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Sammanfattning
Författarna till detta arbete fick en förfrågan från den pedagogiska utvecklaren på Storvreta 
förskoleenhet om att förverkliga ett utav Uppsala kommuns sju rumskoncept. Rumskoncepten är ett 
led i Uppsala kommuns strävan efter att skapa så likvärdig utbildning som möjligt på alla 
kommunala förskolor. 

Denna rapport beskriver den process som författarna genomgick i skapandet av en utforskande 
sandmiljö inomhus på en förskola. I skapandet av den upplevelseprototyp som placerades på den 
aktuella förskolan utgick författarna dels ifrån Ett förståelsefördjupande dokument om lärmiljöer, 
men även från de tankar och idéer som Uppdragsgivare och Användare framförde. Det arbetssätt 
som författarna valde att använda för att utveckla prototypen var en Human-Centered design. Hela 
processen mynnade ut i en upplevelseprototyp som bestod av två kubformade byggkonstruktioner 
med tillhörande stationer, där sand var det centrala materialet. Stationerna syftade till att främja ett 
utforskande och undersökande arbetssätt. Det sociokulturella perspektivet på lärande samt den 
konstruktionistiska teoribildningen har genomsyrat hela arbetet. 

Den upplevelseprototyp som blev resultatet av processen utvärderades med hjälp utav intervjuer 
med Användarna där det framkom att lärmiljön uppfyllde de syften som var uppsatta för detta 
arbete. Den lärmiljö som författarna placerade på förskolan är endast ett sätt att lösa den uppgift 
författarna fick, men den kan förhoppningsvis inspirera andra till att utveckla lärmiljöer som främjar
ett utforskade och undersökande arbetssätt.

Nyckelord
Utforskande lärande, lärmiljö, rumskoncept, förskola, Human-Centered design. 
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1. Inledning
Under de veckor som vi har arbetat med vårt självständiga arbete har vi berättat om projektet för 
människor i vår omgivning. Reaktionerna har varit liknande från alla. Ska ni ställa en sandlåda 
inomhus? Vårt svar på den frågan har varit att det inte är det som vi skall göra. Den 
upplevelseprototyp som vi har skapat gör en ansats till att utmana människors föreställningar om 
hur en sandmiljö inomhus på en förskola kan utformas. Vi vill med vår prototyp skapa 
förutsättningar för att arbeta med sand som material året runt utan att vara begränsade av väder och 
vind.   

Uppsala kommuns utvecklingsledare och kommunens pedagogiska utvecklare har på uppdrag av 
ledningsgruppen för förskolorna i Uppsala kommun utvecklat Ett förståelsefördjupande dokument 
om lärmiljöer.  I dokumentet har de förklarat och angett hur sju olika rumskoncept kan utformas. 
Rumskoncepten är ett led i Uppsala kommuns strävan efter att skapa så likvärdig utbildning som 
möjligt på alla kommunala förskolor. De sju rumskoncepten skall täcka in alla ämnesområden som 
förekommer i läroplanen för förskolan. Visionen i dokumentet är att öka pedagogernas medvetenhet
om hur miljön och materialet har betydelse för barns utveckling och lärande. Dokumentets innehåll 
samt utgångspunkter beskrivs mer utförligt under avsnitt 2 i denna rapport. 

Författarna till detta arbete är intresserade av hur denna typ utav förståelsefördjupande dokument 
kan förverkligas i praktiken, då det är något som vi sannolikt kommer att möta i vår 
yrkesverksamma praktik. Genom att vi fick kontakt med Anna Rosén fick vi möjlighet att prova på 
detta, då hon ville att vi skulle skapa en lärmiljö som tar sin utgångspunkt i Ett 
förståelsefördjupande dokument om lärmiljöer. Anna Rosén är pedagogisk utvecklare på Storvreta 
förskoleenhet och hon ville att vi skulle förverkliga ett utav dokumentets sju rumskoncept på en 
specifik förskola. Vilket utav koncepten som vi ville arbeta med var valfritt och vårt val föll på det 
koncept som kallas för Sand- och vattenmiljö. Vi blev tilldelade en specifik förskola där vi skulle 
genomföra projektet. Efter att vi fick kontakt med förskolan blev vi informerade om att de ville att 
vi skulle placera lärmiljön i en del utav deras hall. I hallen fanns det inte tillgång till avlopp så vi 
tog beslutet att genomföra projektet genom att bara använda sand som material. I samråd med 
pedagoger och barn på den specifika förskolan byggde vi en lärmiljö som skall sträva efter att 
erbjuda barnen ett utforskande lärande. 

Denna rapport beskriver hela processen om hur vi skapade och utvärderade den upplevelseprototyp 
som placerades på förskolan, med utgångspunkt i Ett förståelsefördjupande dokument och med 
Användarna i fokus. 

1.1 Syfte 
Genom att använda oss av ett processinriktat arbetssätt skapa en sandmiljö som förverkligar och 
konkretiserar Ett förståelsefördjupande dokument om lärmiljöer. Vidare är syftet att lärmiljön skall 
främja ett utforskande arbetssätt. 

1.2 Problemställning
Vi har utgått från följande problemställningar i detta arbete.
- Hur förverkligas Ett förståelsefördjupande dokument och dess rumskoncept Sand- och vattenmiljö
i praktiken? 
- Hur kan en sandmiljö inomhus utformas så att den främjar ett utforskande lärande?
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1.3 Omgivningsanalys
För att bilda oss en uppfattning om hur olika sandmiljöer inomhus kan se ut utanför Sverige 
genomförde vi omfattande sökningar på Internet och sökmotorn Google. Detta gjorde vi med hjälp 
utav de engelska orden environment, exploring, sand, preschool, indoors, children samt outdoors. 
Dessa ord har vi använt oss av i olika konstellationer för att försöka bredda vår sökning. De resultat 
vi fick fram visar på olika sandmiljöer både utomhus och inomhus som alla består av olika typer av 
sandbord och/eller sandlådor. Omfattningen på denna rapport tillåter inte oss att redogöra för de 
tusentals träffar vi fick, utan vi valde att avgränsa oss genom att göra en relativt snäv 
omgivningsanalys. Vi begränsade därför omgivningsanalysen till att innefatta de sandmiljöer som vi
har kunnat hitta i Sverige genom att bland annat söka på Google med hjälp av sökorden 
utforskande, sand, sandmiljö, barn, förskola, lärmiljö, inomhus samt utomhus (Google, 2015). I 
likhet med hur vi sökte på de engelska orden har vi använt de svenska i olika sammansättningar för 
att bredda sökningen. Vidare har vi i vår analys pratat med den pedagogiska utvecklaren på 
Storvreta förskoleenhet samt utvecklingsgruppsledaren på den aktuella förskolan. De har enligt 
egen utsago en bra uppfattning om vilka sandmiljöer som finns inom Uppsala kommun och inga 
utav dessa påminner om den design vi har skapat (Muntlig källa 4, 2015). I vår sökning efter 
liknande lärmiljöer i Sverige hittade vi endast lösningar med olika sandbord inomhus, de flesta med 
tillhörande pool för att fånga upp sanden. Bilden nedan är tagen från en kommunal förskola i en 
mindre kommun i Sverige och representerar hur de lärmiljöer som vi har hittat i vår 
omgivningsanalys oftast ser ut. 

Vidare har vi under vår omgivningsanalys besökt flera förskolors hemsidor där vi inte heller kunde 
hitta någon som skapat en liknande lärmiljö som vår upplevelseprototyp. Vi har även sökt i det 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (2015) och inte kunnat fått fram något resultat som berör vårt 
område. På den förskola vi blev placerade på finns ingen sandmiljö inomhus. Vår produkt tillför 
information om hur en sådan sandmiljö kan utformas. 
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2. Bakgrund
Nedan följer en redogörelse för vilka som utarbetat Ett förståelsefördjupande dokument, vilka 
teoretiska utgångspunkter som kan uttolkas ur det, samt hur det relaterar till vad som anges i 
Läroplanen för förskolan och Skollagen. Vidare har vi givit förklaringar på hur ett undersökande 
och utforskande arbetssätt, lärmiljöer samt medierande artefakter kan förklaras. Vi har även uttolkat 
varför sand är användbart som material i denna lärmiljö. 

2.1 Ett förståelsefördjupande dokument
Eftersom vi fick ett uppdrag att skapa en lärmiljö baserat på Ett förståelsefördjupande dokument vill
vi redogöra för vilka som ligger bakom utvecklandet utav det. Det är utvecklingsledaren i Uppsala 
kommun som fick uppdraget att tillsammans med de pedagogiska utvecklarna i kommunen arbeta 
fram Ett förståelsefördjupande dokument om lärmiljöer. Detta uppdrag fick hen av ledningsgruppen 
för förskolorna i Uppsala kommun. Ledningsgruppens arbetsgrupp för kvalitet och utveckling har 
sedan granskat dokumentet. 

Dokumentet innehåller en bakgrund samt delar ur Läroplanen för förskolan och Skollagen. Vidare 
finns det beskrivet hur de tänker sig att pedagogerna skall arbeta kring de sju rumskoncepten. Mer 
om dessa delar finns att läsa under Avsnitt 2.1.1 och vidare i denna rapport. 

Det som finns skrivet i Ett förståelsefördjupande dokument om Sand- och vattenmiljö är:

”Miljöer som ger barn förutsättningar att tillsammans med andra utforska omvärlden med sina 
matematiska och naturvetenskapliga förmågor. Med sand och vatten ges barnen möjlighet att 
utforska och använda matematiska begrepp som rum, form, läge, riktning, mängd, mätning, tid och 
förändring men även fysikaliska fenomen som ljud, rörelse, fart, friktion och sambandet mellan 
dessa. Miljön erbjuder möjligheter att utforska sandens olika egenskaper genom att exempelvis 
förflytta sand mellan olika kärl och redskap. Sand kan bytas ut mot andra material med liknande 
egenskaper, t ex polentagryn, risgryn. Genom att barnen får möjlighet att utforska vattnets olika 
egenskaper genom möten med t.ex. snö, is, ånga och uppleva vatten med alla sina sinnen, kan de se 
samband i naturen och förstå mer om enkla kemiska processer. Utforskandet kan ske med olika 
redskap som trattar, kannor, silar, petflaskor, mått, vispar och slangar. Med hjälp av olika redskap 
kan materialet förflyttas, förändras och förvandlas, det möjliggör för barnen att utforska 
motsatser/skillnader och att göra jämförelser. Exempel på material som väcker frågor kring 
motsatser kan vara genomskinliga/ogenomskinliga föremål, med hål/utan hål och med olika 
form/storlek.” (se Bilaga 1, s. 6-7).

2.1.1 Skollagen
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och fritidshemmet oavsett 
vart i landet den anordnas” (SFS 2010:800, kap 1 9§). Med detta menas inte att utbildningen skall 
vara likvärdig på så sätt att den skall vara likadan överallt, utan att kvalitén i verksamheten skall 
vara så hög att de fastställda målen är möjliga att uppnå oavsett vart i Sverige förskolan befinner 
sig. Detta ligger till grund för att Ett förståelsefördjupande dokument har skapats. Uppsala kommun 
vill försöka säkerställa att de möjligheter till lärande och utveckling är så likvärdiga som möjligt på 
alla de förskolor som finns i kommunen (se Bilaga 1, s. 3). 

2.1.2 Läroplanen
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling  och lärande samt erbjuda 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande  bildar en helhet” (Lpfö98, 2010, s 5). 
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Detta citat från läroplanen stärker ytterligare Ett förståelsefördjupande dokuments grundpelare om 
att göra en ansats till att skapa likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling.

Som grund för hur lärmiljöerna skall utformas tar dokumentet följande utgångspunkt i läroplanen. 
”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Lpfö98, 2010, s 6) samt  ”Miljön ska 
vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Lpfö98, 2010, s 9). 

För att stärka idén om att arbeta med ett utforskande arbetssätt kopplas Ett förståelsefördjupande 
dokument till läroplanens mål under utveckling och lärande. ”Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter” (Lpfö98, 2010, s.9). 

I Ett förståelsefördjupande dokument är det angivet vilka förmågor som barnen skall utveckla i 
respektive rumskoncept, utifrån de strävansmål som finns i Läroplanen för förskolan. Sand- och 
vattenmiljön skall erbjuda möjligheter till att barnen:

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin matematiska 
förmåga att föra och följa resonemang samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap”(Lpfö98, 2010, s. 10).

2.2 Ett förståelsefördjupande dokuments teoretiska utgångspunkter
Vi har efter en genomgång av Ett förståelsefördjupande dokument uttolkat vilka teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för den syn på lärande och utveckling som framskrivs i 
dokumentet. 

I Ett förståelsefördjupande dokument står det att pedagogerna skall se sig som medskapare av 
kunskap, de ska aktivt lyssna och iaktta det som händer samt försöka fånga det som barnen visar 
intresse för. Pedagogerna skall genom samtal finna nya vägar till utforskande tillsammans med 
barnen. Det står även att pedagogerna skall flytta blicken mot barns skapandeprocesser och vara 
aktiva medskapare i barnens utforskande (se Bilaga 1, s. 5). Detta förhållningssätt stämmer överens 
med det som Elfström (2014, s.20-21) beskriver i sin bok Barn och naturvetenskap: upptäcka, 
utforska, lära i förskola och skola.

Inom den konstruktionistiska teoribildningen är synsättet att målet med den pedagogiska 
verksamheten inte är förutbestämt, även om det finns strävansmål i enlighet med läroplanen. Det 
lärande som uppstår kommer att se olika ut beroende på vilka människor som deltar i aktiviteten. 
Inom den konstruktionistiska teorin är språket centralt och kommunikationen är viktig för att 
lärande skall kunna ske. Även det som sker mellan människor, de mellanmänskliga relationerna, är 
avgörande för att kunskap ska uppstå enligt denna teori (Palmer, 2012, s 21-22). Detta tolkar vi som
att lärandeprocessen är i fokus snarare än ett bestämt kunskapsmål. Vidare framhålls relationen 
mellan miljö och barnet som en helhet som inte kan skiljas åt. Således kan en konstruktionistisk syn
på lärande uttolkas ur Ett förståelsefördjupande dokument.

Vi kan också se hur den sociokulturella synen på lärande genomsyrar dokumentet. Inom detta 
perspektiv ses lärande som en social praktik och något som uppstår i samspelet mellan människor 
(Carlgren, 1999, s. 60). Även inom detta perspektiv är kommunikation centralt. Fysiska, kognitiva 
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och språkliga redskap förklarar (medierar) verkligheten på ett konkret sätt för de som är aktiva i 
lärprocessen (Säljö, 2010, s. 81).

2.3 Lärmiljö – vad är det?
I en generell mening kan en lärmiljö beskrivas som ett fysiskt, socialt och emotionellt rum (Brodin 
& Sandberg, 2008, s. 5). I en fysisk miljö väcks minnen hos barnen till liv och alla barn har 
relationer till de miljöer som finns på förskolan. Vuxna har minnen från sina speciella 
barndomsplatser som till exempel en lärmiljö på förskolan. Dessa miljöer skapar i sin tur mening i 
den vuxnas liv. Lärmiljöer har en stor betydelse för individens meningsskapande i alla skeden i livet
(Brodin & Sandberg, 2008, s. 13). 

I Ett förståelsefördjupande dokument framskrivs det att det är pedagogernas ansvar att förändra 
lärmiljöerna, genom att till exempel tillföra eller ändra material, så att ett vidare utforskande 
möjliggörs för barnen (se s. 5 i Bilaga 1). Detta går att koppla till den konstruktionistiska teorin, 
nämnd ovan, genom att olika material och leksaker kan användas och förstås på många olika sätt 
beroende på vilka som använder dem (Palmer, 2012, s. 22). 

2.4 Ett undersökande och utforskande arbetssätt – vad är det?
I Ett förståelsefördjupande dokument anges att lärmiljöerna i de sju rumskoncepten skall främja ett 
undersökande och utforskande arbetssätt (se Bilaga 1, s. 4). Att främja ett undersökande och 
utforskande arbetssätt innebär att organisera miljöer som tillsammans med de frågor barnen ställer 
inbjuder till att gemensamt undersöka olika frågeställningar. Barnen erbjuds möjlighet att prova 
med händerna, använda olika redskap, lukta, pröva, känna och uppleva. Miljön skall erbjuda fler 
sätt att utforska fenomen än genom att endast använda det skrivna eller talade språket. Här skall 
barnen få möjligheter att använda sig av kreativa uttrycksformer som kan skapa nya dimensioner till
lärande (Palmer, 2012, s. 23; Elfström, 2014, s. 20-21). 

2.5 Varför sand som material?
I en sandmiljö för utforskande lärande är valet av material tänkt att fungera som ett sätt för barnen 
att få utforska med hela sin kropp och med alla sinnen. När det som barnet ser, tänker på och tar på 
sätts samman bildas en meningsskapande lärprocess. I denna process väcks nya frågor och lärandet 
utvecklas (Lenz Taguchi, 1997, s. 36-37). Sanden ger barnen möjlighet att ”begripa genom att 
gripa” (Lärarförbundet, 2012, s. 30). I Ett förståelsefördjupande dokument framskrivs sand som ett 
material som på ett enkelt sätt kan förflyttas, förändras och förvandlas. Detta skapar möjligheter för 
barnen att undersöka skillnader och likheter samt göra jämförelser (Bilaga 1, s. 6-7).

2.6 Medierande artefakter
De föremål som vi kommer erbjuda barnen i sandmiljön kan inte enbart ses som döda ting. Alla 
redskap är fyllda av kunskaper, begrepp och insikter sedan innan och samspelar med barnen i 
lärmiljön. Med detta menas att de saker som vi placerar ut i miljön medierar någonting. Inom det 
sociokulturella perspektivet betyder mediering att det barnen tänker och fantiserar om är färgat av 
den kultur de befinner sig i och att människors kunskaper och erfarenheter är inbyggda i de olika 
redskap som de möter. Således kommer de olika redskapen att erbjuda barnen olika saker beroende 
på i vilken kultur just de barnen befinner sig i (Säljö, 2010, s. 82-83).
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3. Från en förfrågan till en upplevelseprototyp
Under denna rubrik tar vi upp hur vi har fördelat arbetet samt vilken struktur vi haft på 
arbetsgången. Vidare redogör vi för vilka forskningsetiska ställningstaganden vi har gjort och hur 
kontakten med förskola samt kommun har sett ut. Vi tar även upp vilka metoder vi har använt oss 
av i skapandet av designen samt utvärderingen av vår upplevelseprototyp.

3.1 Arbetsfördelning
Under arbetets gång har vi delat upp inläsning av litteraturen mellan oss. Litteraturen har bestått av 
bakgrund, men även av ämnesfördjupande litteratur som ligger till grund för de stationer som vi har 
skapat under avsnitt 5 i detta arbete. Resterande arbete så som allt skrivarbete, byggandet av 
lärmiljön samt möten har skett gemensamt. Vi tog beslutet att skriva alla delar tillsammans baserat 
på att allt skrivarbete har skett samtidigt som vi har arbetat med upplevelseprototypen. Denna 
rapport har i allra högsta grad varit ett levande dokument under vår arbetsprocess eftersom vi 
fortlöpande har fått tagit gemensamma beslut kring designen. Dessa beslut har påverkat hur 
skrivdelen av denna rapport har kommit att se ut och därför har vi arbetat tillsammans med allt 
skrivarbete.

3.2 Initiering av arbetet
När vi på kursintroduktionen inför det självständiga arbetet hörde Anna Rosén berätta om Uppsala 
kommuns sju rumskoncept väcktes frågor hos oss om hur detta kunde omsättas i praktiken. Hur kan
en lärmiljö skapas som inkluderar både dokumentet om dess utförande samt alla användare? Hur 
förverkligas sådant i praktiken? Vårt intresse för detta projekt grundar sig mycket på att vi tror att vi
kommer möta liknande utmaningar i vårt yrkesverksamma liv och därför vill vi få en större 
förståelse för sådana processer. 

Vi började omgående med att kontakta Anna Rosén och fråga mer specifikt vad hon var ute efter. 
Vad ville hon att vi skulle göra mer exakt med dessa rumskoncept? Svaret blev att hon helst ville att
vi skulle skapa en fysisk lärmiljö på en förskola i kommunen. Vilket utav koncepten som vi ville 
inrikta oss på var valfritt. Vi valde att inrikta oss på det utav koncepten som kallas Sand- och 
vattenmiljö. Detta val baserades på att båda författarna har saknat denna typ utav miljöer inomhus 
när vi har arbetat som vikarie eller varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Det faktum att 
liknande lärmiljöer inte återfinns inomhus begränsar användandet av dessa material till säsong då 
kyla inte är ett hinder. Vi ville försöka skapa möjligheter för att kunna använda vatten och sand i 
lärandesituationer året runt. Senare fick vi reda på att vi bara kunde göra en miljö för sand, då det 
inte fanns tillgång till avlopp där Anna Rosén ville att vi skulle förverkliga konceptet. Vi tog det 
som en utmaning, även om vår första tanke var att detta skulle begränsa användandet av lärmiljön. 
Eftersom det inte fanns någon sandmiljö inomhus på den aktuella förskolan, tog vi beslutet att detta 
var något som behövdes och saknades. Alltså skulle vår produkt tillföra någonting. Enligt Bell 
(2006, s. 38-40) är denna typ utav avgränsningstankar och tankar kring temat för det självständiga 
arbetet grunden för att komma igång ordentligt med arbetet.

När beslutet om att skapa en sand- och vattenmiljö var taget, behövde vi komma fram till hur vår 
titel skulle kunna utformas för en första inlämning inom kursen på Uppsala universitet. Eftersom 
det var för tidigt för att veta exakt hur arbetet skulle kunna komma att se ut, valde vi att se det som 
en grov skiss att arbeta vidare från. Enligt Bell (2006, s. 43) är ett arbetsnamn bra att ha för att 
kunna utforma ett första upplägg av hur arbetet skall se ut. Första titeln blev ”Lärmiljöer - skapa och
analysera användningen av en sand- och vattenmiljö (modell 2)”. 
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Till det första mötet med vår handledare tog vi med oss anteckningar om våra initiala tankar kring 
hur vi ville strukturera arbetet. Mötet var mycket givande och vi fick en tydlig genomgång på hur 
strukturen för ett arbete inom modell 2 kan utformas. Detta möte gav oss verktyg för att omgående 
kasta oss in i den process som ledde till skapandet av upplevelseprototypen. Bell (2006, s. 45) 
poängterar att relationen mellan handledaren och studenterna är mycket viktigt för att arbetet skall 
fortlöpa på ett bra sätt.

Anna Rosén tilldelade oss en förskola inom Storvreta förskoleenhet, där de behövde hjälp med att 
skapa en utforskande sandmiljö. En workshop med Anna Rosén, pedagogisk utvecklare, samt 
utvecklingsgruppsledaren på den aktuella förskolan skedde redan andra veckan på kursen. Därefter 
följde en workshop med pedagogerna på förskolan samt en workshop med barnen tätt inpå.  

Vi har arbetat efter en grovstruktur över arbetsgången med datum fastställda då de olika delarna av 
arbetet skall vara klara. Datumen har justerats något, men vi har försökt att hålla oss till de datum vi
först angivit. Enligt Bell (2006, s. 44) är det viktigt att planera tiden för att hinna klart med arbetet 
innan deadlinen går ut. 

Under hela processen som ledde fram till vår upplevelseprototyp har våra tankar, vår handledares 
tankar, samt Användarnas och Uppdragsgivarnas idéer funnits med oss i alla beslut vi har tagit. 

Grovstrukturen på hur vi tänkte såg ut som följande:
• VAD? Vi har fått uppdraget att skapa en utforskande lärmiljö där materialet som skall 

användas huvudsakligen är sand. Materialet skall kunna bytas ut till annat torrt material som
till exempel bönor eller ris.

• HUR? Genom att sammanställa intentionerna i Ett förståelsefördjupande dokument om 
lärmiljöer, ha en nära dialog med Användarna och Uppdragsgivarna genom workshops samt
göra medvetna didaktiska val, skapa en lärmiljö som erbjuder barnen ett utforskande lärande
med hjälp av sand som material.

• VARFÖR? För att skapa möjligheter till utforskande lärande för barnen på den aktuella 
förskolan.

• FÖR VEM? Barnen samt pedagogerna.

Efter att upplevelseprototypen monterades upp på förskolan har vi genomfört intervjuer med 
Användarna som har fungerat som utvärdering av lärmiljön.

3.3 Kontakten med kommun och förskola
Kontakten med kommun, all förskolans personal, barn och deras vårdnadshavare har varit 
öppenhjärtlig och varm. Vi har varit tydliga med vilka vi är och vad vi ska göra på förskolan genom 
ett brev som skickades ut till vårdnadshavare med barn på förskolan omgående då arbetet startade 
(se Bilaga 2). Vi har hälsat glatt på alla vi har mött samt varit tydliga med att alla eventuella frågor 
är hjärtligt välkomna, vad det än kan gälla. Genom detta förhållningssätt tror vi att vi har kunnat 
närma oss Användarna på ett professionellt och öppet sätt. Detta tror vi har lett till att vi har haft en 
sådan problemfri kontakt med alla inblandade. 

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden
Vi har under arbetets gång varit noggranna med att förhålla oss till vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Dessa består av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
samt nyttjandekrav. Vi har alltså informerat de som skall vara delaktiga i projektet om vårt arbetes 
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syfte, om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i projektet, att alla uppgifter vi får 
kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet samt förvaras så att de inte kan tas del av
utav obehöriga enligt Codex (2015). Vidare har vi upplyst deltagarna om att de uppgifter vi samlar 
in endast kommer att användas till forskningsändamål. Detta har vi pratat om med alla deltagare i 
våra workshops och därutöver har vi lämnat ut och fått underskrifter på ett formulär för informerat 
samtycke. De barn som har deltagit har vi informerat muntligen och deras vårdnadshavare har 
skrivit på samtyckesformuläret (se Bilaga 3 samt 4). 

3.5 Human-Centered Design 
Vi valde att använda oss av den process som Norman (2013, s. 8) kallar för Human-Centered 
Design i utvecklandet av vår upplevelseprototyp. Med detta menas att vi arbetade nära barn, 
pedagoger, utvecklingsgruppsledare samt pedagogisk utvecklare på den aktuella förskolan. 

Genom att vi anordnade workshops tog vi del av Användarnas och Uppdragsgivarnas idéer och 
tankar kring hur de skulle vilja att vi utformade den utforskande sandmiljön. I barnens workshop 
valde vi att diskutera med dem om sand som material, istället för vad de önskade att ha i 
sandmiljön. Detta gjorde vi för att försöka få tag på vilken utgångspunkt de hade till materialet. Den
pedagogiska utvecklarens, utvecklingsgruppsledarens, pedagogernas och barnens tankar samt vår 
hypotes flätades samman till en upplevelseprototyp som i detta fall är en iordningställd sandmiljö i 
hallen på den aktuella förskolan (Wessman, 2015).

Vi har antecknat alla idéer noggrant under workshoparna, men vi har inte delgett Användarna eller 
Uppdragsgivarna några utav våra idéer. Detta är för att kunna skapa möjligheter för deltagarna att 
uttrycka sina tankar utan så mycket påverkan från oss (Wessman, 2015). Norman (2013, s. 226) 
kallar denna del av processen för idégenerering. I idégenereringen är det viktigt att ta del av så 
många idéer som möjligt, även de mest galna idéer kan tillföra kreativa insikter som kan extraheras 
och föras in i designen. 

3.6 Intervjuer
När vi intervjuade en utav pedagogerna för att utvärdera vår upplevelseprototyp använde vi oss utav
det som Bell (2006, s. 161-162) kallar fokuserad intervju. I denna typ av intervju används inget 
frågeformulär eller checklista, men det finns en viss struktur i och med att flera teman har valts ut 
innan intervjun genomförs. Intervjun dokumenterade vi med hjälp av anteckningar som den ena 
utav oss förde medan den andra intervjuade. Eva Lekebjer intervjuade pedagogen medan Caroline 
Blomstrand förde anteckningar och Caroline Blomstrand genomförde båda barnintervjuerna medan 
Eva Lekebjer förde anteckningar.

När vi intervjuade de barn som deltog i utvärderingen använde vi oss utav det som Bell (2006, s. 
163) nämner som ostrukturerad fokusgruppsmetod. Det innebär att vi som intervjuar inte lägger oss 
i så mycket i diskussionerna som kan komma upp i intervjun. Detta trodde vi skulle inbjuda barnen 
till att våga prata och samspela med varandra. Vidare stämmer denna intervjumetod överens med 
den sociokulturella synen på lärande, en utav de teoribildningar som genomsyrar detta arbete, 
genom att den gynnar socialt samspel (se avsnitt 2.2).

Alla som har deltagit i intervjuerna har skrivit på ett formulär för informerat samtycke (se Bilaga 3 
samt 4) och informerats muntligen innan intervjun påbörjats (Bell, 2006, s. 157). Resultatet av 
intervjuerna finns att läsa under avsnitt 6 i denna rapport. 
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4 Arbetsprocessen – från ett dokument till en upplevelseprototyp
Under denna rubrik kommer vi att beskriva hur processen har sett ut, från det att vi läste Ett 
förståelsefördjupande dokument och gjorde vår första idégenerering, till att en färdig 
upplevelseprototyp designades. Vi har valt att skapa tankekartor av alla idéer som har dykt upp 
under processen, detta för att lättare se sambanden mellan idéerna och grundtankarna i Ett 
förståelsefördjupande dokument.

4.1 Vår första tankekarta
Baserat på vad vi hade läst oss till i Ett förståelsefördjupande dokument, den omgivningsanalys vi 
gjort, samt den bakgrund vi har fördjupat oss i såg vår tankekarta ut såhär. 

Den idégenerering, som ledde till tankekartan, gjorde vi innan vi genomförde workshoparna med 
Användarna och Uppdragsgivarna.

Vår tanke var att utgå från ett avlångt bord med en propp i botten. Proppen skulle göra så att det 
blev enkelt för pedagoger och barn att byta material i bordet. Under bordet tänkte vi ha krokar som 
vi skulle hänga upp diverse artefakter på. Vidare var vår plan att ha instruktioner till olika övningar 
som då skulle vara inriktade på matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa instruktioner skulle 
vara inplastade och det skulle finnas en ställning på bordet för att ställa upp den inplastade 
instruktionen i. Vi tänkte oss att övningarna skulle vara som experiment med tydligt fokus på 
ämnena ovan. 

För att försöka fånga barnens intressen hade vi tänkt att artefakterna som vi erbjöd skulle utgå från 
barnens tankar i den kommande workshopen. Detta hade vi tänkt som ett sätt att försöka närma oss 
barnens perspektiv. Med detta menar vi att vi skulle ta del av barnens erfarenheter, uppfattningar 
och förståelse för sand som material och därmed få en ökad förståelse för vad just de barnens 
perspektiv på sand var (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 234). Som analys av 
vår miljö hade vi tänkt att vi skulle observera vilket lärande som uppstod i mötet mellan material 
och barn med fokus på matematik, naturvetenskap och teknik.

Vid detta tillfälle visste vi inte vart någonstans på förskolan som de ville att vi skulle ställa i ordning
miljön, utan tänkte oss att det skulle vara i ett hörn av ett rum eller i ett rum som redan fanns på 
förskolan. Vi visste inte heller vilken ålder på barnen som sandmiljön skulle riktas mot.
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Figur 2. Vår första tankekarta till sandmiljön.



4.2 Workshop med Uppdragsgivarna
För att få ytterligare information och idéer utöver vad Ett förståelsefördjupande dokument kunde ge 
oss, valde vi att genomföra en workshop med den pedagogiska utvecklaren på Storvreta 
förskoleenhet samt utvecklingsgruppsledaren på den aktuella förskolan. Dessa kommer vi att 
benämna som Uppdragsgivarna i resterande del av denna rapport. 

4.2.1 Tilldelad plats för sandmiljön
När vi kom till den aktuella förskolan för workshopen med Uppdragsgivarna fick vi reda på vart de
ville att vi skulle ställa i ordning lärmiljön. De ville att vi skulle utnyttja en del av hallen där det för 
tillfället inte fanns något annat än ett bord och en soffa, samt några hyllor. Dessa hade endast 
funktionen att fylla ut utrymmet. 

Detta är en bild på platsen vi blev tilldelade för att ställa i ordning en sandmiljö för utforskande 
lärande. Utrymmet som vi fick använda mätte vi upp till cirka 4x2m.

4.2.2  Uppdragsgivarnas tankekarta
Efter workshopen sammanställde vi vad Uppdragsgivarna hade kommit fram till. Deras tankekarta 
såg då ut såhär.
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Figur 3. Tilldelad plats för sandmiljön.

Figur 4. Uppdragsgivarnas tankekarta.



Uppdragsgivarna kom fram till att de önskade en avgränsning av något slag, eftersom de inte ville 
att sanden skulle hamna i hela hallen, det skulle vara lättstädat. Här kom de med ett konkret förslag 
att ställa materialet i en bassäng som skulle fånga upp sanden. Vidare skulle sandmiljön främja ett 
utforskande lärande. Med utforskande lärande menade de att miljön till exempel skulle innehålla 
labyrinter, ställen att hälla sand, ställen att ösa sand,  möjligheter att väga sand, olika fallhöjder, den 
skulle inspirera till lek och fick gärna vara spännande. Sandmiljön skulle helst fungera som en 
magisk värld, som barnen till exempel kunde få krypa in i. Eftersom det fanns fönster längs ena 
väggen bör lärmiljön fånga upp ljuset i rummet.

Sandmiljön skulle nyttjas av alla barn på förskolan, alltså barn i åldrarna 1-6 år. Utrymmet skulle 
gärna fungera så att 6-8 barn kunde vistas där samtidigt. Givetvis ville Uppdragsgivarna att vi 
skulle arbeta med ett barnperspektiv hela tiden (Muntlig källa 4, 2015).

4.3 Ett första utkast till en design
Efter workshopen med Uppdragsgivarna var vi ganska överväldigade. Vi hade svårt att se hur vi 
skulle kunna få ihop både Ett förståelsefördjupande dokument och Uppdragsgivarnas tankar, för att 
inte tala om våra egna och vår handledares. Dessutom var workshoparna med Användarna inte 
genomförda än, något som skulle ge oss ännu mer att förhålla oss till. Vidare var vi överväldigade 
över det faktum att vi skulle behöva skapa en bra avgränsning, ett rum i rummet, vilket vi inte var 
förberedda på. Det faktum att tiden är knapp för att få ihop ett helt självständigt arbete gjorde att vi 
var osäkra på om vi skulle klara att ro detta i land. Efter att ha funderat intensivt i någon dag kunde 
vi dock till slut skissa fram ett första utkast till en design av upplevelseprototypen.  

4.3.1 Yttre design
Det kändes mest angeläget att få till en fungerande yttre design innan vi gick vidare med den inre 
designen. Detta var för att se vilken yta vi hade att arbeta med. För att skapa ett rum i rummet har 
en del förskolor tillverkat så kallade kuber (Pedagogiska kullerbyttan, 2014). Vi tog beslutet att  
reglarna som kuberna byggs av kunde fungera tillräckligt bra som avgränsning för att sanden inte 
skulle hamna utanför sandmiljön. Om vi dessutom gjorde två kuber och ställde bredvid varandra 
skulle vi få ut en tillräckligt stor yta anpassad till utrymmets storlek.

Vidare fick vi idén att göra en slags kuliss utav plywoodskivor som skulle fungera både som stadga 
till konstruktionen samt som skydd mot att sanden skulle hamna i hallen. Denna kuliss skulle sitta 
på två av kubernas fyra sidor, på framsidan samt på kortsidan ut mot hallen. I den första yttre 
designen var kulissen tänkt att se ut som utsidan på en borg med färgglada tygbitar hängande från 
de övre reglarna i kuberna. Att den första designen tog formen av en borg var för att det skulle 
fungera som en spännande kuliss för barnen att krypa in igenom samt att den skulle kunna fungera 
även till lärmiljöer med andra teman. Vi ville åstadkomma en fysisk miljö som barnen skulle 
komma ihåg även som vuxna och som kunde erbjuda dem meningsskapande i deras liv. En lärmiljö 
som väckte deras fantasi och som de kan skapa individuella relationer till (Brodin & Sandberg, 
2008, s. 13).  

Vi gjorde en prototyp av kartong och papper för att försöka skapa oss en bild av hur den yttre 
designen skulle kunna se ut. Den var medvetet ful för att inte avskräcka Användarnas åsikter och 
idéer i enlighet med de tips vi fått från Stina Wessman (2015) på hennes workshop. Vi hade tänkt att
ta med oss prototypen till workshopen med Användarna, men bestämde oss till slut för att inte ta 
med den. Detta beslut tog vi då vi ville få tag i nya, helt fräscha och opåverkade idéer från 
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Användarna. Om vi hade tagit med prototypen tror vi att de hade haft svårt att inte bli påverkade av 
den.

Bilden nedan föreställer den första prototypen av den yttre designen.

4.3.2 Inre design
Innan vi visste vad vi hade att arbeta med storleksmässigt var det svårt att få till konkreta förslag till
vilka artefakter som skulle finnas i den utforskande sandmiljön (Säljö, 2010, s. 82-83).

Vi började anteckna idéer på olika förslag till stationer som skulle kunna inrymmas i kuberna. Det 
vi kom fram till var att vi kunde ha genomskinliga plaströr att transportera sand i och laborera i 
olika fallhöjder (Bjurulf, 2013, s. 60-61). Vi ville inte ge upp idén om att ha ett bord i miljön men vi
noterade att bordet inte skulle kunna ta för mycket plats. Vidare skissade vi på idéer om hur vi kan 
utvidga barnens syn på vad sand kan användas till (Bjurulf, 2013, s. 21). Vi ville att den inre 
designen skulle skapas av lättillgängliga och billiga material så att den lätt kunde omformas och 
förändras av både pedagoger och barn.
 
I detta skede gjorde vi inte konkreta ritningar då vi ville vänta in Användarnas idégenereringar 
innan vi tog ytterligare beslut. 

4.4 Workshop med Användarna 
Vi genomförde en workshop med pedagogerna på den aktuella förskolan samt två workshops med 
barnen. En gång med 4-5åringar och en gång med 2-3åringar, de grupperna bestod av tre respektive 
fyra barn. 

Syftet med dessa workshops var att fånga barnens utgångspunkt till materialet sand, samt  
pedagogernas önskemål om miljöns utformning. 

4.4.1 Pedagogernas tankekarta  
Pedagogerna hade många idéer på vad de ville ha i sandmiljön. De önskade sig en våg att väga 
sandsäckar på, med inspiration från Robin Hood. Vidare framförde de idéer om olika stationer 
som kunde bestå av en linbana, ett sandhjul samt en vev med hävarm. De uttryckte en önskan om att
vi skulle skapa förutsättningar för att genomföra experiment med barnen, där de kunde använda 
sand som material. 
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Figur 5. Första prototypen.



Pedagogerna framförde även önskemål om att de skulle vilja att kuberna innehöll olika fallhöjder, 
där barnen kunde utforska hastighet samt ljud. De ville även ha möjlighet att ta in andra material i 
miljön så att det fanns möjlighet att utforska hur de andra materialen kändes. Vidare kom förslag 
som ljusspeglar i olika dimensioner upp, samt idéer om ett sandbord där barnen kunde använda silar
för att vaska fram saker i sanden likt guldgrävare. 

Om den yttre designen hade pedagogerna också några idéer, även om de var färre. De gav bland 
annat förslag på att skapa en kuliss mellan kuberna där det kunde finnas en delvis dold sandbana. I 
sandmiljön ville pedagogerna ha små sopkvastar till barnen så att de kunde hjälpa till att sopa efter 
att de har varit i sandmiljön (Muntlig källa 3, 2015).  

4.4.2 Barnens tankekartor
I de workshops som vi höll med barnen låg fokus på vad deras uppfattning om sand var och vad den
kunde användas till. Detta gjorde vi för att försöka få reda på vilken utgångspunkt barnen hade till 
materialet för att sedan försöka utmana dem i lärmiljön. Detta var också ett försök till att närma oss 
barnens perspektiv även om vi inser att vi aldrig riktigt kan nå dit. Vi behövde dock försöka för att 
kunna relatera till deras syn på sand i vår process (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 
2011, s. 234).
 
I den första workshopen, som vi hade tillsammans med fyra barn i åldrarna 4-5 år, kom barnen fram
till att sand var små smulor,lera, jord, jättesmå saker. Barnen berättade att de har sand ute på gården 
och att om man har det inne blir det smutsigt. Det förklarade de som anledningen till att de inte hade
någon sand inne på förskolan. Vidare berättade de vad de kunde göra med sand, förslagen som kom 
upp var att bygga slott, kakor, tårtor, göra gegga av sand och vatten och att de kunde forma sanden 
till saker. Barnen hade sett sand på andra ställen än ute på gården såsom stranden, bondgården och i 
jorden då man planterar (Muntlig källa 2, 2015). Deras tankekarta såg ut som nedan.
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Figur 6. Pedagogernas tankekarta.

Figur 7. Tankekarta barn 4-5 år.



I den andra workshopen, som vi höll i med tre barn i åldrarna 2-3 år, berättade barnen också att sand
var små smulor men lade till att den var brun. Vidare pratade de om att lastbilen fraktade sand och 
att de kunde baka med sanden. I likhet med de äldre barnen förklarade de att sanden fanns ute på 
gården (Muntlig källa 1, 2015). 

4.5 Handledningsmöte
Efter vi hade genomfört alla workshoparna hade vi ett andra handledarmöte som vi tog inspiration 
ifrån. På mötet gav vår handledare oss en idé om hur vi skulle kunna koppla geologi och materialet 
sand till kulissen. Istället för att göra en borg som inte hade så mycket med sand att göra, tänkte vi 
om och började skissa på en design som påminde om en grotta. Vidare kom idén om att placera 
timglas i miljön upp under detta möte.

4.6 Justeringar i vår tankekarta och design - vart hamnade vi?
Efter idégenereringen med pedagogerna kom den överväldigande känslan tillbaka, det var många 
önskemål och idéer som togs upp. Vi var båda väldigt glada för pedagogernas engagemang och för 
deras tro på vår förmåga att kunna skapa en magisk sandmiljö, men vi var fortfarande osäkra på om 
vi skulle klara av det. Återigen gick vi tillbaka till skissbordet för att försöka fläta samman deras 
tankar med våra och Uppdragsgivarnas. 

Workshoparna med barnen gav oss bra information om deras utgångspunkt till materialet sand och 
vi kände oss inspirerande till att utvidga deras perspektiv. Som det beskrivs inom det sociokulturella
perspektivet har alla individer en utvecklingszon, där de med hjälp av någon annan kan utveckla 
sina kunskaper från den utgångspunkt de befinner sig i och utveckla en större kunskap (Säljö, 2010, 
s. 120).

På handledningsmötet fick vi hjälp med att få ihop de sista pusselbitarna till vår upplevelseprototyp.
Nedan är en bild av den sista tankekartan som vi gjorde innan vi påbörjade arbetet med 
upplevelseprototypen. 
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Figur 8. Tankekarta barn 2-3 år.

Figur 9. Vår sista tankekarta.



5. Upplevelseprototypen
Nedan beskriver vi hur vi skapade vår upplevelseprototyp. Upplevelseprototypen är ett resultat av 
det som vi läst och tolkat i Ett förståelsefördjupande dokument, det som har framkommit i alla 
workshops som vi har anordnat, idéer från våra handledningsmöten samt våra egna didaktiska 
beslut.

5.1 Yttre design
Som yttre design valde vi att bygga ett rum i rummet som skulle likna en grotta. För att skapa en 
grotta i hallen på den aktuella förskolan byggde vi två kuber på 1,4 m x1,4 m. Vi valde detta mått på
kuberna för vi hade läst att det det skulle bli stabilt nog för att hålla när barnen vistas i kuberna. 
Dessutom skulle dessa mått vara passande till vår tilldelade plats på förskolan. Reglarna till kuberna
var av tjockleken 45mm x 45mm efter tips på hemsida (Förskolan Syrenen, 2014). Reglarna som 
ligger mot golvet skulle fungera som en avgränsning för att sanden inte skulle hamna ute i hallen i 
någon större omfattning. 

Till kulissen valde vi att använda plywoodskivor som var 12mm tjocka. Eftersom kulissen skulle 
fungera som avgränsning ut mot hallen, samt som vägg att montera saker på insidan av kuberna, 
fick vi rådet att denna tjocklek skulle fungera. Efter att ha pusslat ihop reglarna till kuber, skruvades
dessa ihop med träskruv och sedan satte vi upp vinkeljärn i varje vinkel för att stabilisera kuberna 
ytterligare (Muntlig källa 6, 2015). 

Plywoodskivorna sågades av så att de var som högst 1m och vi valde även att såga dem i olika 
former i överkant för att efterlikna berg. Vidare sågade vi ut ett mindre hål i kulissen för att barnen 
skulle kunna krypa in enligt önskemål från Uppdragsgivarna i deras workshop. Sedan målades 
kulisserna och alla reglar i en mörkgrå färg, för att efterlikna sten eller berg. Vi fäste även upp 
mossa på kulissen för att få en mer verklighetstrogen grottkänsla. 

På den kortsidan som inte hade någon träkuliss satte vi upp ett skynke så att pedagoger och barn kan
gå in den vägen om de inte vill krypa in i Grottan. Denna skulle även fungera som ett skydd för att 
sanden inte skulle hamna utanför kuberna. Långsidan mot fönstren lämnade vi helt öppen för att ta 
tillvara på det naturliga ljuset från dessa, i enlighet med önskemål från Uppdragsgivarna (Muntlig 
källa 4, 2015).  Grottan placerades en meter från innerväggen på kortsidan i hallen för att ge 
utrymme så att en rullstol eller andra hjälpmedel kan rullas in i kuberna, med ett enkelt lyft över den
låga regeln (Arbetsmiljöverket, 2015). 
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Figur 10. Den yttre designen.



5.2 Inre design
Vi beslutade att den inre designen skulle bestå av olika stationer, som även kunde omformas. De 
olika stationerna är en sammanflätning av våra egna idéer, samt tankarna från Uppdragsgivarna, 
Användarna och vår handledare. Vidare har alla stationer inspirerats av det som står beskrivet i Ett 
förståelsefördjupande dokument (se Bilaga 1, s. 6-7). Samtliga stationer är grundade på didaktiska 
beslut och vi har tagit inspiration från den ämnesdidaktiska litteratur vi har läst, som till exempel 
Teknikdidaktik i förskolan (Bjurulf, 2013), Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära i 
förskola och skola (Elfström, 2014) samt En, två, många: om barns tidiga matematiska tänkande 
(Björklund, 2009). 

Utöver det utforskande lärandet inom teknik, naturvetenskap och matematik, som tar sin 
utgångspunkt i den konstruktionistiska teorin, erbjuder alla nedan nämnda stationer möjligheter för 
barnen att utveckla sina språkliga färdigheter. Detta är centralt inom både konstruktionismen och 
det sociokulturella perspektivet på lärande. Barn erbjuds möjligheter att lära sig språk då de lyssnar 
på samtal, observerar, härmar samtal samt när de talar med andra. När de deltar i sociala situationer 
och samtalar kring faktakunskaper lär sig barnen strukturer för att kommunicera med andra samt 
lösa problem tillsammans (Gjems, 2011, s. 136). 

Under följande avsnitt, fram till avsnitt 5.2.6, har vi beskrivit de stationer vi skapade till 
upplevelseprototypen.

5.2.1 Vågen
Vi tog inspiration av pedagogerna och Uppdragsgivarna när vi skapade vågen till den utforskande 
sandmiljön (Muntlig källa 3 & Muntlig källa 4, 2015). Sandsäckarna som vi placerade under vågen 
är tagna från idén om Robin Hood som framfördes på pedagogernas workshop (Muntlig källa 3, 
2015). 

Vågen byggde vi av en tjock stabil gren samt två träkorgar. Korgarna har en botten av plast för att 
möjliggöra vägning av sand på vågen utan att den skulle rinna ut. Vi färgmarkerade korgarna och 
sedan vågen, för att ge barnen en idé om vilken korg som skulle hänga vart för att vågen skulle nå 
jämvikt. Korgarna väger inte exakt lika mycket och eftersom vågen är mycket känslig behöver de 
hänga på rätt sida för att vågen skall fungera korrekt. Om barnen väljer att hänga korgarna i enlighet
med färgmarkeringarna kan det fungera som en träning i sortering och de får även möjlighet att 
problemlösa om de inte får jämvikt på grund utav att korgarna hänger på den sida av vågen som har 
en annan färg (Björklund, 2009, s. 68).
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Figur 11. Vågen.



Till vågen gjorde vi i ordning tio stycken sandsäckar som alla vägde lika mycket. Dessa var tänkta 
att fungera som artefakter till vågen, även om det går att väga allt möjligt på den. Begreppet jämvikt
är utmärkt att utforska vid denna station. Barnen kan till exempel utforska hur många säckar de 
behöver lägga i varje korg för att uppnå balans i vågen (Elfström, 2014, s. 154).

Vågen erbjuder barnen möjligheter att utforska vardagsteknik. Teknik är något som människor 
skapat för att lösa problem. Denna typ av våg symboliserar ett gammalt sätt att väga och jämföra 
olika material. Detta ger möjligheter för pedagogerna att prata om hur det var förr och jämföra med 
hur det ser ut nu. Barnen får även träna sina motoriska och taktila förmågor när de använder vågen 
(Lärarförbundet, 2012, s. 30-31). När barnen använder vågen får de även öva på samarbete som 
man kan koppla till sociokulturella perspektivet som vi har beskrivit under punkt 2.2 i denna 
rapport. 

5.2.2 Timglasen
Inuti grottan skruvade vi upp två hyllor och i den ena placerade vi två egengjorda timglas av PET-
flaskor. Genom att klippa sönder och tejpa ihop två PET- flaskor som vi fyllde med sand skapade vi 
två timglas.

Dessa timglas erbjuder barnen och pedagogerna möjligheter att samtala om tid, samt varför sanden 
rinner fortare i det ena timglaset jämfört med det andra eftersom hålen mellan flaskorna är olika 
stora. Barnen är omgivna av olika typer utav vardagsteknik hela tiden. En utav de tekniska sakerna 
som mäter tid är tidtagarur och klockor. Timglasen erbjuder barnen möjligheter att utforska hur tid 
mättes förr i tiden samt diskutera hur tid mäts idag. Detta kan i sin tur öppna upp för ett större 
projekt där barnen kan leta efter vardagsteknik på förskolan (Bjurulf, 2013, s. 21).  Här finns även 
möjligheter för barnen att utforska hur sand låter i en PET-flaska. Timglasen syftar till att att vidga 
barnens perspektiv på sand (Muntlig källa 1 & Muntlig källa 2, 2015).

5.2.3 Sandpapper
I den andra hyllan som vi placerade i miljön hängde vi upp sandpapper med träklossar nedanför. 
Vi hade införskaffat sandpapper i två olika grovlekar samt använde oss av tre träklossar som blev 
över när vi byggde kuberna. 
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Figur 12. Timglasen.

Figur 13. Sandpapper.



Vid  denna station ville vi utmana både barnen och pedagogerna i deras syn på en sandmiljö 
(Muntlig källa 1, Muntlig källa 2 & Muntlig källa 3, 2015). Denna station byggde även vidare på 
timglasens grundtanke om sandens funktion. Här kan barnen utforska friktion, till exempelvis varför
sandpapper slipar trä men inte sten. Vidare kan pedagoger och barn flytta sandpappret ur miljön och
till exempel placera det på marken för att se vad som händer med en bils hastighet om den kör över 
pappret. Här finns även möjlighet att tala om varför människor sandar hala vägar. Barnen får 
möjlighet att upptäcka hur ytan på materialen påverkar friktionen och den kraft som uppstår mellan 
de olika ytorna på materialen påverkar hur stor rörelse som kan uppstå mellan de material som möts
(Bjurulf, 2013, s. 60).

Vidare kan barn och pedagoger samtala om begrepp som grov och slät (sandpappren har olika 
grovlek) samt till exempel hårt och mjukt. Denna typ av jämförelser är ett första steg till att förstå 
klassificering som är en grundsten i matematik (Grieg, 2013, s.14). 

5.2.4 Fallskåpet
Till denna station byggde vi ett skåp med rör av PET-flaskor i. Genom att klippa isär och tejpa ihop 
mindre PET-flaskor till rör med olika vinklar, samt att borra ut hål för dessa i skåpet skapade vi en 
kortare sandbana.

Vid denna station ville vi fläta in Uppdragsgivarnas tankar om magi och olika fallhöjder med våra 
tankar om hastighet, jämförelser och måttbegrepp (Muntlig källa 4 , 2015). När vi byggde skåpet 
valde vi att ha hålen på ovansidan så dolda som möjligt för att ge barnen möjlighet att problemlösa 
hur de skulle få ner sanden i rören. Vi placerade två egengjorda trattar på sidorna om skåpet så att 
barnen kunde prova om det var lättare att få ner sanden i rören på detta sätt. Hålen på undersidan av 
skåpet krävs också lite problemlösning för att hitta och för att kunna placera de uppfångande 
hinkarna på rätt ställe (Björklund, 2009, s. 137).

Här finns möjligheter att samtala med barnen om varför sanden rinner fortare igenom det ena röret 
jämfört med det andra och att ge barnen möjlighet att benämna sådana olikheter (Björklund, 2009, 
s. 68). Även frågor som hur mycket som ryms i hinkarna kan diskuteras vid denna station. Här kan 
olika stora hinkar jämföras med varandra och hur mycket som ryms i dem kan utforskas. Genom att 
utforska detta kan barnen få en förståelse för att ett hinkmått inte förändras över tid utan är 
varaktigt. Om de jämför en mindre hinks volym kommer den alltid att vara mindre än den stora 
hinkens volym (Björklund, 2009, s. 82-83).
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Figur 14. Fallskåpet.



5.2.5 Hängrännan
På ena långsidan av kulissen skruvade vi upp en hängränna som vi placerade en hink nedanför. 

Vid denna station ville vi fånga upp de många idéerna om fallhöjder som kom fram i workshoparna 
med Uppdragsgivarna samt pedagogerna (Muntlig källa 3 & Muntlig källa 4, 2015). Vid 
hängrännan kan barnen utforska hastighet och friktion. Här är även tanken att de kan placera 
sandpapper i rännan och fundera kring vad som händer med sandens hastighet. I denna ränna går 
det utmärkt att utforska vilken hastighet olika föremål får i denna lutning samt jämföra de olika 
materialen med varandra (Bjurulf, 2013, s. 60-61). 

Även begrepp som volym kan utforskas vid denna station. Detta kan till exempel göras genom att 
barnen får prova hur många mått sand de behöver för att fylla den stora hinken nedanför rännan 
(Björklund, 2009, s. 82-83). Vidare kan pedagoger och barn samtala, samt utforska frågor kring 
tyngdlagen genom att fundera på varför de saker som de placerar i hängrännan åker nedåt. Detta ger
möjligheter till att samtala kring jordens dragningskraft (Elfström, 2014, s. 152).

5.2.6 Bordet
Som sista station i Grottan byggde vi ett eget sandbord utav en byrålåda, under benen placerade vi 
hjul så att bordet kunde rullas omkring i kuben. I bordet placerade vi ut artefakter som lätt kan bytas
ut. Detta bord återfinns i vår första tankekarta under avsnitt 4.1. Bordet är anpassat i höjd för 
barnen.

Som artefakter har vi placerat olika mått i sanden, samt en sil (guldvaskning enligt pedagogerna) 
och diverse spadar (Muntlig källa 3, 2015). Vid sandbordet kan barnen mäta, gräva och träna sina 
motoriska förmågor. De kan uppleva sanden utan artefakter eller använda artefakterna för att 
utforska. Bordet erbjuder många olika möjligheter till utforskande lärande med sanden som 
grundmaterial (Elfström, 2014, s. 20).
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Figur 15. Hängrännan.

Figur 16. Bordet.



6. Utvärdering av upplevelseprototypen
För att utvärdera upplevelseprototypen har vi gjort två återbesök på förskolan. Vid det första 
återbesöket genomförde vi en intervju med en pedagog på den aktuella förskolan och vid det andra 
återbesöket intervjuade vi några utav barnen. De hade då haft lärmiljön på plats i några dagar 
(pedagogerna) respektive några veckor (barnen). Vi använde oss utav det som Bell (2006, s. 161-
162) kallar för fokuserad intervju när vi intervjuade pedagogen och intervjuer enligt 
fokusgruppsmetoden när vi intervjuade barnen. 

Ämnet till pedagogens intervju handlade om huruvida Grottan erbjöd barnen ett utforskande lärande
och främjade ett utforskande arbetssätt. Vi ställde även frågan om hen upplevde att den lärmiljö vi 
placerat på förskolan stämde överens med det som står i Ett förståelsefördjupande dokument. Dessa 
frågor kändes centrala att få svar på då det är våra syften med detta arbete. Vidare ville vi få reda på 
om Grottan var lätt att arbeta i, så att de upplevde den som användbar, vilket var något som både 
Uppdragsgivarna och pedagogerna på förskolan hade efterfrågat (Muntlig källa 3 & Muntlig källa 
4, 2015).

I intervjuerna med barnen fokuserade vi på hur barnen förklarade att de använde de olika 
stationerna som vi placerat i miljön. Detta gjorde vi dels för att försöka utläsa om de olika 
stationerna erbjöd barnen möjligheter till ett utforskande, lustfyllt lärande samt för att försöka få 
svar på om vår upplevelseprototyp bidrog till att utveckla barnens syn på sand. 

Nedan följer det som framkom i intervjuerna med pedagogen samt med barnen.

6.1 Intervju med pedagog
I intervjun med pedagogen berättade hen att den utforskande sandmiljön, Grottan, redan hade blivit 
mycket populär bland både barn och pedagoger. Även föräldrar tillsammans med deras barn hade 
befunnit sig därinne vid flera tillfällen. Pedagogerna hade svårt att hålla barnen från att gå in i 
Grottan så fort de var i närheten, hen uttryckte det som att det var kö för att komma in i miljön. 

Pedagogen hade vid flera tillfällen sett att barnen samarbetade för att till exempel uppnå jämvikt vid
vågen. Avskärmningen mot hallen, kulissen, fyllde sin funktion väl. Lärmiljön var lätt att städa. 
Bilder från både utsida och insida hade visats upp genom ett nyhetsbrev till alla förskolor i området 
och en bild som föreställer Grottan pryder numera den aktuella förskolans förstasida på Internet. 

Pedagogen upplevde att kulissen och innehållet i lärmiljön var spännande och främjade ett 
utforskande arbetssätt. Vidare upplevde hen att miljön erbjöd barnen en enskildhet i den form att de 
kan vistas i grottan utan att pedagogen behöver stå precis bredvid. Det tyckte hen var väldigt bra. 
Hen berättade att pedagogerna får bra översikt utifrån i och med att kulissen går att se över för en 
vuxen. Vidare berättade hen att alla pedagogerna blev inspirerade av miljön och redan började se 
hur de kunde vidareutveckla den. Huruvida lärmiljön uppfyllde det som står skrivet i Ett 
förståelsefördjupande dokument kunde hen inte svara på då hen inte läst dokumentet (Muntlig källa 
7, 2015). 

6.2 Intervju med barn 2-3 år 
Barnen berättade att ingången till Grottan var spännande. Det var dock bra att det fanns flera 
ingångar om det var för läskigt. Sandbordet var roligt och silen var intressant, vart tog sanden 
vägen? Kaffemåttet i bordet var jättebra att hälla med. Vågen liknades vid en gungbräda, där 
behövde man hjälpas åt. När korgarna ramlade av var det inte jämvikt och det blev ett problem att 
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lösa. Sandpappret var konstigt.

Att ösa sand i de olika stationerna var kul och det var spännande att gå runt i sanden som hamnat på
golvet. Timglasen väckte funderingar då det inte gick att få ur sanden ur den. Hängrännan var kul 
att ösa sand i (Muntlig källa 8, 2015).

6.3  Intervju med barn 4-5 år 
Dessa barn talade om att sandbordet var roligt, dock kallade de bordet för en låda. Att sopa upp sand
efter att de hade hällt ut sanden upplevde de också som kul. Skyffeln till sopkvasten fungerade 
utmärkt som en skopa till sanden. Att städa kuben var nödvändigt då det blev sand överallt. Barnen 
berättade att de behövde hjälpas åt när sanden skulle transporteras mellan de olika stationerna. De 
små plåthinkarna till fallskåpet använde de som vikter till styrkelyft efter att de har fyllt dem med 
sand. Plåthinkarna användes också när barnen skulle räkna ut hur många spadar som krävdes för att 
fylla hinkarna. 

Timglasen beskrevs som lite konstiga eftersom det inte gick att få ut sanden ur dem. Sandpappret 
var intressant och barnen förklarade att sanden skulle fastna på pappret. Kommentarer till vågen var
att den var konstig som tippade och att den var svår att få rak.  

Hängrännan var användbar för att transportera sand i samt för att undersöka om det gick fortare om 
de öste på mer sand. Ösa sand var också roligt i fallskåpet där sanden gick olika fort beroende på 
vilket rör de hällde den i (Muntlig källa 9, 2015).

6.4 Sammanfattning av utvärderingen
När pedagogen berättade att Grottan hade blivit jättepopulär och att de hade svårt att hålla sig 
därifrån tolkar vi det som att barnen och pedagogerna är i en process där de börjar skapa en relation 
till lärmiljön. Detta erbjuder Användarna möjligheter till meningsskapande och förhoppningsvis får 
de goda minnen att bära med sig genom livet (Brodin & Sandberg, 2008, s. 13). Detta uppfyller den 
beskrivning av en lärmiljö som vi har angivit under avsnitt 2.3 i denna rapport. Vidare beskriver 
pedagogen att hen sett att barnen samarbetat vid en utav stationerna i lärmiljön. Eftersom samspel 
och kommunikation är centralt både inom det sociokulturella perspektivet på lärande och inom den 
konstruktionistiska teoribildningen tolkar vi det som att denna syn på lärande främjas i den design 
vi har skapat (Säljö, 2010, s. 81 ; Palmer, 2012, s 21-22). 

Den pedagog som vi intervjuade ansåg att Grottan främjade ett utforskande lärande i enlighet med 
den beskrivning vi gjort av det begreppet under Avsnitt 2.4 i vår bakgrund (Palmer, 2012, s. 23; 
Elfström, 2014, s. 20-21). Hen beskrev också att kulissen gjorde att lärmiljön var lättstädad. 
Innehållet i Grottan var spännande, inspirerande och erbjöd barnen enskildhet. Detta uppfyller 
många utav de önskningar som har framkommit under de olika tillfällena för idégenerering som vi 
inbjudit till (Muntlig källa 3 & Muntlig källa 4, 2015).

När vi intervjuade barnen som var 2-3 år berättade de att kulissen var spännande men att det var bra
att det fanns flera ingångar. Vi tolkar det som att barnen är på god väg att skapa en relation till 
lärmiljön (Brodin & Sandberg, 2008, s. 13). När barnen beskriver sanden som rolig och sandpappret
som konstigt uttolkar vi att det beror på vilken kultur de befinner sig i. De olika artefakterna 
erbjuder barnen olika upplevelser beroende på just vilken utgångspunkt barnen har till materialet 
(Säljö, 2010, s. 82-83). Barnen liknar vågen vid en gungbräda som de behöver hjälpas åt med, det 
främjar det samspel och den kommunikation som är eftersträvansvärd inom båda de teoretiska 
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perspektiv som ligger till grund för Ett förståelsefördjupande dokument (Säljö, 2010, s. 81 ; Palmer,
2012, s 21-22). 

Vid intervjun med de barn som var i åldern 4-5 år framkom det att det var nödvändigt att städa 
Grottan fortlöpande. Barn lär sig genom sociala praktiker och i samspel med andra människor, så i 
dessa uttalanden från barnen tycker vi oss se vad de har med sig i sin förståelse av vad som är 
viktigt då de leker med sand. Detta synsätt framkom även i den workshop vi hade med andra 4-5 år 
gamla barn på den aktuella förskolan (se Avsnitt 4.4.2). Inom den sociokulturella synen på lärande 
framskrivs det att lärande sker i sociala praktiker, vilket stödjer vår tolkning av barnens uttalanden 
(Säljö, 2010, s. 37). Barnen berättade att de hjälptes åt att transportera sanden mellan de olika 
stationerna i Grottan, vi tolkar det som att vår lärmiljö erbjuder barnen möjligheter att samspela, 
vilket är en central utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet samt den konstruktionistiska 
teoribildningen (Säljö, 2010, s. 81 ; Palmer, 2012, s 21-22). 

När barnen förklarar att de använder de små plåthinkarna som vikter till styrkelyft, reflekterar vi 
över att hinkarna medierar den kultur som just de barnen befinner sig i. Detta upplever vi som 
mycket intressant, då hinkarna inte alls erbjuder oss som författare ett sådant användningsområde. 
Då barnen berättar om deras syn på timglasen, sandpappret och vågen berättar även det om vad de 
artefakterna medierar i deras kultur (Säljö, 2010, s. 82-83). Vidare kan vi i intervjun utläsa hur ett 
utforskande lärande främjas då barnen berättar hur de får möjlighet att utforska hur fort sanden 
rinner i hängrännan, hur vågen fungerar, vilket rör som sanden rinner snabbast igenom i fallskåpet 
samt hur sandpappret fungerar (Palmer, 2012, s. 23; Elfström, 2014, s. 20-21). 
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7. Avslutande reflektioner
Vi har genom detta arbete lyckats med att presentera en upplevelseprototyp som vi anser uppfyller 
vårt syfte. Den upplevelseprototyp som vi har skapat visar på ett sätt att lösa de problemställningar 
som vi har utgått från i detta arbete. Vi har  genom vår design gett ett förslag på hur Ett 
förståelsefördjupande dokuments rumskoncept Sand- och vattenmiljö kan förverkligas i praktiken 
samt hur en sandmiljö inomhus kan utformas för att främja ett utforskande lärande. Vi hoppas att 
vår design kan inspirera andra pedagoger till att försöka skapa lärmiljöer som främjar ett 
utforskande och undersökande arbetssätt. Vi vill ge pedagoger nya idéer till hur material som annars
mest används utomhus kan flyttas inomhus och därmed ge pedagoger och barn möjligheter till att 
använda dessa material året runt. 

I hela vår arbetsprocess har vi arbetat i enlighet med vårt syfte, försökt att lösa våra 
problemställningar, lösa det uppdrag som vi fått och samtidigt involvera Användarna i processen. 
Det har på många sätt varit en påfrestande tid och vi var till viss del oförberedda på hur det skulle 
vara att kastas in i något som vi upplever så komplext. Eftersom vi valde att använda oss av en 
Human-Centered Design fick vi fler referenspunkter att förhålla oss till än de som Ett 
förståelsefördjupande dokument samt Uppdragsgivarna gav oss i utvecklandet av vår produkt. 
Detta har gjort processen mer komplicerad, men också mer lärorik. Det är inte lätt att skapa en 
produkt som skall uppfylla både Uppdragsgivares önskemål och behov samtidigt som  Användarna 
involveras i processen. 

Vid den första kontakten med Anna Rosén fick vi uppfattningen om att uppdraget var att skapa en 
lärmiljö baserat på Ett förståelsefördjupade dokument. Den uppfattningen ändrades när vi hade haft 
vår första workshop med de vi kallar Uppdragsgivarna. Då framkom det att dokumentet bara var en
fingervisning om hur vi kunde tänka, men att de önskningar som både Uppdragsgivarna samt 
Användarna hade var viktigare. Ett förståelsefördjupande dokument kändes fortfarande viktigt att 
relatera till, då vi såg det som ett slags styrdokument, men självklart skulle vi också fläta in 
Uppdragsgivarnas och Användarnas idéer i vår design. Just denna process kändes intressant för att 
den låg nära vad vi kommer att möta i vår yrkesverksamma praktik. Hur flätar en pedagog samman 
styrdokument med praktik? 

Vi har haft stor nytta av att vi haft en grovplanering av arbetet med utgångspunkt från datum då de 
olika delarna skall vara klara, samt att vi inför varje vecka har planerat vad som skall göras de olika 
dagarna. All planering har gjort att vi arbetat mycket effektivt med den tid vi hade för projektet. I 
efterhand kan vi inse att vi tog på oss ett väldigt stort uppdrag relaterat till den tid vi hade på oss att 
slutföra arbetet. Vi är väldigt glada över att vi har haft varandra som stöd genom arbetets gång och 
att vi gjort allt utom inläsningen gemensamt. Det har gett oss en röd tråd genom hela arbetet som vi 
inte tror att vi skulle kunna fått annars.

Vi hittade inte någon annan lärmiljö med samma kriterier i vår omgivningsanalys så vi hade ingen 
inspiration att hämta från annat håll till designen. För att kunna få ihop en helhet av alla delar vi har 
valt att relatera till var vi tvungna att vara helt närvarande i alla beslut. I alla beslut har 
förhållningspunkterna som vi har haft att ta ställning till fått tagit olika stor plats, annars kändes 
projektet inte genomförbart. De teoretiska utgångspunkterna som Ett förståelsefördjupande 
dokument bygger på har styrt inriktningen på hur vi har tänkt kring barns lärande. Ett utforskande 
arbetssätt har genomsyrat hela projektet. 

Vi kunde uttolka många intressanta företeelser ur de intervjuer vi genomförde som utvärdering av 
vår upplevelseprototyp. Bland annat framkom det att det som artefakterna medierade till oss inte 
alltid överensstämde med vad de medierade till barnen. Detta förvånades oss mer än vad det borde 
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ha gjort då alla människor befinner sig i olika kulturer. Vidare tyckte vi oss kunna utläsa hur de 
sociala praktiker som barnen lär sig ur kan ta sig uttryck på olika sätt. Som till exempel genom att 
barnen poängterade vikten av att städa kuben hela tiden. Detta torde de inte ha fokuserat så mycket 
på om det inte var något som de erfarit som nödvändigt i andra sammanhang. Vi tar med oss den 
reflektionen in i vår yrkesroll - vi har fått en djupare förståelse för hur allt vi gör och säger i 
förskolan blir till en lärandesituation. 

En utav de största lärdomarna vi tar med oss från detta arbete och den process vi varit en del av är 
vikten av god kommunikation. Att lära sig att uttrycka sina åsikter, ta emot andras och kompromissa
är centralt för att kunna bli en pedagog med en förmåga till att fläta samman styrdokument och 
praktik.

28



Litteraturlista

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur

Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Stockholm: Norstedt

Björklund, Camilla (2009). En, två, många: om barns tidiga matematiska tänkande. 1. uppl. 
Stockholm: Liber

Brodin, Jane & Sandberg, Anette (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur

Carlgren, Ingrid (red.) (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur

Elfström, Ingela (2014). Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. 2. 
[rev.] uppl. Stockholm: Liber

Gjems, Liv (2011). Barn samtalar sig till kunskap. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB

Grieg, Camilla (2013). Skapande förskola: Matematik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Lenz Taguchi, Hillevi (1997). Varför pedagogisk dokumentation?: om barnsyn, kunskapssyn och ett
förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Norman, Donald A. (2013). The design of everyday things. Revised and expanded edition. New 
York, NY: Basic Books

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk 
dokumentation. Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Sommer, Dion, Pramling Samuelsson, Ingrid & Hundeide, Karsten (2011).Barnperspektiv och 
barnens perspektiv i teori och praktik. 1. uppl. Stockholm: Liber

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl. Stockholm: 
Norstedts

Teknik och matematik i förskola och förskoleklass. (2012). Stockholm: Lärarförbundets förlag

29

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808


Muntliga källor 
1. Barn på den aktuella förskolan 2-3 år (2015). Workshop (2015-03-13)

2. Barn på den aktuella förskolan 4-5 år (2015). Workshop (2015-03-13)

3. Pedagogerna på den aktuella förskolan (2015). Workshop (2015-03-09)

4. Uppdragsgivarna. Pedagogisk utvecklare Storvreta förskoleenhet & utvecklingsgruppsledare på 
den aktuella förskolan (2015). Workshop (2015-03-05).

5. Stina Muntlig källa 5  (2015). Workshop. Om produktutvecklingsprocessen (2015-03-05).

6. Personal på Beijer Byggmaterial (2015). Rådgivning (2015-03-13).

7. Pedagog på den aktuella förskolan (2015). Fokuserad intervju (2015-03-23).

8. Barn på den aktuella förskolan 2-3 år (2015). Gruppintervju (2015-03-31).

9. Barn på den aktuella förskolan 4-5 år (2015). Gruppintervju (2015-03-31).

Internet
Arbetsmiljöverket (2015)
http://www.av.se/teman/kontor/forebyggande/lokalernas_storlek/?
AspxAutoDetectCookieSupport=1

Codex: Regler och riktlinjer för forskning [Elektronisk resurs]. (????-). Uppsala: Centrum för 
forsknings- & bioetik
Tillgänglig på Internet: http://www.codex.uu.se/index.shtml

Digitala Vetenskapliga Arkivet (2015)
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1288

Förskolan Syrenen (2014)
http://syrenentoreboda.blogspot.se/2014/05/vi-har-blivit-med-kuber.html

Google (2015)
https://www.google.se/?gfe_rd=cr&ei=McJAVa38OoGA8QfWpIDoCw&gws_rd=ssl

Pedagogiska kullerbyttan (2014) 
http://pedagogikframtid.blogspot.se/2014/10/nu-ar-kub-inspirationen-har.html

30

http://pedagogikframtid.blogspot.se/2014/10/nu-ar-kub-inspirationen-har.html
https://www.google.se/?gfe_rd=cr&ei=McJAVa38OoGA8QfWpIDoCw&gws_rd=ssl
http://syrenentoreboda.blogspot.se/2014/05/vi-har-blivit-med-kuber.html
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1288
http://www.codex.uu.se/index.shtml
http://www.av.se/teman/kontor/forebyggande/lokalernas_storlek/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.av.se/teman/kontor/forebyggande/lokalernas_storlek/?AspxAutoDetectCookieSupport=1


1 
 

Handläggare Datum 
Yvonne Möller  Beslut i ledningsgruppen 140603 
                                 
 

Ett förståelsefördjupande dokument 
För att stödja pedagogernas arbete med att skapa 

utmanande lärmiljöer 
 

 
 

                                      
 
                                                                
 
 

                                                                                                 
 
 



2 
 

Innehåll 
Bakgrund 

Mål med koncept för lärmiljöer ............................................................................ 4 

Lärmiljöernas utgångspunkter .............................................................................. 4 

Utforskande arbetssätt .......................................................................................... 4 

Vilken blir pedagogens roll och tillägg i ett utforskande arbetsätt? ..................... 4 

Bygg och konstruktionsmiljö ............................................................................... 6 

Sand och vattenmiljö ............................................................................................ 6 

Ljusmiljö ............................................................................................................... 7 

Ljudmiljö .............................................................................................................. 8 

Språk & IKT miljö ................................................................................................ 9 

Ateljémiljö .......................................................................................................... 10 

Miljöer för avskildhet, avgränsning och ostördhet ............................................. 10 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Bakgrund 
Skollagen 2010 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas. (kap.1 9 §). Begreppet likvärdig innebär inte att 
utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i 
verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i 
landet verksamheten bedrivs. 
 
Lpfö 98/10 
 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Lpfö s5) 
 
Som ett led i att skapa likvärdiga förutsättningar för utbildning har V& B Förskolor 
beslutat om lärmiljön som ett gemensamt utvecklingsområde. Ett koncept för 
lärmiljöerna har tagits fram där förskolans rumsutnyttjande, rumsutformning och 
organisation ska beaktas vid utformandet av lärmiljöerna.  
 
Rumsutnyttjande – i vårt koncept används de centrala och mest använda rummen 
för aktiviteter. 
Rummens planering och utformning ska skapa förutsättningar för lärande genom 
möjligheter till val, aktiviteter och samarbete. Samt förutsättningar för pedagogernas 
samarbete och samsyn. 
Organisera miljön så förutsättningar finns att bilda smågrupper för kommunikation 
och skapande av relationer.  
 
 
I framtagandet av koncept för lärmiljöer har utgångspunkten varit att koppla 
läroplanens ämnesområden till dessa lärmiljöer. Avsikten är att skapa pedagogisk 
medvetenhet om miljöns och materialens betydelse för barns utveckling och lärande. 
Ambitionen är inte att begränsa förskolans miljöer – utan att se dessa miljöer som en 
början på ett utvecklingsarbete. Utmaningen för varje förskola är att fortsätta 
utveckla sina lärmiljöer där olika material förbinds med varandra utifrån barnens 
intressen och pågående processer.  
 
Lpfö 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar, lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (s.6) och vara öppen, innehållsrik 
och inbjudande (s. 9).  
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Mål med koncept för lärmiljöer 
Att nå likvärdig förskola med hög måluppfyllelse 
 
Syfte 

• att skapa en gemensam plattform för en likvärdig utbildning 
• att förskolans demokratiska uppdrag tydliggörs 
• att pedagogerna ökar sin medvetenhet om lärmiljöns betydelse för förskolans 

kvalitet 
• att skapa lärmiljöer som stimulerar barns förmågor, utveckling och lärande  
• att möjliggöra barns rätt till utforskande 

Lärmiljöernas utgångspunkter 
• miljön ska ge barnen tydliga budskap om vilket utforskande som erbjuds i de 

olika miljöerna  
• miljön ska ge barnen fler valmöjligheter och parallella aktiviteter 
• olika mötesplatser ger variation och möjlighet för barnen att växla mellan 

aktiviteter 
• möblerar för arbetsplatser med flexibla lösningar som möjliggör att använda 

miljön på fler sätt utifrån barns intressen 
• låga möbler gör miljön mer rörlig, tillgänglig och synlig för barnen och ger 

dem utrymme till egna självständiga val. 
• estetiskt tänkande i stilfulla val av färger på möbler och möblering samt 

tilltalande sortering av material 

Utforskande arbetssätt 
Lpfö 98/10 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet och 
utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter (s.9) 

 
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, Skolverket, 2012, s 23 
En viktig dela av ett utforskande arbetssätt är alltså att organisera miljöer som, tillsammans 
med olika frågor som barnen ställer sig, bjuder in till ett kollaborativt undersökande av olika 
frågor. Det handlar om att erbjuda barnen en mängd olika möjligheter att pröva med 
händerna och olika redskap, att iaktta noga lukta, känna och uppleva (Elfström m.fl., 2008, 
Åberg och Lenz Taguchi, 2005). 
 
Vilken blir pedagogens roll och tillägg i ett utforskande arbetsätt?  
 

• att omsätta läroplanens intentioner i praktisk handling 
• att använda sitt ämneskunnande och didaktiska kunnande 
• att genom samtal och kommunikation på olika sätt finna utgångspunkter för 

nästa utmaning för såväl barn som pedagoger 
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• att ha fokus - en undersökande fråga som utgångspunkt för observationer och 
dokumentationer 

• att se sig som medskapare av kunskap innebär att pedagogen arbetar nära och 
tillsammans med barnen i olika lärprocesser 

• att förhålla sig öppen till barnens utforskande och vara nyfiken på de fenomen 
de undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång 

• att aktivt lyssna och iaktta det som händer och försöka fånga det som barnen 
visar intresse/erfarenheter av. Upptäcka strategier, problem, idéer och 
frågeställningar som uppstår bland barnen 

• att upptäcka och urskilja vad som fångar barns intresse, vad de redan är 
upptagna av att undersöka/utforska. Flytta blicken mot barns görande – 
processerna, haka på det som händer, fånga barns görande med observationer, 
bilder och film 

• att iscensatta aktiviteter för att undersöka barns relationer till olika material, 
hur barnet möter och använder materialet. Reflektera över vad materialet sätter 
igång för tankar, frågor och hypoteser hos barnen 

• att inte nöja sig med vad man sett som pedagog utan analysera genom att 
koppla samman barnens intressen, erfarenheter med läroplanens målområden och göra 
didaktiska val för att sedan utmana barnen och processen vidare. Till exempel, 
Hur kan vi koppla barns intresse för Spindelmannen för att utforska teknik? Snäckskal 
för att utforska mönster osv. 

• att fånga barns lärprocesser och lärstrategier genom att dokumentera det som 
sker och reflektera med barnen och kollegor för att föra arbetet vidare och 
öppna upp för nya möjligheter 

• att stanna upp, gå tillbaka – inte gå fram för fort, hitta en balans mellan vara i 
(följa) processerna och utmana dem vidare. Att titta tillbaka för att kunna 
planera framåt är en bärande del i dokumentations- och reflektionsarbetet 

• att förändra i miljön och lägga till material som möjliggör för ett vidare 
utforskande och ge barnen möjlighet att gestalta sitt lärande/kunnande med 
många språk/uttryck. Genom att lägga till material, skapa kontraster och 
förändra den pedagogiska miljön skapas möjligheter för barnen att utveckla 
sina förmågor och förändra sitt kunnande.  

o Att ställa sig frågor om materialet t.ex. vilka egenskaper har materialet?  
o Vilket utforskande och lärande lämpar det sig för?  
o Vilket utforskande och lärande lämpar sig bättre med ett annat material?  

• att våga hålla en riktning och leda tillbaka barn till det tänkta utforskande 
eftersom materialen och situationen/uppgiften är valda av oss av en 
anledning. På så sätt följer pedagogen såväl barnens som verksamhetens 
utveckling och lärande 

• att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden 
o Ställa sig didaktiska frågor;  
o Vad är utforskningsbart – utifrån barnens frågor, intressen och 

undersökande?  



6 
 

o Vad är meningsskapande att göra i förhållandet till syftet med vad som 
ska utforskas? 

• att planera, genomföra och analysera lärprocesser. Med hjälp av dokumentation 
visa på det lärande som sker, både det enskilda barnets och gruppens 
gemensamma lärande 

• att reflektera och analysera systematiskt gör det möjligt att dra slutsatser och 
göra medvetna didaktiska val för att utveckla verksamheten  

 
 

Lärmiljöer - inomhus och utomhus 

Bygg och konstruktionsmiljö 
Miljöer som ger barn förutsättningar att utforska sitt matematiska, tekniska och 
naturvetenskapliga tänkande. En miljö som erbjuder barnen varierade mötesplatser 
genom inredning i olika nivåer, former, storlekar och höjd utmanar barnen att bygga 
och konstruera på olika sätt. I en sådan miljö kan barnen utforska kontraster och 
skillnader som stort -litet, tungt-lätt, hårt- mjukt, långt-kort, högt-lågt, slätt-ojämnt. En 
rik varieration av material ger möjlighet att utforska begrepp som balans, hållfasthet, 
fart, form, längd, storlek, ljud, läge, riktning. När barnen möter återvinnings- och 
naturmaterial utmanas deras kreativitet och de får möjlighet att undersöka material 
på nya sätt.  Om materialets användningsområde inte är förutbestämt skapas 
möjligheter till könsöverskridande möten och en ökad kommunikation mellan 
barnen. I bygg- och konstruktionsmiljön finns t.ex. rör, skivor, slangar, koner och 
klossar i olika former, storlekar och material. Naturföremål, textil, trä, djur och 
figurer att besjäla bygget med. 
 
Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 

- Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap 

- Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka och undersöka samt använda matematiska 
begrepp och se samband mellan begrepp 

- Utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemställningar 

- Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 
- Utveckla sin förmåga att …uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera 

med andra 

Sand och vattenmiljö 
Miljöer som ger barn förutsättningar att tillsammans med andra utforska omvärlden 
med sina matematiska och naturvetenskapliga förmågor. Med sand och vatten ges 
barnen möjlighet att utforska och använda matematiska begrepp som rum, form, läge, 
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riktning, mängd, mätning, tid och förändring men även fysikaliska fenomen som 
ljud, rörelse, fart, friktion och sambandet mellan dessa.  Miljön erbjuder möjligheter 
att utforska sandens olika egenskaper genom att exempelvis förflytta sand mellan 
olika kärl och redskap. Sand kan bytas ut mot andra material med liknande 
egenskaper, t ex polentagryn, risgryn. Genom att barnen får möjlighet att utforska 
vattnets olika egenskaper genom möten med t.ex. snö, is, ånga och uppleva vatten 
med alla sina sinnen, kan de se samband i naturen och förstå mer om enkla kemiska 
processer. Utforskandet kan ske med olika redskap som trattar, kannor, silar, 
petflaskor, mått, vispar och slangar. Med hjälp av olika redskap kan materialet 
förflyttas, förändras och förvandlas, det möjliggör för barnen att utforska 
motsatser/skillnader och att göra jämförelser. Exempel på material som väcker frågor 
kring motsatser kan vara genomskinliga/ogenomskinliga föremål, med hål/utan hål 
och med olika form/storlek.  
 
Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 

- Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka och undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp 

- Utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemställningar 

- Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang  
- Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtal 

om naturvetenskap 

Ljusmiljö 
Miljöer som utmanar barnens lust att experimentera och utforska naturvetenskap och 
teknik. Miljön ska erbjuda barnen möten med ljus på många sätt bl. a. genom att 
utforska kontraster och ge begreppen erfarenhetsmässiga innebörder med många 
olika uttryck/språk. Med tillgång till olika ljuskällor får barnen möjlighet att skapa 
relationer till såväl fenomenet och begreppet ljus.  
Fenomenet/företeelsen ljus är det som vi uppfattar med våra sinnen, när ögonen som 
ser en reflektion eller som bländas av ljuset och därefter kategoriserar, förklarar och 
definierar vi det som begreppet ljus. (Ljuspunkten Alnervik, Göthson och Kennedy) 
 
Exempel på kontraster kan vara, ljus/mörker, transparant/icke transparant, 
förstoring/förminskning och ljus/skugga. Ljus kan bidra till förstärkning av känslor 
och stämningar genom olika ljussättningar i fler miljöer som ateljé, drama, 
byggmiljöer och vid vila och reflektion. Ljuskällor som kan erbjudas är olika 
ljusbord, overhead-apparater och projektorer. Ljusbordet, tillsammans med olika 
slags material, ställer frågor till barnen kring ljus, mörker, skugga, färgspektra och 
nyanser. Overheadapparaten och projektorn ger möjlighet att förflytta ljus och skapa 
skuggor, bilder kan projiceras och barnen kan vara mitt i händelserna. Även tekniskt 
prövande ingår.  
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Lösa ljuskällor som kan flyttas runt i olika miljöer. 

- källor som ger ljus: ficklampor, ljuspuckar, ljusslingor 
- källor som bryter ljus: prismor, vatten 
- källor som reflekterar ljus: speglar, vatten, reflexer, cd-skivor 
- källor som stoppar ljus: icke transparant material – ljusabsorberande 
- källor som släpper igenom ljus: transparant – genomskinligt material 
- källor som förstorar och förminskar: overheadapparat 

Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 
- Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar 
- Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap  
- Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld 

Ljudmiljö  
En miljö där barnen får möjlighet att utforska och experimentera med ljud, musik, 
dans och drama. En miljö som ger barn förutsättningar att kommunicera och 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter med fler uttryckssätt som leder till ett 
vidgat språkbegrepp. I rörelse och dans kan barn undersöka matematiska begrepp 
som läge, riktning och rum men också använda sin kropp utifrån ljuds olika 
egenskaper som tempo, rytm, styrka och karaktär. En scen kan vara en mötesplats 
för gemensamma framträdanden och speglar utsatta i hörn eller mittemot varandra 
skapar effekt och fler perspektiv. Utforskande av ljud kan också ske med stora och 
små instrument, elektronisk musik och musik från datorer. En stor trumma blir en 
mötesplats för flera barn att skapa ljud tillsammans. En korg med flera små 
instrument ger barn möjlighet att förflytta och utforska ljud i fler miljöer och 
tillsammans med andra material. Att utforska hur olika material låter, gör det möjligt 
för barn att skapa relationer med ljud. 
Drama och rollek är ett sätt utforska sin omvärld. Genom att pröva olika roller och 
tillsammans med andra barn och pedagoger få iordningställa olika miljöer i form av 
samhällsfunktioner, andra tidsepoker eller andra platser i världen kan barnens 
nyfikenhet och företagsamhet, tas tillvara. Dessa mötesplatser kan utgå från barns 
intressen och erfarenheter av t.ex. restaurangbesök, fjällvandring, stenåldern, 
aktuella tv-program eller besöket hos morfar i Tunisien. Genom ett interkulturellt 
och normkritiskt förhållningssätt hos pedagogerna i val av material och miljöer, kan 
stereotypa mönster och normer, bli lättare för barnen att överskrida. 
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Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 
- Utveckla sin skapande förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama.  

- Utveckla förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och 
kommunicera med andra språk 

- Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar 

- Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld 

Språk & IKT miljö  
En oemotståndlig miljö för läsande, skrivande och berättande med förutsättningar 
för språkliga möten och en vidgad kommunikation. En miljö som utmanar och 
utvecklar barnens intressen för skriftspråk, förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner. En miljö som skapar sammanhang och sätter barnet i 
relation till det talande, lästa och skrivna språket. En miljö där barnen berikar sitt 
språk genom att få berätta om sådant som intresserar och engagerar dem, där 
pedagoger bygger broar till barns språk och textvärldar via deras erfarenheter. En 
nyfiken miljö som frågar sig hur barnen kommunicerar med hjälp av handlingar, 
symboler, teknik och tecken!  Verbala språket sammanflätat med det kroppsliga och 
gestaltade språket – kan göra det verbala språket mer komplext och tvärtom.  
Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt, genom samtal, litteratur, 
film, bild, musik, drama, dans och rörelse.  
 
En rik språkmiljö innehåller ett varierat material för kommunicera med hjälp av 
bilder, tecken och symboler. Här erbjuds material som inspirerar till att skapa och 
använda skisser, ritningar, serier, brev, inträdesbiljetter, filmer, sagor, skyltar, bilder, 
photostory och dokumentationer.  Förutom papper och pennor behövs material för 
att fästa ihop, mäta, trycka, stämpla, dela, beräkna, kopiera, förminska och förstora 
samt teknik som dator, kamera, Ipad mm. Litteratur på flera språk och tillgång till 
texter med berättande, förklarande, beskrivande, instruerande och argumenterande 
innehåll berikar barnens språk och kommunikation. 
 
 
Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 

- Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
- Utveckla sin skapande förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama.  

- Utveckla barns förmågor att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta. 
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- Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv 

- Utveckla sin förmåga att kommunicera på såväl svenska som sitt modersmål  
- Utveckla förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och 

kommunicera med andra 

Ateljémiljö 
Enligt läroplanen ska förskolan sträva mot att barnen utvecklar sitt skapande och sin 
förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
olika uttrycksformer som bild, sång, musik, dans och drama. Intresse för bilder, 
texter och olika medier ska uppmuntras liksom användning och tolkningar av dessa. 
Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet. 
 
En miljö som ger förutsättningar för kreativa och estetiska utmaningar. En miljö som 
ger tillgång till fler språk än det verbala och som stödjer ett kreativt utforskande 
inom alla ämnesområden. Skapande aktiviteter och mångfald av material som 
utmanar barnen att utforska olika materials egenskaper.  Materialets olika uttryck 
bidrar till att skapa nya kunskaper om fenomenet och materialet.  
Barn ska ha tillgång till formbara material, återvinningsmaterial och konstnärliga 
material av hög kvalitet som färger, teckningsmaterial samt två- och 
tredimensionella material.  
Miljön erbjuder barn möjlighet att erövra begrepp och behärska olika sorts tekniker 
som målning, teckning, lera, lim, textil, trä, fotografi samt hantverkstekniker som 
uttryckssätt. Ateljén ska även ge barnen möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande 
med olika verktyg.  
Barnen får möjlighet att utforska och uttrycka sig med alla sina sinnen som dofter, 
smaker, känslor, ljud och utmana sitt seende och” ögats fostran”, det vill säga, med 
hjälp av varandra jämföra, granska och utveckla egna och varandras teckningar, 
skapelser, alster och konstruktioner.  
 
Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 

- Utveckla sin skapande förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama.  

- Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap 

Miljöer för avskildhet, avgränsning och ostördhet 
Miljöer som ger barn möjlighet till avgränsning, att vara tillbakadragen och att vara i 
bakgrunden men som också ger förutsättningar för eftertanke och egen reflektion. 
Det behöver inte vara i form av ett rum, det kan vara olika krypin, koja eller vrår som 
barnen hittar själva, eller som iordningsställs, inom- eller utomhus. Viktigt är dock 



11 
 

att barnen har tillgång till dem och själv kan ta initiativ för att dra sig undan.  Det blir 
upp till barnet att välja aktivitet i rummet/vrån, för några barn kan det vara att titta 
på de andras lek på avstånd, att rita, att läsa, att tänka, att lyssna på musik, att leka, 
att prata eller att fundera, själv eller i mindre grupp.  
 
Att förhålla sig i ro, till exempel för att man vill avgränsa sig eller vara lite 
tillbakadragen, för att man lyssnar eller som en protest för att man tänker, kan 
handla om att ett fysiskt och psykiskt rum för att uttrycka sig. Det kan förstås som en 
avgränsning från barns sida; Detta vill jag inte dela med mig och kan från barnets 
sida vara ett aktivt val. Att få möjlighet att vara i avskildhet fast man är en del av 
sammanhanget, genom att t.ex. lyssna för att förstå vad som händer. Barn som håller 
till i bakgrunden, som värjer sig att vara med i vissa aktiviteter, kan tolkas som ett 
annat sätt att delta. 
 (Små barns delaktighet och inflytande” Nina Johannesen och Nina Sandvik) 
 
Barnen behöver utifrån sitt perspektiv få möjlighet att leka och koppla av i viss 
avskildhet. (Skolverkets allmänna råd för förskolan s. 16) 
 
Förmågor som ska utvecklas utifrån Lpfö 98/10 

- Ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och 
för samvaron i barngruppen 

- Verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 
inflytande  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hej alla barn och föräldrar på xxx!

Vi är två förskollärarstudenter som heter Caroline och Eva. Som vårt självständiga
arbete (vi går sista terminen) har vi fått i uppdrag att utforma en utforskande

sandmiljö i hallen på Er förskola. Det tycker vi skall bli jätteroligt! Vi kommer att
befinna oss på xxx en del, så vi vill att ni ska veta vilka vi är. Tveka inte att höra av er

om ni har frågor – inga frågor är för dumma! Arbetet skall vara klart vecka  
17.

Med vänlig hälsning Caroline och Eva

Caroline.Blomstrand.4446@student.uu.se
Eva.Lekebjer.5313@student.uu.se

mailto:Caroline.Blomstrand.4446@student.uu.se
mailto:Eva.Lekebjer.5313@student.uu.se


Till pedagoger på xxx förskola i xxx – formulär för informerat samtycke

Vi heter Caroline Blomstrand och Eva Lekebjer och vi går sista termin på förskollärarprogrammet 
vid Uppsala Universitet. Vi skall som vårt självständiga arbete utforma en sandmiljö för utforskande
lärande i hallen på er förskola. Vi skulle väldigt gärna vilja få er tillåtelse för att involvera er i denna
process. Detta kommer ske genom samtal med er. Dessa samtal kommer inte påverka den pågående 
verksamheten på förskolan, utan kommer ske när möjlighet ges. Samtalen kommer inte att spelas in 
utan vi kommer föra anteckningar över vad ni kommer med för förslag och idéer. Vi kommer inte 
att ange några namn i anteckningarna så ni som deltar kommer att vara konfidentiella.

Allt material kommer hanteras enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer 
innebär i korthet: 
 
Information: Deltagare har rätt till information om arbetet och vad som kommer att hända i 
processen. Samtycke: Ni behöver skriva på bifogat ”formulär för informerat samtycke”. Det är för 
att det inte ska råda några tvivel om att ni har fått denna information. Ni har när som helst rätt att 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor ni skall delta i studien. Alla som deltar i studien kan 
hoppa av studien utan att ange varför. Det kommer inte på något sätt medföra negativa följder. 
Konfidentialitet: Alla personer som är kopplade till detta arbete har tystnadsplikt beträffande det 
material som samlas in. De uppgifter som antecknas lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Nyttjande av uppgifter: Uppgifter som 
samlas in skall inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften. 

Om ni vill veta mer om de forskningsetiska principerna i sin helhet se: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Arbetet skall vara klart vecka 17 så ert samtycke gäller fram till den 24/4 2015. Om ni samtycker 
till att vi får samtala med er fyller ni i bifogad blankett och lämnar till Caroline eller Eva senast den 
9/3 2015. 

Om Du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Tel 070-670 35 15, Eva alt 
Eva.Lekebjer.5313@student.uu.se, 073-817 89 98, Caroline alt 
Caroline.Blomstrand.4446@student.uu.se. Vår handledare är Susanne Engström, henne kan ni nå 
via mail susanne.engstrom@edu.uu.se. 

Med vänlig hälsning Caroline Blomstrand och Eva Lekebjer.

mailto:Eva.Lekebjer.5313@student.uu.se
mailto:susanne.engstrom@edu.uu.se
mailto:Caroline.Blomstrand.4446@student.uu.se


Formulär för informerat samtycke

Ja, jag samtycker till att delta i samtal kring designen av en sandmiljö i hallen på xxx förskola i 
xxx. Jag är medveten om att jag kan hoppa av studien utan att ange varför och utan att detta på 
något sätt medför negativa följder.

Pedagogens underskrift 

Vänligen lämna in denna blankett senast den 9/3 2015.



Uppsala 6/3 2015

Till vårdnadshavare med barn på xxx förskola i xxx – formulär för informerat
samtycke

Vi heter Caroline Blomstrand och Eva Lekebjer och vi går sista termin på förskollärarprogrammet 
vid Uppsala Universitet. Vi skall som vårt självständiga arbete utforma en sandmiljö för utforskande
lärande i hallen på er förskola. Vi skulle väldigt gärna vilja få er tillåtelse för att involvera era barn i 
denna process. Detta kommer ske genom samtal med barnen. Dessa samtal kommer inte påverka 
den pågående verksamheten på förskolan, utan kommer ske när möjlighet ges. Samtalen kommer 
inte att spelas in utan vi kommer föra anteckningar över vad barnen kommer med för förslag och 
idéer. Vi kommer inte att ange några namn i anteckningarna så de deltagande barnen kommer att 
vara konfidentiella.

Allt material kommer hanteras enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer 
innebär i korthet: 
 
Information: Som vårdnadshavare till barnet har ni rätt till information om arbetet och vad som 
kommer att hända i processen. Samtycke: Som vårdnadshavare till barnet behöver ni skriva på 
bifogat ”formulär för informerat samtycke”. Det är för att det inte ska råda några tvivel om att ni har
fått denna information. Ni, barnet eller barnets pedagog har när som helst rätt att bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor barnet skall delta i studien. Alla som deltar i studien kan hoppa av studien
utan att ange varför. Det kommer inte på något sätt medföra negativa följder. Konfidentialitet: Alla
personer som är kopplade till detta arbete har tystnadsplikt beträffande det material som samlas in. 
De uppgifter som antecknas lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte 
kan identifieras av utomstående. Nyttjande av uppgifter: Uppgifter som samlas in skall inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Om ni vill veta mer om de forskningsetiska principerna i sin helhet se: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Arbetet skall vara klart vecka 17 så ert samtycke gäller fram till den 24/4 2015. Om ni samtycker 
till att vi får samtala med era barn fyller ni i bifogad blankett och lämnar till någon av pedagogerna 
på förskolan senast den 12/3 2015. 

Om Du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Tel 070-670 35 15, Eva alt 
Eva.Lekebjer.5313@student.uu.se, 073-817 89 98, Caroline alt 
Caroline.Blomstrand.4446@student.uu.se. Vår handledare är Susanne Engström, henne kan ni nå 
via mail susanne.engstrom@edu.uu.se. 

Med vänlig hälsning Caroline Blomstrand och Eva Lekebjer.

mailto:Eva.Lekebjer.5313@student.uu.se
mailto:susanne.engstrom@edu.uu.se
mailto:Caroline.Blomstrand.4446@student.uu.se


Formulär för informerat samtycke

Ja, jag samtycker att mitt barn deltar i samtal kring designen av en sandmiljö i hallen på xxx 
förskola i xxx. Jag är medveten om att mitt barn kan hoppa av studien utan att ange varför och utan 
att detta på något sätt medför negativa följder.

Vårdnadshavares underskrift 

Vänligen lämna in denna blankett senast den 12/3 2015.


	Mål med koncept för lärmiljöer
	Lärmiljöernas utgångspunkter
	Utforskande arbetssätt
	Bygg och konstruktionsmiljö
	Sand och vattenmiljö
	Ljusmiljö
	Ljudmiljö
	Språk & IKT miljö
	Ateljémiljö
	Miljöer för avskildhet, avgränsning och ostördhet

