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Sammandrag 
 

Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur olika forskare ser till den fysiska miljöns 

betydelse för barns utveckling och lärande, samt hur några förskolepedagoger ser på 

densamma. För att lära mig mer om mitt tilltänkta ämne inledde jag examensarbetet med 

att fördjupa mig i litteratur om miljöer i förskolan. Jag tog också stöd i Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98), för att därefter genomföra muntliga, kvalitativa intervjuer med fyra 

förskolepedagoger på fyra olika förskolor. Jag insåg under tidens gång att det inte går att 

tala om den fysiska miljöns betydelse och påverkan, utan att inkludera lekens betydelse 

för barns utveckling och subjektskapande. Detta som en följd av att barn lär och 

utvecklas genom lek och där inkluderas oundvikligen miljön. 

 

Nyckelord 

Förskola, miljö, lek, subjektskapande  
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Inledning 

 

Jag gjorde detta val av ämnesinriktning på mitt examensarbete för att jag var intresserad 

av att veta mer om hur pedagoger såg på den fysiska miljön och dess inverkan på barns 

utveckling. Detta är även ett ämne som löpt likt en röd tråd genom hela vår utbildning 

och som alltid legat mig extra varmt om hjärtat. Jag hade, utifrån tidigare erfarenheter, en 

uppfattning om att miljön i förskolan i stor utsträckning påverkar barns beteende och 

utveckling. Jag har även, utifrån tidigare erfarenheter, observerat att förverkligandet av 

en stimulerande miljö ute på förskolorna ser mycket olika ut. På vissa förskolor jag 

besökt har pedagogerna sett det som en självklarhet att anpassa miljön efter barnens 

behov och på andra ställen har min uppfattning varit att man inte tycks bry sig nämnvärt. 
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Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att utveckla en större kunskap om miljöns inverkan på barns 

fortsatta lärande och subjektskapande samt att få en inblick i hur en, för ändamålet, 

utsedd grupp förskolepedagoger, ser på dess betydelse. 

 

 

Frågeställning 

 

Vad säger tidigare forskning om miljöns betydelse för barns subjektskapande? 

 

Vad har förskolepedagoger för syn på barns fysiska lärandemiljöer och dess inverkan? 

 

Vad har de för tankar kring utformandet av miljön? 
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Bakgrund 

 

Vad står det om miljön i förskolans läroplan? 

  

I Lpfö98, står det att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall 

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan och 

erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall 

inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser 

varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 

och barngruppen. Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens. Vidare står det att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. Den dagliga verksamheten skall utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper (Lpfö98, 2006 s. 

4-6). Den skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus” (a.a., s. 7) 

 

Historia 

 

I Welén (2003), kan vi läsa att synen på lek har förändrats över tid, men det är många 

som hävdat att leken är lika gammal som kulturen, om inte ännu äldre. Ett sätt att 

närmare förstå begreppet är att studera olika lekteorier. Redan i Platons 2 300 år gamla 

beskrivningar av idealsamhället, menade han att leken måste vara grunden i all 

utbildning. Han ansåg att människan lär sig enklare under förhållanden som är lek- och 

lustfyllda istället för genom tvång och olust. Platon betonade också betydelsen av barns 

första levnadsår. Aristoteles poängterade, i sin tur, att de första sju åren är avgörande för 

individens fortsatta utveckling. Tidigare hade tankarna om barnuppfostran i Grekland 

varit närmast militäriska.  
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På 1700- talet menade Rousseau, likt Platon, att all undervisning skall baseras på lek då 

detta är det naturliga sättet att ta emot kunskap. Även Fröbel menade, under samma 

period, att leken är vägen till kunskap och hans forskning byggde huvudsakligen på två 

principer; barnets självverksamhet samt lekens betydelse. Fröbel grundade de så kallade 

barnträdgårdarna och han försåg där barnen med lekgåvor. De kunde sedan leka fritt 

utifrån det planerade materialet, men det skulle alltid finnas vuxna med som inspiratörer. 

Dock utan att dominera (a.a.). 

 

Under 1800-talets mitt övergick det feodala samhället till ett kapitalistiskt. Leken som 

tidigare haft en framträdande roll i barns såväl som vuxnas liv började istället betraktas 

som ett onödigt tidsfördriv (a.a.). De första svenska barnträdgårdarna grundades 1904 av 

systrarna Maria och Ellen Moberg. Avsikten var att barnträdgårdarna skulle efterlikna 

hemmiljön och komplettera den pedagogik som erbjöds i hemmet. Barnen skulle ”slussas 

in” i sina framtida roller som män respektive kvinnor, genom exempelvis en dockvrå för 

flickorna och ett byggrum för pojkarna (red. Colliander m.fl. , 2010). 

 

Den fria leken har i dagens samhälle i stor utsträckning ersatts av särskilda platser 

avsedda för just lek. Man använder sig inte heller på samma sätt av vad naturen har att 

erbjuda, utan leken innehåller konstruerade artefakter så som bilar, dockor och 

plastmonster (Welén, 2003). 
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Tidigare forskning och teorier 

 

Miljöpåverkan inom förskolan 

 

Då Nordin- Hultman (2006) besökte engelska förskolor och upplevde hon många 

olikheter jämfört med motsvarande verksamhet i Sverige. Detta var för henne en 

överraskande upplevelse och därför fortsatte hon att forska kring dessa frågor. 

Framförallt är det tre olika skillnader gentemot Sverige som hon lyfter fram. 

 

”En första skillnad rörde placeringen av materialet. Det som var 

centralt placerat i engelska förskole-/klassrum är i svenska förskolor 

ofta placerat längre in i rum som man inte ser, eller som barn sällan 

har tillgång till”. 

 

”En andra skillnad rörde mängden material. I de engelska förskole-

/klassrummen fanns med svenska mått mätt en mycket stor mängd 

material”. 

 

”En tredje skillnad rörde sättet att arrangera materialet. Samma 

material arrangerades och erbjöds barnen på olika sätt i de engelska 

förskole-/klassrummen och i de svenska förskolorna” (Nordin- 

Hultman, 2006, s. 74) 

 

Nordin-Hultman (a.a.), såg även en stor skillnad i hur planeringen och styrningen av tid 

såg ut, där hon menar att vi i Sverige oftast har en fast och tidsstyrd planering medans det 

i Englands tycks vara mer fritt (a.a.).  

 

Livsvärldsfenomenologi 

 

Sandberg (2008) skriver att man kan se på barn ur två olika perspektiv. Antingen som 

”human beings”, vilket är genom barns perspektiv, eller som ”human becomings” vilket 
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är genom ett barnperspektiv. De har båda en avgörande betydelse för hur man som vuxen 

bemöter barnen. 

 

Johansson (2003) skriver att barns perspektiv tar sin utgångspunkt i 

livsvärldsfenomenologi, vilket innebär att man intresserar sig för hur världen ter sig ur 

andras ögon och man har som mål att se det den andre ser. Då man talar om barns 

perspektiv menar man ”det som visar sig för barnet”. Exempel på detta är erfarenheter, 

avsikter och deras uttryck för mening. Om man däremot ser på barn ur ett 

barnperspektiv, ses barndomen som full av brister och man letar efter sådant som skall 

åtgärdas. Man ser till vilket utvecklingssteg barnen ligger på och faktorer utöver ålder.  

Exempel på förhållanden man väljer att tona ner är personlighet, kön samt 

familjetillhörighet. Om man kan se på barn som ”human beings” ser man barn som 

delaktiga i en livsvärld som de delar med vuxna. Det är denna livsvärld som är den 

största inspirationskällan för barns aktiviteter tillsammans med varandra. 

 

Ett annat tankesätt kring barns perspektiv återfinns inom utvecklingspedagogiken, där 

stor vikt läggs vid betydelsen av att se lärandet utifrån barns egna ögon och att trygghet 

är en viktig faktor för inlärning. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007), ser 

barn sin omvärld som en helhet som saknar uppdelning efter ämnen eller liknande. 

 

Vid anskaffandet av nya erfarenheter expanderar dess omvärld till en ny helhet. Inom 

utvecklingspedagogiken fokuserar man på vad och hur barnet lär sig. 

 

Barns subjektskapande 

 

Nordin-Hultman (2006) beskriver hur man kan jobba med barn utifrån ett 

verkstadspedagogiskt perspektiv. Hon talar om varför barn blir olika beroende på vilken 

kontext de ingår i. Vad är det som i ena läget gör att de uppfattas som starka och i ett 

annat som svaga? Hon skriver om vad det är som får oss att rikta in vår uppmärksamhet, 

och om hur de föreställningar pedagogerna har, bestämmer vad de ser då barns identitets- 

och subjektskapande sker, samt hur barn förstår sig själva som subjekt och hur de 

uppfattas av andra. 
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Nordin-Hultman (a.a.) understryker den pedagogiska miljöns betydelse för barns 

identitetsskapande. Arkitekturen och den fysiska miljön har stor vikt för om barnen 

gynnas eller begränsas i sitt lärande och i sin utveckling. Hon har observerat att det oftast 

är det rumsrena materialet som är tillgängligt medan det smutsiga materialet är 

otillgängligt på förskolorna. Hon menar att det finns mycket material som inte får 

användas spontant av barnen, utan det sparas till speciella tillfällen. Detta, menar hon, 

hade genom omformning kunnat ha en positiv inverkan på barnens utveckling. 

 

Ann Åberg (2007) anser att vi bör se alla barn som sociala aktörer och medskapare i sitt 

eget lärande. Utifrån observation av barnen skall pedagogerna skapa en meningsfull 

miljö med goda mötesplatser, vilken väcker barnens lust och nyfikenhet. Genom 

observation, samt reflektion och analys av vad och hur barnen gör, kan vi skapa en 

förståelse för barnens intressen och behov. Hon menar att vi måste våga låta barnen visa 

vägen för hur och vad vi skall jobba med. Enligt Åberg (a.a.), så bör barnen få styra över 

sin egen lek och pedagogerna skall planera utifrån barnen när tid ges. 

 

Löfdahl (2004) berättar, utifrån egna erfarenheter, att det inte bara är genom att lyssna 

och observera barnens lek som man lär sig, utan det är också viktigt att man samtalar 

med barnen. På så vis får man en gemensam kunskap om leken och det är även under 

själva aktiviteten som barnen är intresserade av att samtala om den. Det är viktigt att 

deltagandet sker på barnens villkor och att den vuxne är aktivt engagerad för att få en 

förståelse om vad som är meningsfullt för barnet. Utifrån detta kan man sedan skapa en 

gynnsam lek- och inlärningsmiljö. Hon menar att det är bra att dokumentera det man ser 

och hör för att sedan kunna gå tillbaka och analysera det. Löfdahl (a.a.) skriver att barn är 

skickliga på att läsa av om en vuxen är uppriktigt intresserad eller inte och hon menar att 

de observationer man gör, blir missvisande om barnen avslöjar pedagogen som 

ointresserad.  Detta till följd av att leken blir konstlad, vilket försvårar våra möjligheter 

att planera en miljö som fungerar främjande för barnens lek samt deras sociala -, 

kognitiva - och emotionella utveckling. Hon menar även att man inte kan veta vilken 

specifik lekkompetens varje barn har utan att den ändras beroende på vilken leksituation 

barnet är i. Hon menar att barnen skapar sin mening utifrån sina varierande intressen och 

behov och det kan se olika ut för varje individ och situation. 
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Lekpedagogiskt arbetsätt 

 

Lindqvist (1996) använder sig av begreppet lekpedagogiskt arbetsätt, i vilket tanken är 

att främja barns subjektskapande genom att ge stort utrymme för exempelvis sång, dans, 

litteratur och drama. Lindqvist menar att man genom att introducera barnlitteratur för 

barngruppen, kan skapa en gemensam lekvärld. Genom att gestalta, skapas en laddning 

och därigenom skapas en helt ny lekvärd, som är öppen för vidareutveckling. Inom 

lekpedagogiken ser man på barnen som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla vilket 

tas tillvara av pedagogerna när man erbjuder en lekvärld som är fylld av spänning och 

dynamik. Lindqvist påtalar hur viktigt det är att pedagogerna har ett genuint engagemang 

och att de också är med och gestaltar olika roller tillsammans med barnen i de olika 

lekvärldar som barnen erbjuds att delta i och bli en del av. 

 

Sociokulturellt perspektiv, utifrån Roger Säljö 

 

I det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) lägger man vikten vid samspelet mellan 

individen och kollektivet. Utgångspunkten ligger i att människan är en biologisk och 

social varelse, som lär sig i interaktion och samspel med andra människor. Vi kan inte 

undgå att lära oss, utan frågan är istället vad det är vi tillgodoser oss för nya kunskaper i 

olika situationer. ”Kan inte jag baka så kan du” - då vi lär tillsammans tar vi del av 

varandras kunskaper och förankrar dem som våra egna, men detta förutsätter att 

samspelen är ständigt pågående. 

 

Genom det samhälleliga system människan byggt upp, och då inte minst genom skolor 

och förskolor, får vi möjlighet att verka på en högre nivå än vad våra biologiska 

förutsättningar tillåter att vi gör på egen hand. Säljö (a.a.) menar, att om man jämför med 

många andra varelser, är människan inte vare sig speciellt intelligent, har något vidare 

minne eller är fysiskt välrustad för överlevnad. Vad som gör oss unika är istället vår 

förmåga att använda oss av redskap och verktyg (språkliga såväl som fysiska), för att 

kompensera för våra andra brister. Med detta kan vi således säga att ett sociokulturellt 

perspektiv handlar om hur vi genom användandet av artefakter och interaktion, 

tillskansar oss kunskaper (a.a.). 
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Lev Semenovich Vygotskij  

 

Vygotskij lägger stor vikt vid lekens betydelse för utveckling och lärande. Han menar att 

man ofta kan se att barnen kommit längre i sin lekutveckling än de har gjort vid övriga 

aktiviteter. När barnen leker blir de medvetna om sina egna handlingar och motiv, vilket i 

sin tur resulterar i att de utvecklar både vilja och social förståelse (Hwang & Nilsson, 

2003). 

 

Vygotskij påtalar att språk och tanke är oskiljaktiga, samt att vi måste vara aktiva 

deltagare för att kunna samspela och därigenom lära. Han menar att miljön är mycket 

viktig, dess utformning påverkar hur vi är och blir, i olika situationer. Rummens innehåll 

och utformning skall inbjuda till lek och bidra till utveckling (a.a.). 

 

Vygotskijs teori om den Proximala utvecklingszonen 

 

Vygotskij (a.a.) menar att vi alla lär i samspel med varandra. Han talar om den Proximala 

utvecklingszonen, vilken styrker hans teori om att människor lär i samspel av varandra. 

Denna teori bygger på att vi hela tiden erbjuder barnet utmaningar som ligger ett litet 

steg över det utvecklingsplan som barnet befinner sig på för stunden. Genom att låta barn 

som ligger på olika utvecklingsnivåer möta en uppgift och lösa den tillsammans får de 

pröva, samt utmana sina förmågor, och lära sig nya saker. Tillsammans kan de hjälpa 

varandra att nå nästa steg i utvecklingen, men det är viktigt att inte göra utmaningarna för 

stora, eftersom det istället kan leda till att barnen ger upp.  

 

Vygotskij talar om vikten av att vuxna skall vara barnens byggställningar och att deras 

viktigaste uppgift är att stötta barnen. För att främja barnens utveckling framåt måste de 

också se till att hela tiden utmana dem med uppgifter som de, genom att anstränga sig, 

kan klara av på egen hand, alternativt förse dem med uppgifter som de kan klara med 

hjälp och stöd ifrån andra eller tillsammans med en kamrat (a.a.).  
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Burrhus Frederik Skinner, Behaviorismen 

 

Skinner står för en teori vilken kallas för Behaviorism, och som baseras på 

beteendepsykologi. Han lägger däri huvudvikten vid sambandet mellan stimuli och 

reaktion. Han menar att det bara finns beteenden och inte egenskaper. Människan 

utvecklar sitt beteende i samspel med, och till följd av, den miljö man befinner sig i, dvs. 

att olika miljöer föder olika beteenden. Med detta i åtanke menar han att miljö är 

viktigare, eller åtminstone bör ägnas mer intresse, än individ och grupp (Hwang & 

Nilsson, 2003). 

 

Positiv och negativ förstärkning 

 

Skinner (Jerlang, 2007) talar även om positiv, respektive negativ, förstärkning. Positiv 

förstärkning innebär att man belönar ett önskat beteende med exempelvis beröm, mat, 

kärlek eller uppmärksamhet. Enligt Skinner själv är detta den mest kontrollerbara 

förstärkningen och den som ger störst effekt. Den negativa förstärkningen går ut på att 

bestraffa ett oönskat beteende. Även om Skinners bestämda uppfattning var att straff inte 

var effektivt i inlärningssyfte, menade han att den negativa förstärkningen kunde vara bra 

vid inlärning, i avsikt att sätta gränser. Han menade också att dessa båda med fördel 

kunde kombineras, exempelvis genom att belöningen tas bort (så kallad utsläckning) då 

ett oönskat beteende uppvisas, för att sedan återinföras då beteendet byts mot ett 

önskvärt. Exempelvis kan man ignorera det negativa beteendet för att sedan omedelbart 

förstärka det positiva, eller låta barnet lämna rummet vid uppvisande av negativt 

beteende för att sedan låta det komma tillbaka in i gruppen då beteendet förbättras. 

 

Då man uppnått ett önskat beteende kan detta sedan underhållas på olika sätt. 

Tidsbestämd förstärkning, vilket exempelvis kan utgöras av veckopeng, innebär att 

barnet får den positiva förstärkningen vid förutbestämda tider. Mängdbestämd 

förstärkning, innebär att belöningen till exempel utdelas efter att beteendet uppvisats ett 

visst antal gånger eller under en viss förfluten tid. Oregelbunden förstärkning, vilken 

Skinner menade är den mest effektiva, innebär som namnet antyder att belöningen 

kommer då och då (Hwang & Nilsson, 2003). 
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Lek som fenomen 

 

Löfdahl (2004) skriver att barn utvecklas och lär i sampel med varandra i den 

gemensamma leken men också genom att se på och observera hur andra gör för att sedan 

själva prova. Hon menar att det sistnämnda kan ses som en imitation av det de andra gör. 

Hennes erfarenhet av detta är att barn ofta anklagar de andra barnen för att de härmas, 

men hon anser att imitation är något bra och att man bör se det som en del i en 

utvecklingsprocess. 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barnen i sin lek ges en möjlighet att 

hantera sin verklighet. Utöver vardagliga saker som att laga mat, gå ut med hunden eller 

köra bil kan det även handla om sådant som de upplevt som jobbigt. Exempelvis kan 

barnet varit med om en krock eller att familjens hund blivit avlivad och detta kan då, 

genom leken, hanteras och tas ner på en för barnet hanterbar nivå. Barnen ikläder sig 

olika roller och här kan t.ex. det blyga barnet förvandlas till ett stort och rytande lejon 

och det "tuffa barnet" kan ikläda sig rollen av en rädd mus som tillåts visa känslor.  

Knutsdotter Olofsson (a.a.) menar också att leksaker kan användas för att föra in barnen 

i, och få en förståelse för, samhället och dess variationer. Upp tills dess barn fyller tre 

handlar leken mest av allt om vardagsliv, men även om monster och djur. Flickor och 

pojkar har ännu inte hittat sina könsroller i någon större utsträckning, men då de når över 

denna åldersgräns genomgår de en förändring och de söker förebilder att efterlikna. Här 

poängterar Knutsdotter det faktum att det i förskolan finns många kvinnliga förebilder, 

då de flesta pedagoger är just kvinnor. Pojkarna måste däremot söka förebilder på annat 

håll och eftersom det inte alltid finns någon självklar förebild i den närmsta omgivningen 

är det inte sällan de istället finner dessa på TV och i media. En lekglad och engagerad 

pedagog kan här inverka på ett mycket positivt sätt och många barn älskar att få sällskap 

av en vuxen i den fria leken. Det är dock viktigt, menar Knutsdotter Olofsson (a.a.), att vi 

inte i leken glömmer att det är på barnens arena vi befinner oss. Där måste vi anpassa oss 

och fantasileken är mycket viktig för barnens kognitiva, sociala och emotionella 

utveckling. Om pedagogen inte respekterar detta och stör i onödan kan innehållet 

förstöras. Däremot kan den engagerade pedagogen i leken tydliggöra leksignaler, tala om 

då lekregler bryts och lära ut hur man beter sig som en god kamrat. Genom att den vuxne 

tilldelar roller kan man även öka deltagandet och få leken att vara längre. Knutsdotter 



16 

 

Olofsson (a.a.) menar också att om barnen tillåts leka klart tycks detta leda till 

välbefinnande, men om de ständigt avbryts kan de istället reagera med irritation, 

aggressivitet och stress. Britt Tellgren (2004) talar om att barnen anstränger sig för att 

kunna bevara sina kamratrelationer, men att det inte är alldeles lätt, eftersom deras dag 

ofta präglas av allt för många avbrott.  

 

Reggio Emilia 

 

I Norra Italien ligger staden Reggio Emilia varifrån grundaren av Reggio Emilia 

filosofin, Loris Malaguzzi, kom. Han inspirerades av många olika pedagoger och 

filosofer så som Vygotskij, Montessori och Piaget och hans pedagogiska filosofi tog 

form och grundades under andra världskriget. Filosofin går ut på att göra barn till sociala 

aktörer och medskapare i den gemensamma värld vi alla lever i. Det var hans mål att 

utveckla en pedagogik som anpassas och uppdateras efter det samhälle och den miljö 

som den bedrivs i (Grut, 2008). Det finns inga förutbestämda mallar för hur man skall 

jobba utifrån denna pedagogik, utan man måste ständigt vara beredd att ompröva utifrån 

den situation och det sammanhang man befinner sig i. Därför är det mycket viktigt att 

observera och dokumentera barnens kunskapssökande och reflektera kring det i avsikt att 

förändra och föra utvecklingen framåt. Genom att använda pedagogisk dokumentation 

”lär man sig att lära” och den ger hela tiden underlag till att diskutera vad man vill med 

det pedagogiska arbetet. Ny kunskap bör diskuteras och förankras i nära interaktion och 

dialog mellan både elev och pedagog samt den miljö man omges av. 

 

Loris Malaguzzi påtalar vikten av att ha en ateljé och en ateljerista. Det skall finnas ett 

speciellt rum som är skapat som en ateljé, som skall gynna kreativt skapande samt främja 

överraskande och utmanande aktiviteter. Ateljeristans uppgift är att tillsammans med 

barnen skapa överraskningar. Denne skall utmana de andra pedagogerna, som ansvarar 

för den vardagliga verksamheten, genom att vända upp och ner på den. Detta sker genom 

att det skapas kreativa aktiviteter samt att de skapande processerna hålls igång (a.a.). 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) jobbar utifrån Reggio Emilia pedagogiken och de ingår 

båda två i ett Reggio Emilia nätverk i Sverige. De inledde tillsammans ett ännu pågående 

förändringsarbete utifrån Reggio Emilia där man, i enlighet med filosofin, placerar 



17 

 

barnen i fokus och försöker se till alla barns individuella kompetenser. Tillsammans med 

barnen utgår pedagogerna från de förstnämndas intressen och kunskaper, för att kunna bli 

medforskare i barnens läroprocesser. Man fokuserar på det barnen kan till skillnad från 

det de inte kan. Det är barnen och deras intresse som hamnar i fokus och det är de som 

skall styra verksamheten. Pedagogerna skall alltså inte låsa upp sig på att planera 

verksamheten, utan istället se vart barnen och deras intresse leder dem. Detta gör man 

genom att använda sig av pedagogisk dokumentation, för att synliggöra barnen. Lenz 

Taguchi (1997) skriver att man inom Reggio Emilia talar om miljön som den tredje 

pedagogen. Hon menar att man genom pedagogisk dokumentation kan synliggöra miljön, 

i avsikt att använda den som ett pedagogiskt redskap. Det finns både en synlig och en 

osynlig miljö, där den synliga miljön innefattar vår möblering och vårt material. Den 

osynliga miljön innefattar vår inställning till miljöns betydelse och utformning. 
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Metod 

 

Kvalitativ och kvantitativ intervjumetod  

 

Jag har under mitt arbete valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod, i avsikt att 

erhålla så mycket information som möjligt utifrån intervjuerna. Jag anser att denna metod 

passar bäst för mina studier och känner att den kommer underlätta mitt fortsatta arbete, 

då jag så småningom skall sammanställa resultaten. Jag har även valt att lägga in en 

kvantitativ intervjufråga då jag är intresserad av att se om åldern och utbildningen har 

någon betydelse för hur svaren ser ut. Jag anser också att de två intervjumetoderna delvis 

går in i varandra och för att framöver underlätta användandet av dessa begrepp i mitt 

arbete har jag nedan valt att göra en beskrivning av de båda intervjumetoderna. 

 

När man använder sig av en kvalitativ intervjumetod ställer man raka och tydliga frågor 

och avsikten är att få ett sammanfattande och innehållsrikt svar. Tanken med att använda 

sig av kvalitativa frågor är att man vill kunna få en djupare förståelse för det man 

undersöker. Det finns dock vissa som har kritiserat denna metod, då man anser att 

resultatet inte går att upprepa på exakt samma vis, då man inte kan komma fram till exakt 

samma resultat, mer än en gång (Trost, 1997). 

 

Kvale (2009) menar att den kvalitativa intervjumetoden handlar om att man skall försöka 

att sätta sig in i och förstå respondentens (den man intervjuar) tillvaro. När man 

genomför en kvalitativ intervju tolkar man de svar respondenten ger och har i sin tur 

möjlighet att ställa fler och djupare följdfrågor, vilket gör att respondenten ges möjlighet 

att vidareutveckla sina svar. Detta leder till att den som intervjuar får ett mer utförligt 

material. 

 

En kvantitativ intervjumetod (a.a.) förutsätter att verkligheten är objektiv, då man samlar 

in statistik som man sedan kan sammanställa och undersöka. Om man skall förenkla 

begreppet kvantitativa frågor, kan man säga att man i detta använder sig av siffror på ett 

eller annat vis. Man använder sig även ofta av begrepp som fler och färre samt kortare 

och längre vilket, i en renodlad kvalitativ intervjumetod, inte skall användas som 
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begrepp. Ofta är det dock inte så enkelt då dessa båda metoder, inte sällan, går in i 

varandra. Enligt Trost (1997) är det som går att mäta oftast säkrare och lättare för oss att 

förstå, vilket i sin tur gör att den kvantitativa intervjumetoden oftast ges högre status än 

den kvalitativa intervjumetoden. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Stensmo (2002) skall all form av insamlat material i en studie vara både 

tillförlitligt och giltigt. När man talar om validitet menar man det som är relevant eller 

giltigt i det sammanhang man befinner sig i och när man talar om reliabilitet mäter man 

på ett sätt som är tillförlitligt. Om man skall kunna uppnå validitet måste man vara säker 

på att man mäter rätt sak vid rätt tillfälle och att man kan utesluta det som inte är av vikt 

för det man undersöker. 

 

Om jag exempelvis vill veta hur många barn som föredrar äpple framför banan vid den 

dagliga fruktstunden, hjälper det mig inte det minsta att göra en statistik över vilken 

månad barnen är födda i. Med andra ord kan resultatet få låg validitet, även om 

undersökningen är utförd på ett korrekt sätt, om man mätt något för sammanhanget fel 

sak. Hög reliabilitet garanterar alltså inte hög validitet och tvärtom (a.a.) 

 

En bekräftelse på att reliabiliteten är hög är om man kan göra om undersökningen igen 

och resultatet skall bli detsamma och detta är något man använder sig av i en kvantitativ 

studie, vilken är reproducerbar. 

 

I en kvalitativ studie handlar validitet och reliabilitet istället om att utförligt beskriva de 

data som samlats in och sedan beskriva de förutsättningar man haft inför och under 

processens gång, för att därigenom förtydliga hur man kommit fram till de aktuella 

resultaten (a.a.). 

 

Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra individskyddskrav för att skydda de 

människor som deltar i forskning. De fyra individskyddskraven kallas; 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag 

har nedan valt att kort beskriva vad de allmänna kraven innebär. 

 

Informationskravet  

 

Med informationskravet menas att man som forskare skall informera de som är berörda i 

undersökningen om forskningsuppgiftens syfte. De som deltar i forskningen skall 

upplysas om att deras deltagande är friviligt samt att de när som helst kan välja att 

avbryta intervjun. Man skall även upplysa om att de uppgifter som lämnas enbart skall 

komma att användas i forskningen (a.a.). 

 

Samtyckeskravet 

 

Med samtyckeskravet menas att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan samt att de måste lämna sitt samtycke. De som deltar har när som helst rätt att 

ångra sig och avsluta sitt deltagande (a.a.). 

 

Konfidentialitetskravet  

 

Med konfidentialitetskravet menas att man som deltagare skall ges möjlighet att vara 

anonym samt att personuppgifter skall behandlas med stor försiktighet så att ingen, 

utöver den som utför undersökningen, som kommer i kontakt med forskningen skall 

kunna identifiera deltagarna (a.a.). 

 

Nyttjandekravet  

 

Med nyttjande kravet menas att de uppgifter som har samlats in från enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (a.a.). 

 

Då jag först träffade de pedagoger som jag skulle intervjua, talade jag om för dem att det 

var helt frivilligt att medverka, samt att de när som helst under intervjun kunde välja att 

avbryta och gå därifrån om de så skulle vilja, samt att jag om detta skedde inte skulle 

använda deras material. Jag informerade dem även om att de skulle förbli anonyma i mitt 
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arbete och att uppgifterna endast skall användas i forskningsändamål. Samtliga 

tillfrågade pedagoger gav mig sitt samtycke. 

 

Urval och avgränsningar  

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer (med ett kort kvantitativt inslag), då 

jag anser att detta är det bästa sättet för mig att uppnå ett så bra resultat som möjligt i min 

undersökning. Jag har även valt att i min undersökning avgränsa mig till att ta reda på 

pedagogernas syn på miljöns betydelse för barns subjektskapande, eftersom jag inte vill 

att min undersökning skulle bli för spretig. 

 

Jag var ett tag inne på att jag skulle använda mig av frågeformulär, vilka jag skulle låta 

de olika pedagogerna svara på, och som jag sedan kunde utgå från i min undersökning. 

På så vis skulle jag kunna använda mig av ett större upptagningsområde. Vid närmare 

eftertanke valde jag dock att inte använda mig av detta tillvägagångssätt, eftersom tiden 

för denna undersökning är begränsad. Jag hade dessutom velat åka ut och lämna, samt 

samla in, frågeformulären personligen. Dels för att träffa alla deltagarna personligen och 

dels för att jag föreställer mig att det kommer bli färre bortfall om de har ett ansikte på 

mig och inte bara en röst i telefonen eller en signatur på mejlen. Jag insåg att det då 

skulle ta alldeles för lång tid innan jag skulle kunna börja med sammanställning och 

analys av det insamlade materialet. Jag funderar kring om min undersökning möjligen 

fått högre reliabilitet om jag hade intervjuat fler pedagoger, men jag såg en risk i att 

undersökningen skulle bli allt för bred, och istället förlora både validitet och reliabilitet. 

Ännu en avgörande tanke då jag valde kvalitativa intervjuer där vi träffades personligen 

var, att jag hyste en förhoppning om att på så vis få mer utförliga svar genom ett flytande 

samtal, med möjlighet till följdfrågor.  

 

Ramfaktorer 

 

Intervjuerna genomfördes på fyra förskolor i en mindre svensk stad. Jag intervjuade fyra 

pedagoger i åldersspannet 30-40. Jag lade stor vikt vid att få sitta avskilt med 

pedagogerna under intervjuerna, vilket vi gjorde, i respektive personalrum. På så vis 

genomfördes alla intervjuer i ett mysigt och ombonat rum där vi fick sitta ostört under de 



22 

 

ungefärliga 45 minuter intervjuerna pågick. Detta resulterade i att det blev mycket 

intressanta och givande diskussioner, där vi fick möjlighet att utbyta kunskap och 

erfarenheter med varandra. 

 

Jag valde att använda mig av både block och penna, samt av en diktafon, för att få ut 

mesta möjliga information, och minimera risken att gå miste om viktigt innehåll. Av 

tidigare erfarenhet vet jag hur svårt det är att hinna med att anteckna allt som sägs under 

en intervju och eftersom jag ogärna ville störa talrytmen, antecknade jag bara det jag han 

med. 

 

Efter varje avslutad intervju satte jag mig hemma i lugn och ro och lyssnade igenom min 

insamlade data och antecknade det jag missat, för att sedan kunna återge intervjun på ett 

så korrekt vis som möjligt. 

 

De olika deltagarna kommer framöver att benämnas som pedagog A, B, C och D. 
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Resultat 

 

Sammanställning av intervjuer 

 

Mitt syfte med att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra förskolepedagoger har varit 

att ta reda på deras syn på den fysiska lärandemiljöns inverkan på barns lärande och 

utveckling, samt hur de tänker runt omkring den. En av mina huvudpunkter var att ta 

reda på hur de resonerar på sin respektive förskola då de skall omforma miljön. De får 

det alla att tydligt framgå att de, genom att observera och reflektera över vad barnen gör, 

utgår ifrån barnens behov och intressen. De diskuterar sedan gemensamt i arbetslagen 

hur de skall gå till väga samt hur de skall fortsätta sitt arbete. Pedagog D lyfter något jag 

ser som mycket viktigt, då denne berättar att de försöker inta ett barns perspektiv, och gå 

in i rummet i avsikt att se det genom barnens ögon. På så vis kan de avgöra om rummet 

är tilltalande för barnen. Jag drar här en parallell till pedagog B, då hon understryker att 

ett bra tips är att krypa in i rummet för att se det barnen ser först då de kommer in i 

rummet. Utifrån detta kan man sedan omforma miljön. Pedagog B menar att de utgår 

ifrån vad barnen leker och var på förskolan barnen leker mest, samt med vilket material 

och utifrån detta kan de sedan avgöra om materialet bör kompletteras, eller om man skall 

möblera om. Pedagog C instämmer med pedagog B i det mesta, men väljer att 

understryka vikten av att se vad barnen tycker är roligt. Både pedagog B och D uttrycker 

också det faktum att de frågar barnen vad de vill ha att leka med och vad de önskar att 

göra i rummen. Pedagog D menar dock att det är lättare att samtala med de äldre barnen 

kring miljön än med de yngre. Dessa är i sin tur lättare att observera och utifrån detta 

reflektera över vad de skulle behöva eller vilja ha. Pedagog D understryker även vikten 

av att alla barn skall ges rätt att tycka och tänka kring miljöns utformning. Pedagog A, B 

och D tar upp att det är viktigt att materialet på förskolan skall vara tillgängligt för 

barnen och därför förvaras på deras nivå. De tycks alla tre vara överens om, att det finns 

vissa material ute på förskolorna, som kan vara farligt för barnen och som därför inte kan 

vara tillgängligt för dem hela tiden. Pedagog B menar att man får anpassa materialet 

efter ålder, vilket jag kan anta att även pedagog A menar, då denne säger att det kan 

finnas ett visst material som kan vara farligt för de allra yngsta barnen. Pedagog D 

menar att deras huvudsakliga tanke i verksamheten är att allt material skall vara 
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tillgängligt för barnen, men att det finns farliga material som de inte själva får leka med 

på egen hand. Då vi talar om material påtalar även pedagog D att de, för att göra 

materialet mer lekintressant, brukar byta ut materialet med jämna mellanrum. Detta 

menar pedagogen, resulterar i att det material som legat undanplockat ett tag då blir 

intressant igen. Pedagog C menar att det är viktigt att inte ha för mycket material och 

leksaker framme, eftersom detta kan resultera i att barnen bara kastar sakerna omkring 

sig och inte leker. Lagom med leksaker ger däremot ett lugnt lekklimat. Pedagog B 

menar att det är viktigt att materialet inbjuder till lek och man kan förvara exempelvis 

pysselmaterial i glasburkar, så barnen kan se vad som finns att tillgå. 

 

Samtliga av pedagogerna är överens om att miljön är mycket viktig för barns lärande och 

utveckling. Då jag ställer frågan om de anser att den fysiska miljön är en pedagogisk 

tillgång instämmer de alla att det är den absolut. Pedagog B menar att det skulle vara 

svårt att hävda att den fysiska miljön inte skulle vara en pedagogisk tillgång. Pedagog A 

understryker att det är ju i denna miljö som lek, utforskande aktivitet och det lustfyllda 

lärandet skapas och äger rum. 

 

Både pedagog B och D har byggt upp den fysiska miljön genom att skapa rum i rummen. 

Pedagog D har valt att kalla de olika rummen för stationer. Pedagog B menar att genom 

detta ges barnen möjlighet att leka och röra sig fritt i rummen samtidigt som pedagogerna 

har god översikt. Både pedagog B och D går till väga på nästan samma vis då de gjort 

om någon del i förskolans miljö. De introducerar den nya miljön för barnen så att de skall 

veta hur man kan leka där, samt vad man får göra och inte får göra. En skillnad jag kan 

se pedagogerna emellan är att pedagog B endast talar om för barnen vad de kan göra 

samt ger förhållningsregler. På pedagog Ds förskola gör man istället så att man 

diskuterar och prövar tillsammans med barnen för att komma fram till vilka lekar som är 

möjliga och vilket beteende som är tillåtet. Denne menar dock att det kan vara lite svårt 

att gå till väga på det viset med de allra minsta barnen och därför brukar de istället visas 

hur och vad man kan leka där. Pedagog D förstärker även det de talat om, genom att sätta 

upp skyltar på varje station, vilka visar vad man kan göra där. Ytterligare en tanke som 

pedagog D har med ”stationstänket” är, att de på sin förskola jobbar aktivt med att sänka 

ljudnivån, och det gör de genom att sprida ut barnen på olika stationer. De har även valt 
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att flytta ut det materialet som låter mycket samt köpt in ljuddämpande leksaker, bord, 

stolar samt satt upp akustikplattor i taken. 

Samtliga av de fyra pedagogerna tycker att miljön är mycket viktig för barns lärande och 

utveckling. Pedagog A säger att det är väldigt viktigt att det finns en harmoni och 

inspiration i miljön och att den skall så väl erbjuda, som tillåta, stimulerande aktiviteter 

samtidigt som den skall vara spännande och omväxlande. Denne menar att det inte 

handlar om att ständigt köpa hem nya leksaker, utan om att lyssna till var barnen befinner 

sig i sin utveckling, och utifrån detta försöka utveckla och anpassa en lustfylld och 

stimulerande miljö utformad efter deras behov. Pedagog B menar att det är mycket 

viktigt att miljön inbjuder till lek samt att den tillgodoser alla barns behov och främjar 

deras utveckling, vilket jag tycker överensstämmer till viss del med det pedagog A säger. 

Pedagog C understryker att det skall finnas en miljö som lockar till stimulans och 

utmaningar. Detta leder, menar denne, i sin tur till nyfikna barn och nyfikna barn vill lära 

sig. Pedagog D menar att det är viktigt att se till den dagliga miljön vilken barnen omges 

av. Det måste finnas något intressant för respektive barn i varje rum för att lärprocesser 

skall skapas, samt att alla barn behöver både yttre och inre stimulans för att kunna 

utvecklas.  

 

Jag frågade även pedagogerna på vilket sätt deras miljö kan tillgodose varje individs 

enskilda behov, lärande och utveckling samt om de anser att det kan finnas miljöer som 

främjar, respektive hämmar barns utveckling. De tycks alla vara överens om att rätt miljö 

främjar barns utveckling och lärande. Pedagog A menar att miljön kan hämma barns 

utveckling om den inte är rätt utformad. Denne berättar att de ibland kan känna att miljön 

gör barnen negativt rastlösa, vilket denne menar att de blir om de är understimulerade, 

och det är då de ser att det är dags att vara kreativa och omforma miljön. Då vi talar om 

varför just deras miljö kan tillgodose alla barns behov, säger samtliga att deras miljö gör 

det eftersom de som pedagoger ser till, och tar hänsyn till, samtliga barns behov och detta 

främjar lärandet. Pedagog A menar att i deras miljö finns det något för alla och skulle de 

upptäcka att det inte gör det, så är de snabba att omforma. Pedagog D menar att de ser att 

just deras miljö främjar utveckling, då de får bekräftat att barnen använder deras miljö 

som en pedagogisk tillgång för att lära och utvecklas. Om en station inte skulle ha några 

barn menar pedagog D, att då måste de tänka om och försöka ta reda på vad som är fel i 

miljön, eftersom denna då inte främjar lärande, och därmed indirekt hämmar istället. 
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Pedagog C menar att det är extra roligt att jobba med detta då man har barnen med sig på 

tåget och om man inte har det måste man tänka om. På denna förskola utformar man 

även individuella program för att vara säker på att alla barns behov tillgodoses. 

 

Samtliga pedagoger är eniga om att en utmanande pedagogisk miljö leder till nyfikna och 

stimulerade barn, vilka är redo att ta till sig nya lärdomar. 
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Avslutning 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med detta arbete var att utveckla en större kunskap om miljöns inverkan på barns 

fortsatta lärande och subjektskapande samt att få en inblick i hur en, för ändamålet utsedd 

grupp förskolepedagoger, ser på dess betydelse. Jag ville ha svar på vad tidigare 

forskning sa om miljöns betydelse för barns subjektskapande, vad förskolepedagoger har 

för syn på barns fysiska lärandemiljöer och dess inverkan samt vad har de har för tankar 

kring utformandet av miljön. 

 

Löfdahl (2004), menar att vi inte lär oss om barnens lek enbart genom att lyssna och 

observera, utan man måste också samtala med barnen, för att på så vis få en gemensam 

kunskap om leken. Vidare skriver hon att det är viktigt att deltagandet sker på barnens 

villkor och att den vuxne är aktivt engagerad, inte minst för att barn ofta kan avslöja den 

som inte är uppriktigt intresserad av att delta. Detta i sin tur skulle påverka lekens 

utveckling negativt och inte ge en korrekt uppfattning om lekens kärna, menar hon. 

Utifrån detta kan man sedan förstå och skapa gynnsam lek- och inlärningsmiljö. Hon 

menar dock att det ibland kan vara en fördel för barnen att leka på egen hand så de ges en 

möjlighet att finna sin identitet i kamratgruppen. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003), menar att leken kan användas som ett redskap för att ge 

barnen en förståelse för samhället. Här kan en pedagog på ett mycket positivt sätt 

påverka lekutvecklingen, genom att exempelvis tydliggöra leksignaler, avbryta då 

lekreglerna bryts, lära ut hur man beter sig som en god kamrat samt tilldela roller för att 

styra om leken så den fungerar till allas fördel. Knutsdotter Olofsson (a.a.) menar, precis 

som Löfdahl, att det är av största vikt att vi deltar på barnens villkor eftersom det är deras 

arena. Glömmer vi detta kan leken istället bli förstörd. 

 

Även Fröbel (Welén, 2003) menade att de vuxna skulle finnas med som inspiratörer i 

leken, dock utan att bli allt för dominerande.  
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Ser jag till Vygotskijs (a.a.) Proximala utvecklingszon, kan jag även där göra en koppling 

till att den vuxna skall finnas med som en inspiratör, då denne kan hjälpa barnet att ta ett 

kliv uppåt i utvecklingen. 

 

Jag kan även se mycket i Lpfö98 (2006) som kan kopplas till detta. Exempelvis står det 

att barnen i förskolan skall möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Förskolan skall 

vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Vidare står det att leken är viktig 

för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. 

 

Jag kommer här att tänka på att redan i Platons 2 300 år gamla beskrivningar av 

idealsamhället, menade han att leken måste vara grunden i all utbildning. Han ansåg att 

människan lär sig enklare under förhållanden som är lek- och lustfyllda istället för genom 

tvång och olust (Welén, 2003). 

 

Dagsscheman har varierat mycket mellan olika VFU platser jag varit på, då vissa har en 

mycket stark tidsreglering och andra en mer fri. Ann Åberg (2007) skriver i sin bok att 

förskolepersonal har börjat reflekterat kring vem man har samling för och för vems skull 

man läser en saga. Genom att titta på olika dokumentationer kan man se vad som är 

meningsfullt för olika barn.  Efter att ha läst denna bok har även jag börjat reflektera 

kring, både själv och tillsammans med andra, om varför vi gör olika saker och för vem. 

Är det för personalen eller för barnen? Vi har i Sverige väldigt inrutade rutiner som talar 

om exakt hur dagen skall se ut. Om man tittar närmare så ser man att barnen ständigt blir 

avbrutna för att göra något nytt och de får aldrig möjlighet att leka klart. Dessutom blir 

de ofta tvungna att städa bort det de leker med och ges därigenom sällan möjlighet att 

vidareuppta leken vid ett senare tillfälle. Åberg (a.a.) beskriver att de pedagoger hon 

arbetat med, efterhand de började reflektera kring dokumentationerna av sitt arbete, 

släppte efter på den starka tidsregleringen. De såg till vad som var meningsfullt för 

barnen och de observerade i sina dokumentationer att barnen inte alls uppskattade alla 

avbrott de utsattes för, utan istället påverkades negativt av dem. Knutsdotter Olofsson 

(2003) talar om att då barnen tillåts leka klart tycks detta leda till välbefinnande, men om 
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de ständigt avbryts kan de istället reagera med irritation, aggressivitet och stress. Britt 

Tellgren (2004) menar, vilket jag anser ytterligare backar upp de tidigare författarnas 

tankar, att barnen anstränger sig för att bevara sina kamratrelationer, men att det ibland är 

svårt eftersom dagens förskola ofta präglas av allt för många avbrott. 

 

I Reggio Emilia (Lenz Taguchi 1997) talar man ofta om miljön som en tredje pedagog. 

Grundtanken är att förskolemiljön skall kunna erbjuda barnen en omväxling gentemot 

hemmiljön. Lenz Taguchi (1997) menar också att miljön bör vara föränderlig och barnen 

måste uppmuntras och stimuleras. Hon menar att barnen genom detta aktiveras utan en 

direkt insats från de vuxna. Förskolan förändras i takt med det samhälle vi lever i och 

under systrarna Mobergs tid, på tidigt 1900- tal, utformade man istället dagverksamheten 

så att den skulle likna barnens hemmiljö (Welén, 2003). 

Avsikten var då inte föränderlighet eller omväxling, utan istället handlade det om att 

förstärka den pedagogik som rådde i hemmen under denna tid. Då, såväl som nu, 

anpassade man förskolan efter samhällets förväntningar, men dessa skiljde sig avsevärt 

från vad som råder idag, och därför gjorde även dagverksamheten det. 

 

Nordin- Hultman (2006) har i början av sin bok, med ett par av de frågor hon använt sig 

av då hon gjort sina observationer och dokumentationer. Det är frågor som jag tycker är 

mycket bra och som man, i egenskap av pedagog, bör ställa sig själv med jämna 

mellanrum. 

 

”Hur är de pedagogiska rummen organiserade och iscensatta vad 

gäller material för aktiviteter och regleringar av tid och rum? Vilka 

föreställningar om barn och om hur barn skall vara ligger i 

miljöerna? Vad finns det för möjligheter för barnen att finna 

meningsfulla sammanhang och aktiviteter? Vad finns det för 

möjligheter för dem att skapas och skapa sig som intresserade, 

koncentrerade och kompetenta barn i en lärorik relation till den 

pedagogiska omgivningen och miljön?” (Nordin-Hultman, 2006 s. 3).  

 

Jag tror att man som pedagog behöver gå in i varje rum och ställa sig frågor som; vad 

säger det här rummet till barnen, vad kan man göra här och vad vill jag att det skall sända 
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för signaler till barnen?  Jag skulle gärna se att man arbetade mer i enlighet med detta ute 

i landets förskolor. Att man i större utsträckning såg till det som är meningsfullt för 

barnen och låta dem själva påverka hur deras dag ska se ut. Visst är det så att vissa 

rutiner är svåra att ändra på, men de kanske inte skulle behöva vara inplanerade på en 

fullt så specifik tid. 

 

Nordin-Hultman (2006) menar att man idag, utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

tankesätt, kan skönja ett negativt mönster. Oftast ser man det då som att problemen ligger 

hos individen och inte i den pedagogiska miljön. Detta är en uppfattning jag tyvärr har 

stött på vid flertalet tillfällen och jag önskar att fler istället kunde se miljön som en tredje 

pedagog där man, genom förändringar i denna, kan styra barnens utveckling i rätt 

riktning. Jag upplever att det tyvärr är allt för vanligt att personal inom förskolan letar 

diagnoser hos barnen, för att slippa ta tag i det som är det egentliga problemet. I den 

pedagogiska miljön skulle man säkerligen kunna hitta en hel del förklaringar till varför 

vissa barn får problem i specifika situationer, istället för att ge sig i kast med utredningar 

av barnet. Det är många gånger vi som pedagoger placerar barn i situationer och 

sammanhang som inte är bra för dem, där vi istället för att stärka och synliggöra deras 

starka sidor synliggör deras svaga sidor. Ur det verkstadspedagogiska perspektivet som 

Nordin-Hultman (a.a.) beskriver så analyserar man miljön istället för att söka fel hos 

barnen. Hon menar att för att främja barns utveckling och kunskapssökande bör man 

fokusera på det som fungerar istället för att inrikta sig på det som inte fungerar. Om man 

fokuserar på att lyfta barns starka sidor istället för deras brister, menar hon att det skapas 

en uppåtgående spiral som främjar barnens utveckling. 

 

Vygotskij (Hwang & Nilsson, 2003), ansåg att rummens innehåll och utformning skall 

inbjuda till lek, för att därigenom bidra till utvecklingen. Detta menade han var en 

mycket viktigt faktor, eftersom miljöns utformning påverkar, inte bara hur barnen är, 

utan även hur de blir. Skinner (a.a.) å sin sida menade att det bara finns beteenden, inte 

egenskaper, och att dessa utvecklas till följd av den miljö man befinner sig i. Utifrån 

dessa tankar finns det enligt min åsikt endast en anledning, eller ursäkt om man så vill, 

till att man inte i större utsträckning satsar på miljön i förskolan och det är okunskap. 
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Vilka möjligheter finns för barn att skapas och positionera sig som intresserade, 

koncentrerade och kompetenta barn i den pedagogiska miljön? Jag har funderat mycket 

kring detta och tror att barnens möjligheter till stor del är beroende av vad personalen på 

den specifika förskolan väljer att erbjuda dem. Vilka material som är tillgängliga och hur 

mycket man kan röra sig i de olika rummen är avgörande. Det är väldigt sällan det finns 

något för varje individ som kan bidra till att förstärka och framhäva just deras 

individuella starka sidor. Utifrån detta drar jag slutsatsen att barns möjligheter att 

utvecklas i allra högsta grad är beroende av vilken förskola, eller rent av vilken 

avdelning, de går på och vilken personal de omges av. Nedan följer ett utdrag ur 

läroplanen som jag finner talande för just detta: 

 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i 

förskolan” (Lpfö98,2006 s. 5).  

 

Nordin-Hultman (2006) använder sig av verkstadspedagogik, vilken man kan jämföra 

med Reggio Emilia pedagogiken som Åberg (2007) och även Grut (2008) arbetar efter. 

Reggio Emilia pedagogiken beskrivs utifrån grundaren Loris Malaguzzis filosofiska 

förhållningssätt. Hans filosofi är inte att ha en fast mall att arbeta efter, utan ett synsätt att 

utgå ifrån. Det är föränderligt och anpassas efter samhällets struktur och uppbyggnad. 

Man har i den här pedagogiken barnen i fokus och man ser dem som kompetenta, nyfikna 

och förväntansfulla och låter detta ligga i fokus för det pedagogiska arbetet. Elisabeth 

Nordin- Hultman (2006) skriver om ett verkstadspedagogiskt förhållningssätt. De båda 

pedagogikerna står för att man skall arbeta mer utforskande med barnen och se till 

barnens intresse för att därefter jobba utifrån det i avsikt att skapa ett lustfyllt lärande.  

 

Dessa båda förhållningssätt är i många avseenden lika varandra, men den skillnad jag kan 

se är att man i Reggio Emilia vill arbeta i ålderssegregerade grupper, medans man i 

verkstadspedagogiken vill arbeta i åldersintegrerade grupper. Inom Reggio Emilia 

pedagogiken anser man att det är lättare att se varje enskild individs utveckling i en 

åldershomogen grupp. De som använder sig av verkstadspedagogik anser istället att alla 

barn lär av varandra, oavsett ålder, och därför väljer man att ha åldersintegrerade 

grupper. 

 



32 

 

Då Nordin- Hultman (2006) besökte engelska förskolor fanns det flertalet faktorer i 

miljön som hon reagerade på, då det skiljde sig från de svenska. I England fanns mycket 

av det material, som i de svenska förskolorna inte är tillgängligt för barnen, placerat 

centralt så att åtkomsten blev fri. Mängden material överskred också avsevärt 

motsvarande i Sverige. I Lpfö98 (2006), står det att förskolan skall erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den 

pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan och erbjuda en trygg 

miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Miljön skall inspirera 

barnen att utforska omvärlden. 

 

Jag känner att det ibland kan uppstå en krock för barnen då vi uppmanar dem att vara 

självständiga, samtidigt som de måste be om hjälp då de vill ha tag på sakerna som står 

högt upp i hyllorna eller hålls instängda i skåp. Det kan i sin tur hämma barnen i deras 

utveckling och subjektskapande om de blir beroende av pedagogerna. Jag tror också att 

detta många gånger kan resultera i att barnen inte ber om det material de inte når, då det 

blir för omständigt, eller att de rent av inte känner till att materialet finns. Jag anser att vi 

måste våga lita på barnen och låta dem ta eget ansvar för de saker som används, istället 

för att se allt som farligt för dem, eller som att det blir jobbigt för personalen att städa 

undan (vilket jag tyvärr utifrån egna erfarenheter fått höra som en ursäkt allt för ofta). Vi 

får inte glömma bort att det är vår uppgift som pedagoger att lära barnen leka och att det 

är här vi lägger grunden för barnens framtida utveckling och lärande. Detta är viktigt inte 

minst då förskolans roll faktiskt är att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

 

Jag anser, precis som Åberg (2007) skriver, att vi måste våga se det barnen ser och gör, 

samt låta dem visa vägen för vad och hur vi skall göra. För att vi skall kunna utforma 

bästa möjliga miljö, känner jag att det är viktigt att vi funderar över hur material 

presenteras och genom att vi använder oss av dokumentation och aktivt deltagande i 

barnens vardag, kan vi få den kunskap som behövs. Jag tror också att det är av yttersta 

vikt att de pedagoger som arbetar tillsammans har en dialog med varandra, där man delar 

egna tankar, erfarenheter och intryck. På så vis kan man hålla en gemensam ståndpunkt, 

utöver det faktum att vi tillsammans kan uppnå mer än vad vi gör på egen hand. 
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För att man i förskolan skall uppnå den miljö som omskrivs i Lpfö98 (a.a.), där 

verksamheten är lärorik och trygg, där omsorg och fostran bildar en helhet och där 

initiativrikedom samt social- och kommunikativ kompetens främjas, tror jag att det är 

vissa faktorer som blir av extra stor vikt. Om vi inte skapar en positiv miljö där barnens 

upptäckarglädje kan frodas, tror jag att dessa mål blir svåra att uppnå. En av våra 

uppgifter i förskolan är att fostra, men som Nordin-Hultman (2006) skriver, utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt tankesätt, så är det inte sällan man ser problemen hos individen 

istället för i den pedagogiska miljön. Om vi istället, i enlighet med Vygotskij (Hwang & 

Nilsson, 2003), inte ser det som att vi är utan att vi blir till följd av miljö och formar 

förskolan utifrån detta tankesätt, tror jag att vi kan nå långt. Skinner (a.a.) talar om 

positiv förstärkning, vilket jag anser är ett starkt redskap. Istället för att fokusera på det 

som är mindre bra i en individs beteende kan detta ignoreras, eller åtminstone ges mindre 

uppmärksamhet, medans vi arbetar med att lyfta det som är positivt. ”All uppmärksamhet 

är bra uppmärksamhet”, finns det ju de som säger, men jag anser inte att ett barn skall 

behöva sträva efter negativ uppmärksamhet för att känna sig sedd. Om barnet sysselsätter 

sig med något negativt betingat (exempelvis skvätter sand omkring sig, fast det väl 

känner till att det inte bör göra så) skall detta, menar jag, ignoreras och så fort aktiviteten 

avbryts skall detta omedelbart belönas med beröm (t.ex. en komplimang om det fina 

garage som barnet byggt i sanden). För att detta skall ha bästa möjliga effekt förutsätts ett 

engagemang från samtliga pedagoger, eftersom den positiva förstärkningen helst skall 

vara omedelbar, och till en början bör komma varje gång det önskade beteendet visar sig. 

Detta arbetssätt förutsätter också, som jag tidigare nämnt, att pedagogerna är enade och 

för en fungerande dialog med varandra. 

 

Jag tror starkt på att en, utifrån barnen medvetet utformad pedagogisk miljö, avseende 

såväl material och möblering som förskolepedagogernas förhållningssätt, i allra högsta 

grad ger en positiv inverkan på barnens utveckling. En viktig del i den svenska 

förskolans pedagogik är att vi har ett gemensamt stöd i förskolans läroplan (Lpfö98), och 

jag anser att mycket av det som står i denna förtydligas i mitt arbete. 

 

Jag känner att jag uppnått det syfte jag inledningsvis hade, då jag erhållit avsevärt större 

kunskap om miljöns inverkan på barns fortsatta lärande och subjektskapande, än då jag 
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påbörjade mitt examensarbete. Detta är både tack vare den litteratur jag tagit del av och 

de pedagoger jag samtalat med i mina intervjuer. 

 

Fortsatt forskning 

 

Jag har under forskningens gång begränsat mig till att ta reda på hur pedagoger ser på 

den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling, samt att ha fördjupat mig 

i litteratur som handlar om detsamma. Jag känner mig glad över den nya kunskap jag 

erhållit och den har väckt min vetgirighet. En tanke som börjat gro hos mig och som jag 

skulle vilja vidareutveckla, är hur man rent praktiskt kan omforma miljön efter barnens 

intressen och behov, för att skapa bästa förutsättningar för lek och lärande. Jag vill se hur 

barnen skulle reagera på att få vara med att omforma miljön, genom att lyssna och se till 

deras behov. Utifrån dokumentation skulle jag sedan vilja se vad detta ger för inverkan 

på barnens utveckling. Jag ser detta som ett projekt som skulle pågå under längre tid, 

exempelvis ett prövoår, för att sedan utvärderas i ett arbetslag. Avsikten skulle vara att i 

slutänden införa detta som ett ständigt pågående ”miljöanpassningsprojekt” till barnens 

fördel.  
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Mina avslutande ord  

 

Ett barn har hundra språk 

Barnet har hundra språk  

hundra händer  

hundra tankar  

hundra sätt att tänka  

att leka och att tala på  

hundra alltid hundra  

sätt att lyssna  

att förundra att tycka om  

hundra lustar  

att sjunga och förstå  

hundra världar  

att uppfinna  

hundra världar  

att drömma fram 

Ett barn har hundra språk  

(och därtill hundra hundra hundra)  

men berövas nittionio.  

Skolan och kulturen  

skiljer huvudet från kroppen. 

Man ber barn;  

att tänka utan händer  

att handla utan huvud  

att lyssna men inte tala  

att begripa utan glädjen i  

att hänföras och överraskas  

annat än till påsk och jul. 

Man ber dem:  

att bara upptäcka  

den värld som redan finns och  



36 

 

av alla hundra  

berövar man dem nittionio 

Man säger dem:  

att leken och arbetet  

det verkliga och det inbillade  

vetenskapen och fantasin  

himlen och jorden  

förnuftet och drömmarna  

är företeelser  

som inte hänger ihop. 

Man säger dem:  

att det inte finns hundra  

Men barnet säger:  

Tvärtom, det är hundra som finns. 

 

(Dikt av Loris Malaguzzi) 
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

 Hur gammal är du? Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat inom yrket? 

 

 Kan du berätta hur ni tänker när ni omformar miljön på er förskola? Diskuterar ni i 

arbetslaget? Hur går ni till väga? 

 

 Hur ser du på den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling? 

 

 Ser du på den fysiska miljön som en pedagogisk tillgång? Varför/varför inte? 

 

 Ges barnen möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön? På vilket sätt? 

 

 Hur ser du på tillgängligheten av materialet och dess betydelse? 

 

 Vad tror du att er miljö signalerar till barnen (vad går att göra här)? Signalerar den 

det som ni vill att den skall signalera? 

 

 Kan den fysiska miljön främja respektive hämma barns utveckling och lärande? På 

vilket sätt? 

 

 På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskild individs behov, utveckling och 

lärande? 
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Pedagog A  

 

 Hur gammal är du? Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat inom yrket?  

Jag är 30 år och har en lärarutbildning. Jag har varit anställd inom förskolan i tre 

månader men har erfarenhet av yrket från den verksamhetsförlagda delen av min 

utbildning, samt som förälder. 

 

 Kan du berätta hur ni tänker när ni omformar miljön på er förskola? Diskuterar ni i 

arbetslaget? Hur går ni till väga? 

Eftersom jag har varit med om att starta upp en helt ny förskoleavdelning har miljön varit 

i fokus. Vi har gemensamt i arbetslaget gjort ritningar över hur ”rummen” skulle se ut 

och hur möblerna skulle placeras. När verksamheten väl kommit igång och barnen blivit 

”inkörda” är det givetvis utifrån deras behov, smak och tycke som miljön utformas. Då vi 

anser att miljön ska vara både inspirerande, lustfylld och praktisk samt förnybar eftersom 

det är i denna miljö på förskolan som barnen ska få möjlighet att leka, utforska och 

utveckla sig. 

 

 Hur ser du på den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling? 

Miljön är väldigt viktig, det ska finnas harmoni och inspiration, miljön ska såväl erbjuda 

som tillåta stimulerande aktiviteter. Den ska vara spännande och omväxlande. Det 

handlar inte om att det ska köpas in nya leksaker varje månad, tvärtom tycker jag att det 

handlar om att lyssna till vart barnen befinner sig i sin utveckling och försöka utveckla en 

anpassad miljö utefter deras behov. 

 

 Ser du på den fysiska miljön som en pedagogisk tillgång? Varför/varför inte?  

Den fysiska miljön är en pedagogisk tillgång, det är ju i denna miljö lek, utforskande 

aktivitet och det lustfyllda lärandet sker. 

 

 Ges barnen möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön? På vilket sätt?  

Barnen är med och utformar miljön till viss del, visst hade man önskat att de kunnat få 

skapa sina egna ”rum” själva, men riktigt dit har vi inte kommit än eftersom de flesta 

barn på avdelningen är ettåringar. Barnen dekorerar väggar med skapelser och allt som 

de bygger sparas på plats. Utifrån barngruppen konstrueras miljöer på avdelningen. 
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 Hur ser du på tillgängligheten av materialet och dess betydelse?  

Material ska vara tillgängligt för barnen, självklart har vi inga farliga material på låg nivå 

så att de allra minsta kan skada sig. Men fri tillgång till exempelvis skaparmaterial finns, 

allt ofarligt material står på låg nivå så att barnen kommer åt det själva. Allt som sitter på 

väggarna är placerade i barnens höjd. 

 

 Vad tror du att er miljö signalerar till barnen (vad går att göra här)? Signalerar den 

det som ni vill att den skall signalera?  

Ibland kan miljöerna kännas för självklara att det nästan upplevs som barnen tycker det 

är tråkigt, ingen fantasi behöver användas. Men då gäller det att vara kreativ som 

pedagog och tänka om i miljön, så att den blir mer spännande och utmanande för barnen. 

 

 Kan den fysiska miljön främja respektive hämma barns utveckling och lärande? På 

vilket sätt?  

Som jag nämnt tidigare lägger jag stor vikt vid den fysiska miljön, den ska vara lustfylld 

och stimulerande för alla barns behov, är den inte det kan den säkerligen hämma barns 

utveckling. Jag tror även att man skapar en negativ rastlöshet bland barnen om miljön är 

understimulerande. 

 

 På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskild individs behov, utveckling och 

lärande?  

För att vår miljö på avdelningen är anpassad till de barn som går där. Det finns något för 

alla och gör det inte det är vi pedagoger duktiga på att förändra och anpassa miljön så att 

den tillgodoser allas behov. Genom små medel, exempelvis bara att vända soffan ut från 

väggen, förändrar vi hela stora rummet och plötsligt får barnen upp ögonen för något 

som hela tiden funnits där men som de tidigare inte sett, miljön förändras och erbjuder 

nya möjligheter.  
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Pedagog B  

 

 Hur gammal är du? Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat inom yrket? 

Jag är 37 år och har gått 2-årig Barn och utbildning. Jag gick ut 1991och har arbetat på 

olika förskolor sedan dess, alltså 19 år.  

 

 Kan du berätta hur ni tänker när ni omformar miljön på er förskola? Diskuterar ni i 

arbetslaget? Hur går ni till väga?  

På min förskola ser vi på storleken på barngruppen. Hur många tjejer och killar, vad de 

har för behov mm. Vi delar upp oss pedagoger och observerar barngruppen några dagar, 

var och en. Sen sätter vi oss tillsammans och diskuterar vad vi sett. Vad leker barnen 

mest i de olika rummen? Vad verkar de sakna i material väg? 

Vi har gjort rum i rummen. T.ex. stort lekrum får läshörna med soffa, dockvrå och 

bygghörna. Då har barnen möjlighet att röra sig fritt mellan rummen och vi pedagoger 

har bra översikt på barnen. 

 

 Hur ser du på den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling?  

Ute miljön är väldigt viktig tycker jag för det grovmotoriska. Gården ska inbjuda till lek i 

sandlåda, buskar och träd, de ska kunna klättra och gunga. 

Innemiljön ska också inbjuda till olika former av lek, klossar, lego, bilar, hemvrå, måla 

och pyssla t.ex. sitta och rita och klippa, skriva. 

Leklådor med rekvisita till leken. T.ex. doktorslåda och prins & prinsesslåda. 

 

 Ser du på den fysiska miljön som en pedagogisk tillgång? Varför/varför inte?  

Klart att den fysiska miljön bidrar som pedagogisk tillgång. För att få barnen i rörelse 

behöver de vara ute och leka. Skogen är väldigt bra för barnens utveckling. Innemiljön 

bidrar också till barns utveckling beroende på vad du har för material på din förskola. 

Svårt att säga att den inte skulle vara tillgång! 

 

 Ges barnen möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön? På vilket sätt?   

Vi har frågat barnen vad de vill ha att leka med eller vad de önskar göra i ett visst rum. 

När vi tagit deras förslag och gjort något nytt rum så förbereder vi dem med en 
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introduktion i rummet. Vi berättar sedan vad de får möjlighet att göra och inte göra i 

rummen osv. 

 

 Hur ser du på tillgängligheten av materialet och dess betydelse?  

Det mesta material ska stå tillgängligt för barnen. Leksaker i olika höjder vart efter deras 

ålder. Materialet skall inbjuda till lek. Pysselmaterial i t.ex. glasburkar så barnen kan se 

vad som finns i burkarna. Papper, penslar, färg mm så de kan hjälpa sig själv och andra 

att plocka fram. Spel och pussel i lagom höjd så de kan ta ner själva. 

 

 Vad tror du att er miljö signalerar till barnen (vad går att göra här)? Signalerar den 

det som ni vill att den skall signalera?   

Kanske inte jämt. Man hoppas att den ska signalera, -Åh, vad spännande vad leker man 

här?!  Ett bra tips är att själv krypa in i rummet för att se vad barnen ser först av allt när 

de kommer in i rummen. 

 

 Kan den fysiska miljön främja respektive hämma barns utveckling och lärande?  

Barnens utveckling främjas i vår miljö på vår förskola. Man måste se till alla åldrar. Visst 

passar den mer eller mindre vissa barn men jag kan inte säga att den skulle hämma 

barnen. 

 

 På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskild individs behov, utveckling och 

lärande? 

Denna fråga går ihop med den övre frågan. Vi pedagoger måste se till barnens behov, till 

varje individ och därefter se till att de får utlopp för sin utveckling. 
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Pedagog C  

 

 Hur gammal är du? Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat inom yrket? 

Jag är 37 år gammal och är utbildad förskollärare sedan 2001. Jag har jobbat allt som allt 

inom yrket i 13 år, jag började jobba som barnskötare 1994. 

 

 Kan du berätta hur ni tänker när ni omformar miljön på er förskola? Diskuterar ni i 

arbetslaget? Hur går ni till väga? 

Vi tittar efter vad barnen tycker att det är roligt att leka med och var på avdelningen de 

tycker om att befinna sig. Vi diskuterar det tillsammans i arbetslaget innan vi gör om på 

avdelningen. 

 

 Hur ser du på den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling? 

Det skall finnas en lekmiljö som lockar till stimulans och utmaningar. Detta leder till 

nyfikna barn och nyfikna barn vill läras sig. 

 

 Ser du på den fysiska miljön som en pedagogisk tillgång? Varför/varför inte? 

Ja det gör jag. Barnen lär sig mera om de är nyfikna och om de vill lära sig, då blir de en 

pedagogisk tillgång. Om barnen är med på tåget blir det ännu mer roligt att jobba med 

just detta. 

 

 Ges barnen möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön? På vilket sätt? 

Vi flyttade ut dockvrån för ett tag sedan när vi såg att barnen hade hittat ett annat ställe 

där de tyckte att dockvrån skulle vara. Vilket resulterade i att det blev en mycket bättre 

lek. I detta fall fick barnen bestämma lite. Vi försöker att göra så här så ofta vi kan, vi 

avläser barnen. 

 

 Hur ser du på tillgängligheten av materialet och dess betydelse? 

Ibland kan det bli för mycket, med mycket leksaker så att barnen bara kastar sakerna 

omkring sig. Så att titta över leksakerna och vad barnen leker med är något vi brukar 

göra. Tillräckligt med leksaker ger ett lugnt lekklimat.  
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 Vad tror du att er miljö signalerar till barnen (vad går att göra här)? Signalerar den 

det som ni vill att den skall signalera? 

Barnen läser av miljön och vad man får göra och inte göra. De rättar sig bra efter miljön 

och vad som finns och inte finns. Våra uppbyggda signaler fungerar bra i vår miljö på vår 

avdelning. 

 

 Kan den fysiska miljön främja respektive hämma barns utveckling och lärande? På 

vilket sätt? 

JA! Barnens sätt att vara aktiva i den fysiska miljön ger lärande. 

En Ribbstol gör att barnen lär sig att klättra. 

En Sandlådas kant ger motorisk träning upp och ner. 

Terräng ger motorisk träning för hela kroppen. 

Barn skall ha utmaningar, det leder till nyfikenhet och lärande. 

 

 På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskild individs behov, utveckling och 

lärande? 

Man ser rätt snabbt vad varje barn behöver och lägger då upp miljön och ett speciellt 

program till varje barn. 

Behöver ett barn t.ex. träna sig på att kliva upp på en stol får man träna i en miljö med 

många stolar. 

Behöver ett barn extra motorisk träning går man t.ex. till lekhallen och gör en motorisk 

hinderbana osv. 
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Pedagog D  

 

 Hur gammal är du? Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat inom yrket? 

Jag är 31 år och har jobbat som förskollärare i snart 7 år nu. 

 

 Kan du berätta hur ni tänker när ni omformar miljön på er förskola? Diskuterar ni i 

arbetslaget? Hur går ni till väga? 

När vi skall omforma miljön, går vi alltid in i rummet och försöker att se ur ett 

barnperspektiv, vad rummet inbjuder barnen till att göra här? Vi tänker på vad det finns 

för behov just nu i barngruppen. Vi utgår därifrån vad vi kan göra med rummet. 

Vi brukar alltid presentera nya stationer tillsammans med barnen, vi diskuterar och 

prövar vad som går att göra på stationen, hur man kan leka här. Med de allra minsta 

barnen kan det vara lite svårare att pröva tillsammans med barnen, då brukar vi 

pedagoger visa hur och vad man kan leka här. Vi sätter även upp lappar vid alla stationer 

som visar vad man kan göra där. 

Vi har även en tanke till bakom att vi har stationstänk och det är att vi jobbar väldigt 

medvetet med att sänka ljudnivån, det gör vi genom att sprida ut barnen på olika 

stationer. Vi har även special ljuddämpande leksaker, bord, stolar och akustikplattor i 

taken. 

Material som låter mycket har vi flyttat ut på gården. 

 

 Hur ser du på den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling? 

Vi jobbar utifrån Reggio Emilia filosofin på vår förskola, vi jobbar med att skapa rum i 

rummen. Då vi har ett stationstänk så att barnen får dela upp sig och vara på dem olika 

stationerna och leka.  Det är ett bra sätt att fördela barnen på de ytor vi har; för att kunna 

använda alla ytor är det extra viktigt att det måste finnas något intressant i varje rum, för 

att kunna skapa lärprocesser. 

 

 Ser du på den fysiska miljön som en pedagogisk tillgång? Varför/varför inte? 

Den fysiska miljön är absolut en pedagogisk tillgång! De är ju självklart att man skall 

använda den som det, det står ju också att det är vårt uppdrag i läroplanen att det skall 

vara det, de är en självklarhet för oss. Vi jobbar utifrån Reggio Emilia och den filosofin 

går ihop med vårt uppdrag ifrån läroplanen. 
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 Ges barnen möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön? På vilket sätt? 

Barnen får tycka och tänka om utformningen av miljön, men de brukar oftast vara de 

äldre barnen, då oftast är lättare att tala kring miljön med dem och fråga vad dem skulle 

vilja ha. De allra yngsta är lättare att observera och reflektera över vad dem behöver i 

miljön. 

 

 Hur ser du på tillgängligheten av materialet och dess betydelse? 

Det är mycket viktigt att det finns tillräckligt med material för barnen att leka med, även 

att allt material är placerat på barnens nivå så att barnen når de dem vill ha. Visst kan det 

finnas vissa saker som barnen inte själva får plocka med, som t.ex. kan vara farligt. Men 

vårt huvudtänk är att allt skall finnas tillgängligt för barnen. För att göra materialet mer 

lekintressant, byter vi ut materialet med jämna mellanrum, de som legat undanstoppat ett 

tag blir då intressant igen. 

 

 Vad tror du att er miljö signalerar till barnen (vad går att göra här)? Signalerar den 

det som ni vill att den skall signalera? 

Ja det tycker jag att den gör! De är när vi får bekräftat att barnen använder miljön som en 

pedagogisk tillgång för att lära och utvecklas som vi ser det. Om en station inte skulle ha 

några barn som är där och leker måste vi tänka om och tänka vad som kan vara fel i 

miljön. Tänka på hur vi skulle kunna locka barnen hit för att sedan omforma miljön. 

 

 Kan den fysiska miljön främja respektive hämma barns utveckling och lärande? På 

vilket sätt? 

Har du rätt miljö så främjar det barnens utveckling. Det behövs både yttre och inre 

stimulans för att en lek skall fungera, det är därför extra viktigt att man ser till miljön 

som barnen dagligen omges utav. 

Du kan ha hur många stationer som helst, men om inte barnen vet hur man gör så är det 

bortkastat. 

 

 På vilket sätt kan er miljö tillgodose varje enskild individs behov, utveckling och 

lärande? 

Vi tänker mycket på att det är viktigt att ge barnen frihet att leka själva, vi är givetvis 



48 

 

närvarande om så skulle behövas. Vi finns där och reflekterar men låtsats då göra annat 

för att inte störa barnens lek. 

Vi ser alltid till att alla barn skall ha roligt när de leker, för att varje barn skall kunna lära 

och utvecklas är förutsättningen för det, att de skall ha roligt. 

Vi har en miljö som utmanar barnen och stimulerar till att vilja lära och utvecklas. 

 


