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SAMMANDRAG 

 

Uppsatsen är uppbyggd på aktionsforskning som behandlar vad pedagogerna på en förskola 

har för förväntningar på en ommöblering av inomhusmiljön och vad det kommer att leda till 

för pedagogerna i deras fortsatta arbete. Jag har även behandlat hur pedagogerna tänker när vi 

inreder rummen på nytt. Utgångspunkten för undersökningen har växt fram när jag har varit 

ute på olika förskolor och sett på den oinspirerade miljön. Min upplevelse var att det oftast 

saknades en filosofi om varför man möblerar som man gör.  

 

Utgångspunkten för min uppsats har varit att få svar på vad pedagogerna har för förväntningar 

och vad arbetet leder till i deras arbete. Detta har jag försökt att få svar på genom att intervjua 

pedagogerna som är med i förändringen. Jag har också valt att förstärka pedagogernas svar 

med observationer. I förändringen har jag varit den som har handlett pedagogerna i processen, 

och för att kunna göra det har jag läst in mig på Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken. 

 

Genom att få vara med i förändringsprocess har jag fått möjlighet till att studera hur 

pedagogerna har utvecklas under processen och sett hur medvetenheten om miljöns betydelse 

har ökat. Jag har fått uppleva hur svårt det kan vara att komma överens i ett arbetslag, i 

synnerlighet när pedagogerna har olika barnperspektiv vart sin miljö är en del av pedagogisk 

medvetenhet eller inte. 

 

Det vi kommer fram till i undersökningen är att det är pedagogerna som har ansvar för hur 

miljön utformas och att barnen kommer att använda den i sin utveckling. Dokumentation har 

visat sig vara ett viktigt redskap för pedagogerna. 
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FÖRORD 
 

ETT STORT TILL FÖRSKOLAN, AVDELNINGEN, PEDAGOGERNA OCH BARNEN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

INLEDNING 
 

Undersökningen har utförts på en förskola som har tre syskonavdelningar och två 

småbarnsavdelningar. Jag har valt att strukturera om miljön på en avdelning. Avdelningen har 

både stora och små ytor som har goda kvaliteter till att skapa en lärande atmosfär för lek. 

 

Varför är det viktigt att få syn på hur jag/pedagogerna tänker när vi inreder rummen på nytt? 

Det som är relevant är att få pedagogerna intresserade av hur man kan använda sig av miljön 

som pedagogiskt verktyg i verksamheten. För att kunna handleda pedagogerna i processen har 

jag valt att använda Reggio Emilia och Montessoripedagogiken som inspiration då dess 

inriktningar förefaller ha stor påverkan på svenska förskolor. Det intressanta i min 

undersökning är att få syn på vad ommöbleringen leder till för pedagogerna i deras arbete med 

barnen. Blir de mer uppmärksamma/och medvetna om miljöns betydelse? Kommer miljön att 

underlätta i deras arbete? Blir det lättare för dem att få syn på barnens utveckling?  

  
Under min utbildning har jag varit intresserad av hur pedagogerna tänker kring miljön. Det är 

sällan man har fått veta varför pedagogerna möblerar som de gör. Finns det någon filosofi 

bakom hur de möblerar? Intresset, förståelsen för att skapa en inspirerande miljö fick jag när 

vi under kursen gjorde ett studiebesök på en förskola i Stockholm som var inspirerad av 

Reggio Emilia.   
 

Under studietiden har jag även funderat över barnens miljö på förskolorna. Vi har läst väldigt 

mycket om utforskande arbete. Genom att bara få syn på hur miljöerna är utformade under vår 

verksamhetsförlaga utbildning (vfu) har man förstått att miljön för utforskande arbete är 

sällsynt. Jag har också förstått att läroplanen är någonting som uppfattas arbetskrävande för 

pedagogerna och ville då hjälpa avdelningen att väva in strävansmålen i miljön. 

 

”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för uppfattning om 

förskolans roll, barn och barns lärande (Åberg & Taguchi 2007 s.28). 

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Jag vill undersöka pedagogernas förväntningar på ommöbleringen i inomhusmiljön och om de 

får inspiration till det genom att få handledning och stöd i processen omkring hur man kan 

tänka kring, arbeta med och genomföra ommöbleringen. 

 

Vad har pedagogerna för förväntningar på ommöbleringen av inomhusmiljön? 

Vad leder det till för pedagogernas arbete? 

Hur resonerar jag/pedagogerna när vi inreder rummen på nytt? 
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PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 
I det här kapitlet har jag valt att förtydliga hur min idé kring ommöblering startade. Jag har 

valt att i detta kapitel koppla min undersökning till ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Beskrivning av den här undersökningen 
Mitt intresse för att undersöka inomhusmiljön uppkom när jag fick möjlighet att göra ett 

studiebesök på en förskola i Stockholm. Deras miljö väckte verkligen inspiration och glädje 

till skapande verksamhet. När jag sedan var ute på min verksamhetsförlaga utbildning pratade 

vi mycket om hur deras miljö var utformad.  Vi kom fram till att den skulle behövas möblera 

för att få in mer barnperspektiv på möbleringen och tillgång till material. Jag blev handledare 

för den här avdelningen i deras ommöblering och vill nu undersöka vad pedagogerna har för 

förväntningar och vad det kan leda till.  

 

Teoretiskt perspektiv  

I min undersökning har jag valt att utgå ifrån Vygotskijs teori. Mina tankar kring möbleringen 

av inomhusmiljön stämmer överrens med hans sätt att tänka. Jag har i det som följer också 

valt att redovisa vilka etiska principer som jag förhåller mig till i min undersökning. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Det finns mycket forskning om hur man ska utforma inomhus miljön och även olika 

pedagogiker. Jag har valt att använda mig av sociokulturellt perspektiv och med det menar 

man att man utvecklar i lärandet i relation med kulturen och den sociala omgivningen. 

Människorna utvecklas i grupp och utvecklar artefakter som man kan låna av varandra (Säljö 

2000). Jag har valt att använda Vygotskij som ett teoretiskt perspektiv i min uppsats och han 

tillhör det sociokulturella perspektivet.  

 

Vygotskij verkade under en kort men intensiv period. Han var en av de nytänkande 

filosoferna i sovjetisk psykologi. Tyvärr varade hans forskning inte så länge eftersom han dog 

vid 37 års ålder i en sjukdom men trots detta kan hans teoris mätas med Freuds och Piagets 

teori. Vygotskij utvecklade ett synsätt där kunskapsprocessen ses som en mediering. Han 

menar att människan skapar tecken eller redskap för att klara av sin föreställningsvärld. Ett av 

hans centrala begrepp är den proximala utvecklingszonen och den innebär att först lär man sig 

i grupp, sedan kan man det själv och tillslut har man automatiserat kunskapen till sin egen. 

Undervisningen är alltid i centrum och den ska vara aktivitetsgrundad. För pedagogerna är 

inte kunskapen den viktigaste utan metoden för hur jag skapar en undervisning så det blir en 

draghjälp för elevers lärande? Barnen använder sig ofta först av generella begrepp som leder 

vidare till individuella begrepp. Man utvecklas från det yttre till det inre (Vygotskij 2001).  

 

Björklid & Fischbein (1996 s.81-83) beskriver lekens betydelse utifrån Vygotskij som en 

ledande faktor för utvecklingen. I leken blir barnen medvetna om sin omgivning och det är 

första tecknet till att barnen uttrycker vad de vill själva. De menar också att i leken sker ett 

möte med barnens inre och yttre. ”Det intressanta med leken är att de visar hur tankarna 

ännu inte är internaliserade – de har inte blivit inre tankar. I lek myntas tankarna handlingar. 

Därmed ser man egentligen vad barnet tänker. Det är det inre som visas i yttre handling och 

det är barnets sätt att tolka erfarenheter och det de är med om.” (Björklid & Fischbein 1996 
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s.82). Man driver barnen framåt via leken och den kan betraktas som en ledande aktivitet som 

bestämmer barnens utveckling. Vygotskij menar att man inte kan skilja på tanke handling och 

situation. Det är i kombination en av dessa som det sker en utveckling (Carlgren 1999 s.39). 

 

Etiska aspekter 
Johansson & Svedner (2004 s. 23-24) skriver om forskningsetik och det innebär att det är 

enormt viktigt att man visar respekt och hänsyn till människor som är med i ens 

undersökning. Personerna som deltar ska ha klart för sig vilket syfte och vilka metoder som 

kommer att användas i studien. Man ska upplysa om anonymitet som innebär att man som 

skribent inte får använda sig av namn på personerna eller verksamheten. Personerna som 

deltar ska också veta att de kan avbryta sin inverkan när som helst under processen utan att de 

blir bemötta negativt. För att jag ska kunna leva upp till detta kommer jag att skriva en lapp 

till samtliga pedagoger på avdelningen om hur jag ska förhålla mig till de etiska reglerna och 

om hur jag kommer genomföra min ommöblering. Genom att pedagogerna skriver under med 

sin namnteckning har de godkänt mina regler. 

 

För att jag ska veta var all fakta kommer ifrån har jag under tiden jag har läst antecknat citat, 

intressanta stycken, sidnummer för att kunna gå tillbaka och se om det är mina tankar eller 

någon annans. 
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METOD OCH MATERIAL 
 
I detta kapitel har jag valt att behandla vilken undersökning jag tänker göra och vilken sorts 

forskning jag använder mig av. Jag har också valt att beskriva hur jag tänker vid intervjuer 

och gör hur jag gör mina observationer. 

 

Kvalitativ undersökning 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ undersökning för att jag vill få syn på vad 

pedagogerna har för förväntningar på den nya ommöbleringen. Nu kan de inte göra som de 

har gjort hela tiden. Leder ommöbleringen till ett modernare arbetssätt? I en kvalitativ 

undersökning handlar det om att få en förståelse för i detta fall pedagogernas tankar. 

 

Jag kommer att tolka deras värderingar och handlade i förhållandet till ommöbleringen. 

Här ska man försöka att vara reflexiv med sitt material och man ska försöka att se 

problemställningen i ett sammanhang (Falkenvall, Björn 2010: muntl. föreläsning 

2010.04.10). 

 

Aktionsforskning 
Jag har valt att använda mig av aktionsforskning för att jag anser att när jag hjälper 

avdelningen att ommöblera väcker jag ett intresse hos pedagogerna att lära sig mer om 

inomhusmiljön.  Jag tycker det är intressant att arbeta med människor och jag vill att fler än 

bara jag lär mig av det jag gör. Eftersom det finns ett nära samarbete mellan forskaren och 

forskningssubjektet så är det sannolikt att båda parter lär sig något av själva processen under 

forskningen. Det finns också en risk med att delta i en undersökning själv men mer om detta 

nedan. 

 

Intervju 
Jag kommer att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag gör en kvalitativ 

undersökning. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att få den intervjuade att ge ett så 

uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar (Johansson & Svedner 2004 s. 25). 

Jag kommer att använda mig av en av mina frågeställningar till att öppna samtalet, därefter 

kommer jag att ställa frågor som håller intervjun vid liv och på rätt spår. Johansson & 

Svedner (2004 s. 25) skriver också att det finns en stor risk att om man som intervjuare inte 

tänker sig för kan en kvalitativ intervju övergå till ett strukturerat förhör. Det är viktigt att du 

som intervjuare frågar om man inte förstår samtidigt som man inte ska påverka den 

intervjuades svar.  

 

Under samtalet kommer jag att föra anteckningar, men för att jag ska kunna vara närvarande 

kommer jag att använda bandspelaren som ett komplement.  

 

Problemet som kan uppstå med mina intervjuer är tiden. Personalen arbetar inte heltid. Några 

av personalen går om varandra och blir svårt att hitta en tid till intervjun. När de arbetar 

behövs de i barngruppen. 

 

Observationer i form av dagbok 
I boken Examensarbete i lärarutbildningen skriver författare om olika sorters observationer. I 

min undersökning har jag valt att göra observationer i form av dagboksanteckningar. I slutet 

av observationspasset skriver man ner det som man kommer ihåg som viktiga händelser 
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(Johansson & Svedner 2004 s. 31). Jag kommer att föra dagboksanteckningar varje dag som 

jag är ute på förskolan och är aktiv i min ommöblering. 

 

Validitet och Reliabilitet 
Validiteten i min undersökning anser jag vara noggrann eftersom jag har två olika 

forskningstekniker.  Jag har använt mig av både intervjuer och observationer för att få fram en 

större trovärdighet i hur pedagogerna egentligen tycker. Risken när man intervjuar är att 

intervjuaren inte talar sanning och när man då observerar får man se hur pedagogerna gör 

egentligen.  

 

Reliabiliteten i min undersökning har jag försökt att hålla genom att ta det lugnt vid 

intervjuarna, frågat om jag inte förstått osv. När jag observerat har jag pratat med 

pedagogerna om vad jag fått syn på. På så sätt har jag fått fram saker som jag aldrig annars 

skulle få veta. Jag vill understryka att det är en beskrivning på hur jag tolkar deras svar i 

intervjun och mina observationer som jag grundar min text på. Jag sammanställer texten till 

en flytande text och påvisar inte vem som anser vad i min undersökning pga. etiska själ.  

 

Urval och avgränsningar 
Jag har valt en kvalitativ undersökning för att jag ville få syn på ett resultat som är kopplat till 

verkligheten ute på förskolorna. Eftersom jag har valt att göra en form av aktionsforskning 

tyckte jag att det passade min undersökning att lägga den på en kvalitativ nivå. Jag valde 

aktionsforskning för att jag fick chansen att påbörja det under min verksamhetsförlagda 

utbildning och för att jag tycker det är intressant att få vara med i arbetet mot målet. Jag ville 

lära mig något av undersökningen och jag ville även lära pedagogerna något. Att få vara med 

och se och prova praktiskt innebär att man får syn på saker runt omkring som kanske styr 

verksamheten i att se ut som den gör. Det kan handla om att rummen måste ha många olika 

funktioner, man ska kunna sova där, äta mat osv.  

 

Risken med att göra en aktionsforskning kan vara att man bestämmer sig för vad man vill se 

och då ser man inte det som egentligen ska få syn på. Jag tänkte att detta kunde jag undvika 

genom att fotografera verksamheten innan/efter ommöbleringen. Tyvärr kom jag fram till det 

att för att hålla mig till de etiska reglerna kan jag inte använda mig av bilder. Om jag använder 

mig av bilderna kan man avgöra var jag varit och vem jag pratat med. För att jag ska få någon 

form av grund på hur man kan tänka vid en ommöblering på en förskola valde jag att läsa om 

Reggio Emilia och Montessoripedagogiken. Jag valde Reggio Emilia för att dessa 

pedagogiker ser miljön som den tredje pedagogen och det behövde avdelningen göra. 

Montessoripedagogiken valde jag för att pedagogerna uttryckte att de ville ha en hemma 

liknande miljö som ingav trygghet.    

 

Intervjuerna som jag kommer att göra under mitt arbete blir ställda på ett öppet sätt på grund 

av att jag vill försöka att få ut så mycket som möjligt från personerna. Jag har därför valt att 

ha en stor fråga som jag sedan går vidare med under samtalet. Det känns som om den här 

metoden kommer att fungera för att jag känner personalen sedan min verksamhetsförlagda 

utbildning och det gör att de vågar öppna sig för mig. Hade jag valt att hålla mig till ett 

frågeformulär tror jag att svaren hade blivit mindre ärliga och det är lättare att säga något som 

man egentligen inte tycker. När man ska berätta om något djupare är det svårare att slingra in 

sig i lögner och det är då lättare att försäga sig. Jag kompletterar undersökningen med att göra 

observationer och för att förtydliga det jag kommer att få syn på. 
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Från början tänkte jag bara intervjua förskolelärare pga. Att de har samma utbildning som jag 

kommer att ha och har då varit i kontakt med liknande litteratur. Men jag kom fram till att i 

realiteten är det brist på förskolelärare och därför fungerar många barnskötare som 

förskolelärare och det gör att det blir relevant för mig att intervjua även barnskötarna på 

avdelningen.  

 

Från början tänkte jag bara att spela in intervjun på bandspelare men kom fram till att det 

underlättar för mig om jag antecknar under intervjun. Det tar lång tid att lyssna igenom sex 

intervjuer som är inspelade på band. Genom att skriva och ha det inspelat förkortar jag tiden 

som det annars kommer att ta för att bearbeta all information. Risken med att bara skriva kan 

vara att man missar viktiga detaljer. Det positiva med att spela in samtalet är att jag kan återgå 

till intervju och kan uppfatta andra saker när jag lyssnar på det flera gånger.   

 

Först tänkte jag göra observationer när ommöbleringen blir klar men har kommit fram till att 

vi inte hinner färdigt allt. Läste i boken Examensarbete för lärarstudenter (Johansson & 

Svedner 2004 s. 31-33) att man kan göra en observation i form av dagboksanteckningar. 

Genom att jag skriver varje dag spar jag också enormt mycket tid. Jag dokumenterar även vad 

vi gjort och vad vi har planerat att göra vid nästa tillfälle. 
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TIDIGARE FORSKNING  
 

I detta kapitel har jag valt att beskriva ett historiskt perspektiv på hur förskolorna växte fram.  

Jag har även här valt att beskriva två olika sysätt som pedagogerna på en förskola kan 

använda sig av, för att förtydliga hur svårt det kan vara att komma överens. Det kommer en 

beskrivning av Reggio Emilia och Montessoripedagogiken för att påvisa att det är dessa 

pedagogiker som jag har valt att använda mig av som en grund för mitt arbete. Mot slutet har 

jag valt att synliggöra några strävans mål. 

 

Det finns mycket forskning om hur man ska utforma inomhus miljön och även pedagogiken. 

Jag har valt att stödja mig på Lpfö98, Reggio Emilia, Montessori pedagogiken. I läroplanen 

kommer jag att inrikta mig på strävansmålen som har med miljön att göra. Jag kommer också 

att skriva utifrån pedagogperspektiv för det är en kunskap som man behöver ha förståelse för 

när man ska inreda en miljöförskola. Jag kommer att placera min undersökning i ett 

sociokulturellt perspektiv. För att göra min studie begriplig har jag valt att beskriva förskolans 

uppkomst. 

 

Historik 
Under 1800-talet startades barnkrubborna och det var förvärvsarbetande mödrar som tog hand 

om barnen för en liten summa pengar. Längre fram kom de till insikt om att små barn behöver 

pedagogiskt stimulans för att de ska utvecklas. Härigenom uppkom kindergarten och det var 

både förskolelärare och barnskötare som arbetade på liknande rörelser (Hartman 2006 s.55-

57). Systrarna Moberg har haft betydelse för kindergartens utveckling. Moberg öppnade en 

verksamhet 1899 i deras föräldrahem. Verksamheten gick ut på att aktivera barnen via slöjd, 

modellering, ritning, sång och lekar men barnen var bara där tre timmar om dagen. De 

startade en förskolelärarutbildning som drevs i Fröbels anda (Hartman 2006 s.58-

59).”Systrarna Moberg menade, i Fröbels anda, att barnträdgården inte fick likna skolan, 

men ändå var det så, att en del av den obligatoriska skolans arbetsätt smög sig in i deras 

verksamhet. Hela utbildningen gick ut på att lärarinnan skulle agera som en vägledare för 

barnens kunskapssökning” (Hartman 2006 s.59).  

 

Under 1900-talet började kommunerna att delta och engagera sig i barnomsorgen. 

Förskoleverksamheten var till en början helt illegal och bedrevs av kvinnor med intresse för 

barn. Under 1930-talet kritiserades Mobergs arbetsätt av aktivitetspedagogen Köhler. Hon 

menade att man skulle arbeta för ett intressecentrum. Det gick ut på att barnen skulle får vara 

mer fria i sitt lärande, det skulle finnas en skapande verksamhet. Hon ansåg att det var 

barnens egna intressen och aktiviteter som skulle prägla verksamheten. För att få syn på detta 

använde de sig av observationer. Samtidigt som detta uppkom började man uppmärksamma 

utvecklingspsykologins betydelse (Pramling & Samulesson 2006 s.16). 

 

Barnstugeutredningen skapade nya förutsättningar för det förskolepedagogiska arbetet. Detta 

innebar att ”Småbarnspedagogiken började betraktas som en fullvärdig del av det allmänna 

utbildningssystemet”(Hartman 2006 s.62). Man skapande en värdegrund för förskolan som 

vilar på Piagets utvecklingspsykologi och Erikssons socialpsykologiska forskning.  

 

 Under 1980-talet kom den stora vändpunkten och den innebar att barnet nu betraktades som 

aktivt, kompetent och medforskande, arbetssättet var projekt och temaorienterat, pedagogisk 

dokumentation var kopplat till att läraren skulle ha ett medforskande och demokratiskt 

arbetssätt och barns utveckling skulle komma i första hand (Pramling & Samuelsson 2006 

s.18-19). Reggio Emilias filosofi började uppmärksammans. ”Innehåll och arbetsätt har 
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knutits samman till en helhet där både barnet och läraren ses som nödvändiga i skapandet av 

förståelse hos barnet”(Pramling & Samuelsson 2006 s. 18).  

 

Förskolorna har alltid velat arbeta utifrån barnen och deras intresse men däremot har 

förskolepedagogikens syfte och tyngdpunkt ändrat sig. Ibland är den till för barnet och ibland 

för samhället och vissa perioder för båda två. I dagens samhälle riktar sig förskolan både mot 

individen och samhället (Pramling & Samuelsson 2006 s.18-19). Under hela uppkomsten vid 

1900-talet har det funnit ett pedagogiskt program där det mer stod vilka arbetsätt man ska 

använda sig av. Därefter har det utvecklas mer och mer och det har kommit en läroplan med 

strävansmål som måste följas av dem som arbetar på förskolorna. I läroplanen står det inte 

vilka arbetsätt du kan använda utan där måste du själv använda dina kunskaper för att få 

barnen att uppnå till strävansmål. Pga. av detta ska varje förskola arbeta fram lokala 

kursplaner om hur de kan arbeta med barnen och verksamheten. Det är nu vi kommer fram till 

att ansvaret på hur verksamheten utformas och vilka material vi använder ligger på 

pedagogerna som arbetar på förskolan (Pramling & Samuelsson 2006 s. 22-23). 

 

Läroplanen idag vilar på ett teoretiskt perspektiv som handlar om interaktion mellan barnen 

och vilka möjligheter som de möter i sitt lärande. Sommer (2007) menar att vi har hamnat i ett 

paradigmskifte som innebär att vi har gått från att se barnen ur ett mognadsstadium till att se 

att barnen agerar på olika sätt utifrån situation och erfarenheter utan att vara kontextberoende. 

Pedagogerna ska se utifrån barnens möjligheter och förmågor och inte inrikta sig deras 

svagheter och brister. I boken Lärandets Grogrund (Pramling & Samuelsson 2006 s.28-29) 

står det att genom att barnen är aktiva i sitt lärande ska man försöka att skapa intressanta 

temaarbeten som kan inspirera barnen till att utforska självständigt samt att förbereda barnen 

till arbetssättet som används i dagens skola. 

 

För att barnen ska kunna integreras med andra barn borde rummens möblering leda till 

samspel och eget skapande. Det handlar om att forma den fysiska miljön så att barnen får 

möjlighet till att uttrycka sig i bild, sång rörelse osv. Materialet borde även placeras i barnens 

höjd och även anpassas till deras storlek (Pramling & Samuelsson s. 90-91). ”Den 

pedagogiska miljön utgör det sammanhang inom vilket barns lärande i förskolan sker. Den 

pedagogiska miljön bör därför vara utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas 

genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet och skaparlust” (Pramling & Samulesson s.89-90). 

Barnens inflytande är enormt viktigt för att de ska känna skaparglädje i sin utveckling.   

 

Pedagogperspektiv 
Johansson (2003) menar på att det finns två olika synsätt på hur man ser på barnen. Det ena är 

barnperspektivet och det andra är barns perspektiv. Det två synsätten som man kan se utifrån 

är ”human beings” eller som ”human becomings”. Beroende av vilket synsätt man tillhör har 

avgörandet för hur man bemöter barnen. Sandberg (2008 s.64-65) menar att om man ser 

barnen som ”human beings” närmar man sig barns perspektiv. ”Då anses barn vara 

kompetenta och aktiva medskapare av de olika sammanhang som de befinner sig i” 

(Sandberg 2008 s.65). Har man detta synsätt ser man barnen som medmänniskor och det 

innebär att barn lär sig i olika sammanhang när de får vara aktiva i processen och samspela 

med sina kamrater, sker då en utveckling. Barns inflytande på den fysiska miljön kan vara 

betydelsefulla för barnens utveckling.  

 

Ser man barnen som ”human becomings” ”Blir bardomen en brist, något som ska åtgärdas 

genom utveckling och socialisation” (Johansson 2003 s.47). Barnen blir representanter för sin 

ålder och man tokar barnens uttryck som ett tecken på att de befinner sig i en viss ålder eller 
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utvecklingsteg. Sandberg (2008 s.66) beskriver att Johansson menar på att sättet att se på 

barnen har betydelse för hur man utformar den pedagogiska miljön.        

 

Reggio Emilia 
Efter krigsslutet år 1945 var föräldrarna i Italien trötta på förtryck och fascism och de ville då 

återskapa en skola som kunde utbilda barnen för ett annats sorts samhälle. Loris Malaguzzi 

blev en ledande filosof för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia (Jonstoij & Tolgraven 

2007 s. 51).  Loris Malaguzzi är en man som har haft stor betydelse för kampen om kvalité i 

förskolan. Han har formulerat sin filosofi i flera böcker, bl.a. på detta vis ”Ett barn har 

hundra språk med 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 görs till varandras motsatser” (Wallin 1998 sid 9). Via det skapade han sin egen 

pedagogik. 

 

Jonistoij & Tolgraven (2007 s.12-13) menar att ”Loris Malaguzzi talar om barnet som ett 

kompetent, starkt och rikt barn”. För honom var det lyhördhet och fantasi och medforskande 

som var viktiga egenskaper hos en pedagog. I dagens samhälle spelar också miljön en stor roll 

i barnens och pedagogernas utveckling. I boken Pedagogiska kullerbyttor tar Wallin (2003 s. 

78) upp att man ska skapa en miljö där lärande blir synligt. En plats för lärande skapar man 

genom att flytta ner material till barnens nivå, ser till att dokumentationen blir synlig och att 

man har löpande projekt som styrs av barnens intresse och nyfikenhet. Man ska se sig själv 

som en handledare i barnens utforskande och man ska vara intresserad av deras tankar och 

funderingar.  

 

Man skapar fler olika rum i rummen som inspirerar barnen till lärande.   

Wallin (2003 s. 93) har en relevant fråga som påvisar att om man tänker på detta ” Som vuxna 

måste vi aktivt fråga oss om rummet är en pedagog som motarbetar oss eller som samspelar 

på bästa möjliga sätt och underlättar vardagens verksamhet. Tänker man så som pedagog 

anser jag att man har kommit en bra bit på väg i sitt arbete. 

 

Vi i Sverige ska veta att ”Reggio Emilias filosofi har även när det gäller barnsynen påverkat 

den svenska läroplanen för förskolan i sitt fokus på barnet som kultur och kunskapare” 

(Jonstoij & Tolgraven 2007 s. 25). Är man medveten om det som pedagog kan en Reggio 

Emilia inspirerad miljö hjälpa pedagogerna i sin support av barnens utveckling. 

 

Montessori 
Montessoripedagogiken startade sin resa under 1890 talet då Montessori började studera 

medicinsk vetenskap. Montessori intresserade sig för barnen som hade det svårt socialt och 

ekonomiskt. För att hon skulle kunna studera klart gav hon privatlektioner. Därefter ingick 

hon i en forskarstudie som inriktade sig på barns mentala funktionshinder. Under den tiden 

kom hon i kontakt med barn som befann sig på sinnessjukhus för vuxna. Maria Montessori 

inspirerades av att göra något som var stimulerande för barnen. Montessori fick kontakt med 

Itards Séguins.  

 

Montessori blev chef för ett institut för mentalt handikappade barn, som startades i Rom. 

Montessori studerade även antropologi och efter detta blev hon ansvarig för daghem för 

”normalbegåvade” barn. Det var här hennes genombrott kom, hon blev känd i hela världen 

och höll även föreläsningar om sin metod. Diktatorn Mussolini införde 

Montessoripedagogiken i alla italienska skolor. Den spreds sig över världen och så 
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småningom blev Psykologen Piaget ordförande i den Schweiziska Montessoriföreningen. 

Deras tankar ligger nära varandra även om Montessori inriktade sig mer på den praktiska 

undervisningen och Piaget var forskare och teoretiker (Sköljd Wennwerström & Brödermans 

Smeds 1997 s.12-15).  

 

Montessori delar in innemiljön i sex olika kategorier som hon kallar fysisk, psykisk, 

intellektuell, social, känslomässig och andlig (Sköljd Wennwerström & Brödermans Smeds 

1997 s.110-111). I mitt fall är bara de fysiska, psykiska, social och känslomässiga intressant i 

min undersökning därför har jag valt att synliggöra vad dessa betyder enigt Montessori.  

 

Fysiska 

Hon tycker att den fysiska miljön ska inredas som en hemmaliknade miljö, alltså ljusa, 

neutrala färger. Hon anser också att möblerna ska vara anpassade efter barnen och även 

tavlorna på väggen ska sitta på deras höjd. Rummet ska vara tillräckligt stort så att både 

gemensam rörelselek kan fungera samt ensam enskild lek. Miljön ska vara öppen så att det 

kan observera vad som händer.  

 

Psykiska 

Hon anser att det ska vara ordning, inspirerade material så att barnen lätta kan falla in i sin 

egen tankeverksamhet och när de uppnått sin koncentration ska det finnas möjlighet till att 

avlägsna sig från de andra barnen. 

 
Socialt 

Hon menar att barnen utvecklas socialt genom att umgås tillsammans med barn i olika åldrar 

och vuxna. Miljön ska bygga på respekt och frihet och hon menar att om barnen får umgås 

med alla åldrar utvecklas deras förmåga att invänta sin tur och visa hänsyn. 

Barnen ska också lära sig att ta hand om sin miljö genom att sopa, damma och ställa tillbaka 

sakerna på sina platser. 

 

Känslomässigt 

Hon anser att stämningen som finns i atmosfären och är viktigt för barnens lust till lärande. 

Pedagogerna ska vara tillmötesgående som ser till varje individs behov. Rutiner och ordning 

är viktigt för att skapa trygghet. Hon vill att barn ska få utvecklas i harmoni med sig själva 

och sin omvärld. De ska få följa sin egen drivkraft för då utvecklas de till starka och positiva 

individer. 
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Strävansmål ur Lpfö98 
Utveckling och lärande 

”Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 

ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten 

ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska 

utgå ifrån barnets erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet av barnets tankar och 

idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” (Lärarens handbok 2008 s. 23-25).  

 

Riktlinjer Alla som arbetar i förskolan ska 

”Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (ibid)”. 

 

Förskolans verksamhetsplan 

Lek 

Verksamhetsplanen för den undersökta förskolan har pedagogerna tolkat Lpo98 så att man 

ska skapa lekmiljöer som är stimulerande och inbjuder till glädje, lek och ska kunna 

uppmuntra barnens kreativitet. 

 

Lust till lärande 

Vidare ska pedagogerna anpassa miljön så att den blir tillåtande, överskådlig och inbjudande 

åt barnen. 
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RESULTAT  
 

I resultatet kommer jag att beskriva vad jag såg och hörde i mina intervjuer och observationer 

samt tolkar jag resultatet genom att anknyta till relevant litteratur.  

 
Inledningsvis presenteras de pedagoger som intervjuades. Vidare presenteras vad vi tänkte när 

vi inredde rummet på nytt i en sammanställd text. Den är gjord utifrån dagboksobservationer. 

Undersökningen är gjord utifrån mitt perspektiv och är då tolkad utifrån min kunskap. För att 

kunna påvisa ommöbleringen av inomhusmiljön kommer jag göra en kort kartläggning av hur 

det såg ut innan förvandlingen. 

 

Pedagogporträtt 
Sigrid har arbetat som dagbarnvårdare i 10 år och under kvällarna har hon läst en 

specialbarnsköteutbildning under fyra år. Hon började på denna förskola 1987 och har arbetat 

på alla avdelningar. Nu arbetar hon 25% på den här avdelningen. 

 

Frida har arbetat som barnskötare under ett antal år. Därefter bestämde hon sig för att läsa 

vidare till lärare, år 2007 tog hon sin lärareexamen. Hennes specialisering är läs, skriv och 

mattematikinlärning samt specialpedagogik. Därefter har hon arbetat på tre olika förskolor. 

Förra året 2009 blev hon anställd på heltid på den här förskolan. 

 

Gertrud blev klar förskolelärare 1977 och arbetade då som föreståndare på en förskola. 

Sedan har hon arbetat på två förskolor. Hon kom till denna förskola 1979 och har arbetat på 

hela stället och med alla åldrar. Hon började på denna avdelning 1994. 

  
Klara arbetade som dagbarnvårdare i 17 år. När hon blev uppsagd arbetade hon 2-3 år på två 

förskolor som vikarie. Sedan blev hon anställd på halvtid på denna förskola 2004. Hon har 

ingen utbildning, men är anställd som förskolelärarassistent.  

 

Lovisa har gått en 2 årig gymnasieutbildning. Hon började arbeta som vikarie 1981 på olika 

förskolor. År 1987 blev hon fast anställd på denna förskola och arbetade under 13 år på en 

småbarnsavdelning. På denna avdelning har hon arbetat sen år 2000. Förra året i augusti blev 

hon assistent för ett barn. Hon har läst en teckenkurs på kvällstid under det senaste året. 

 

Miranda är barnskötare. Hon har läst två årig gymnasieutbildning. Sedan arbetade hon som 

personlig assistent för barn. Några år arbetade hon som barnsamarit och det innebär att man 

tar han om barn i deras hem. Efter detta har hon arbetat som dagbarnvårdare i några år fram 

till att hon fick fast heltidstjänst på denna förskola 2000. Hon har läst fortbildningskurser som 

handlar om specialpedagogik samt teckenstöd och andra kurser på kvällstid. Hon är assistent 

för ett barn sedan några år tillbaka. 
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Kartläggning innan ommöblering 
Möbleringen på förskolan saknade en känsla för lärande. Allt som barnen kunde lära och 

utvecklas av stod på hyllor högt upp mot taket. Miljön var mer lik en hemmamiljö och var 

inte anpassad för barnen. Åberg (2007 s. 16-17) beskriver att de hade möblerat med soffor i 

ett rum och det var precis så det var möblerat i det stora rummet här med. En hörnsoffa var 

tänkt till att användas vid samlingen, vilan och vid bokläsningen. Tyvärr hade inte barnen 

samma tanke som pedagogerna. De använde den till att hoppa i och gömma sig under. 

De andra sakerna som fanns i rummet låg i olika lådor och stod på en hög hylla och materialet 

inspirerade inte till någon form att lek eller aktivitet.  

 

Det lila rummet på avdelningen var fylld med kuddar. Detta rum bjöd in barnen till lek men 

till vilket sorts lek? Barnen sprang och kastade kuddar på varandra och det var ofta barn som 

blev ledsna. De minsta barnen sov middag där varje dag. 

 

Bilrum hade de i ett mindre rum, där inne fanns det bilar, bilmattor och bilramp gjort i plast. 

Det var ofta några pojkar som stängde in sig i rummet och de andra barnen kom inte åt 

bilarna. I Läroplanen (1998) står det att ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 

uppmuntras och deras vilja och lust till att lära ska stimuleras” (Lärarens handbok s.19). 

Genom att pojkarna alltid var där inne och aldrig uppmuntrades till att utveckla leken med 

bilarna gjorde de aldrig det heller. 

 

I ett annat mindre rum på avdelningen hade de gjort ett sinnesrum där det var tänkt att barnen 

kunde gå in och ta det lite lugnt och koppla av. Rummet var inrett med fina tyger och ljusa 

färger. Det som fanns i rummet var kuddar som man kunde sitta på och lite böcker man kunde 

läsa. Jag anser att rummet inte lyckades fånga barnens intresse men däremot gav det känsla av 

trygghet. Rummet användes också till samling och vila. 

 

Målarrummet som finns använde pedagogerna till förvaring och barnen fick bara måla när en 

pedagog hade tid. Det finns även små förvaringsrum som borde rensas och användas till något 

barnen är intresserade av.   

 

Slutligen vill jag koppla ihop detta med hur pedagogerna i boken Lyssnandets pedagogik 

(Åberg & Taguchi 2007 s.27) beskriver att deras gamla miljö var utformad.  

 

”Vår förskola såg vid den här tiden ut som de flesta andra. Då menar jag att 

 förskolans miljö i stor utsträckning liknade ett vanligt hem. Vi hade ordnat en ompysslad och 

hemtrevlig miljö. Väggarna på vår avdelning var dekorerade med traditionella barntavlor 

och affischer. Man kan inte påstå att väggarna berättade något om verksamhetens innehåll 

eller sa något barnens intressen. Förklaringen är ganska enkel: Vi såg förskolan som ett 

ställföreträdande hem och ordade i miljön på bästa sätt för barnen utifrån den uppfattningen. 

Det mesta som man brukar kalla för ”skapande material” låg undanstoppat i förråd, vilket 

gjorde att barnen hade en väldigt liten möjlighet att själv styra över vad de kunde göra i 

förskolan. Jag minns att det faktiskt var lite besvärligt att varje gång barnen t.ex. ville måla. 

Först var vi tvungna att plocka bort alla smådukar och blomkrukor från borden för att lägga 

på de stora vaxdukarna (Åberg & Taguchi 2007 s.27).      

 

Detta citat hjälper mig att beskriva hur avdelningens verksamhet såg ut innan ommöblering. 
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Hur tänker vi när vi inreder rummen på nytt? 
I boken Förskolans pedagogiska rum (2007 s.7-9) som är utgiven av lärarförbundet skriver de 

om att man kan skapa en förskola där miljön blir ett redskap. Det kan vara olika typer av 

material och miljöer bara barnen får möjlighet till utforskande, utveckling och lugn och ro när 

man behöver det. Åberg som är en av skribenterna i boken menar att ”Visst kan vi vuxna göra 

en lärande miljö, men halva arbetet är att barnen är med och skapar en miljö som de är 

intresserade av” (Åberg 2007 s.13). Grunden till att ommöbleringen startade på avdelningen 

där jag var och hade min verksamhetsförlagda utbildning var att jag upptäckte att det inte 

fanns någon mötesplats för lärande. Alla saker som kunde uppmuntra till lärande stod på 

hyllor som var anpassade för pedagogerna. Om barnen ville måla blev de tvungna att fråga en 

pedagog att ta ner materialet. När vi startade ommöbleringen blev ett mål för mig och 

pedagogerna att vi skulle få ner materialet på barnens nivå. Vi startade där. Sedan har jag valt 

att läsa in mig på Reggio Emilia och Montessoripedagogiken för att handleda pedagogerna 

vidare i processen och även göra miljön lite mer inspirerande för barnen. I Lärarförbundets 

bok beskriver Åberg (2007 s.20) att ”hur vi utformar miljön avgör vad som kan hända i 

rummet, men också vad som inte kan hända”. Detta tog jag med mig in i arbetet med 

pedagogerna och försökte att förklara för dem att vi måste lyssna i vad barnen är intresserade 

av och skapa möjligheter utifrån det. Vi kan ändå bestämma vad som ska hända i rummen.  

 

Våra resonemang om hur rummet skulle inredas var intressanta och efter lite prövning kom vi 

fram till att det gamla målarrummet nu blev ett skapande rum som ska vara öppet för barnen. 

Lärarförbundets (2007 s.20-37) bok skriver Björkman att Nordin Hultman har i sin 

doktorsavhandling skrivit om hur hon menar på att dagsprogrammet styr vad barnen får lov 

att göra. Det gamla målarrummet var ett exempel på detta. Barnen fick bara gå in där och 

måla med färg om en pedagog hade tid. Det visade sig att barnen aldrig använder rummet. 

Där inne har vi nu ställt upp två stafflin, tagit fram vatten färgen, papper, penslar, pennor, 

kritor, lim, olika sorters material som t.ex. makaroner, träklossar, flörtkulor m.m.    

 

I ett rum där det tidigare varit ett sinnesrum har vi nu gjort ett teaterrum som vi inrett med en 

mindre scen med två nivåer och en spegelvägg. Inspiration till det har vi fått ifrån läroplanen 

och Reggio Emilia pedagogiken. Reggio Emilia står för möten barnen emellan och i sin 

pedagogik har de skapat ett material som de kallar för en kommunikationstrappa. (Jonstoij & 

Tolgraven 2007 s. 70-72). I Läroplanen står det att ”Verksamheten ska bidra till att barnen 

utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. (Lärarenshandbok 2008 s.23). När 

barnen får stå på scenen och se sig själva i spegel får de en kännedom om hur deras kropp 

fungerar och deras självförtroende byggts upp.  

 

I det lila rummet som förut var ett kuddrum har vi nu inrett med bilar och lego. Åberg & 

Taguchi (2007 s.30-31) beskriver dokumentation som stöd i miljön. De menar att ska man 

förstå vad barnen tycker är roligt att göra på förskolan får man reda på det genom 

dokumentation. Några frågor som de ställer sig är Vad och var leker/möts barnen? Var leker 

och möts barnen inte? Vilka material använder barnen? Vilka material använder barnen 

inte? Vad pratar barnen om (med varandra/med oss vuxna?) Vad gör mig nyfiken?(Åberg & 

Taguchi s.31). Dessa reflektioner hjälper Pedagogerna att skapa en utforskande, utvecklande 

lärmiljö för barnen. När vi på avdelningen funderade kring bilarna och legobitarna hade vi 

uppmärksammat när vi dokumenterat leken innan ommöbleringen att bilar och legobitarna är 

material som barnen leker, med men barnen har stannat i sin kreativitet. Legobitarna och 

bilarna skapar ingen utmanande lek utan mest bara för stunden. Pramling & Samuelsson 

(2006 s.89) beskriver i sin bok att fantasi och inlevelse påverkar barnens aktivitet på ett 

positivt sätt. Redan i tidiga åldrar använder sig barnen av olika strategier för att få leken dit de 
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vill. Vi tänkte att om vi placerar bilar och legobitar i samma rum kan de inspirera barnen till 

annan lek och de barn som har fastnat i ett lekmönster kommer att bli avbrutna eller 

ifrågasättande av andra barn och de kan uppmuntra till att samspela med varandra om 

materialet. Genom detta kommer barnen att lära sig samförstånd, ömsesidighet och turtagande 

(Lärarens handbok 2008). 

 

I en annan vrå på förskolan har vi tagit in en stor balja av plast för att fylla upp med sand. 

Några av barnen på förskolan är intresserade av lantliv och jordbruk. Vi resonerade omkring 

hur vi skulle kunna fixa ett rum där det liknar verkligheten fast i miniatyr. I Trageton (2007 

s.105) står det att sand inomhus är en modern tanke som börjar växa fram. Det är ett material 

som lockar barnen till lek och undersökning. Syftet med att blanda lantbruk och djurliv med 

sanden var att uppmuntra barnen till deras temaarbete som de arbetar efter nu denna termin. 

Sandlådan kan vara en åker och man kan plöja och så. Samtidigt kan det vara en bondgård där 

man bygger olika hagar till djuren. Barnen kan använda sig av sina erfarenheter och sprida 

informationen vidare genom leken till sina kamrater. Pramling & Samuelsson (2006 s. 27) 

menar att barnen måste lära sig att de har förståelse för sin omvärld.      

 

I det största rummet på avdelningen kommer det att bli ett motorikrum som kan användas till 

spring, gemensamma lekar, rörelse där barnen får kännedom om hur sin egen kropp fungerar. 

I dagens samhälle där fetma börja bli ett problem kan man se motorikrummet som ett sätt att 

ge barnen insikt i hur viktigt det är att röra sig. I läroplanen (1998) står det att barnen ska få 

lära sig att använda sig av olika kommunikationssätt och ha möjlighet till att växla mellan 

olika aktiviteter under dagen (Lärarens handbok 2008 s.21). Det står också i läroplanen att 

”arbetslaget ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomföras så att barnen får stöd och 

stimulans i sin motoriska utveckling” (Lärarens handbok 2008 s.25). Genom att skapa detta 

rum kan pedagogerna hjälpa, stötta barnen i deras motoriska utveckling när barnen själva vill 

och på så sätt kan man göra det mer individ anpassat.    

 

Ett litet förråd på avdelningen har nu blivit en restaurang där barnen kan duka med 

miniporslin och laga mat på en träspis med miniatyrkastruller. Det finns ett bord som är 

anpassat till barnen om de kan duka upp på. Här kan alltså barnen bearbeta matdukningen på 

förskolan samt hur det fungerar hemma hos dem. Tullgren (2004) skriver att det är i leken 

barnen bearbetar sina intryck, föreställningar och får leva ut sin fantasi. Detta rum ger 

möjlighet för barnen att bearbeta situation som händer vi maten. Sköljd Wennerström & 

Brödermans Smeds (2008) beskriver att Montessoripedagogik går ut på att inreda rummen till 

barnen så de liknar hemmiljön, materialet ska vara i barnens storlek. I vår Restaurang är allt 

anpassat efter barnen och det är något som barnen känner igen ifrån hemmen. I 

Montessoripedagogiken vill man inte rätta barnen utan de ska få upptäcka felen de gör själva. 

Det får barnen möjlighet till i detta rum. 

 

Vi har skapat aktivitetskort med bilder som representerar de olika rummen. Det finns ett visst 

antal av varje lapp som är anpassad efter hur många barn det kan vara i rummen. Korten 

används när barnen blir oroliga och behöver hjälp med att synliggöra vad man kan göra och 

hjälpa barnen att välja utifrån sina egna intressen.  
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Vad har pedagogerna för förväntningar?   
Förväntningarna på miljön såg olika ut från person till person. Därför väljer jag att presentera 

varje persons förväntningar för sig. Genom detta påvisar jag min reliabilitet under intervjun. 

Validitet i pedagogernas förväntningar kan vara svårt att få syn på eftersom vissa bygger på 

att man har hunnit observera hur barnen, pedagogerna beter sig i den nya miljön en längre 

period och detta har jag inte kunnat uppfylla på så kort tid. 

 

 

Sigrids förväntningar på ommöblering var relaterat till barnen. Hon hoppades på att barnen 

skulle leka bättre med varandra och lära sig att använda varandra kunskaper inom leken. Att 

barnen skulle lyssna mer på varandra och att onödigt tjafs barnen emellan skulle försvinna.     

Vidare hoppades hon på att ommöbleringen skulle hjälpa till att få bort springet emellan 

rummen och att det skulle bli en behagligare ljudnivå för både pedagogerna och barnen.  

 

Hon vill att möbleringen ska hjälpa henne i sitt eget arbete genom att hon får mer fantasi 

omkring hur hon kan använda sig av miljö och då kommer barnen bli lugnare och det leder till 

att hon får mer tid till saker som hon aldrig hunnit med att göra. Hon kan redan nu se på 

miljön att strävansmål syns tydligare i miljön och det hjälper henne att kunna synliggöra 

barnens utveckling på ett medvetet sätt. 

 

Har hennes förväntningar uppnått resultat? Varför? 
Av mina observationer kan jag tolka utifrån Claesdotter (2007 s.38-39) att om barnen får 

arbeta med det de tycker är roligt blir miljön lugnare eftersom barnen då är i full 

koncentration. Jag drar slutsatsen att om redan barnen blivit lugnare kommer hon få mer tid 

till sådant som hon aldrig fått syn på förut.  

 

 
Fridas förväntningar handlar också om hur barnen ska få det på avdelningen. Hon vill att 

barnen ska få fungerande krypin som är bestämda utifrån deras intressen. Där ska barnen 

kunna leka självständigt och lära sig av varandra. De ska få chansen till att bearbeta händelser 

som kan uppstå i hemmen och på förskolan. Hon hoppas på att barnen ska få en lugnare miljö 

där barnen vågar leka flera barn ihop och pröva nya kamrater att leka och utvecklas med.  

 

Barnen behöver mer tydlighet och hon hoppas på att miljön kan hjälpa till att visa tydlighet så 

man slipper att vara pedagogen som rättar barnen hela tiden. Vid intervjutillfället frågade jag: 

Kan du se någon koppling till läroplanens mål redan nu? Ja det kunde hon men hon vill att 

utforskning av olika material, samspel och dialoger ska prägla verksamheten ännu mer när 

ommöbleringen är ”färdig”.  

 

Har hennes förväntningar uppnått resultat? Varför? 
I lyssnandets pedagogik (Åberg & Taguchi 2007) beskriver författare sina intressegrupper 

som de startar genom sina temaarbeten. Jag tänker mig att genom att använda sig av 

aktivitetskorten kommer barnen låta sina intressen styra och på så sätt kommer de att möta 

andra kamrater. Wennerström & Smeds (2008) tar upp hur viktigt det är med ordning och 

tydlighet för att barnen ska känna trygghet. Det känns som om miljön hjälper till att skapa 

tydlighet för barnen genom att varje rum har sitt moment, så barnen vet att här inne gör man 

det här.   
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Gertrud är också inne på hur det kommer bli för barnen. Hon vill att barnen ska hitta andra 

lekar och att uppdelningen av barnen kommer att ändras utifrån deras intressen. Hon vill att 

möbleringen ska hjälpa dem att skapa en lärmiljö där barnen är i fokus. Hon vill att 

möbleringen ska hjälpa henne att synliggöra hur barnen tänker och ta tillvara på deras 

funderingar och arbeta med det i ett temaarbete. Hon hoppas på att läroplanens mål ska synas 

i miljön och att de automatiskt flyter ut i miljön och då kommer det förhoppningsvis bli lättare 

att koppla ihop strävansmålen med barnens kreativa aktivitet. Hon vill också att 

ommöbleringen ska hjälpa pedagogerna till att prata mer med varandra om barnens lärande 

och hålla ommöbleringen vid liv. 

 

Har hennes förväntningar uppnått resultat? Varför? 
Barnen kommer att hitta nya kamrater eftersom deras val nu styrs av intresse och inte av vad 

kompisen ska göra. Läroplanens mål styr verksamheten eftersom barnen själva har fått lägga 

grunden för hur utformningen av miljön ska se ut. I boken Pedagogiska kullerbyttor skriver 

Wallin (2003 s.97) om hur viktigt det är att ge barnen makt över sitt eget lärande. Hon 

beskriver också att man inte kan ta makten över barnens mål men man kan styra dem på rätt 

spår. Undersökningen påvisar hur man kan styra in barnen på rätt spår genom en utforskande, 

tillåtande miljö. Genom att pedagogerna måste ta ställning till hur man kan styra eleverna via 

miljön kommer de att diskutera miljöns förändring.  

 

 
Klaras förväntningar handlar mer om spänningen över vad hon kommer få se vad barnen 

kommer att leka med. Se om ommöbleringen leder till att barnen tänker annorlunda omkring 

vad det vill utforska. Hon vill få hjälp av miljön och se vad barnen behöver utvecklas mer i 

sitt lärande. Hon hoppas på att pedagogerna ska bli mer lyhörda för barnens intressen och lära 

sig att tänka ur barns perspektiv. 

 

 Har hennes förväntningar uppnått resultat? Varför? 
I böckerna förskolans pedagogiska rum (Lärarförbundet 2007) och i boken hundra sätt att 

tänka (Jonstoij & Tolgraven 2007) kan man läsa om deras nyfikenhet på hur barnen kommer 

att känna inför mötet med den nya miljön. Genom att skapa olika verkstäder kan man se på 

barnens skapande vad de väljer att göra och inte göra och på så sätt kan man få syn på vilka 

barn som behöver mer stöd i visst skapande än andra (Lärarförbundet 2007).  

 

 
Lovisas förväntningar är väldigt få. Hon hoppas på att det ska bli bättre för både pedagogerna 

och barnen, att de ska få chansen att ha roligt på förskolan. Hon vill att de olika rummen ska 

göra att barnen delar upp sig och att ljudnivån blir lägre.  

 

Har hennes förväntningar uppnått resultat? Varför? 
Hennes förväntningar kommer att uppfyllas eftersom olikt inredda rum kommer barnen 

automatiskt att dela upp sig. Då blir ljudnivån lägre. 

 

 

Mirandas förväntningar är att vi ska förändra lekmiljön och göra den rolig, utforskande för 

barnen. Att man får bort de ”negativa” springet hos barnen. Hon hoppas att det sätter igång en 

tankeverksamhet hos pedagogerna som kan leda till att man ger verktyg och redskap till 
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barnen som de har nytta av i sina kommande liv.  Hon hoppas på att barnen kommer att bli 

lugnare till slut men tror att vägen dit är lång. Hon förväntar sig att pedagogerna börjar 

fundera över varför vi gör som vi gör och vad möbleringen signalerar till barnen. Hon önskar 

att pedagogerna kommer att uppmärksamma vad barnen gör och att man kommer se barnen 

mer aktiva i leken.  

 

Har hennes förväntningar uppnått resultat? Varför? 
Genom att pedagogerna kommer att använda sig av dokumentation som Åberg & Taguchi 

(2007) skriver om kommer de att få syn på hennes funderingar. Genom att använda sig av ett 

sociokulturellt tänkande och filosofen Vygotskij (Säljö 2000) kommer pedagogerna att inse 

att deras roll kommer att präglas av att vara handledare och kunna ge barnen reskap och 

verktyg för hur de ska utvecklas i de olika rummen. Springet inomhus kommer att försvinna 

eftersom nu är pedagogerna medvetna om hur de kan inreda rummen för att avdramatisera 

springandet.  

 

 

Vad har ommöbleringen lett till för pedagogerna?  
Under aktionsforskningen på förskolan har det mest kommit fram positiva tankar och det 

handlar om att det blir en förändring. Förskolelärarna har uppmärksammat att det finns 

kompetensbrist hos barnskötarna som de tros ha haft. De vet inte alltid varför de planerar som 

de gör och kan inte heller se någon kopplig till läroplanen. De ser ännu barnomsorgen som en 

”förvaring av barn” som det var i barnstugornas begynnelse (Hartman 2006). Men under vår 

ommöbleringsprocess har pedagogerna blivit mer och mer medvetna om vad de gör och 

varför de gör som de gör. 

 

Under ommöbleringen har det framkommit att pedagogerna har uppmärksammat hur mycket 

lättare det är att få med sig barnen, om man intresserar sig för deras kunskaper och tar tillvara 

på dem i möbleringen av miljön. På avdelningen arbetar både barnskötare och förskolelärare 

och i min undersökning har det kommit fram att pedagogerna inte tycker att det varit någon 

skillnad på förskolelärare och barnskötare. Men nu under processen har förskolelärarna 

förstått att barnskötarna inte har hela sammanhanget mellan läroplanens mål och hur man 

skapar en miljö som utvecklar barnens kunskaper och stimulerar de till lärande. Under 

riktlinjer i läroplanen står det att alla som arbetar i förskolan ska ”Samarbeta för att erbjuda 

en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmuntra och hjälpa de barns som 

av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”(Lärarens handbok 2008 s. 24). Nu när 

pedagogerna fått syn på att barnskötarna och förskolelärarna inte arbetar mot samma mål, 

kommer detta hjälpa dem till att vara tydligare och ärligare mot varandra och de har kommit 

underfund med hur de kan hjälpas åt och använda varandras kunskaper så det uppnår ett bra 

samarbete. För att kunna göra en ommöblering behöver man veta hur, varför man gör som 

man gör och det kan förskolelärarna hjälpa barnskötarna med.  

 

Jag anser att om man ska kunna ändra lekmiljön behöver man veta hur barn lär sig och varför 

barn gör som de gör (Vygotskij 2001). Detta påvisade jag för pedagogerna innan vårt arbete 

med ommöbleringen påbörjades. Detta har lett till att pedagogerna har fått ett verktyg som de 

kan använda aktivt i sitt arbete och det har hjälpt pedagogerna till en gemensam referensram. 

Alla pedagoger på förskolan kan observera och vet nu vad det innebär. I boken Lyssnadets 

pedagogik använder de sig av dokumentation för att stödja miljöns utformning. De skriver 

också att ”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för 

uppfattning om förskolans roll, barn och barns lärande”(Åberg & Taguchi 2007 s.28).  Detta 
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är också en skillnad som vi måste ha respekt för inom förskolan, att beroende av vilken 

erfarenhet, och utbildning du har ser du olika på barn och barns lärande. Därför är det viktigt 

att kunna anknyta till olika teorier och använda dem som gemensamma mål. Detta leder till att 

pedagogerna tar sig mer tid att diskutera fram ett gemensamt beslut om hur det ska möbleras 

och de tar hjälp av varandra för att få syn på varandras barnsyn. 

 

Pedagogerna har i förändringen känt att miljön har underlättat deras arbete. Tiden som förut 

gick åt till att hjälpa barnen att ta ner materialet och få barnen att skapa på kommando har 

gjort att pedagogerna kan använda den tiden till dokumentation eller att ge barnen reskap för 

utveckling och inlärning. Systrarna Moberg menade på att pedagogerna skulle ses som 

vägledare i sin undervisning (Hartman 2006). Vygotskij beskriver de potentiella 

utvecklingszonerna. De innebär att barnen kan klara av att leka/göra med andra och sedan kan 

barnet ta med sig kunskapen till nya sammanhang. Vygotskij menar att alla barn utvecklas i 

kollektiva lärandesituationer där varje barn bidrar till allas förståelse (Carlgren 1999 s.13). 

Miljön som pedagogerna och jag har fått fram inspirerar barnen till ta tillvara på varandras 

redskap och prova dem i nya sammanhang. Undersökningen har också lett till att pedagogerna 

vågar utmana barnen mer, istället för att det finns en färdig bilramp får barnen använda sin 

kreativitet och bygga en av klossar. Barnen uppnår i läroplanen att lyssna, samarbeta, 

respektera andra barns idéer, utvecklar byggtekniker osv. (Lärarens handbok 2008 s.24). 

 

I undersökningen av ommöbleringen har jag försökt att föra in Reggio Emilia pedagogik för 

att medvetet få in mer av läroplanens intentioner i pedagogernas tankar. Innan möbleringen lät 

pedagogerna barnen skapa och leka, men det var inte barnens egna tankar som fick komma 

fram i skapandet. Lekmiljön var ostrukturerad och det finns ingen angiven plats för var man 

lekte med vad. Hur än miljön ser ut leker barnen på förskolan eftersom det är det som det går 

ut på. Frågan är bara vilka sorters lekar de leker? Claesdotter (2007 s.54-55) skriver om hur 

förskolelärare inte tror att man behöver anstränga sig med barnens lek utan ser det som något 

barnen håller på med själva. Detta kunde jag tydligt generalisera efter mina intervjuer. 

Barnskötarna ansåg att miljön har lett till att barnen leker mer självständigt och man behöver 

inte hjälpa till. Förskolelärarna på förskolan ansåg däremot att det är nu vi har chansen att få 

barnen mer delaktiga i regler, leken, temaarbetet osv. Det blev lite av en krock emellan dem 

till en början, men det känns som om pedagogerna har blivit mer samspelta i sitt arbetsätt. 

Joinstoij & Tolgraven (2007 s.17) skriver att det är viktigt i Reggio Emilia pedagogiken att 

man använder samtalen som en motor och att man tar sig tiden att diskutera om vad som har 

hänt och hur de tänker i ett vidare arbete. De fördelar sig i de olika rummen och de berättar 

för varandra vad de har sett och glädjen i deras arbete har kommit tillbaka. En förändring som 

jag är imponerad av är att efterhand rummen har blivit klara har de visat barnen några idéer på 

vad man kan göra i de olika rummen för att få med alla barn. De har också frågat barnen vad 

tycker ni vi ska ha för regler? Vad är bra att göra i detta rum? Och vad är inte bra?  På så vis 

har barnen blivit delaktiga. 

 

I boken Förskolans pedagogiska rum berättar Claesdotter (2007 s. 57) att ”Vuxna måste 

släppa kontrollen. Många oroas av att barnen gör olika saker, de tycker att det blir stökigt 

och att barnen tappar koncentrationen. Men det gäller att ha tillit till att barnen lär också i 

sin egen lek”. Detta uppmärksammande jag att pedagogerna hade svårt för i början men de 

släpper kontrollen mer och mer. När de har fått se att barnen kan göra egna regler vågar de 

överlämna kontrollen till barnen.  

 

Pedagogerna har börjat diskutera förändringen av strukturen på avdelningen. Måste man ha 

samling? Hur kan man planera samlingen om det är nödvändig och i så fall hur kan man 
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anpassa den till miljön? Insikten om att ändra rutinerna på dagen har framkommit. De kan inte 

ha ett tema som gör att barnen ska pyssla när de inte vill. Pedagogerna har kommit på att de 

kan göra teman som är invävda i miljön. Temat kan handla om att skapa ett nytt rum utifrån 

barnens intressen och komma till insikt med att alla barn inte behöver göra likadana saker. 

Genom att använda sig av detta kommer pedagogerna att kunna få med alla barn i temaarbetet 

och skapa glädje i deras utveckling.     

 

Det som pedagogerna har tagit fasta på i Montessoripedagogiken är stämningen i rummen och 

att rutinerna skapar trygghet (Wennerström & Smeds 2008 s.109). Pedagogerna på 

avdelningen har gjort olika aktivitetskort som är meningen att användas av barnen när det är 

för oroligt i barngruppen. Detta går ut på att varje barn får välja ett kort med en aktivitet som 

är i något av rummen. Barnen ska då vara där inne en viss tid och leka. Detta påvisar hur 

medvetna pedagogerna börjar bli om hur man kan styra barnen utifrån deras intressen. 

Pedagogerna anser att det har hjälpt barnen att sätta igång en lek och de barn som har svårt att 

ta egna beslut om vad de vill leka med och som lätt blir styrda av de andra barnen får chansen 

att välja själva och slipper känna konkurrens med sina kamrater. De barnen kan lugnt få 

arbeta med sin egen självbild. I läroplanen står det att ”arbetslaget ska ansvara för att arbetet 

i barngruppen genomförs så att barnen ges stimulans och särskilt stöd till de barn som 

befinner sig i svårigheter av olika slag”(Lärarens handbok 2008 s.25). Genom att 

pedagogerna begränsar antalet barn i varje rum och låter varje barn välja själva hjälper de 

barnen som har svårt att ta beslut.   

     

Slutligen vill jag poängtera att det som pedagogerna har uttryckt som positivt i detta arbete är 

att jag har varit delaktig och varit den drivande som har drivit dem vidare. De utryckte att man 

behöver någon som kan engagera sig fullt ut och inspirera alla att se möjligheterna till att nu 

kan vi flytta om i detta rum. När man har varit i en verksamhet väldigt länge blir man 

hemmablind och man ser inte möjligheterna. Detta kopplar jag ihop med Åberg & Taguchi 

(2007) synsätt att barnen smittar varandra. Det gör vuxna med, är det någon som tar steget 

och börjar får man ofta fler inspirerade på vägen. Till invigningen av den nya möbleringen 

bjöd vi in föräldrar och de andra avdelningarna. Efter Invigningen diskuterade de andra 

avdelningarna miljön på deras respektive avdelning.         

 
Undersökningen har kommit fram till att pedagogernas roll, kunskap och engagemang är 

oerhört viktigt för att skapa en inspirerande miljö där barnen har inflytande. ”Det är lärarens 

uppgift att möjliggöra för alla barn att vara med och leka”(Pramling & Samuelsson 2006 s. 

87).    

 

 

 

 
 

 

 



 25 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel har jag valt att dela upp diskussionen i olika delar för att förtydliga för er som 

läser. Jag behandlar rubrikerna i samma ordning som de kommer i mitt arbete. Mot slutet 

kommer jag kort berätta och hur ommöbleringen har påverkat barnen för att ändå visa på att 

barnen har varit delaktiga i ommöbleringen fast att jag har haft fokus på pedagogerna. Jag 

behandlar också hur jag tänker med vidare forskning. Avslutningsvis skriver jag ett slutord 

som handlar om hur relevant det är för mig att få göra denna undersökning för mitt 

kommande yrke.   

 

Tankar kring val av metod och genomförande 
Valet av att använda mig av aktionsforskning var självklart eftersom jag ville vara med i 

undersökningen och jag såg min chans att lära mig något som är relevant för mitt kommande 

yrke. Trots att jag visste att risken med att vara med i undersökningen kan vara att man ser det 

som man vill se. Detta undvek jag genom att skriva varje dag om vad vi gjort och hur vi tänkt.  

 
Som jag tidigare nämnt har jag valt att göra en kvalitativ undersökning som jag stödjer på 

intervjuer och observationer i form av dagboksanteckningar. Intervjufrågorna som jag 

använde under intervjun är baserade på mina egna frågeställningar med några få underfrågor. 

Som oerfaren intervjuare upplever jag att jag lyckades väl i strävan att låta intervjuaren 

berätta så fritt som möjligt inom de angivna öppna frågorna. Jag märkte tydligt efter fler 

intervjuer att jag behövde komplettera vissa frågor för att få ett uttömmande svar av 

intervjuaren. Jag valde att både använda mig av bandspelare och papper och penna för att 

minska tiden till att bearbeta intervjuerna. Jag valde att inte sammanfatta intervjuerna pga. att 

spara tid samt för att det är lättare att omvandla deras språk till min egen flytande text när man 

inte har något skrivet. Nu i efterhand kan jag fråga mig om jag sparade så mycket tid eftersom 

den tiden gick åt till att jämföra mina anteckningar med bandet.  

 

Vidare valde jag att komplettera intervjuerna med observationer i form av 

dagboksanteckningar som hjälpte mig att komma ihåg vad vi gjort för ommöblering och hur 

vi tänkte vid processen (Johansson & Svedner 2004). Jag är glad över att jag valde att göra 

observationer för där fick man se pedagogernas riktiga engagemang och åsikter. Jag känner 

att det har hjälpt mig att får ett bredare underlag för min undersökning.  

 

Valet att göra en ommöblering på en avdelning på förskolan växte fram för att jag varit där 

och startat projektet under min verksamhetsförlagda utbildning. Så här i efterhand hade det 

varit intressant att jämföra arbetet med en ommöblering på en annan förskola eller också 

jämföra arbetet med en Reggio Emilia inspirerad förskola för att få syn på likheter och 

olikheter. Genom att jag valde att vara på en avdelning på en förskola har det hjälp mig att 

begränsa mitt arbete, vilket har varit positivt.   

 

Ett resultat i min undersökning är förväntningarna från pedagogerna på vad de förväntade sig 

av miljöns förändring. Mycket av de resultat som framkommit är positiva och det är kanske 

ganska självklart. Gör man en förändring förväntar man sig inte att det ska bli sämre än vad 

det var innan. Observationerna som gjorts under studien är gjorda i processen och uppfattas 

också positiva. Det är samma där när man håller på att förändra får man ofta positiv respons 

från dem man hjälper. För att få fram ett kritiskt förhållningssätt i en aktionsforskning anser 

jag att jag behöver mer tid till observationer efter ommöbleringen är genomförd. Det är då 
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arbetet börjar och man märker vad som fungerar och vad som inte fungerar, och det är först då 

man ser skillnad mellan hur det var före och efter ommöbleringen. 

 

Kommer pedagogerna på avdelningen att efter ommöbleringen använda miljön som ett 

pedagogiskt verktyg? Det kan man aldrig veta, men det som min undersökning har kommit 

fram till är att pedagogerna är positiva till förändringen, och de har blivit mer medvetna om 

hur de kan använda miljön som ett pedagogiskt lärande för barnen. Claesdotter (2007 s.57) 

menar att vuxna måste våga släppa kontrollen över barnen. Under processen har jag märkt att 

pedagogerna släppt kontrollen över hur barnen leker. Istället har de börjat uppmärksamma vad 

barnen gör och de tar med sig i ett vidare arbete. Detta påvisar att de har blivit pedagogiskt 

medvetna. Genom att pedagogerna har börjat använda sig av dokumentation får de med 

barnen på ett aktivt sätt i verksamheten.  

 

Det är mycket som händer vid en ommöblering och många tankar som utvecklas. För att hålla 

ommöbleringen vid liv behöver pedagogerna ändra arbetsätt och det tar tid. Men jag tycker att 

pedagogerna är på god väg. De har fått insikt om att de måste tänka annorlunda omkring 

tiden, temaarbeten (Nordin Hultman 2004). Det som har varit en fröjd att följa är att 

pedagogerna har växt under undersökningen och de har blivit mer och mer medvetna om sina 

egna arbetssätt, läroplanen och hur man går till väga vid en ommöblering.    

 

Under en ommöblering blir det mycket kaos och det är viktigt att man lyssnar in varandra och 

har ett gemensamt mål som man vill uppnå. Annars är det lätt att det inte blir gjort. Man lär 

känna varandra och man får syn på varandras arbetsätt och många tankar väcks om hur man 

gör. Är det bra? Dåligt? Varför. Det är viktigt att man har en öppen dialog mellan varandra. 

Det står i läroplanen att pedagogerna ska samarbeta för att kunna utveckla en miljö för 

lärande. Pedagogerna har blivit mer medvetna om hur de kan få hjälp av miljön för att uppnå 

strävansmålen i läroplanen för barnen.  

 

I arbetet har jag beskrivit två perspektiv på hur man är som pedagog. Det ena är 

barnperspektivet. Ser man utifrån det utformar man miljön som man tror är bäst för barnens 

utveckling. Är man en pedagog som ser utifrån barns perspektiv använder man sig av 

dokumentation och tar reda på vad barnen är intresserade av och låter dem vara delaktiga i 

ommöbleringen. I min undersökning har vi försökt att göra barnen delaktiga genom att lyssna 

in vad de är intresserade av och utforma miljön utifrån deras intressen. Det som blir svårt i en 

ommöblerings process om pedagogerna har olika perspektiv på hur de ser på barnen är att 

komma överens om hur utformningen ska vara.  

 

I mitt arbete har jag kunnat se tecken på skillnader i förhållningssättet mellan förskolelärare 

och barnskötare. Barnskötarna har tendenser att få vara med barnen och sköta de enkla 

delarna i arbetet. Förskolelärarna har tendens till att ta på sig ansvaret med planering osv. 

Utbildningen och löneskillnaden kan vara orsaken till varför uppdelningen blir som den blir. 

Detta har inte varit fokus men detta kan vara något man kan forska vidare kring. När jag 

genomförde denna ommöblering visste inte jag vad pedagogerna hade för utbildning och detta 

tror jag var bra. Det som var bra med det är att jag anförtrodde mig lika mycket till alla. Under 

mitt arbete har motsättningen mellan barnskötare och förskolelärare blivit mindre laddad. 

Eftersom jag är en person utifrån och som inte är färdigutbildad uppfattar inte barnskötarna 

mig som översittare.  
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Historia 
När man läser om hur barnomsorgen växte fram får man en förståelse för varför den 

hemmaliknande miljön lever kvar idag på förskolorna i Sverige samt för hur verksamheten är 

uppbyggd. Från och med 1800-talets början har man fått insikt om att barnen behöver 

pedagogisk stimulans för att utvecklas. Systrarna Moberg startade kindergarten och det kan 

vara därifrån pedagogerna idag har fått med sig att man ska aktivera barnen via sång, pyssel 

m.m. Moberg menar också att verksamheten inte fick präglas av skolan och läraren ska ses 

som en vägledare (Hartman 2006). Under 1900-talet utvecklade Khöler ett intressecentrum 

där det gick ut på att barnen ska få vara mer fria i sitt lärande (Pramling & Samuelsson 2006). 

Min uppfattning är att genom att barnen skulle få utveckla sitt eget lärande blev det tabu att 

styra barnen i deras lärande. För att lärarna skulle ha någon kontroll över vad som händer i 

verksamheten tog de beslag på materialet och begränsade på så sätt för barnen.  

 

Utvecklingspsykologin växte fram och fokuserade på den kognitiva och sociala utvecklingen. 

Detta innebar utifrån Piagets teori att man förväntades kunna/lära sig olika saker vid en viss 

ålder, innan dess var ingen idé. Jag anser att detta kan vara en bidragande orsak till varför 

materialet begränsades.        

 

När vändpunkten kom under 1980- talet betraktades barnen som aktiva, kompetenta 

medforskare i sin utveckling hängde inte personalen med. (Pramling & Samuelsson 2006). 

Detta kan bero på att personalen hade arbetat länge och inte hade fått någon vidare utveckling 

av vad förändringen innebar för verksamhetens utformning. 

 

 

Pedagogik som har inspirerat förskolan 
Idag vilar Läroplanen på en Reggio Emiliafilosofi som menar att man ska se miljön som den 

tredje pedagogen. Miljön ska inspirera till utforskande, man ska ta tillvara på lärtillfällena när 

de uppkommer i barnens vardag. För att kunna arbeta på detta sätt behöver man som pedagog 

få tillgång till de pedagogiska verktygen. Arbetslaget behöver få tid till att utarbeta ett mål för 

hur de vill lägga upp utformningen av miljön. Om man ska genomföra en omstrukturering 

behöver det finnas någon drivande person som tar ansvar för att det blir genomfört.  

 

Montessoripedagogiken handlar mer om att man ska inreda som en hemmaliknande miljö för 

att barnen ska känna trygghet. Detta tror jag är viktigt i dagens samhälle där många barn 

kommer från otrygga förhållanden. Miljön ska vara inspirerande, det ska finnas både stora och 

små krypin som barnen kan vara i. I vår ommöblering har vi gjort olika storlekar på rummen 

och det är mycket frihet. Barnen får välja fritt var de vill leka och hur de vill leka, det är bara 

fantasin som sätter gränserna. Montessori menar att atmosfären är viktig för barnens lärande 

och hur de blir bemötta. I vår ommöblering har vi försökt att visa barnen vad man kan göra i 

de olika rummen för att hjälpa dem att börja känna trygghet och lust till lärande. (Sköljd 

Wennwerström & Brödermans Smeds 1997).    

 

Teorier, läroplan och verksamhetsplan 
I min uppsats har jag valt sociokulturellt perspektiv och med det menas att man utvecklas i 

relation med kulturen och den sociala omgivningen. När man arbetar på förskolan är det 

viktigt att veta varför man arbetar som man gör och kunna veta vilken teori man står för själv. 

Genom att man vet det blir det lättare att argumentera för det man vill genomföra. I förskolans 

verksamhetsplan har pedagogerna tolkat Lpo98 på detta sätt.  
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Pedagogerna ska skapa lekmiljöer som är stimulerande och inbjuder till glädje, lek och det ska 

kunna uppmuntra barnens kreativitet (läroplanen 1998). Jag tolkar det som om de redan har 

ett sociokulturellt synsätt. För att kunna uppmuntra barnen till kreativitet behöver miljön vara 

stimulerande. Verktygen som barnen kan finna kreativitet med borde finnas i miljöns 

utformning. Även Loris Malaguzzi ser barnen som kompetenta och menar att lyhördhet och 

medforskande är egenskaper som pedagogerna borde ta med sig in i arbete (Joinstoij & 

Tolgraven 2007). I läroplanen, förskolans verksamhetsplan, Montessori, Reggio Emilia 

pedagogik och det sociokulturella betonar att miljön är viktig på förskolan. Miljön hjälper 

pedagogerna i deras arbete och är ett stöd i barnens lärande och utveckling. Det är miljön som 

inspirerar till utforskande arbete och det är där som utveckling sker. 

 
I läroplanen (1998) skriver de att alla som arbetar på förskolan ska ”Samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 

de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (sid 25). Jag tänker mig att 

pedagogerna kan använda miljön och ommöbleringen som ett stöd för barn med olika 

svårigheter. Av min erfarenhet har jag kunnat se tendenser att barn som har svårigheter 

behöver få arbeta mer konkret. Man kan utforma miljön efter barnens lärande och på så sätt 

utnyttja miljön på ett positivt sätt.  

 

Ommöbleringens påverkan på barnen 
Min undersökning riktas till pedagogerna. Trots det skulle jag kort vilja berätta lite om vad 

jag har sett att ommöbleringen kan leda till för barnen. Det är för deras skull vi har gjort en 

ommöblering på avdelningen. Barn är så tacksamma, man behöver göra så lite för att få 

någonting tillbaka. Eftersom vi har gjort ommöbleringen när barnen varit på avdelningen har 

naturligtvis barnen hjälpt till. Att få se deras lycka när de märker att verksamheten präglas av 

deras intresse är otroligt stimulerande. Genom att man låter barnen påverka får man som 

pedagog mycket gratis. Åberg & Taguchi (2007) beskriver vilken hjälp de har haft utifrån sina 

intressegrupper.  

 

Barnen har under arbetets gång varit med i processen. De har diskuterat fram egna regler för 

vad som gäller i de olika rummen. Barnen utvecklas under den korta tiden. De kan ansvara för 

att plocka upp efter sig som de tidigare inte gjorde. De är glada och leker tillsammans med 

sina kamrater. Jag tror att överskådligheten på var man leker i de olika rummen har hjälp 

barnen att kunna koncentrera sig på en lek i taget.  

 

Det som jag har sett barnen har gjort sedan ommöbleringen blev klar är att de tydligare 

utvecklas i sitt lärande med material, kamrater och i gruppen.  

 

Jag tänker vidare 
Jag anser att miljön är ett viktigt, spännande och intressant pedagogsikt verktyg som 

pedagogerna ute på fältet har tillgång till. Det har varit spännande att fortsätta med min 

undersökning kring vad pedagogerna har för förväntningar på en ommöblering och vad det 

kan leda till. För att hjälpa fler förskolor och pedagoger in i ett modernare arbetssätt behöver 

man komma till insikt om att man måste engagera sig. Det är då man kan påvisa resultat. Jag 

tror att genom att hjälpa pedagogerna igång med en förändring och ge dem pedagogiska 

redskap till ett fortsatt arbete, kan det i sin tur leda till att förskolan och samhället arbetar mot 

samma mål.   
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Min rekommendation är att i vidare forskning använda sig av aktionsforskning. Det är roligt, 

intressant och lärorikt. Du lär andra samtidigt som du lär dig själv. 

 

Slutord 
Jag tycker att arbetet med min uppsats har varit lärorikt och relevant för mitt kommande yrke. 

Mitt intresse för miljöns påverkan har bara väcks ännu mer och betydelsen av hur mycket 

hjälp man har av att använda sig av miljön har blivit ännu tydligare. En god kunskap om hur 

man utvecklar en lärande miljö för lek kommer att ha stor betydelse för pedagoger i deras 

arbete på förskolan och i skolan. Jag har lärt mig att lyhördhet för nya metoder och 

pedagogiker har stor betydelse i arbetet. Den här resan har gett mig nya glasögon på hur man 

kan skapa lärande och vilken betydelse det kan ha. 

 

Min slutsats är att genom att ha arbetat med att förändra en lärande miljö gynnas alla på 

förskolan, både pedagogerna, barnen och föräldrarna. Barnen på förskolan får utvecklas 

utifrån deras intressen, Pedagogerna underlättar sitt arbete och har lättare att se kopplingarna 

till läroplanen. Föräldrarna få det enklare att lämna barnen till en förskola som barnen vill 

vara på. De kan känna trygghet med att barnen lär av glädje på förskolan av inspirerande 

pedagoger som gör det bästa för varje barn. 
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Bilaga 1 

 

Brev till pedagogerna på Förskolan 

 

Mitt syfte 

Jag vill undersöka pedagogernas förväntningar på ommöbleringen i inomhusmiljön, och om 

det får inspiration till det genom att få handledning och stöd i hur man kan tänka. 

 

Mina frågeställningar 

Vad har pedagogerna för förväntningar på inomhusmiljön? 

Vad har det lett till? 

Hur resonerar jag/ pedagogerna när vi inreder rummen på nytt? 

 

Jag kommer att göra en aktionsforskning byggd på intervjuer från er och observation omkring 

vad vi gjort i ommöbleringen och vad detta lett till. Jag är även medveten och de etiska 

principerna och därför förtydligar jag för er nedan vad jag kan lova. 

 

Jag lovar att inte nämna några namn på er pedagoger eller på förskolan.  

Ni som deltar ska också veta att ni får lov att avbryta processen utan att bli bemötta på ett 

negativt sätt. Ni har också rätt till att få läsa igenom mina observationer och intervju 

sammanställningar på begäran.  

 

Däremot kan jag inte lova att personer som kommer att läsa min rapport inte kan lista ut var 

jag varit och vem jag har intervjuat pga. att vi bor på en Ö där alla känner alla. 

Men genom att jag inte använder mig av namn håller jag mig till etikens principer. 

 

Om ni skriver under detta brev har ni på ett tydligt sätt Godkänt att jag får Möblera, intervjua 

och observera er under ett antal veckor. Samt att jag få använda materialet i min 

undersökning.   

 

Om ni undrar över något fråga innan ni skriver under så kan jag förtydliga om något känns 

oklart. 

 

 

UNDERSKRIFT ER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Bilaga 2 

 

Frågor till Intervjun: 

 

Huvudfråga 

Vad har du för förväntningar på ommöbleringen? 

 

Underfrågor 

Tror du att möbleringen kan hjälpa dig i ditt arbete? 

 

Kan du se koppling till Läroplanens strävans mål?  

Vad? 

 

Vad känner du att möbleringen har lett till? 
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Bilaga 3 

 

Observationer i form av dagboksanteckningar 

 
Onsdagen den 21 april tid: 08.00- 15.00 

Pedagogerna hade planeringstid mellan 09.00-11.00 där vi bestämde att Miranda och jag 

ansvarade för ommöbleringen. Alla som deltog pratade om eventuella möbler som vi kommer 

att behöva använda oss av i ommöblerings process. Vi elvatiden åkte jag och A in till ett 

kommunförråd för att se om vi kunde få tag på lite olika hyllor, bord, stolar som vi behövde 

till ommöbleringen. Tyvärr var det inte alls som vi tänkt oss, så vi hittade inget av det.   

 

Vi åkte förbi några företag som sponsrade oss med lastpallar, playwood skivor. 

 

Under dagen kom vi fram till det som vi ska inreda är ett vattenlekrum, sandrum, motorikrum 

och ett skapande rum och ett rum med en scen och massor med speglar. 

 

Miranda blev väldigt inspirerad och uttryckte att hela temaarbetet som de arbetar med nu ska 

ändras om. Man ska använda material man skapar mer till barnens lek på förskolan. Även 

presentation på temaarbetet ska andras.  

 

Vi planerade tillsammans att vi startar med att rensa ur det rummet som ska bli skapande rum 

och det ska vi göra i morgon Tordag 22 april. 

 

 

Torsdag den 22 april tid 08.00- 10.30 

 

Idag har jag och Miranda rensat i rummet som ska bli skapande rum.  

Det innebär att vi har organiserat olika material i små burkar. Plockat in färger o annat 

material i skåpen. Vi har slängt massor av gammalt material som inte har någon funktion 

längre. Vi har satt upp hyllor som papper skall få ligga på. 

 

Imorgon ska vi plocka ur det lila rummet. 

 

 

Fredag den 23 april tid 08.00- 16.30 

Vi kom fram till idag att det var bättre att starta med ett annat litet rum, där det skall byggas 

en scen. Vi plockade ur rummet och sen satt bygget igång. 

Vi har använt oss av det material som vi har fått sponsrat ifrån olika affären. 

Lastpallarna som har vi lagt på plats, skivorna som skall vara runt om. 

Vi hann också spackla skruv hålen. 

 

Barnen har varit med under dagen och hjälpt till med sådan som dem kan. 

 

Miranda utryckte idag att barnen ska kunna se hela kroppen när de leker står i läroplanen. 

Hon sa också att ser man till barnens behov följer man läroplanen automatiskt. 
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Måndag den 27 april tid 08.00- 16.30 

Idag har vi fått klart ett rum. Där inne är det små lego och bilar rummet är avdelat med en 

lägre hylla och ett lägre bord med stolar. Scenen har blivit målad en gång. Ett litet rum har 

blivit ett sandrum där djuren och traktorerna håller till. 

Vi har också skärmat av datorn med en hög hylla och på andra sidan har vi en soffa och en 

läsahörna. I detta rum kan man även baka med lera, pussla och lägga pärlplattor. 

 

Vuxna blev positivt överraskade om hur barnen använde klossarna tillsammans med bilarna. 

Pedagogerna har också börjat ändra sina yrkes roller, de har förstått att de måste vara 

delaktiga i leken på ett helt annat sätt nu än vad det varit. Deras uppgift blir nu att visa hur 

man kan använda sakerna i de olika rummen, Ge barnen rätt redskap för att förstå leken. 

 

 Det börja också komma upp tankar omkring hur man kan ändra på deras tematiska arbetsätt 

så att det blir mer riktat mot barnen.  

 

 

Onsdagen den 29 april tid 08.00- 13.00 

Idag är nästan teaterrummet färdigt. Vi har satt upp speglar, och tyg bakom scenen. 

Vi har även presenterat rummet för barnen. Vi presenterade det genom att mima till en låt, 

sjunga live och spela en mini teater. Barnen fick ställa sig på scenen och sjunga alla 

tillsammans. Vi pratade med barnen om vad de ville ha för regler i rummet.  

 

Det som är kvar är att sätta upp draperiet runt om själva scenen men vi väntar på material. 

 

Onsdagen den 5 maj tid 08.00-16.00 

Idag är det dags för att bjuda in de andra avdelningarna och föräldrarna för att se vad som har 

hänt. Innan det har vi satt upp draperiet i scenrummet och småstädat det sista. 

När avdelningarna kom, kunde jag verkligen bara njuta av att se att barnen dök in i rummen 

och började leka. Pedagogerna tog sig tid till att gå runt och titta och de var imponerade. Man 

hörde också hur de själva började prata om hur de kunde förändra sin lärmiljö på deras 

respektive avdelningar.  

 

Många föräldrar blev positiva till att vi använder de olika rummen. Barnen blir mer utspridda 

och ljudnivån minskar och förhoppningsvis är kanske barnen inte lika trötta när de kommer 

och hämtar dem. De tycker även att miljön inspirerar till lek och trygghet.   

 

 

 

 

 

 


