. Dessa möjligheter skall finnas där när barnet är redo och bör inte styras av peda-
gogerna. Barnen skall också få möjlighet att använda sig av sina sinnen när de undersöker 
miljön genom att det på väggarna hänger känseltavlor.” Asta  
 
Exemplet visar på hur Asta menar att det är viktigt att miljön är formad så att den uppmunt-
rar barnen att använda sina sinnen i vardagen på förskolan såväl som vid de anordnade akti-
viteterna. Hon ser också att det är viktigt att pedagogerna eller miljön inte stoppar barnen i 
sitt experimenterande.  
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I miljön finns de känseltavlor som pedagogerna refererar till, tavlan är gjord i olika segment 
med material såsom sandpapper, blåmusslor, bomull, kakel mm. Med hjälp av denna tavla 
menar hon att barnen kan använda sin känsel som ett medel för utforskande av sin omvärld. 
Det finns även känselbrädor som ligger på golvet för att barnen skall kunna använda sig av 
sin känsel även med hjälp av t ex fötterna. 
 
En av rumsobservationerna visar ett av Reggio förskolans duschrum, här finns vatten att 
tillgå vilket pedagogerna menar gör de själva mer tillåtande eftersom de vet att det är lätt att 
städa upp, här kan barnen få undersöka fritt vilket i sin tur enligt pedagogerna leder till ökad 
fantasi och kreativitet. Där finns ett lågt bord med olika saker att undersöka såsom skålar att 
ha t ex vatten i och olika saker såsom korkar, stenar, pinnar och andra material. Där finns 
inga leksaker gjorda av plast eller liknande material. Observationer visar också att de har 
tejpat upp en plastduk på golvet runt omkring staffliet i ateljén.   
 
Estetiskt vacker miljö 
Tre av pedagogerna anser att miljön bör vara estetisk vacker för att inspirera till skapande, 
samtliga pedagoger anser vidare att det bör finnas mycket natur och återvinningsmaterial 
som uppmuntrar till att fantisera och skapa sina egna leksaker.  
 
”Vi försöker även göra vår miljö estetiskt vacker för att inspirera barnen, men också för att 
stimulera barnens alla sinnen. Det finns inte mycket färdiga leksaker i vår miljö, barnen 
utmanar på så sätt sin fantasi”. Alva    
 
Alva ser återvinnings/naturmaterial som något som inte har en färdig tanke dvs. inte upp-
muntrar barnen att leka på något speciellt vis och därför utmanar barnens fantasi när de mås-
te tänka ut hur de ska kunna leka med materialet. Materialet kan på så vis bli en del av en lek 
eller starta upp en lek.  
 
Rumsobservationer på Reggio förskolan visar att återvinningsmaterial såsom toalett pappers 
rullar, petflaskkorkar, spillpapper mm gjorts estetiskt vackert med hjälp av ljussättning (ljus-
slinga) och en spegel. Pedagogerna menar att detta ska inspirera barnens fantasi och kreati-
vitet och att det ökar värdet och därmed sannolikheten att barnen vill använda materialet. 
Observationer visar vidare att det inte finns några dockor eller bilar på avdelningarna. 
  
Vanlig förskola 
 
Utforska med alla sinnen 
Observationer visar att förskolan utan inriktning har ett duschrum som delas på fyra avdel-
ningar, där står en pool och ett likadant litet ”badkar” på hjul som Reggio förskolan har i sitt 
duschrum. Vidare visar observationerna att i ateljén finns bord med plastduk på, återvin-
ningsmaterial i form av tyg, tidningar och knappar. Inga av pedagogerna nämner dock detta.    
 
”På 80 talet hade vi fina miljöer på förskolorna med många små rum samt speciellt rum för 
våt och torr lek.” Mia  
 
Mia reflekterar vidare tillbaka till när hon arbetade på en annan förskola då de arbetade mer 
med olika material i våt och torr lek. Hon skriver inte varför hon inte arbetar så nu.   
 
”Alla rum bör vara inbjudande till lek och utforskning.”  Malin 
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Pedagogerna ser det som viktigt med utforskande lek men går inte in på vad det är de ska ha 
möjlighet att utforska eller varför. 
 
Observationer visar att återvinningsmaterial finns i ateljén men inte i de övriga rummen, där 
finns bilar, dockor, byggmaterial, pussel mm. 
 
Estetiskt tilltalande 
Observationer på förskola utan inriktning visar att de också har en del estetiskt tilltalande 
inredning såsom prismor i fönstren, burkar med vackra stenar, ett vackert draperi i fönstret i 
ateljén mm.  
 
Respondenterna nämner inte detta som en medveten handling men Marianne skriver:  
 
”Jag gillar även prismor och fönstersmycken som reflekterar ljuset”  
 
Pedagogerna skriver inte varför hon inreder som hon gör men hon visar att hon ser innemil-
jön som viktig för barnens välbefinnande. 
Maria på förskolan utan inriktning uttrycker att hon är rädd att det skulle vara att gå tillbaka 
i tiden (om de smyckar förskolan) och hamna i en mer hemlik förskola igen, vidare skriver 
hon: 
 
”Jag har sett väldigt ”fina” förskolor men tror mer att utsmyckningen är till för pedagoger-
na och inte barnen” 
 
Maria uttrycker här en farhåga att om de börjar att dekorera förskolan så är den inte längre 
byggd på barnens behov och med deras bästa i åtanke. 
 

Miljön kan uppmuntra till självständighet 

Kategorin beskriver pedagogernas uppmuntran till barnen att vara självständiga. Reggio 
pedagogerna länkar tillgänglighet till material och möjligheten att själv starta en ny aktivitet 
som det viktigaste för barnens självständighet. Förskolan utan inriktning pekar på att det är 
viktigt att barnen vet var sakerna hör hemma, för att de själva ska kunna hämta sitt material.   
 
Reggio Emilia  
 
Tillgänglighet 
När pedagogerna på Reggio förskolan talar om den fysiska miljöns betydelse för självstän-
dighet, talar de om självständighet gentemot pedagogerna, att barnen lär sig att ta på sig klä-
derna själva, att ta fram material och starta aktiviteter själva utan att fråga pedagogerna om 
hjälp, samtliga respondenter anser dessutom att den fysiska miljön är av betydelse för att 
barnen skall utveckla en självständighet. 
 
”Det mesta materialet är tillgängligt för barnen vilket gör att dom blir mer självständiga. Vi 
har sänkt barnens klädhyllor i tamburen vilket då gör att dom når sina kläder. Detta har 
resulterat i att barnen har blivit bra på att ta på sig själva.”  
 
Anna påpekar ett tydligt exempel på hur de rent fysiskt ändrat i sin miljö med avsikt att öka 
barnens självständighet gentemot pedagogerna. 
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Observationerna visar att krokarna samt hyllorna till barnens kläder sitter på en höjd som 
gör  att även i de minsta barnen kan nå upp själva, Anna menar att eftersom barnen själva 
kan nå att hänga upp sina kläder blir de också inspirerade att göra det. 
 
Fem av Reggio pedagogerna fokuserar på att tillgänglighet är det viktigaste för att barnen 
skall kunna vara självständiga, tillgänglighet i form av att materialet finns i barnens höjd, 
inte finns i skåp som kan vara svåra att öppna utan i öppna bokhyllor. De menar att materia-
let bör vara så placerat att det är lätt att förstå var materialet skall vara någonstans, det kan t 
ex vara uppdelar i färger eller former..  
 
Observationer visar flera exempel på material uppdelat i färg, (duplot, pärlor, pennor mm) 
det menar många av pedagogerna gör att barnen vet var saker ska vara vilket i sin tur leder 
till självständighet. 
 
Låga bord 
Möblerna bör enligt Reggio pedagogerna vara i barnhöjd för att underlätta för barnen att 
påbörja en aktivitet utan en pedagogs hjälp. Alva förklarar tydligt att hon anser att de låga 
borden som beställts kommer att påverka barnens själständighet pga. att de kommer att kun-
na fullfölja en aktivitet som de tänkt sig, utan pedagogens hjälp.  
 
”Inom några veckor kommer vi även att få låga bord och stolar detta tror jag kommer göra 
mycket för barnens självständighet. Då kan de på ett lätt sätt komma upp själva och vi behö-
ver inte gå och putta in dem hela tiden. Allt i vår miljö är i barnens höjd, just av denna an-
ledning att de själva skall kunna nå och inte behöva be en vuxen! ”Alva 
 
Observationer visar två exempel på hur en ateljé inredd med låga bord och stolar ser ut, även 
krokarna på väggen sitter i barnens höjd. Staffliet på 1-3 års avdelningen är tydligt gjort med 
tanke på barnen olika storlek ena sidan är mycket låg (dit når även de minsta barnen) andra 
sidan är va 10 cm högre och passar de lite större barnen. 
 
Vanlig förskola 
 
Tydligt var saker hör hemma 
Fyra av pedagogerna på förskolan utan inriktning skriver att det skall vara lätt för barnen att 
veta var de olika leksakerna hör hemma och att de ska kunna plocka fram och undan dem 
själva.  
 
Mia menar att när barnen vet var alla saker hör hemma och att de själva kan hämta dem så 
blir de mer självständiga och deras självförtroende växer. 
 
” Våra leksaker är uppdelade i backar och vi tar då och då fram något nytt, barnen får gär-
na hämta leksaker på den andra avdelningen ifall de behöver t ex mer tågbana eller fler 
kappla stavar till ett bygge, jag tror att detta göra att barnen känner att vi litar på dem.” 
 
Samtidigt som Mia skriver att barnen ska få hämta saker själv så uttrycker Margareta en viss 
oro över att detta ska skapa oro i gruppen. Hon skriver: 
 
”Att barnens saker, både pysslet och leksaker, skall vara  tillgängliga för att kunna lekas 
med spontant, känns kluvet för mig vågar inte riktigt släppa tanken på kaos.”  
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Tillgänglighet 
Observationer på förskolan utan inriktning visar att de har ett lågt bord i ateljén (med plats 
för ca 10 barn), ateljén har också möjligheter för barnen att plocka fram saker själva pga. att 
pedagogerna har tagit bort dörrarna på de lägst sittande skåpen och där har material såsom 
papper, pennor mm. De har också ett stort staffli med lådor i som är nära golvet - där finns 
penslar, vattenfärger och platsmuggar.  
 
Tre pedagoger skriver att det är viktigt att ha material i ateljén tillgängligt men att de fortfa-
rande har lite att arbeta på i det hänseendet att visa barnen vad man kan göra med det till-
gängliga materialet.  
 
”Vi har plockat bort skåpsluckor för att barnen lättare skall komma åt saker men jag tror 
fortfarande att detta skulle utnyttjas bättre om pedagogerna visar och erbjöd exempel på 
vad man kan göra med alla grejerna.” Malin 
 
Observationer visar också att tyg, kataloger och barnens förkläden finns på barn nivå. Vidare 
finns en verktygsvägg med riktiga verktyg i ateljén som hänger tillgängligt i barnens höjd 
med tillhörande snickarbänk och material i form av plankbitar, spik, skruv och sandpapper 
Däremot står saxar, lim, pärlor och liknande högt uppe på hyllor som barnen inte kan nå.   
I hallen visar observationer att barnens kläder hänger så att barnen själva kan ta ner sina yt-
terkläder och skor, extrakläderna ligger på en hylla högt upp - de kan barnen inte nå. 

Öppenhet uppmuntrar till samarbete och kommunikation barnen 
emellan 

Reggio pedagogerna trycker i den här kategorin på att barnen kan kommunicera med var-
andra genom att de har byggt upp små rum i rummet. Observationerna visar många avgräns-
ningar och bänkar som två barn kan arbeta på tillsammans. Pedagogerna på förskolan utan 
inriktning skriver också om att det är viktigt med små rum i rummet, observationerna visar 
dock få avgränsningar .  
 
Reggio Emilia  
 
Avgränsningar i rummet  
Hälften av pedagogerna på Reggio förskolan betonar den fysiska miljöns betydelse för sam-
arbete och kommunikation barnen emellan. Barnens kommunikation med varandra skriver 
pedagogerna förbättras genom skapandet av ”små rum i rummet” med öppna bokhyllor, 
bänkar och en miljö med så få stängda dörrar som möjligt. Barnen skall kunna observera 
andra barns lekar utan att behöva ta initiativet att gå in i ett annat rum, för att så småningom 
våga interagera med varandra. 
 
”De kan delta i leken genom att stå bredvid varandra vid bänkar eller kika igenom de öppna 
bokhyllor som vi har som avdelare och på så sätt kommunicera med varandra.” Anne 
  
Anne ser de öppna bokhyllorna som en tillgång och anser att barnen kan kommunicera ge-
nom att titta på varandra, hon skriver vidare i sin text att barnen ofta leker rollekar där hyllor 
och bänkar blir affärsdiskar.  
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Observationer visar en bänk med duplo skivor påklistrade, enligt pedagogerna utformad för 
att barnen ska kunna stå bredvid varandra och bygga detta främjar enligt Reggio pedagoger-
na barnens samarbetsförmåga.  
 
”De yngre barnens utveckling tror jag påverkas positivt av att vi har anordnat ”små rum i 
rummet” vilket gör att de kan iaktta och vara med i de andra barnens lekar utan att behöva 
gå i ett annat rum - det kan vara svårt att våga när man är ny på avdelningen.” Amanda  
 
Amanda ser kommunikationen som något som sker på ett ”nybörjar” plan, innan de vågar 
delta i leken. Hon drar paralleller till blygsel och att det är när man är ny på avdelningen 
som detta sker. 

Observationer visar ett lekrum med flera små vrår ”små rum i rummet”. Rummet har flera 
vrår där barnen kan vara och ändå se vad de andra barnen gör, de kan delta utan att vara fy-
siskt nära. ”Rummen” är avdelade med öppna och stängda bokhyllor, låga bänkar och drape-
rier som hänger från taket. 
 
Vanlig förskola  
 
Att ta tillvara på alla vrår 
Fyra av respondenterna på förskolan utan inriktning menar att det är viktigt med många 
”kryp in”. Marianne betonar vikten av ”små vrår”, eftersom det inte finns så många rum ser 
hon att barnen leker under soffor på fönsterhyllor och i hallen. Hon skriver vidare: 
”Viktigt att det finns små vrår och att man tar tillvara på alla/samtliga rum  att leka i.” 
Även Mia uttrycker att alla rum skall tas till vara bl.a. har de ställt i ordning så att barnen 
kan leka i inneförrådet, för att ge barnen ytterligare ett rum att leka i. 
Pedagogerna ser små vrår som viktiga för att kunna dra sig undan från den större gruppen 
och t ex leka två och två.  
 
Observationer visar att förskolan utan inriktning är inredd så att flera av rummen har mycket 
öppen golvyta.  
 
Glasvägg 
Observationer visar att förskolan utan inriktning är byggd med glasväggar mellan vissa rum, 
detta skapar en naturlig öppenhet på avdelningarna. 
 
Två pedagoger på förskolan utan inriktning uttrycker också att de ser glasväggen mellan två 
rum som något positivt.  
 
”Bra med vår miljö är att vi har en glasvägg mellan det stora rummet och mysrummet så att 
barnen kan se varandra och bli nyfikna på leken som håller på där inne och kanske det kan 
locka någon som inte vet vad han/hon vill göra att vilja vara med i de andra barnens lek.  
Barnen kan också busa med sina kompisar på andra sidan väggen eller bra sitta och titta på 
ett ”säkert” avstånd.” Mia 
 
Hon ser den som främjande för de barn som inte alltid vågar ge sig in i leken med en gång, 
det kan också hjälpa de som inte vet vad de vill leka med. Att se en lek i full gång kan vara 
en inspiration till en egen lek eller till att gå in i den redan pågående leken. 
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Miljön kan lugna barnen 

I den här kategorin är pedagogerna från de båda praktikerna samstämmiga i att lugna barn är 
bra och att det går att påverka barnens aktivitetsnivå via den fysiska miljön. På Reggio för-
skolan nämner pedagogerna kojor med mjukt ljus och inredning och på förskolan utan in-
redning skriver pedagogerna att barnen blir lugnare om de leker två och två men nämner inte 
hur de planerar sin miljö för att det ska ske. 
 
Reggio Emilia  
 
Myshörnor 
Fyra av pedagogerna på Reggio förskolan har uppmärksammat den fysiska miljöns betydel-
se för barnens aktivitetsnivå, de menar att lugna barn är lärande barn - lugna i ett sådant per-
spektiv att de inte springer runt utan mening utan istället kan stanna längre i en och samma 
lek och vara koncentrerade på den. 
 
”När barnen är lugna och utvilade tror vi att de lättare kan koncentrera sig på att upptäcka 
och lära sig nya saker - är de övertrötta så springer de runt på måfå och har inte tid att 
upptäcka och undersöka sin omvärld.” Anne 
 
”Vi hoppas att detta upplägg gör att leken inomhus blir lugnare och mindre springig, vi har 
även ett rum där barnen kan dansa, spela instrument (en del gjorda av återvinningsmateri-
al) och lyssna på musik.” Asta  
 
Alva talar om att de på hennes avdelning valt att fokusera på finmotorik inomhus, hon skri-
ver att barnen får sitt behov av grovmotorisk rörelse tillgodosett ute.   
 
Det är också viktigt att barnen har en hörna där de kan krypa in och ta det lugnt, där de kan 
välja att iaktta de andra barnen eller vara för sig själva en stund. Pedagogerna nämner att det 
är lättare för barn att välja att ta det lugnt om de inte måste gå in i ett annat rum utan kan 
vara med i gemenskapen.  
 
Observationer visar på ”myshörnorna”, här kan barnen välja att dra sig undan och ta det 
lugnt, de är t ex inhysta under en av pedagogernas arbetsbänkar och inredd med kuddar, 
speglar på väggen samt en ljusslinga i taket, framför hörnan finns ett draperi att dra för om 
man vill vara ifred. Observationer visar också på flera kojor där barnen kan dra sig undan 
som är placerade centralt på avdelningen. 
 
Ljussättning 
Enligt Reggio pedagogerna är färg, möbel, textilval samt ljussättning viktigt för barns för-
måga att koncentrera sig - även de tidigare nämnda ”små rum i rummet” samt att barnen vet 
var materialen skall vara är något som påverkar deras förmåga att koncentrera sig.  
 
”När barnen är lugna och utvilade tror vi att de lättare kan koncentrera sig på att upptäcka 
och lära sig nya saker - är de övertrötta så springer de runt på måfå och har inte tid att 
upptäcka och undersöka sin omvärld.” Anne 
 
Observationer visar att ljussättningen förändrar atmosfären i den lilla vrån, ljusslingan och 
speglarna ger ett mer spritt ljus som pedagogerna tror lugnar.  
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”Vi tror att man ibland glömmer barnens behov av återhämtning. Genom t ex mjuka mad-
rasser, lugna färger och behagligt ljus får barnet möjlighet att söka vila när de vill. Tanken 
är att lugna barn har lättare för att tillgodogöra sig rummets övriga delar.” Amanda  
 
Amanda ser ett lugnt barn som ett barn som kan ”se” rummets delar och välja vad det vill 
göra, lärandet sker i och med att barnet kan göra ett intellektuellt val om vad  som är mest 
intressant just nu. 
 
Vanlig förskola 
 
Inget spring 
Tre av pedagogerna på förskolan utan inriktning påpekar att miljön påverkar om barnen är 
lugna eller ej, de ser det som viktigt att möblera så att barnen inte springer för mycket inom-
hus. De påpekar att de ofta ändrar i möbleringen för att få bort springet, de skriver inte hur. 
 
”Jag tror att det är viktigt att någon del av miljön tillåter spring och bus men jag vill 
helst inte ha det inne på avdelningen pga. att det är för trångt och de bara krockar med var-
andra.” Mia  
 
”Det skall även inrett med färger som känns lugna och inte vara för plottrigt med för många 
saker.” Marianne 
 
Mia påpekar att det är viktigt att barnen rör sig lugnt på avdelningen men hon skriver inte 
om hur miljön kan påverka. Att färgsättning påverkar barnens lugn menar Marianne, hon ser 
vidare helst inte att förskolan blir en plats med mycket prydnadssaker vilket skulle stressa 
barnen enligt henne. Vidare skriver hon: 
 
”Tror att barn blir lugna av en lugn miljö och mindre stressade.”  
 
Marianne menar att barnen blir lugna av att vistas i en redan lugn miljö. 
 
Observationerna visar att de på förskolan utan inriktning har ljusslingor kring fönstren inne 
på avdelningen, en soffa och en stor mjuk kudde inne i ”mysrummet”.  
 
Leka i mindre grupper 
Marianne ser det som att barnen blir lugnare om de kan stänga in sig och leka i mindre 
grupper, även Mia uttrycker att barn är lugnare när de leker två och två. 
 
”Vill gärna stänga omkring sig för att få leka ifred, men även för att få det lugnt.” Marianne 
 
”Våra barn sätter sig ner och spelar spel eller leker rollekar två och två under de lite lunare 
dagarna med färre barn - då funkar miljön ofta bra och räcker till.” Mia 
 
Mia menar att hon tror att barnen får lättare att koncentrera sig lugnare och ser att det blir 
lugnare när de är färre barn på avdelningen.  

Miljöns skall ständigt vara under förändring 

Enligt pedagogerna på Reggio förskolan är det viktigt att följa gruppen och barnens intres-
sen och möblera efter gruppens svängningar och avdelningens teman. Observationer på 
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Reggio förskolan visar att pedagogerna ständigt ändrar i miljön. På förskolan utan inriktning 
skriver pedagogerna mycket om att ändra i miljön för att få barnen att inte springa inomhus. 
Observationer visar att även här ändras miljön men inte lika ofta.  
 
Reggio Emilia   
 
Följa gruppen 
Samtliga pedagoger på Reggio förskolan nämner att miljön bör ändras allteftersom bar-
nen/gruppen utvecklas Det kan vara att barnen blir äldre och behöver nya utmaningar i mil-
jön eller att avdelningen startar ett projekt2 som då bör synas i miljön.  
 
”Just nu har vi några äldre barn som vi känner inte blir stimulerade i vår miljö, det är 
mycket spring. Vi kommer därför att ändra om i ett av våra rum och göra om det till ett 
byggrum som vi tror att det finns stort behov av. Barnen kommer själva få vara delaktiga i 
att samla in material till rummet.” Alva  
 
Alva anser att man som pedagog bör ta sig tid att se var barnen är i lokalerna och vad de gör, 
så att man vet när barnen behöver mer utmaningar i den fysiska miljön, detta är alla pedago-
ger överens om. Det som gör att Alva tillsammans med Anna skiljer sig från de andra i sina 
texter är att de båda påpekar att barnen fysiskt bör vara med och samla material till den fy-
siska miljön. De påpekar dessutom att det är barnens intressen som skall avgöra hur rummen 
förändras och att det är barnens intressen som styr vilken projekt avdelningen arbetar med. 
 
”Barnen kommer själva få vara delaktiga i att samla in material till rummet. Vi kommer att 
använda oss av mycket naturmaterial.” Alva 
 
Observationerna visar ett tydligt tema på en av avdelningarna, i hallen möts man av löv, 
pinnar, stenar och annat som barnen hittat i skogen under sitt skogstema, skogen följer även 
med in på avdelningen med grenar som hänger i taket. 

De övriga Reggio pedagogerna fokuserar på att det är pedagogernas ansvar att se vad som 
fattas i miljön och vad som bör ändras för att gruppen ska utmanas och utvecklas så långt 
som möjligt. 

”Vi försöker att ta oss tid att se vad barnen gör i miljöerna för att se om något behöver för-
ändras, allteftersom gruppen växer och ändras måste också den fysiska miljön förändras så 
att den hela tiden utmanar barnen.” Amanda 
 
Amanda betonar att det är de vuxnas iakttagelser av gruppen som ligger till grund för för-
ändring och att det är barnens utveckling som står på spel. Det är tydligt i denna kategori att 
pedagogerna hänvisar till sin utbildning, de anser sig vara utbildade för att se vad som behö-
ver ändras i miljöerna genom observationer av barnen i interaktion med den fysiska  miljön.  
 
Observationerna visar att miljöerna på de olika avdelningarna har ändras från ett observa-
tions tillfälle till nästa. 
 
                                                           

2 Projekt – ordet kommer ifrån Reggio filosofin där man arbetar med projekt, det kan t ex vara staden och då 
går barnen ut och tittar på staden och kan t ex bygga upp den på avdelningen. Projekten i Reggio påminner om 
den svenska förskolan teman – skillnaden ligger i att i de svenska temat är det projektet som bestämmer vad 
temat för rummet skall vara. 
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Vanlig förskola 
 
Stoppa spring 
Fyra av pedagogerna på förskolan utan inriktning har använt ommöbleringar som ett sätt att 
stoppa att barnen springer mycket inomhus.  
 
 “Att möblera bort “spring” är nog något jag prioriterar, det är utifrån denna grundtanke 
tidigare möbleringar gjorts.” Margareta 
 
”Det är viktigt för mig att inte bli en tjatig pedagog och där tror jag att möblering och in-
omhusmiljön gör stor skillnad, om rummets inredning inte visar barnen vad de ska göra så 
blir det kaos och alla bara springer omkring!” Maria  
 
Pedagogens behov 
Pedagogerna skriver att det är de vuxnas tankar och behov som styr förändringar i miljön.  
 
“Den mest pratiska lösningen (för oss pedagoger?) har fått råda och det har blivit många 
ommöbleringar.” Margareta 
 
”Vi har nog mest planerat efter var vi tycker att barnen ska leka och ställt dit leksaker som 
passar med rummets syfte. Det ska ju också vara lättstädat för städpersonalen och oss och 
så ska man kunna komma fram med städ och matvagn också så man kan inte möblera hur 
som helst.” Marie 
 
Marianne på förskolan utan inriktning utmärker sig gentemot de andra på sin förskola när 
hon skriver:  
 
”En innemiljö får inte bli statisk utan något som ändras efter gruppen eller arbetssättet”  
 
Hennes text utgår mycket ifrån barnens behov när hon skriver kring hur rummen bör föränd-
ras allteftersom grupper byter medlemmar eller skiftar intresse. Hon fortsätter:  
 
”Man måste se hur barnen leker och rör sig på avdelningen för att kunna möblera däref-
ter.”  

Ordning och struktur leder till lek 

I den här kategorin är det förskolan utan inriktning som dominerar, pedagogerna skriver att 
om barnen har lätt att hitta var leksakerna skall vara och rummen tydligt visar vad de kan 
leka där så blir leken mer koncentrerad. Reggio förskolan skriver att de har fokus på finmo-
torik inomhus vilket leder till koncentrerad lek men deras texter är inte så framträdande i 
denna kategori.  
 
Vanlig förskola 
 
Lätt att städa 
Samtliga pedagoger på förskolan utan inriktning uttrycker att deras förskola är svårmöblerad 
pga. att de har för många barn och att rummen är få och ”inte direkt fyrkantiga”. Därför, 
skriver de, är det viktigt att de använder sig av en strukturerad miljö.  
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Fyra av respondenterna uttrycker att rummen skall vara uppbyggda så att de är lätta att städa 
för barnen - pedagogerna skall inte behöva gå och tjata på barnen om att städa upp hela ti-
den. Lisa skriver att de ofta möblerar efter vilka lekar de vill ska lekas i det specifika rum-
met och därefter vilka leksaker som finns.  
 
Observationer visar att de flesta leksakerna finns i det stora rummet, i backar som hänger i 
ett brickställ. Backarna har bilder på sig som visar vad de innehåller. Ett rum är inrett utan 
leksaker.  
 
“Att vi har ordentligt system på var saker och ting skall ligga, (med tydliga bilder på) hjäl-
per barnen att veta hur man städar, var sakerna hör hemma och lätt kan lära sina kompi-
sar.” Malin 
 
Rummen kommunicerar sitt syfte och leder till lek 
Fem av respondenterna från förskolan utan inriktning påpekar att det är viktigt att rummen 
och dess inredning visar tydligt för barnen vad de kan göra där. Pedagogerna skriver också 
att rummets namn är viktigt för att barnen skall veta vad de ska göra där.  
 
”Jag anser att det är viktigt att ha rum med tydliga beskrivningar, dvs. detta rummet använ-
der du om du vill leka detta osv.” Malin 
 
Fyra av pedagogerna menar att ordning leder till att barnen får ro till att leka rollekar istället 
för att lekar fysiska springlekar.  
 
” Tycker att barnen leker bättre om sakerna har sina speciella platser. Tycker även att 
rummen skall tala om vad de är till för ex. byggrummet eller ateljén.” Marianne 
 
Marie skriver att deras miljö är byggd för att inspirera till jämlik lek mellan flickor och poj-
kar genom att de har sett till att där inte finns en speciell hörna med bara flick eller pojklek-
saker. Hon skriver vidare: 
 
”Vi har istället en köksdel som är avskärmad med en vägg, där inne finns en leksaksspis, 
skåp till låtsasmat, tallrikar, bestick mm. Jag anser att leken är viktig och vill att vår miljö 
ska främja leken.” Marie  
 
Reggio Emilia  
 
Att göra det bästa av vad man har 
Pedagogerna på denna förskola skriver inte mycket om hur förskolan är byggd men de skri-
ver att om de som pedagoger tänker på ett positivt sätt gör de det bästa de kan av vad de har 
att arbeta med. 
 
”I en perfekt värld är det så mycket man kan önska sig som skulle göra miljön bättre t ex 
skulle huset vara ritat med tanke på hur ljuset faller och med större rum, så som det kan 
vara i Italien men vårt hus funkar ändå bra, bara man tänker utanför ramarna.” Anne   
 
”Om vi hade haft det lite större kunde vi kanske haft mer beständigt hörnor med kladdiga 
saker, vi försöker ändå att inte tänka så mycket om utan mer vad vi kan göra med de förut-
sättningar som vår förskola har.” Amanda 
 

28 
 



Respondenterna skriver inte om att rummen bör ha namn eller att ordning är viktigt för bar-
nen. 
 
Leken 
Två av pedagogerna på Reggio förskolan pekar på deras miljö samspelar med barnens lek. 
De andra pedagogerna nämner också leken men den finns i samband med utforskande, sam-
spel, fantasi och andra viktiga begrepp som de tar upp och den står inte för sig i deras texter. 
Asta har tagit ställning tillsammans med sina kollegor genom att enbart fokusera på finmoto-
rik inomhus. 
 
”Vår möblering fokuserar på finmotorik inomhus - vi har ingen lekhall för grovmotoriska 
lekar det behovet fyller vi  utomhus, istället har vi planerat vår innemiljö för roll, konstruk-
tions och skapande lekar. Vi gör det genom att ha små hörnor i rummet till för olika lekar 
t.ex. en hörna för bygglek, en för vila/läsning en annan med naturmaterial mm.” Asta 
 
”Att de kan se de andra barnen leka tror jag påverkar språkutvecklingen på så sätt att de 
båda ser och hör var de andra säger och kan prata med oss pedagoger om det. Vi tror på 
samtalet och det är lätt att börja samtala när man ser de andra barnets lekar.”  
 
Amanda ser leken som en stor del i språkutvecklingen och att språkutvecklingen påverkas 
positivt av att ha en miljö där man kan se andra barn leka och höra dem prata. 
 
Sammanfattning 
Resultatet visar att pedagogerna från de båda praktikerna har funderat kring hur de har inrett 
sina miljöer för att påverka barnens beteende och möjlighet till lärande. Reggio förskolans 
pedagoger trycker på barns möjlighet till lärande via fantasi och kreativitet i en lugn och 
inspirerande miljö. Den vanliga förskolans pedagoger trycker på att det är viktigt med en 
lugn miljö samt ordning och reda för att barnen skall kunna koncentrera sig på en bra lek 
som leder till lärande. 
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DISKUSSION   
I det här avsnittet knyts säcken ihop, resultatet länkas med tidigare forskning kring försko-
lans miljöer och jag ger min syn på hur denna studie har påverkat hur jag, med resultatet 
som bakgrund och syftet (som är att ta reda på hur en vanlig och en Reggio förskola ser ut 
samt hur pedagogerna ser på betydelsen av förskolans innemiljöer) i minne, anser att  barn 
påverkas av förskolans miljöer och vad  lärare kan tänka på när de formar förskolans fysiska 
innemiljöer. Även val av metod kommer att diskuteras.  

Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av metoden self-report för att inte påverka mina respondenter så 
som kan vara fallet vid intervjuer. Vid intervjuer kan respondenterna reagera på såväl 
kroppsspråk som det intervjuaren säger och det kan påverka deras svar på frågorna. På så 
sätt anser jag har fullgjort mitt syfte att påverka pedagogerna så lite som möjligt. Nackdelen 
med self-report som metod anser jag vara att det är svårt att få en sådan kontakt med respon-
denterna att de är villiga att lägga ner tid på att besvara frågan, detta syns i avsnittet om bort-
fall där en tredjedel av respondenterna valde att inte svara på frågan. Vid intervjuer hade 
materialets omfång troligtvis också blivit större, då  man bokar tid för att respondenterna ska 
svara på frågorna, kanske skulle även jag gjort det för att ge mina respondenter tid att be-
grunda self-report frågan. Själva frågan kan jag i efterhand se som bra, men vid en intervju 
har man möjlighet att ställa följdfrågor som inte är möjligt att göra via self-report. Som slut-
sats är jag nöjd med texterna jag fått in då de visar på tolv individers syn på förskolans mil-
jöer och visade sig ge en spridning av tankar kring hur och vad barn påverkas av i förskolans 
fysiska innemiljöer i två skilda praktiker. 
 
Mina rumsobservationer har gett mig många tillfällen att försöka förstå vad respondenterna 
menar med sina texter och bilderna från dessa miljöer har varit viktiga för att kunna gå till-
baka under analysens gång. Den enda svårigheten jag stötte på var att kunna fota miljöerna 
utan att pedagoger och barn vistades där, detta löstes genom att fotona togs efter stängning. 
Genom att observationerna utfördes under fem veckor hade jag även chansen att se föränd-
ringar i miljön under tid, observationerna genomfördes också då barnen befann sig ute och 
efter/före det att verksamheten startat/stängt. På något sätt önskar jag att alla de bilder jag 
har på förskolornas fysiska miljöer (ca 90 bilder) kunde användas som inspirationsmaterial 
för blivande och utbildade pedagoger men det finns helt enkelt inte utrymme i denna under-
sökning för det.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att delas upp i två delar, Förskolornas olika miljöer och Det 
viktigaste med miljöerna, enligt pedagogerna. Under varje del kommer Reggio Emilia för-
skolan att jämföras med Förskolan utan inriktning. De mest framträdande resultaten kommer 
att diskuteras utefter forskning och kompletteras av mina egna tankar. 
 
Förskolornas nya miljöer 
Observationerna visar på många skillnader i de båda miljöerna, såsom användandet av ljus-
slingor och färgsättning. Men också flera likheter som användandet av bord i barnhöjd och 
tillgängligheten till material. På Reggio förskolan är miljön uppbyggd efter att barnen skall 
kunna experimentera och undersöka med sina ögon, händer, fötter och öron. Detta visar sig 
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genom känseltavlor och tillgänglighet till vatten, färg, torra material, ljus och färgsättning 
samt att i stort sätt alla typer av material finns tillgängliga på barnnivå. Enligt Dewey (1980) 
är det viktigt att kunna arbeta och undersöka med alla sina sinnen för att tillförskansa sig 
varaktig kunskap. På förskolan utan inriktning finns också delar av materialet tillgängligt på 
barnnivå men en del material för finmotorisk lek såsom saxar, pärlor, pussel mm finns an-
tingen i stängda skåp eller utom räckhåll för barnen. Nordin-Hultman (2004) skriver om att 
den svenska förskolan har haft som tradition att vara trygg som ett andra hem. Men det är 
viktigt (anser jag) att inte göra förskolans väggar så trygga att vi stänger av möjligheten till 
att uppleva omvärlden.  
 
Rörelselek och finmotorisk lek 
Förskolan utan inriktning har en miljö som mer är fokuserad på rörelselek, ett rum på en av 
avdelningarna är inrett med en stor matta och en stor mjuk kudde, här finns inga leksaker, 
detta visar tydligt för barnen att här kan de ”busa” och leka springlekar. Enligt Davidsson 
(2002) var rummen som var till för livlig lek i hennes undersökning sparsamt möblerade 
med mycket golvyta och mjuka kuddar. På förskolan utan inriktning är miljön vidare inredd 
för rollek och bygglek. Den öppenhet som arkitekten skapat med hjälp av en glasvägg mel-
lan två rum stoppas delvis genom att pedagogerna på den ena avdelningen ställt ett bord 
framför och på den andra satt upp en väggalmanacka. Liknande situationer uppkom enligt 
Nordin-Hultman (2004) när direktiven för verkstadspedagogiken kom. Hon beskriver peda-
goger som inte fått tillräcklig kunskap om hur de skulle använda sig av verkstadspedagogi-
ken och därför inte visste vad de skulle göra med de nya miljöerna. Jag tror att de är möjligt 
att arrangera miljön annorlunda så att man tar tillvara på förskolans arkitektur.  
 
Reggio förskolans miljöer är inredda så att barnen ofta delar upp sig i små grupper, de får 
helt enkelt inte plats att vara fler än fyra stycken i de olika avgränsade rummen. Rummen 
hade avgränsats med transparanta öppna bokhyllor låga bänkar så att barnen kan se och 
kommunicera med varandra över de små rummens ”gränser”. Ateljén har plats för många 
barn men där stoppas springlekar av bord och staffli. Reggio förskolans innemiljöer är tyd-
ligt inredda utan möjlighet till rörelselek men med gott om andra möjligheter såsom experi-
mentlek mm. Malaguzzi (i Svedberg och Zaar, 2004) säger att förskolan skall erbjuda en 
möjligheter till en forskande vardag. Jag tror att många pedagoger (inklusive mig) upplever 
forskning som en finmotorisk aktivitet snarare än som en rörelse aktivitet. Vi bör dock ha i 
åtanke att klimatet i Reggio Emilia gör att de har möjlighet att vara ute mer och på så vis 
inte behöver röra sig lika mycket inomhus som barnen i Sverige behöver. Båda förskolorna 
har möjlighet att använda en lekhall för t ex gymnastik och andra grovmotoriska aktiviteter.   
 
Förskolornas material 
På förskolan utan inriktning finns det många dockor och dockvagnar, leksaksspis med lek-
saksmat och många olika byggleksaker såsom duplo och lego. I stort sätt alla leksaker har ett 
syfte eller ett visst sätt som de ”ska” lekas på, det finns lite material utan syfte, såsom åter-
vinnings och naturmaterial. Nordin-Hultman (2004) skriver att det är vanligt att svenska 
förskolor inte tillhandahåller material för utforskande aktiviteter och så är även fallet på 
denna förskola. Det återvinningsmaterial som finns på förskolan utan inriktning, tillhör atel-
jén (även tillgängligheten till material är högre i ateljén), detta visar (enligt mig) barnen att i 
ateljén är det okej att testa och experimentera men inte i den övriga verksamheten.  
 
På Reggio förskolan finns det återvinningsmaterial i alla rum, de har även material för bygg-
lek såsom duplo samt utklädningskläder. Jag upplever att det finns få leksaker med ett speci-
ellt syfte, det finns t ex inte dockor och bilar. Björklid (2005) menar att det är bra för barns 
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utveckling att förskolan tillhandahåller mycket löst material som barnen kan använda sin 
fantasi till att bygga upp sin egen omgivning med.  
 
Det viktigaste med miljöerna, enligt pedagogerna 
Resultatet visar att pedagogerna inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan fokuserar 
mycket på att miljön skall vara tillåtande och tillgänglig för att uppmuntra till forskning och 
kreativitet som i en förlängning enligt dem leder till ett ökat lärande hos barnen. Även för-
skolans läroplan (Lpfö 98) tar upp att förskolan skall uppmuntra barnens ”fantasi och kreati-
vitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”. (Skolverket, 1998b, s 7). 
Jag ser en stor skillnad i Reggio pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen i sina texter, 
de beskriver barnen som nyfikna och intresserade av att forska om sin omvärld och skriver 
att de vill skapa en miljö som stimulerar barnen och bygger på deras intressen. Dewey 
(1980) skriver att om barn skall lära för livet måste intresset för det de ska lära sig komma 
ifrån de själva. Jag upplever att Reggio pedagogerna har en liknande kunskapssyn. 
 
Resultatet från förskolan utan inriktning visar att pedagogerna ofta nämner på att det är vik-
tigt att barnen har möjlighet till att leka för att det är en av de aktiviteter som utvecklar bar-
nen mest. Även Björklid (2005) nämner att barn utvecklas socialt och motoriskt genom le-
ken. Pedagogerna nämner att de vill främja leken och att de gör det genom att ha en köksvrå 
i övrigt nämner de sällan hur de anordnar sin miljö för att påverka barnen. Det är för mig 
tydligt att rollek och konstruktionslek är det som prioriterats mest av pedagogerna på försko-
lan utan inriktning. 
 
Ordning och lugn 
Pedagogerna på förskolan utan inriktning fokuserar vidare på att rummen skall kommunice-
ra sitt syfte och att barnen vet att var sak har sin plats, detta skall enligt dem uppmuntra till 
en lugn verksamhet som i sin tur leder till att barnen kan koncentrera sig på sin lek och ge-
nom leken utvecklas. Att de ser kaos och oordning som något negativt är tydligt - de fokuse-
rar på lugna lekar inomhus men samtliga skriver också i sina texter att de anser att det är 
viktigt med en bra utemiljö. Jag ser att de fokuserar på att barnen kan springa och forska 
utomhus, men de har samtidigt inrett ett rum med mycket öppen golvyta som tydligt kom-
municerar springlek till barnen. Även Markström (2007, s 56) har i sin undersökning sett att 
i förskolans kuddrum och lekhall leker barn grovmotoriska och rörelselekar som ofta leder 
till bråk barnen emellan. Jag upplever att pedagogerna på förskolan utan inriktning försöker 
att inreda en lugn miljö men att de inte lyckas fullt ut. 
 
Även pedagogerna på Reggio förskolan skriver att miljön kan påverka barnen såtillvida att 
den kan lugna, de menar att lugna barn är lärande barn som lättare kan se miljön och upp-
täcka saker att forska kring. De menar att nyckeln till lugn är att ordna så att barnen har möj-
lighet att dra sig undan till kojor med mjuks ljus där de kan sitta och observera de andra bar-
nen tills de är redo att leka igen. Här visar sig pedagogernas förhållningssätt tydligt, de visar 
tilltro att barnen själva kan välja när de behöver vila eller när de vill vara aktiva. Enligt De-
wey (1980) bör skolan, för att främja lärande,  inte ha ett bestämt schema utan följa barnens 
naturliga rytm och deras intressen just nu.  
 
Social och fysisk miljö hör ihop 
De pedagoger som arbetar på den Reggio inspirerade förskolan har gemensamt att de skriver 
att det som binder samman de olika delarna av den fysiska miljön är förhållningssättet, det 
är beroende av miljön och vise versa. Resultatet visar att pedagogerna skriver att det är 
mycket viktigt att barnens intressen och deras utforskande får stå i fronten för hur pedago-
gerna inreder den fysiska miljön pga. att det är det som gör att utvecklingen och lärandet går 
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framåt. De har sitt fokus på att barnen själva skall ta reda på vad man kan göra i ett rum, att 
barnen skall kunna tänka utanför ramarna och hitta på nya lekar med gamla saker.  
 
Pedagogerna på förskolan utan inriktning nämner också att deras interaktion med barnen kan 
påverka hur barnen använder sig av miljön, den stora skillnaden mellan pedagogerna i de 
båda verksamheterna är att på förskolan utan inriktning menar pedagogerna att de som pe-
dagoger ska visa hur barnen kan använda sig av materialet. Här uttrycker pedagogerna ett 
förhållningssätt som liknar det Malaguzzi (i Svedberg & Zaar, 2004) beskriver som barn nr 
två, ett barn som är passivt och behöver aktiva vuxna för att lära. Reggio pedagogerna menar 
att det är deras tillåtande arbetssätt som gör att barnen själva vågar testa hur de kan använda 
de olika materialen själva. Här visar Reggio pedagogerna stor likhet till det förhållningssätt 
som Malaguzzi (i Svedberg & Zaar, 2004) kallar barn nr tre, ett barn som i dialog med vux-
na kan och inte bör stoppas från att forska.  
 
Slutsats 
Som slutsats märks en tydlig skillnad i pedagogernas medvetenhet om miljöns möjlighet att 
påverka barnen. Reggio förskolans pedagoger uttrycker att de är medvetna om vad som på-
verkar barnen, hur de kan göra med sin miljö för att förändra detta och varför det är viktigt 
med den fysiska miljön. Pedagogerna på förskolan utan inriktning nämner att miljön är vik-
tigt men uttrycker  inte  hur de skapar sin miljö så att barnen kan koncentrera sig på leken 
som de skriver är viktig för barn utveckling och lärande. 

Fortsatt forskning 

Många är de författare som genom åren tyckt till om förskolans miljöer, få är de som verkli-
gen valt att forska kring dem. Den forskning som finns i Sverige är till största delen inriktad 
på de sociala miljöerna och det går naturligtvis inte att förneka att man inte kan ta den fysis-
ka miljön helt ur sin kontext – den hör ihop med den social miljön, om det inte hade varit för 
att vuxna och barn vistas i miljöerna så hade de inte varit intressanta att undersöka! 
Jag efterlyser hur som helst en större studie tillägnad de fysiska innemiljöerna och deras 
betydelse för barns utveckling - lärande, fantasi, kreativitet, språk mm. 
Hur bör vi i förskolan inreda och med vilket material ska vi jobba för att barn ska må bra 
och utvecklas så långt som de kan. 

Didaktiska konsekvenser 

Med bakgrunden och resultatet som ryggsäck så kan jag ärligt säga att jag tror att barns ut-
veckling och lärande gagnas av en miljö som fokuserar på att barn skall ha möjlighet att 
göra det som intresserar dem när andan faller på. Detta betyder att materialet skall finnas på 
barnens nivå och vara varierat i form av natur och återvinningsmaterial, material för skapan-
de och för bygglek. Jag har i denna undersökning sett litet behov av leksaker med bestämt 
syfte såsom bilar och dockor 
 
Jag tror liksom Reggio pedagogerna att deras estetiskt vackra material också har en funktion 
i det att de ofta är transparanta och släpper igenom ljuset vilket kan fascinera vilken ettåring 
som helst. Jag efterfrågar förskolor byggda och med möjlighet att undersöka olika material - 
båda blöta och torra det bör t ex finnas ett våtrum på varje avdelning. Bra är också inredning 
i form av stolar och bord i barnens höjd så att barnen lätt kan fullfölja sina intentioner.  
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Med min förförståelse om dagens förskola kan jag också se att förskolornas miljöer behöver 
innehålla fler platser för lugn och eftertanke samt en möjlighet att dra sig ifrån förskolans 
stora barngrupper. För att barnen själva ska välja att ta det lugnt en stund behöver det finnas 
ställen att dra sig undan till som drar barnen till sig. Jag tror att med hjälp av kojor inredda 
med tyg, mjukt ljus och som är placerade i ett centralt läge i verksamheten väljer barnen 
själva att leka lugnt i mindre grupper.  
 
För att uppmuntra kommunikation barnen emellan anser jag liksom båda praktikernas peda-
goger att öppenhet är nyckeln, inte öppen golvyta utan öppenhet i form av att barnen kan se 
varandra när de leker med hjälp av små rum i rummet som är avskärmade med t ex öppna 
bokhyllor eller transparanta material. 

Avslutande tankar 

Efter att ha genomfört denna undersökning är jag än mer övertygad om att den fysiska mil-
jön är viktig och att den kan påverka inte bara barnens beteende utan också deras utveckling 
och pedagogers syn på vad barn kan. Jag önskar att alla barn skall få möjligheten att fritt 
utforska och växa upp och lämna förskolan som självständiga barn med en känsla av de kan 
erövra världen.  

Framförallt tror jag att förskolan idag behöver öppna och fantasifulla vuxna, som vågar ta ett 
eller flera steg utanför den gängse normen när de inreder sin förskola. 

Tack till alla pedagoger (och rektorer) som givit mig möjligheten att undersöka era tankar 
och funderingar mitt i ert hektiska arbete. 

Ett stort tack till min handledare Mary Larner, för ditt positiva tankesätt som hjälpt mig att 
färdigställa denna uppsats!  

Frida van den Bosch 
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Bilaga nr 1 
 
Fråga:      
Jag är intresserad av att ta reda på hur barn påverkas av förskolors innemiljöer och behöver 
din hjälp! 
På vilket sätt anser du att barnen på din förskola påverkas av förskolans innemiljöer? 
Ge gärna exempel och tryck på det som du ser mest tydligt i barnens utveckling/beteende. 
Berätta fortsatt om vad i miljön som du tror påverkar barnen och varför er miljö ser ut som 
den gör. 
 
. 
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Bilaga nr 2 
 
Till rektor på  xxxxx förskola     
 
Jag heter Frida van den Bosch och studerar till lärare med inriktning mot förskolan vid 
Borås Högskola. Under hösten 2007 kommer jag att genomföra en undersökning som ligger 
till grund för mitt examensarbete på 10 poäng. 
 
Detta kommer jag att göra genom att pedagoger på din förskola kommer att svara på en stör-
re fråga kring hur de anser att barn påverkas av innemiljöerna på förskolan.  
 
Jag kommer även att ta digitala foton på din förskolas innemiljöer, de kommer att användas 
för att visa för läsaren hur de aktuella miljöerna kan se ut. 
För att göra detta söker jag nu ditt formella godkännande. 
 
Materialet behandlas konfidentiellt och varken förskolan eller stadens namn kommer att 
nämnas i undersökningen, ej heller finns barnen, deras namn, tillhörigheter eller andra upp-
gifter kring förskolan eller personalen att finnas med på bilderna.   
 
Jag kommer att ta ett övergripande foto där så mycket som möjligt att rummet syns för att 
sedan fokusera på material, inredning samt färgsättning. Jag kommer också att fotografera ur 
barnens höjd för att se det de ser. 
   
Du kan när som helst under undersökningens gång välja att avbryta samarbetet, eller instrue-
ra mig att inte använda vissa foton. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
………………………………. 
 
Frida van den Bosch 
 
 
Jag kan kontaktas på tel: 0300-542302 
Eller via mail på: frida-agility@bredband.net 
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Bilaga 3 
 
 
SVARSTALONG 
 
 
 
 
JA , jag tillåter att Frida van den Bosch använder sig av digitala bilder tagna på den förskola 
där jag är rektor i hennes examensarbete som genomförs hösten 2007 
 
 
 
 
…………………………………….                        ……………………………………. 
Underskrift                                                                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEJ, jag tillåter inte att Frida van den Bosch använder sig av digitala bilder tagna på den 
förskola där jag är rektor i hennes examensarbete som genomförs hösten 2007 
 
 
 
 
                                ……………………………………………… 
Underskrift                                                                          Namnförtydligande 
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Bilaga 4 
 
 
Till pedagoger på xxxxxxxxxxxxxxxx förskola 
 
Jag heter Frida van den Bosch och studerar till lärare med inriktning mot förskolan vid 
Borås Högskola. Hösten 2007 kommer jag att genomföra en undersökning på er förskola 
som ligger till grund för mitt examensarbete på 10 poäng. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i Reggio Emilia inspirerade för-
skolor anser att just deras innemiljöer påverkar barnen som vistas där. 
 
Detta kommer jag att göra genom att be er att svara (skriftligt) på en fråga som är relaterad 
till mitt syfte med studien, detta är helt enkelt en lite större fråga som du kan svara på när du 
vill, skriftligt och gärna på dator (för att undvika missförstånd).  
 
Hur långt svaret blir beror helt på dig som person - det kan variera från några meningar till 
flera sidor. Jag kommer att skicka frågan till dig via e-post eller ge dig den i handen vid 
lämpligt tillfälle när jag är på förskolan. 
 
Det är naturligtvis helt frivilligt att svara på frågan och enligt de etiska reglerna kommer DU 
som respondent att vara anonym, materialet behandlas konfidentiellt och varken förskolan 
eller stadens namn kommer att nämnas i undersökningen. 
 
Jag kan komma att använda mig av citat ur texterna men jag kommer att sträva efter att ing-
en annan än den som skrivit texten ska kunna känna sig eller personer, platser som skrivits 
om. 
 
Jag kommer även (med rektorns tillstånd) att använda mig av digitala bilder tagna på försko-
lans innemiljöer för att göra det klart för läsaren hur miljöerna ni pratar om kan se ut. Inga 
barn eller vuxna, namn eller personliga tillhörigheter kommer att finnas med på bilderna. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
……………………………………..... 
 
Frida van den Bosch 
 
Jag finns att kontakta på tel: 0739-804013.  
Eller via mail på: frida-agility@bredband.net 
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