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 II 

Sammanfattning 

 

Syftet med studie har varit att undersöka hur pedagoger på Reggio Emilia-inspirerade förskolor 

ser på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Ett särskilt fokus var hur pedagogerna 

använder sig av inomhusmiljön i verksamheten samt vilka möjligheter och svårigheter de möter i 

den. Metoden som används var kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på tre förskolor med 

Reggio Emilia-inspiration. Utifrån en sammanställning av intervjuerna gjordes jämförelser med 

litteratur som belyser inomhusmiljön i förskolan. Litteraturen behandlar förskolans utformning 

både i Sverige och i de italienska förskolorna i Reggio Emilia. Resultatet visar att samtliga 

informanter anser att miljön har stor betydelse för barns lärande. De ansåg att genom 

inomhusmiljöns utformning får barnen stöd i sin vardag vilket främjar deras lärande och 

utveckling. Det framgick även att miljöns utformning påverkade verksamheten och 

pedagogernas arbetssätt.  
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1. Inledning 

 

I vår utbildning har vi besökt olika förskolor under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU. 

Något vi noterat är skillnaden på utformning av inomhusmiljö mellan de förskolor vi besökt. Det 

har fått oss att fundera över betydelsen av detta för barns lärande. Vi har också bekantat oss med 

olika pedagogiska inriktningar. En av dessa inriktningar har sitt ursprung från förskolor i staden 

Reggio Emilia som ligger i Italien. Vår senaste VFU har vi tillbringat på förskolor som 

inspirerats av pedagogiken i Reggio Emilia. Där upplevde vi att pedagogerna har ett särskilt 

fokus på utformning av inomhusmiljön och hur den används. De senaste åren har vi sett en 

ökning av antalet förskolor som övergått från en traditionell pedagogik till en pedagogik 

inspirerad av förskolorna i Reggio Emilia. Det som utmärker denna övergång är förändringen av 

miljön där barnen vistas. 

 

Miljön på förskolan ska vara utformad så att den pedagogiska verksamheten tillgodoser barnens 

intressen och behov. Barnen ska enkelt kunna byta mellan olika aktiviteter under dagen och 

miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 2010). Hur pedagogerna väljer 

att tolka Skolverkets riktmärken om miljöns utformning ser olika ut.  

 

De förskolor vi besökt under vår senaste VFU har valt att dela in barngruppen utifrån ålder. Vi 

upplever att miljön där var enkel att anpassa för alla individer i barngruppen eftersom barnen var 

i samma ålder. Skolverket (2005) menar att lokalens utformning sätter ramarna för den 

pedagogiska miljön samtidigt som den är en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Vidare menar 

Skolverket att förskolans miljö både ska stödja och underlätta det pedagogiska arbetet och främja 

kontakten mellan barn och pedagoger (Skolverket, 2005). I en miljö där material och verktyg 

finns lättillgängligt, såg vi att barnen kunde vara med och bestämma över sin vardag. Inom 

Reggio Emilia-pedagogiken nämns miljön som “den tredje pedagogen” efter barnen och 

förskolläraren (Forsell, 2011). Miljön ska vara inspirerande och ge barnen möjlighet att aktivt 

utforska och lära. Pedagogens uppgift är att planera och organisera miljön för att möjliggöra 

barns utforskande. Utifrån våra tidigare erfarenheter vill vi undersöka vad verksamma pedagoger 
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i Reggio Emilia-inspirerade förskolor anser om sambandet mellan inomhusmiljön och barns 

lärande (Forsell, 2011). 

 

1.2 Begrepp 

 

Här presenteras och förtydligas återkommande begrepp som används i studien. 

 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia heter en stad i norra Italien. I texten används “Reggio Emilia-inspiration” och 

“Reggio Emilia-inspirerade förskolor”. Då åsyftas inspiration från förskolornas arbete i staden 

Reggio Emilia. 

 

Lek 

Begreppet lek innebär aktiviteter på förskolan, både de som är styrda av pedagoger och de 

aktiviteter som barn själva styra över. 

 

Miljö 

Med begreppet miljö menas den fysiska miljön inomhus på förskolan. Rummets utformning och 

rummets storlek, samt möblerna i rummet. 

 

Material 

Begreppet material innefattar i denna text det som finns på förskolor, till exempel leksaker, 

verktyg för skapande, pysseltillbehör, böcker, spel och pussel. 

 

Lärande 

Med begreppet lärande menas när barnet utvecklar en förståelse för ett begrepp eller ett fenomen. 

 

Pedagog 

Med pedagog menas de yrkesverksamma personer som arbetar på förskola. Detta innefattar 

barnskötare, förskollärare och övrig personal. 
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på Reggio Emilia-inspirerade förskolor ser på 

inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. 

  

2.1 Frågeställningar 

  

·  Vad anser pedagogerna ska känneteckna inomhusmiljön på förskolan? 

·      På vilket sätt använder pedagogerna miljön för att främja barns lärande? 

·  Vilka möjligheter och svårigheter ser pedagogerna med inomhusmiljön? 

 

3. Litteraturgenomgång 

  

I den här delen behandlas litteratur utifrån syftet och de frågeställningar som finns. För att förstå 

vad ett arbetssätt som inspirerats av Reggio Emilia i Sverige är, behandlas till en början 

uppkomst och fakta kring miljön hos den traditionella förskolan i Sverige. Därefter berörs 

litteratur om Reggio Emilia-inspirerade förskolor. 

 

3.1 Svenska förskolans historia 

  

År 1854 inrättades den första barnkrubban i Sverige (Simmons-Christensen, 1977). Den hade 

som uppdrag att ta hand om de barn som behövde tillsyn. Barngrupperna var stora och lokalerna 

var dåligt inredda med få krav på hygien eller kvalificerad personal. Utifrån ett strikt dagsschema 

fick barnen göra olika aktiviteter. Som en motvikt till barnkrubban utvecklades 

kindergartenrörelsen med sina tankar och idéer om en verksamhet med lek och frihet för barnen 

(Simmons-Christensen, 1977). Friedrich Fröbel (1782-1852) var en framstående pedagog inom 

kindergartenverksamheten. Fröbels syn på barnet var att de måste få tillfälle att utveckla sin inre 

förståelse och utveckling utifrån den ålder de befinner sig i. Enligt Fröbel kunde barn genom lek 

och eget utforskande uppnå personlig utveckling. Anna Eklund (1872-1942) inspirerades av 
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Fröbels kindergarten och studerade till kindergartenledare i Berlin. Hon startade sedan en 

utbildning för blivande kindergartenledare i Sverige. En som gick den utbildningen var Maria 

Moberg (1877-1955), som senare kom att få betydelse för den svenska förskolans utformning 

(Simmons-Christensen, 1977). 

 

3.1.1 Svenska förskolan under 1900-talet 

 

Systrarna Ellen och Maria Moberg levde i Norrköping under förra sekelskiftet (Hartman, 2005). I 

staden blomstrade textilindustrin och många kvinnor sökte sig dit för arbete. Systrarna kunde se 

att barnen for illa på grund av detta och med inspiration från Fröbel startade de en kindergarten i 

sitt hem. Det visade sig att det fanns ett stort behov av heldagsomsorg för barnen (Hartman, 

2005). 

 

Mobergs lämnade utförliga redogörelser för arbetssättet inom kindergarten. Syftet var att ge 

barnen impulser till intellektuell utveckling och social fostran. Systrarna ansåg att verksamheten 

skulle bygga på barns egna erfarenheter och deras ansvar var att berika barnen med nya 

upplevelser (Simmons-Christensen, 1977). Systrarna Mobergs kindergarten påminner mycket om 

dagens förskola, de strävade efter att möta barnens verksamhetslust och leda dem på goda vägar 

(Hartman, 2005). Det var lärarinnan som var förebild för barnen men det var inte hennes ansvar 

att undervisa barnen utan hon skulle vara en vägvisare för barnens kunskapsintresse. Inom 

verksamheten talades det inte om undervisning eftersom det inte ansågs höra hemma där. Den 

dåvarande förskollärarens roll var avvaktande och observerande i verksamheten och det var 

barnens intressen och aktiviteter som var det viktiga (Hartman, 2005). 

 

Fram till mitten av 1960-talet var det privata organisationer som ansvarade för barnomsorg och 

tillsyn av barn. Det gjorde att kvalitén på omsorg och tillsyn varierade (Hartman, 2005). 

Barnstugeutredningen (1968-1972) var en statlig utredning som gjorde att förskoleverksamheten 

började betraktas som en del av utbildningssystemet. Namnet på verksamheten för små barn blev, 

genom utredningen, förskola. Utredningen innehöll mål som utgjorde en värdegrund för 

verksamheten. 1987 lade Socialstyrelsen fram ett styrdokument för förskolan vid 

namn ”Pedagogiskt program för förskolan”. Dokumentet kan ses som ett steg mot förskolans 

första läroplan som kom 1998. Förskolans läroplan ”Lpfö 98” betonar liksom de tidigare 
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dokumenten om förskoleverksamhet att omsorg och pedagogik hör samman (Hartman, 2005). 

Läroplanen reviderades 2010 och framhäver en tydligare uppdelning mellan vad förskollärare, 

arbetslag och och förskolechef ansvarar för (Skolverket, 2010). 

 

3.2 Utvecklingspsykologisk teori 

 

Förskolan har i hög utsträckning formats utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (Askland 

& Sataøien, 2003). Nedan redogörs det för den utvecklingspsykologiska teori som anknyter till 

förskolans nuvarande läroplan och Reggio Emilia-inspirationen. 

 

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Psykologi kan förklaras som läran om levande varelsers upplevelser och beteenden. En gren 

inom psykologin är utvecklingspsykologin. Utvecklingspsykologin syftar till att uppmärksamma 

de förändringar som sker i barns tankar, känslor och upplevelser under sin uppväxt (Askland & 

Sataøien, 2003). En av de mest framträdande psykologer inom ämnet var Lev S. Vygotskij.  

I sin forskning fokuserade han på fostran och utbildning. Han ansåg att frågor som rörde hur 

undervisning ska bedrivas och vad lärande, utveckling och bildning är aldrig kan förstås utifrån 

en teori som inte nämner något om människans skapande förmåga, hennes språk, medvetande, 

kommunikation och kultur (Forsell, 2011). 

 

Vygotskij ser den enskilda individens utveckling som en del av en omfattande social och 

historisk process (Askland & Sataøien, 2003). Det innebär att individen måste ses utifrån ett 

historiskt och kulturellt sammanhang för att förstå handlingar, beteenden och kompetens. Barnet 

föds in i ett socialt sammanhang som lägger grund för utveckling. Enligt Vygotskij är språket det 

psykologiskt viktigaste redskapet när det kommer till utveckling och lärande (Forsell, 2011). 

Språket är länken mellan samhället och individen och har flera funktioner. Dels fungerar språket 

som ett redskap när vi kommunicerar med varandra men även som ett redskap för den tänkande 

individen. Vygotskij ansåg att det som skiljer människan från djuren är människans förmåga att 

koppla samman språk med tanke (Askland & Sataøien, 2003). Människan har inte språket enbart 
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för att kommunicera mellan varandra, det fungerar även som en kognitiv funktion. Barn möter 

språket direkt vid födseln och genom kommunikation får de lära sig att först använda sig av ljud 

för att bli förstådd, och utvecklar sedan ord (Askland & Sataøien, 2003). 

 

Inom Vygotskijs sociokulturella teori är pedagogens handlingar betydelsefulla för barns 

utveckling (Forsell, 2011). Genom interaktion med varandra tar barnet till sig olika sätt att tänka. 

Utveckling och lärande är möjliga aspekter i all interaktion och är inte bundna till stadier av 

mognad. Något som kännetecknar den sociokulturella teorin på lärande är samspelet mellan barn 

och vuxna (Askland & Sataøien, 2003). Vygotskij kom fram till att det finns två 

utvecklingsnivåer hos barnet. Den första kallar han för “den aktuella utvecklingsnivån” och med 

det menas de kunskaper barnet redan har. Den andra nivån kallar han för “den närmaste 

utvecklingszonen”. Det begreppet riktar sig till avståndet mellan det barnet kan och vad barnet 

kan lära sig med vägledning och hjälp från någon i sin närhet. I den närmaste utvecklingszonen 

går det att se barnets potential till att lära och potentialen för utveckling. Den kunskap barnet 

besitter vid en viss tidpunkt säger endast något om historien, det vill säga vad barnet lärt sig, inte 

om vad barnet kan komma att lära sig i framtiden (Askland & Sataøien, 2003). Vygotskij menar 

att stadier av utveckling inte finns i någon absolut mening. Utveckling uppkommer i aktivitet. En 

central utgångspunkt inom den sociokulturella teorin blir således att människor lär och utvecklas 

genom deltagande i sociala sammanhang. Lärande ligger därför till grund för utveckling (Forsell, 

2011). 

 

3.3 Lekens betydelse för barns lärande 

 

Skolverket (2010) skriver att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande hos barn. 

Barngrupper ska vara en aktiv del i utveckling och lärande och förskolan har som ansvar att ge 

barn en positiv uppfattning om sig själv som lärande individ (Skolverket, 2010). Det är genom 

lek som barn lär och förskolan ska använda sig av lek i sin verksamhet. Till lek räknas fri lek där 

pedagogerna får som ansvar att vara närvarande (Skolverket, 2005). Genom lek utforskar barn 

sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra barn (Björklid, 

2005). I lek upptäcker barn sina intressen och förmågor. Barn utvecklas socialt, känslomässigt, 
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motoriskt och intellektuellt genom leken. Lek och lärande är ofta oskiljbara i barn värld. Trots 

detta tillskrivs lek till förskola medan skolan står för lärandet (Björklid, 2005). 

 

Lek har en grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2005). Den 

stärker sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor samt barns kreativitet. Leken 

utvecklar inte sig själv och för att lek ska uppstå måste vissa villkor vara uppfyllda, till exempel 

andelen tid och utrymme. Med hjälp av material inspireras barn till lek vilket utmanar deras 

tänkande (Skolverket, 2005). Om material anpassas efter barns ålder och är i nivå med 

utvecklingen kan det medföra att pedagoger blir passiva i barns lek. Pedagoger är endast där som 

en resurs när barnen behöver material. Det kan göra pedagoger mindre aktiva i samtal med barn 

vilket gör dem främmande för problemlösning. Material och leksaker utom räckhåll för barn ger 

en brist på eget undersökande och skapande hos dem (Johansson, 2005). Det är viktigt att miljön 

är anpassad så att barn inte behöver be om hjälp. I samspelet med miljön är det viktigt att barnen 

har tillgång till löst material så som kuddar, stolar, bord och madrasser. På så vis kan barn 

förändra i miljön så att den passar in i leken (Björklid, 2005). 

 

3.3.1 Utformning av miljön 

 

För att pedagogerna ska kunna arbeta utifrån läroplanens mål och riktlinjer, är det av stor vikt att 

inomhusmiljön är utformad så det går att bedriva en varierad verksamhet. Både lokaler, miljö och 

material ska möjliggöra ett arbetssätt som bygger på lek (Skolverket, 2005). En utgångspunkt vid 

utformning av miljö och material på förskolan är hur verksamheten kan anpassas efter barnens 

mognad (Johansson, 2005). Lokalerna ska stödja både utveckling och lärande hos det enskilda 

barnet (Skolverket, 2005). Den fysiska miljön innebär förskolans väggar och tak. Det är viktigt 

hur lokalerna och de utrymmen som finns i förskolan sköts. Dålig ordning och bristande städning 

förmedlar ett negativt budskap om bristande omsorg till dem som vistas i miljön (Björklid, 2005). 

Det är viktigt att komma ihåg att miljön inte uppfattas på samma sätt av alla individer (Björklid, 

2005). I läroplan för förskolan skriver Skolverket (2010) att ”arbetslaget ska samarbeta för att 

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

barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2010, sid. 11).  
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Förskolans rum ska vara mångfunktionella där barnen kan leka olika typer av lekar. Det bör till 

exempel finnas god belysning, bra akustik och det ska vara möblerat efter barnens behov. 

Lokalernas utformning och skick påverkar barn, bullriga miljöer försämrar förutsättningar för 

lärande hos dem. Om miljön signalerar negativ stämning där kreativitet och fantasi inte lyfts fram 

kommer barnen inte heller bli kreativa och fantasifulla. Ett rum måste kännas inkluderande för 

barn så att de känner sig trygga i miljön och bekväma med att kommunicera med andra barn 

(Dysthe, 2003). Det går att se på miljön både från ett objektivt synsätt, vilket blir det fysiska, 

eller genom ett subjektivt synsätt, vilket blir individens uppfattning om en miljö (Björklid, 2005). 

Människan påverkar och påverkas av den miljö hon befinner sig i. Därför blir avläsning ett 

viktigt verktyg i barns vardag (Björklid, 2005). I skolverkets allmänna råd till förskolan står det 

att kommunen har yttersta ansvaret att lokalerna är trygga, säkra, hälsosamma och utvecklade så 

att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet. 

 

3.4 Det kompetenta barnet 

  

Med uttrycket “att se barn som kompetent” menas att den vuxne ser barn som sin medmänniska. 

Barn ges möjlighet att handla utifrån egna initiativ och avsikter samt bli förstådd, tolkad och 

kärleksfullt bemött (Johansson, 2005). Pedagogen strävar efter att möta barn på deras villkor och 

få en insikt i barns upplevelser, behov och individualitet (Dysthe, 2003). Målet är att pedagogen 

ska se och uppmuntra barnens intentioner (Johansson, 2005). 

 

Det gäller att bygga aktiviteter och verksamheten kring barns intresse, kompetens och förmåga 

att förstå. För att kunna stödja barns lärande är det viktigt att ha rätt verktyg för att kunna se och 

tolka det lärande som sker. Genom dokumentation finns möjlighet att studera barns aktiviteter 

och på så vis upptäcka det lärande som sker. En strategi för lärande är att göra barnen delaktiga i 

verksamheten. Möjligheten till inflytande ger barnen en förståelse för demokrati (Johansson, 

2005). 

 

3.5 Material och barns identitetsskapande 
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Det viktigaste för barns identitetsskapande är att se till de material som finns tillgängligt för barn 

på förskolan (Nordin-Hultman, 2006). Material är betydande för om barn ser möjligheter eller 

brist på möjligheter i sin omgivning och förskolans material är ofta anpassad efter barns ålder 

och den syn på kunskap de bör ha vid en viss ålder. Materialet kan ge uppfattningar om hur barn 

bedöms av vuxna men även hur barn själv ser sig (Nordin-Hultman, 2006).  

 

Miljön i förskolan ser ut på ett visst sätt och påverkar därför barnens val av aktiviteter (Nordin-

Hultman, 2006). Rummets organisation påverkar således barnets subjektskapande. I mötet med 

olika rum och material framstår barnen som kompetenta, initiativrika och med positiva identiteter 

men de kan även framstå som passiva, okoncentrerade och med negativa identiteter. Hur barnen 

uppfattar och förstår sig själva är därför beroende av den miljö de befinner sig i (Nordin-Hultman, 

2006). 

 

3.6 Reggio Emilia 

 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. I staden finns det en förskoleverksamhet som många 

förskolor i Sverige och övriga världen inspireras av (Joinstoij och Tolgraven, 2007). Utanför 

Reggio Emilia, i en by som heter Cella, började en grupp föräldrar efter andra världskriget att 

bygga en förskola. Pedagogen Loris Malaguzzi (1922-1994) hörde talas om arbetet och 

intresserade sig för föräldrarnas initiativ. Han inspirerades av deras tankar om förändring och 

menade att tänkande alltid måste vara föränderligt för att inte stagnera. Grundtankarna i Reggio 

Emilia-pedagogiken handlar om demokrati och dialog. Verksamheten tar sin utgångspunkt i 

barns sätt att tolka och uppleva världen (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

  

3.6.1 Organisation och verksamhet 

  

Reggio Emilia har sedan 1964 blivit ett centrum för de viktigaste förskoleerfarenheterna i världen. 

Förskolorna har vuxit fram i samarbete med föräldrarna och en kommun som stöttat arbetet med 

en demokratisk tradition. Något som kommit att känneteckna Reggio Emilia är dess förmåga att 

ständigt förändras, ompröva och förnyas (Grut, 2005). 
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Förskolorna i Reggio Emilia strävar efter att bygga och utveckla en levande organisation 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001). Inom Reggio Emilia anses det som viktigt att barnen tillsammans 

med sina föräldrar får ta del av deras utveckling. Genom detta får föräldrarna en naturlig 

medverkan i organisationen. Tidigt ansåg pedagoger i Reggio Emilia att skolorna skulle vara en 

del av den kommunala verksamheten och inte ett privat initiativ. Inom Reggio Emilias 

organisation används begreppet “relationssystem” (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Med det menas 

att en grupp inte främst är en homogen enhet utan består av individer som står i relation till 

varandra. Ett exempel på detta är hur praktik och teori smälter samman i varandra. De står i 

relation till varandra, den ena kan inte fungera utan den andre. Inom Reggio Emilia-filosofin 

menar man att kommunikation är huvudnyckeln till att ett relationssystem ska fungera (Jonstoij 

& Tolgraven, 2001). 

 

Barn på förskolorna i Reggio Emilia delas in i grupper utifrån ålder (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Barn från 3 månader upp till tre år går på småbarnsförskola och barn mellan 3-6 år går på 

storbarnsförskola. Inom både småbarns- och storbarnsförskolorna delas barnen sedan in i mindre 

grupper, även dessa utifrån ålder. Syftet med åldersindelade barngruppen är att det gynnar det 

pedagogiska arbetet. Förskolan ses som en lärande institution och barngruppens sammansättning 

är avgörande för hur arbetet ska utföras (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Materialen på 

avdelningarna anpassas efter barnens ålder. På småbarnsförskolorna läggs tonvikt på barnens 

drift att upptäcka och undersöka (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Barnen möter ljud- och 

ljusintryck, former och föremål av olika slag. Därför byter barnen avdelning efter sin ålder 

istället för att avdelningen ska anpassas efter olika åldrar.  Alla förskolor, oberoende av barnens 

ålder, arbetar med samma pedagogiska grundsyn där kunskap skapas i ett samspel mellan barn, 

vuxna och miljö. Det är ett undersökande och upptäckande arbetssätt där alla samspelar med 

varandra och där målet inte är bestämt i förväg (Jonstoij & Tolgraven, 2001).  

 

Inom det pedagogiska arbetet på förskolor i Reggio Emilia beskriver Wallin (1996) 

dokumentation som en viktig del i arbetet. Pedagogen har som uppgift att dokumentera barn och 

de vuxna i den dagliga verksamheten. Det förekommer även dokumentation av det egna arbetet, 

vilket är viktigt eftersom det ligger till grund för analys av det egna arbetet. Genom analys av 
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dokumentation går det att dra slutsatser över verksamheten. Dokumentation och analys sker för 

barnens skull och genom dokumentation kan även föräldrar ta del av barnens vardag och får 

därför möjlighet att vara delaktiga. Dokumentation av pedagogerna sker i syfte att utveckla sig 

själv i sitt arbete (Wallin 1996). 

 

3.7 Reggio Emilias miljö 

 

Karin Wallin (1986) besökte Reggio Emilia första gången 1978. Hon inspirerades av deras arbete 

och har skrivit ned sina upplevelser och tankar kring staden och dess pedagogik. Genom samtal 

med pedagogerna på förskolor i Reggio Emilia såg Wallin vikten av samspelet mellan barn, 

vuxna och miljön. På förskolorna finns inga korridorer och ingen instängdhet. Däremot menar 

hon att det finns möjlighet till avskildhet, lugn och ro. Miljön speglar mänskliga relationer, 

funktioner och olika sociala roller och är ett språk som fysiskt ska uttrycka den pedagogik 

verksamheten vilar på. Målen får inte bara vara ord utan ska omsättas i vardagens verklighet och 

på så sätt vara ett stöd i arbetet (Wallin, 1986). 

 

Begreppet “den tredje pedagogen” används inom Reggio Emilia i samtal om miljön och fungerar 

tillsammans med barnet och pedagogen (Björklid, 2005). Genom att vistas i upplevelserika 

miljöer som erbjuder spännande material, ljus och färger stimuleras barnens sinnen och gör dem 

mottagliga för lärande. Miljön på Reggio Emilia-förskolor blir en del av pedagogiken (Björklid, 

2005). Något som kännetecknar miljön inom Reggio Emilia är att den är anpassad efter barnen. 

Bord och stolar är låga så de ska passa barnen och hyllorna är låga och mobila (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). 

4. Metod 

 

Nedan presenteras metod samt valet av förskolor och informanter. 

 

4.1 Metodval 
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Metoden som användes var intervjuer med pedagoger på Reggio Emilia-inspirerade förskolor, 

verksamma i en stad i norra Sverige. Studien berör pedagogers tankar och åsikter om miljöns 

betydelse för barns lärande. Intervjufrågorna är utformade efter fyra teman; miljö, material, barns 

lärande och pedagogens roll (Se bilaga 1). Temana utgör delar ur det som kännetecknar Reggio 

Emilia-inspirerat arbete. 

 

Eftersom det jämförs vad informanterna anser om miljö och lärande har ett antal grundfrågor 

valts ut som intervjun är baserad på. Genom att använda öppna frågor kan informanten gå vidare 

i egna tankebanor (Johansson & Svedner, 2006). Som intervjuare kan tystnad användas som 

frågemetod. Informanten får genom tystnaden möjlighet att fortsätta i egna tankar och själv 

utveckla sitt svar (Johansson & Svedner, 2006).  

 

Intervju kan ses som en kvalitativ metod för att samla in empiri (Widerberg, 2002). Med 

kvalitativ menas att karaktären eller egenskaperna hos någon eller någonting undersöks. Den 

kvalitativa forskningsmetoden syftar till att klargöra fenomenets karaktär (Widerberg, 2002). Det 

genomfördes fyra intervjuer med pedagoger på småbarnsavdelning, två på mellanbarnsavdelning 

och två på storbarnsavdelning. 

 

4.2 Källkritik 

 

Utifrån litteratur kopplat till lärarutbildningen har nya källor uppkommit som varit till 

användning. Universitetets databas har genomsökts och relevant litteratur funnits. Stor del av den 

litteratur som är används är skriven för mer än fem år sedan. Det är något att ha i åtanke då delar 

som litteraturen behandlar kan ha ändrats. 

 

4.3 Urval 

Vid urval av undersökningsgrupp användes kontakter på de förskolor där VFU genomförts. 

Kommunala förskolor med Reggio Emilia-inspiration undersöktes på grund av att de använder 

och utgår från samma nationella och lokala styrdokument. 
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Förskolor där VFU genomförts användes för att komma i kontakt med pedagoger som hade 

möjlighet att bli intervjuade. Med de pedagogerna genomfördes sex intervjuer. De övriga två 

pedagogerna blev kontaktade genom att de är kända sedan tidigare. Förskolorna ligger i 

närliggande bostadsområden till staden.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola där pedagogerna arbetar. Det valdes dels för att 

underlätta för pedagogernas möjlighet att bli intervjuad men även för att det ska vara tryggt för 

dem. För att skydda pedagogers, barns och förskolans identitet har namnen på de inblandade 

förskolorna ändrats. 

 

4.4 Genomförande 

 

Inför intervjuerna lämnades information ut till pedagogerna om den etiska aspekten kring arbetet 

(Se bilaga 2). Samtliga gav sitt samtycke för intervju. Genom följebrevet gavs information om att 

deras deltagande kan avbrytas när som helst och att deras anonymitet skyddas så det inte går att 

identifiera varken förskola, pedagog eller barn i studien (Johansson & Svedner, 2006). 

 

Dokumentation av intervjuerna sker med ljudinspelning och anteckningar. Ljudinspelning 

underlättar analysen av intervjun då denna går att lyssna på i efterhand och kan ge möjlighet att 

förstå innebörden av pauser och betoningar. Ljudinspelning som metod kräver att tekniken 

fungerar och därför kommer penna och papper användas vid intervjuerna för att göra 

stödanteckningar om något av materialet försvinner vid ljudinspelningen (Johansson & Svedner, 

2006). 

4.4.1 Intervjuer 

 

I det här avsnittet presenteras intervjuer som genomförts under studien. Intervjuerna ägde rum på 

tre olika förskolor. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Pedagoger benämns i denna del 

som informanter. Intervjuerna genomfördes av oss var för sig med en informant vid varje tillfälle. 

 

På förskolan Strutsen intervjuades tre pedagoger, en från varje avdelning. Informanterna valde 

plats för intervju. Den första intervjun ägde rum i ett avskilt rum på avdelningen, den andra 
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intervjun ägde rum i förskolans personalrum och den tredje intervjun var på förskolans kontor. 

Den första intervjun pågick utan störningsmoment. Under den andra intervjun skedde ett avbrott 

när en kollega till informanten kom in i personalrummet. Vid den tredje intervjun pågick 

rivningsarbete utanför kontoret och borrande ljud störde under stora delar av intervjun. 

 

På förskolan Triangeln intervjuades två personer. De intervjuerna ägde rum i förskolans 

personalrum. Valet av lokal för intervju gjorde informanterna. Under båda intervjuer uppstod 

avbrott två gånger av kollegor till informanten som kom in i rummet för ärenden. Detta kunde ha 

förhindrats genom att sätta en lapp på dörren om att en intervju pågick. 

 

På förskolan Stenberget intervjuades tre pedagoger. Samtliga från småbarnsavdelning. Två av 

intervjuerna ägde rum i ett kontor med två fåtöljer och ett bord. Den tredje intervju ägde rum i 

förskolans gemensamma lekrum. Valet av lokal gjorde informanterna. Under båda intervjuerna 

på kontoret blev uppstod avbrott av ett telefonsamtal, det ena från kontorets telefon och det andra 

på grund av att informantens telefon ringde. 

 

4.5 Analysmetod 

 

Intervjuer genomfördes enskilt och sammanställdes genom enskild transkribering. Frågorna som 

ställdes var öppna vilket gjorde att svaret på en fråga komma ur ett svar på en annan. För att 

strukturera svaren sammanställdes de utifrån studiens frågeställningar: 

 Vad anser pedagogerna ska känneteckna inomhusmiljön på förskolan? 

 På vilket sätt använder pedagogerna miljön för att främja barns lärande? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser pedagogerna med inomhusmiljön? 

5. Resultat och Analys 
 

I följande del redovisas en sammanställning av informanternas svar från de intervjuer som 

genomförts. Svaren redovisas med olika underrubriker beroende på vad som är mest lämpat till 

den frågeställning som besvaras. Resultatet presenteras i löpande text med citat för att förtydliga 

och ge exempel på svaren. Utgångspunkt i denna del är tre frågeställningar. Med tanke på syftet 

är det inte är relevant att nämna könet på informanterna. Resultatet redovisas med en 
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sammanfattning och analys till varje frågeställning. Det intervjuade pedagogerna nämns här som 

informanterna. 

 

5.1 Vad anser pedagogerna ska känneteckna inomhusmiljön på förskolan? 

 

Utifrån de frågor som ställdes under intervjuerna finns det likheter och skillnader mellan 

informanternas åsikter. Svaren från informanterna presenteras utifrån den ålder barnen har på 

avdelningarna där informanterna arbetar. De benämns som små- mellan och storbarnsavdelning.  

 

Ett ord som återkommer i samtliga intervjuer är tillgänglighet. Informanterna menar att en god 

inomhusmiljö i förskolan ska erbjuda många olika material för barnen och det ska vara 

tillgängligt. För att miljön ska vara tillgänglig anser samtliga informanter att det är viktigt att 

miljön inte blir statisk. Miljön ska alltid anpassas utifrån barnen och deras intressen vilket gör att 

det är viktigt för pedagogen att fånga vilka intressen barnen har. Genom att se vad barnen tycker 

om att göra samt vad de inte tycker om att göra, ändras miljön. På förskolan Stenberget säger en 

av informanterna att “Barnen äger miljön” (Informant, småbarnsavdelning, Stenberget. Intervju 

2013-11-21). Barnen ska uppleva att varje miljö är rolig att komma till och det är miljön som ska 

inspirera barnen. 

 

Informanterna är överens om att miljö och material ska anpassas utifrån barnens ålder. På de 

förskolor där informanterna arbetar är barngrupperna åldersindelade. Informanterna menar att 

miljön och materialet ska utmana barnen i alla åldrar och genom åldersindelade barngrupper går 

det lättare att anpassa aktiviteterna utifrån alla barnen. Det material som finns på deras respektive 

avdelningar är till stor del likt. 

 

5.1.1 Småbarnsavdelning 

 

Pedagogerna som arbetar på småbarnsavdelning anser att material och miljö ska vara utmanande 

för kroppen. Exempel på material som finns tillgängliga på de avdelningarna är bland annat 

speglar, känselplattor, klossar i olika storlekar och material, böcker, utklädningskläder, tunnlar, 

bollar, dockor samt vagnar. Det finns även olika rit- och pysselmaterial så som papper, målarfärg, 
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fingerfärg, kritor, tejp, pennor och penslar. Målar- och fingerfärg finns inte tillgängligt för barnen 

på någon av småbarnsavdelningarna. Informanterna som arbetar där menar att det är viktigt att 

pedagogen är med barnen vid målaraktiviteter så de kan visa dem hur materialet kan användas. 

På förskolan Stenberget och Triangeln finns även möjlighet till vattenlek för de yngre barnen. På 

Stenberget är den aktiviteten mer styrd genom att barnen inte har tillgång till den hela dagen, 

medan den på Triangeln finns tillgänglig hela dagen. 

 

Möblerna på samtliga småbarnsavdelningar är anpassade efter barnen. Bord, stolar och hyllor är 

låga för att vara tillgängliga för barnen. Förskolan Strutsen har nyligen påbörjat sitt arbete med 

en Reggio Emilia-inspirerat arbete och har köpt nya möbler och material. Möblerna är anpassade 

efter barnen på samtliga avdelningar. Informanten som arbetar på Strutsens småbarnsavdelning 

menar att möblerna inte är optimala utan säger att både bord och stolar skulle kunna sänkas minst 

en decimeter för att passa för barnen på avdelningen. 

 

5.1.2 Mellanbarnsavdelning 

 

Två av informanterna arbetar på en mellanbarnsavdelning. De anser att miljön ska se trevlig ut 

och vara färgglad. Barnen ska kunna arbeta självständigt och få möjlighet att utforska både miljö 

och material. Det som skiljer avdelningarna åt är miljöns utformning. På förskolan Strutsen 

arbetar pedagogerna efter att forma rum i rummen där aktiviteterna har en bestämd plats. 

Informanten på förskolan Triangeln anser att rummen ska lämna mycket åt barnens fantasi och 

kreativitet där det finns möjlighet för barnen att påverka utformningen. Informanten på förskolan 

Strutsen menar att eftersom lokalen är väldigt liten blir det ofta lätt stökigt. Vidare menar 

informanten att det är viktigt att barnen lär sig städa undan en aktivitet innan de börjar med en ny. 

Stökiga rum, menar informanten på Strutsen, kan skapa stress både hos barnen och pedagogerna. 

På förskolan Triangeln säger informanten att miljön på förskolan ska komplettera hemmet.  

 

De möbler som finns på mellanbarnsavdelningarna är anpassade efter barnen. Bord, stolar och 

hyllor är, liksom på småbarnsavdelningarna, låga. Informanten på förskolan Strutsen menar att 

materialet ska väcka barnens lust att leka. Vid frågan om vilka material som finns på avdelningen 

svarar samma informant att det bland annat att det finns byggklossar i olika storlekar, bilhörna, 
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ett rum med utklädningskläder, pärlor, pussel, spel och pysselmaterial. Det finns även ett 

vattenbord, magneter och stafflier, men dessa material plockas endast fram vid styrda aktiviteter 

med en pedagog. Informanten menar att om materialet inte finns tillgängligt för barnen hela tiden 

blir det mer spännande när det väl plockas fram. På förskolan Triangeln anser informanten att 

materialet ska utmana tanken. Material som finns är återvunnet material och naturmaterial för 

skapande. Båda informanterna anser att miljön ska vara föränderlig. Informanterna menar att om 

barnen inte dras till en aktivitet är det pedagogens ansvar att fundera över varför. 

 

5.1.3 Storbarnsavdelning 

 

Två informanter arbetar på storbarnsavdelning. De såg tillgången till materialet som en 

självklarhet för barnen. Ingen av dem såg något material som en begränsning som barnen inte 

kan hantera själv. De anser att det ska erbjudas en stor variation av aktiviteter. Hos den ena 

informanten, på förskolan Strutsens avdelning, finns två barn i behov av särskilt stöd. 

Informanten där ser det som extra viktigt att det skapas ett lugn på avdelningen. Alla barn ska ha 

möjlighet att välja själv om de vill arbeta med andra eller själv. Samma informant anser att 

material och miljö ska locka till lek och ge någon form av träning hos barnen. Vidare berättar 

informanten att pedagogerna på förskolan arbetar mycket efter förskolans läroplan och talar om 

att det är viktigt att alla mål och riktlinjer från läroplanen uppfylls. 

 

Informanterna på Triangeln och Strutsen pratar om att de skapat rum i rummen på respektive 

avdelningar. Olika rum innehåller olika aktiviteter och innehåller olika material. Enligt 

informanten på Strutsen finns det där ett rum för skapande där det bland annat finns limpistoler, 

saxar, korkar, knappar, naturmaterial och papper. I mys- och läsrummet finns musik i olika genre, 

böcker och en soffa. Övriga material som finns på avdelningen är pärlor, pussel, lera, 

byggmaterial och klossar. Informanten säger att “allt material är ju lärande på något sätt” 

(Informant, storbarnsavdelning, Strutsen. Intervju 2013-11-26). Informanten anser vidare att allt 

material ska utmana samtliga barn.  

 

På förskolan Triangeln, berättar informanten, att de framförallt använder neutrala material och 

eftersom förskolans ska ses som ett komplement till hemmet finns det få leksaker på avdelningen. 
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Informanten menar att barnen ändå har leksaker hemma och säger att “Vill man leka med en bil 

får barnen bygga eller skapa en” (Informant, storbarnsavdelning, Triangeln. Intervju. 2013-11-

20). Samma informant berättar att de har en mattekorridor där barnen kan lägga pärlplattor. I en 

spegelsal kan barnen dansa och i ”byggen” finns både köpta klossar men främst återvunnet 

material. I ”limrummet” får barnen använda limpistoler för att sammanfoga material. 

Informanten menar att barnen får prova sig fram med både borrmaskiner, såg, hammare och 

limpistoler. 

 

5.1.4 Sammanfattning och analys 

 

De övergripande likheter som framkommer i intervjuerna är att samtliga informanter uttrycker en 

strävan efter tillgänglighet av material och miljö för barnen. Andra likheter är att det erbjuds 

många olika material och att samtliga avdelningar är åldersindelade. 

 

På småbarnsavdelningarna är samtliga informanter överens om att miljö och material ska vara 

utmanade för kroppen och möblerna ska vara anpassade efter barnen. Avdelningarna erbjuder 

liknande material.  

 

Informanterna på mellanbarnsavdelningarna anser att rummen ska se trevliga ut och vara 

lockande för barnen. Miljö och material ska ge barnen möjlighet att utforska sin omgivning och 

arbeta självständigt. De skillnader som finns är hur informanterna på mellanbarnsavdelningen 

utformat miljön.  

 

Likheter som framkommer på storbarnsavdelningarna är att barnen har tillgång till allt material. 

De skillnader som finns är vilket fokus på lugn och ro som ett stöd för barn i behov av stöd som 

finns. Även på storbarnsavdelningarna finns det skillnader i vilket material som barnen erbjuds. 

 

Inomhusmiljön ska vara anpassad så att barnen inte behöver be pedagogerna om hjälp när de vill 

göra något. Barnen ska ha tillgång till löst material för att kunna förändra inomhusmiljön 

(Björklid, 2005). Det stämmer överens med samtliga informanters åsikt. De anser att barnen ska 

få använda materialet på avdelningen som de vill. Johansson (2005) skriver att val av aktivitet i 
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verksamheten ska ske utifrån barnens intressen. Samtliga informanter anser att barnen ska ha stor 

inverkan på verksamheten och ha en stor del i val av aktivitet under dagen.  

 

Samtliga informanter anser att miljön i förskolan ska anpassas efter barnens ålder. De menar att 

det är lättare att utforma miljön om barngruppen är åldershomogen. Med en anpassad miljö 

menas att möbler, bord, stolar och hyllor ska vara i barnens höjd. Detta gör att möblernas storlek 

och placering skiljer sig åt sig åt mellan samtliga förskolors olika avdelningar på grund av 

barnens ålder och längd. Utformningen av miljön på detta sätt är något som kännetecknar 

inspirationen från förskolorna i Reggio Emilia (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Samtliga 

informanter har en mer eller mindre stark inspiration från Reggio Emilia när det gäller miljöns 

utformning. Informanten som arbetar på förskolan Strutsens småbarnsavdelning anser att de 

möbler som finns på avdelningen och är anpassade efter barnen skulle kunna anpassas ännu mer 

till barnens nivå. Informanten anser att de är för höga. 

 

De informanter som arbetar på mellanbarnsavdelning anser att rum i rummen är viktigt vid 

utformning av inomhusmiljön. Björklid (2005) menar, liksom informanterna, att det är viktigt att 

rummen ska vara mångfunktionella och ge barnen möjlighet att leka många lekar. Björklid menar 

vidare att miljön sänder ut signaler till barnen om vad de kan göra och hur de ska vara i den miljö 

de befinner sig. Det menar också informanten på förskolan Strutsens storbarnsavdelning som 

anser att rum i rummen skapar ett lugn på avdelningen. I läroplan för förskolan står det att 

arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för lek och hjälpa de barn som är i behov 

av särskilt stöd (Skolverket, 2010). Informanten på Strutsens storbarnsavdelning anser att lugnet i 

miljön är en fördel för de barn som är i behov av särskilt stöd.  

Genom att barnen vistas i upplevelserika miljöer som erbjuder spännande material stimuleras 

barnens sinnen och det gör dem mottagliga för lärande (Björklid, 2005). Samtliga informanter 

anser på samma sätt som Björklid att det ska erbjudas en stor variation av material. Det material 

som finns tillgängliga för barnen på respektive avdelning skiljer sig från varandra. På förskolan 

Triangeln erbjuder pedagogerna ett stort utbud av återvunnet material. Informanten som arbetar 

på mellanbarnsavdelningen där anser att barnen kan skapa den leksak de vill ha istället för att 

erbjuda den som ett färdigt lekmaterial. På förskolornas småbarnsavdelning erbjuds material som 
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är utmanande för kroppen. Exempel på material som finns på dessa avdelningar är speglar, 

klossar och bollar. 

 

5.2 På vilket sätt använder pedagogerna miljön för att främja barns lärande? 

 

I det här avsnittet redovisas resultaten från samtliga informanterna utsagor utifrån den förskola de 

arbetar på. Inledningsvis beskrivs de gemensamma åsikter som fanns bland dem. 

 

Samtliga informanter anser att inomhusmiljön ska bjuda in till lek och utmana barnen i deras 

lärande. Med en bra och genomtänkt miljö kan barnen skapa sin egen kunskap utan att 

pedagogerna alltid behöver vara där och hjälpa dem. Miljöerna ska locka barnen till de olika 

aktiviteterna och gärna leka med alla barnen i gruppen. 

 

5.2.1 Strutsen 

 

På förskolan Strutsen arbetar pedagogerna efter att skapa rum i rummen. Samtliga informanter 

ser lokalernas storlek som ett hinder i verksamheten och de anser att det är viktigt att skapa en så 

bra miljö som möjligt utifrån den befintliga miljön. Att skapa rum i rummen har därför blivit 

något de arbetar gemensamt för på förskolan. Informanten som arbetar på förskolans 

småbarnsavdelning ser det som pedagogens uppgift att introducera miljön på ett bra sätt så 

barnen blir intresserad av den. Eftersom många av barnen inte har ett utvecklat talspråk ännu 

menar informanten att pedagogerna genom observationer tar reda på vad barnen är intresserade 

av och utifrån detta skaffar de material som behövs. Informanten säger att: ”Med materialet 

synliggörs barnens lärande, det blir ett hjälpmedel för barnen att använda sig av” (Informant, 

småbarnsavdelning, Strutsen. Intervju 2013-11-19). 

 

På förskolans mellanbarnsavdelning ser informanten barnens delaktighet i miljöns utformning 

som ett sätt för dem att få inflytande i verksamheten. Med inflytande menar informanten att 

barnen kan påverka vad de gör på dagarna. Enligt informanten blir barnen på så vis självständiga 

och de lär sig att ta egna beslut och initiativ. På mellanbarnsavdelningen är materialet tillgängligt 
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för barnen. Informanten menar att det lär barnen ta ansvar då städning är obligatoriskt mellan 

aktiviteter. Vidare menar informanten att barnens självständiga arbete i kombination med 

material har stor betydelse för barnens lärande. Pedagogerna har filmat avdelningen utifrån de 

minsta barnens perspektiv. De har gjort detta för att få en klarare bild över hur miljön ses ur 

barnens ögon. Informanten berättar att i filmen kunde pedagogerna se att många möbler var för 

höga för barnen och de alster som pedagogerna satt upp på väggarna som dokumentation av vad 

barnen gjort, satt alldeles för högt upp. Informanten menar att allt material på avdelningen är 

tillgängligt för barnen förutom pärlor och småpussel. Anledningen till detta är, enligt 

informanten, att det hänger kvar från den tid avdelningen var åldersblandad och materialet kunde 

vara farligt för de yngsta barnen. Av vana har materialet stannat uppe på hyllan och informanten 

kom fram till att det idag skulle gå att ta fram det materialet. 

 

På förskolans storbarnsavdelning går två barn som är i behov av särskilt stöd. Det har gjort att 

pedagogerna förändrat miljön utifrån barngruppen och märkt att skapa rum i rummen är det som 

fungerar bäst. Genom rumsindelningen får barnen möjlighet att prova på olika aktiviteter under 

dagen. Pedagogerna på avdelningen har märkt att rumsindelningen skapar ett lugn som ger alla 

barn möjlighet att sitta vid en aktivitet utan att det blir alltför många barn vid en och samma plats.  

 

Informanten menar att det är viktigt att läroplanens mål ska finnas med i aktiviteter, till exempel 

skapande, matematik, språk och teknik. Materialet ska vara utmanande för barnen och ge dem en 

introduktion till språk, siffror, bokstäver, naturkunskap och teknik. Ett exempel på utmanande 

material menar informanten bland annat är pussel. “Det ska passa de yngsta barnen i barngruppen 

som man har och de äldsta” (Informant, storbarnsavdelning, Strutsen. Intervju 2013-11-26). Det 

finns därför pussel med få bitar och pussel med många bitar. Det är viktigt för barnens lärande att 

de ska känna att de kan, menar informanten. De olika rummen skapar tillfälle till olika former av 

lärande. I skapanderummet får barnen skapa fritt, det är bara deras fantasi som sätter gränserna 

för vad de kan skapa, menar informanten Med pussel använder inte barnen skapande och fantasi 

men kan, enligt informanten, utmana sig själv och sitt lärande. 

 

5.2.2 Triangeln 
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Informanten från mellanbarnsavdelningen på förskolan Triangel berättar att pedagogerna där 

arbetar efter att göra miljöerna öppna och inte färdiga, utan miljöer där barnen kan arbeta kreativt. 

Miljöerna ska locka barnen in i en lek, gärna tillsammans med andra barn. På så sätt blir 

miljöerna olika mötesplatser. “Vi vill skapa mötesplatser för barnen där de kan möta varandra i 

lärande”, säger informanten (Informant, mellanbarnsavdelning, Triangeln. Intervju 2013-11-19). 

Miljön är en läropartner, menar informanten. Dit ska barnen lockas för att få utmaningar till 

lärande på deras nivå. Informanten säger att “Barn har en stark inneboende kraft att hitta 

meningsfulla och kreativa situationer” (Informant, mellanbarnsavdelning, Triangeln. Intervju 

2013-11-19). Med det menar informanten att miljön inte alltid behöver vara speciellt i sitt 

utformande utan barn har en egen kraft att skapa lärandesituationer. Förskolans högsta ambition 

är, enligt informanten, att hjälpa barnen att hitta eget uttrycksätt och eget sätt att lära på. 

 

På Triangelns storbarnsavdelning har pedagogerna skapat miljöer där barnen ska kunna 

interagera med varandra och jobba tillsammans. Alla miljöer är på så vis skapande miljöer där 

barnen får använda sin kreativitet och fantasi. Informanten som arbetar på avdelningen menar att 

barnen ska få prova på det mesta och säger att det är viktigt att barnen får uttrycka sig men även 

att lära sig behärska olika tekniker. Avdelningen har få leksaker, istället uppmuntras barnen till 

att skapa material att leka med själv. Miljön, menar informanten, är utformad så att barnen kan 

hjälpa och stötta varandra, de barn som varit på avdelningen länge hjälper de nya barnen att 

sortera och lägga saker på dess plats. Barnen lär av varandra och informanten menar att 

pedagogerna ser barnen som kompetenta. I olika stationer som finns på avdelningen kan barnen 

blanda material. Då får idéer till skapande och lek. Informanten säger att inomhusmiljön ska vara 

lärande för barnen och att läroplanens alla delar ska finnas med. I byggen konstruerar barnen 

saker och använder sig av estetik, i leken provar de på rollekar, i skapanderummet finns 

matematik i form av färger och former. Barnen kan prova på mycket själv med olika material, de 

behöver ingen vuxen till hjälp. 

 

5.2.2 Stenberget 

 

De tre informanterna som arbetar på förskolan Stenberget, arbetar samtliga på 

småbarnsavdelning. Deras gemensamma syn om barnens lärande och miljön är att miljön ska 
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utmana barnen i deras lärande. Miljön ska vara utmanande för kroppen och vara inbjudande till 

lek, den ska locka till att utforska och vara tillåtande och ge barnen bilden av att “jag får” och 

“jag kan”. Informanterna menar att miljön ska vara lätt att förstå. Miljön är utformad efter att 

fungera som olika mötesplatser för barnen. Barnen ska känna att de ska kunna göra aktiviteter i 

samspel med andra barn. Informanten på den ena avdelningen säger att “I samspel med varandra 

kan barnen göra mycket” (Informant, småbarnsavdelning, Stenberget. Intervju 2013-11-27). 

 

Materialet som finns på avdelningarna är enkelt och pedagogerna strävar efter att ha flera utav ett 

material, istället för att ha många olika. Barnen ska känna sig självständiga i sin vardag och 

enkelt kunna plocka fram och bort material. Materialet är mångfunktionellt vilket betyder att 

barnen till exempel kan lära sig färg av byggklossar och inte bara byggteknik. Materialet ska 

signalera ett lärande. Därför, menar informanterna, är det viktigt att det finns en tanke bakom 

materialvalet. Materialet hjälper barnen att lära genom lek. 

 

Genom att anpassa miljön efter barnen menar informanterna att barnen får öva på motoriken. 

Eftersom till exempel barnens hyllor är låga kan barnen själva hämta sin kläder och öva på att ta 

på sig dem själv. På alla avdelningar är miljön utformad efter barnens ålder, miljön blir därför 

lätt att förstå. Informanterna menar att miljön ska bli mer utmanande ju äldre barnen blir. En av 

informanterna berättar att det på en av avdelningarna finns en trappa. Där utmanas de äldre 

barnen motoriskt genom att klättra upp och ner för den. Trappan är liten, vilket medför att den 

inte blir farlig för de yngsta barnen, utan det blir en utmaning också för dem. 

 

5.2.4 Sammanfattning och analys 

 

På förskolan strutsen arbetar samtliga informanter med att skapa rum i rummen. På 

småbarnsavdelningen får pedagogerna genom observation reda på vilket material barnen är 

intresserade av. Pedagogen har som ansvar att introducera miljön för barnen på ett bra sätt. 

Förskolans mellanbarnsavdelning ser barnens inflytande som något att använda sig av i 

utformningen av miljön. Det mesta materialet är tillgängligt för barnen. På förskolans 

storbarnsavdelning har pedagogerna utformat miljön efter de barn i behov av särskilt stöd som 

går på avdelningen. Genom att skapa rum i rummen har de skapat ett lugn på avdelningen där 
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alla barnen kan vistas. Materialet ska vara utmanande och ge dem en introduktion till förskolans 

läroplan, till exempel språk, siffror och naturkunskap. På förskolan Triangeln vill informanterna 

ha öppna miljöer som inte är färdiga utan där det finns möjlighet för barnen att arbeta kreativt. 

Barnen kan mötas i miljön och lära av varandra. Pedagogerna på avdelningarna vill hjälpa barnen 

att hitta egna uttryckssätt och egna sätt att lära. Barnen får tillåtelse och uppmanas att blanda 

material från olika aktiviteter. Samtliga informanter på förskolan Stenberget har många likheter i 

sitt arbetssätt med miljön. Miljön är utformad för att skapa mötesplatser för barnen och materialet 

är mångfunktionellt vilket innebär att det går att lära olika saker med samma material. 

 

Johansson (2005) skriver att om utformning av miljö sker efter barns mognad kan pedagogerna 

bli passiva i barns utveckling och lärande. Det kan medföra att barn och pedagoger samtalar 

mindre, vilket i sin tur kan göra barnen främmande för problemlösning (Johansson, 2005). 

Samtliga informanterna anser att med en genomtänkt miljö kan barn skapa sin egen kunskap utan 

att pedagogerna behöver vara där och hjälpa dem.  

 

Informanterna på förskolan Stenberget menar att barnen ska känna sig självständiga och själva 

kunna hantera olika material i sin vardag. Dysthe (2003) skriver att barns självkänsla stärks om 

de får prova på saker själva och menar att de ska ges möjlighet att få kontrollera sin vardag. På 

förskolan Stenberget kan barnen själva plocka ner sina kläder från hyllorna. Jonstoij & Tolgraven 

(2001) menar att det på småbarnsförskolor finns ett fokus på barns möjligheter att upptäcka och 

utforska. Informanterna menar att barnen får öva på motoriken när de upptäcker hur det är att klä 

på sig. 

 

Samtliga informanters åsikt är att barn lär tillsammans med andra. Den synen kan kopplas till den 

sociokulturella teorin om lärande som enligt Forsell (2011) syftar till att barns lärande är något 

som sker mellan individer. På förskolan Triangeln och Stenberget har rummen utformats så att 

barnen får möjlighet till möten med varandra.  

 

Informanterna som arbetar på förskolan Triangel uttrycker att de ser barnen som kompetenta. 

Johansson (2005) anser att synen på barn som kompetenta innebär att pedagogen har en stor 

respekt för barnet. På förskolan Triangeln medför synsättet att barnen kan skapa sin egen 
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kunskap med de material som erbjuds, menar informanten. Barnen får blanda material från de 

olika stationerna som finns på avdelningen och informanten anser att barnen då får idéer till 

skapande och lek. 

 

Samtliga informanter på förskolan Strutsen arbetar aktivt med att skapa rum i rummen. Orsaken 

till detta är, enligt informanterna, dels för att skapa lugn men även för att lättare hålla ordning. 

Olika rum har olika egenskaper och utformningen på rummet låter barnet veta hur de ska vara för 

att passa in i där (Nordin- Hultman, 2006). För stora barngrupper och för mycket öppenhet i 

lokalerna kan ge barnen koncentrationssvårigheter som gör att barnen missgynnas i sitt lärande 

(Björklid, 2005). Informanten på Strutsens mellanbarnsavdelning menar att stökiga rum kan 

skapa stress hos både pedagoger och barn. Björklid skriver att dålig ordning, bristande städning 

och negativ information förmedlar ett negativt budskap till barnen. På förskolan Triangel är 

miljön inte utformad med rum i rummen. Där menar informanterna att miljön är öppen och inte 

statisk, vilket ger barnen möjlighet att arbeta kreativt i alla miljöer. För att det ska vara möjligt att 

arbeta utifrån läroplanens mål och riktlinjer är det av stor vikt att inomhusmiljön är utformad så 

att det går att bedriva en varierad verksamhet (Skolverket, 2005). Informanten på Strutsens 

storbarnsavdelning arbetar aktivt för att införliva målen ur förskolans läroplan genom att låta 

barnen möta språk, siffror, bokstäver, naturkunskap och teknik i miljön. 

 

5.3 Vilka möjligheter och svårigheter ser pedagogerna med inomhusmiljön? 

 

I det här avsnittet struktureras informanternas svar utifrån de möjligheter och svårigheter de 

finner i inomhusmiljön. Tankarna mellan informanterna som arbetar på samma förskola liknar 

varandra, således har resultatet sammanställts utifrån varje förskola. Det görs för att se om det 

finns likheter och skillnader mellan hur pedagogerna tänker och arbetar. 

 

5.3.1 Möjligheter 

 

Informanterna på förskolan Strutsen menar att med en genomtänkt miljö kan barnen skapa egen 

kunskap utan att pedagogerna alltid måste vara med. I miljön får barnen möjlighet att prova på 

saker eftersom materialet finns tillgängligt för dem. På mellanbarns- och storbarnsavdelningen på 
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förskolan Strutsen ser informanterna barnens delaktighet i miljöns utformning som en stor fördel 

i det pedagogiska arbetet. Om barnen får vara med och bestämma vilket material som ska finnas 

på avdelning, menar informanterna, att barnen får en roligare vardag. På storbarnsavdelningen 

ser informanten det som en stor fördel att barngruppen är åldersindelad. Utifrån aspekten med 

barn i behov av särskilt stöd anser informanten det viktigt att skapa rum i rummet för att skapa 

lugn. Barnen springer inte runt lika mycket om aktiviteterna är mer styrda till en del av ett rum. 

Samtliga informanter från förskolan Strutsen anser att åldersindelade barngrupper är en fördel för 

det pedagogiska arbetet. Material och aktiviteter, menar de, går lättare att anpassa utifrån den 

ålder och de utmaningar barnen kräver. Allt material kan på så vis finnas tillgängligt på alla 

avdelningar utan att utsätta något barn för fara.  

 

På förskolan Triangeln arbetar informanterna på en mellanbarns- och en storbarnsavdelning. De 

anser att miljön och materialet ska inspirera och locka till lek. Genom mångsidiga material som 

mattprover, rör, papper och trä kan barnen med hjälp av fantasin skapa den leksak hen vill leka 

med. Om barnen har fri tillgång till material menar informanten att barnen lättare kan interagera 

med varandra men även med miljön och skapa sammanhang att leka och lära i. Informanten 

menar att det är den största belöningen och säger: “..för det sitter jag gärna på knäna så att det 

knastrar litegrann” (Informant, mellanbarnsavdelning, Triangeln. Intervju 2013-11-19). 

Informanten upplever att det är roligt att arbeta som pedagog i en stimulerande miljö istället för 

en miljö där det endast är tomma korridorer och höga arbetsbänkar. Med återvunnet material 

stimuleras barnens fantasi och det finns något för alla barnen att göra under dagen. 

 

På förskolan Stenberget ser informanterna miljöns utformning som en stor möjlighet till barnens 

lärande. Eftersom att materialet är anpassat efter barnen menar informanterna att det finns en 

trygghet för både barnen och pedagogerna i miljön. Miljön blir på så sätt ett hjälpmedel. En av 

informanterna liknar miljön vid en extrapersonal. Samtliga informanter anser att miljön och 

materialet inte blir farligt för barnen att verka i och risken för olyckor är liten. “Barn fungerar 

själva i miljön, då kan jag vara mer engagerad i barnen, observera, samtala med dem och 

fördjupa och utforska tillsammans med dem och stötta dem i sitt lärande” (Informant, 

småbarnsavdelning, Stenberget. Intervju 2013-11-21). 
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5.3.2 Svårigheter 

 

Den svårighet samtliga informanter på förskolan Strutsen ser är lokalernas utformning. De menar 

att mycket går att göra i lokalernas inomhusmiljö men väggarna står där de står och kan bli en 

begränsning i arbetet. På småbarnsavdelningen ser informanten det som en svårighet att miljön 

hela tiden är anpassad för barnen, vilket kan göra att arbetsställningen för pedagogerna kan bli 

ansträngande. Informanten som arbetar på mellanbarnsavdelningen menar att tillgänglighet av 

materialet för barnen kan orsaka spring och att det blir stökigt på avdelningen. Det i sig menar 

informanten kan skapa stress både hos pedagogerna och barnen. Vidare säger informanten att det 

kan bli en svårighet att utforma miljön om pedagogerna inte ser miljön på samma sätt. 

Informanten som arbetar på storbarnsavdelningen ser en svårighet i att hitta material och 

aktiviteter som ska passa alla barnen. Även att som pedagog ständigt få barnen intresserade av 

materialen kan vara svårt, menar informanten. Speciellt om pedagogen personligen inte tycker att 

materialet är roligt. 

 

På förskolan Triangeln ser båda informanterna det som en svårighet att ständigt hålla miljöerna 

levande. De anser att om miljön inte lockar barnen till lek blir den inte heller en lärpartner för 

barnen. Informanten som arbetar på mellanbarnsavdelningen anser att färdiga material kan göra 

det svårt för barnen att tänka själv. Informanten ser även lokalernas utformning och förskolans 

ekonomi som en svårighet i verksamheten. Båda informanterna ser att arbetslaget kan bli en 

svårighet när miljön ska utformas eftersom det kan vara svårt att komma överens. Informanten på 

storbarnsavdelningen säger att “Hindren finns bara hos oss pedagoger.” (Informant, 

storbarnsavdelning, Triangeln. Intervju 2013-11-20). 

 

Två av informanterna på förskolan Stenberget anser att skilda åsikter i arbetslaget kan skapa 

svårigheter när miljön ska utformas. En av informanterna säger att: “Vissa pedagoger vill 

förändra mycket och andra inte.” (Informant, småbarnsavdelning, Stenberget. Intervju 2013-11-

22).  Samma informant menar att pedagogerna kanske vill göra om i miljön för att skapa 

förändring men att det kan vara bra för barnen om miljön inte ändras så ofta. Den andre 

informanten menar att det kan vara svårt att hinna diskutera i arbetslaget och vara på samma nivå 

när det gäller hur miljön ska utformas. Att hålla ordning och reda på avdelningen ser båda 
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informanterna som en svårighet när materialtillgången är stor. Vissa av barnen kan tycka att det 

blir för mycket material medan andra tycker det är lagom, menar en av informanterna. 

 

5.3.3 Sammanfattning och analys 

 

De möjligheter samtliga informanter ser i arbetet med inomhusmiljön skiljer sig åt. På förskolan 

Strutsen anser informanterna att en genomtänkt miljö gör barnen självständiga. De anser även att 

åldersindelade barngrupper är en fördel i verksamheten då material och aktiviteter går att anpassa 

efter de utmaningar barnen behöver. Eftersom materialet är anpassat för barnen kan det finnas 

tillgängligt utan att det blir någon fara för barnen. På förskolan Triangeln ser informanterna den 

fria tillgången till material som en möjlighet. De anser att materialet hjälper barnen att interagera 

med varandra och miljön. Informanterna ser vissa svårigheter med att hålla miljöerna levande. 

Om miljön inte är levande så hjälper den inte i barnens lärande, menar informanterna. 

Informanterna på förskolan Stenberget ser miljön som ett stort hjälpmedel både för barn och 

pedagoger. Eftersom miljön är anpassad för barnen är den trygg och risken för olyckor är liten. 

En svårighet informanterna ser i sitt arbete med miljön är då åsikterna skiljer sig åt mellan 

pedagogerna i arbetslaget och när allt material finns tillgängligt för barnen på avdelningen anser 

informanterna det vara en svårighet att hålla ordning i materialet.  

 

Johansson (2005) anser att en strategi för lärande är att barn får vara med och bestämma i 

verksamheten. Informanterna på förskolan Strutsen anser på liknande sätt som Johansson att 

barnen blir delaktiga om de får vara med och bestämma vilka material som ska finnas. Barnen får 

på så vis, enligt informanterna, en roligare vardag. Samtliga informanter återkommer till fördelen 

med åldersindelade barngrupper när det kommer till val av material. Informanterna på förskolan 

Strutsen anser att allt material kan finnas framme på avdelningen utan att utsätta något barn för 

fara eftersom materialet är anpassat efter barnens ålder. Enligt Jonstoij & Tolgraven (2001) är 

anledningen till att det i Reggio Emilia är åldersindelade grupper att det gynnar det pedagogiska 

arbetet. De menar att förskolan ska ses som en lärande institution och barngruppens 

sammansättning är avgörande för hur arbetet ska utföras (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
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Björklid (2005) menar att det är viktigt att komma ihåg att miljön inte uppfattas på samma sätt av 

alla individer. En svårighet som samtliga informanter nämner är hur samarbetet i arbetslaget och 

på hela förskolan fungerar. Skolverket (2010) skriver i läroplan för förskolan att arbetslaget ska 

samarbeta för att erbjuda en god miljö till barnen där möjlighet till utveckling, lek och lärande 

finns. Om samarbetet är dåligt anser informanter att det kan leda till konsekvenser för utformning 

och användning av miljön. Det menar också Björklid, och syftar till att lärande sker i samspel 

med barns omgivning.  

 

Något som flera av informanterna ser som en svårighet på respektive förskolor är lokalernas 

utformning. Lokalerna ska möjliggöra en varierad pedagogisk verksamhet (Skolverket, 2005). 

Informanterna menar att mycket går att göra i utformningen inom förskolans väggar, men att 

lokalerna ofta är små och det kan bli en begränsning i arbetet. 

 

6. Diskussion 
 

Här diskuteras den insamlade empirin tillsammans med litteratur och de slutsatser som kan dras 

av studien. Diskussionen utgår från tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande diskussion. 

 

6.1 Vad anser pedagogerna ska känneteckna inomhusmiljön på förskolan? 

 

Något som är gemensamt bland samtliga informanter är att miljön ska vara anpassad till barnen. 

Det innebär att miljöns utformning ser olika ut beroende på vilken ålder barnen befinner sig i. 

Björklid (2005) menar att det är bra om det finns tillgång till löst material, eftersom barnen då 

själva kan förändra sin miljö. Informanternas och Björklids tankar om att ha material tillgängligt 

för barnen stämmer bra överens med vad Jonstoij & Tolgraven (2001) säger om Reggio Emilia-

inspirationens syn på miljöns utformning. Vi anser att informanternas syn på inomhusmiljöns 

utformning är ett bra exempel på hur miljön kan utformas i förskolan. Förskolans styrdokument 

styrker detta och menar att barnen i en trygg miljö ska få utmana och lockas till lek och aktivitet 

(Skolverket, 2010). Att ha material framme och tillgängligt anser vi är ett bra sätt att inbjuda till 

lek och stimulera barnens fantasi. Det är viktigt att inte se rummen som fasta, utan i stället 
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möjliga att förändra eftersom vi anser att barn kan få inspiration till lek och stöd för lärande när 

de vistas i en miljö som är föränderlig. 

 

En åsikt som skiljer informanterna åt är huruvida rummen ska formas i mindre rum eller vara 

öppna. Informanter på förskolan Strutsen anser att det är en fördel att dela in rummen i mindre 

rum. Detta skapar, enligt informanterna, ett lugn som minskar stress. Informanten menar att 

stressen kan påverka barnen men det påverkar främst informanten själv. Reggio Emilia-inspirerat 

arbetssätt handlar om att utforma en miljö med fri tillgång till material för barnen. Vi anser att 

informantens syn på stök kan påverka barnens tillgång till materialet negativt. Resultatet visar att 

pedagogerna på förskolan inte är insatta i arbetet med att forma miljön utifrån barnen. Detta 

anser vi kan vara på grund av deras nyligen antagna Reggio Emilia-inspirerade arbete. 

 

Samtliga informanter anser att materialet på förskolan ska vara anpassat efter barnens ålder. Det 

som skiljer förskolorna åt är synen på vilken typ av material som ska finnas tillgängligt. På 

förskolan Triangeln erbjuds i huvudsak återvunnet material för barnen i motsats till vad som 

erbjuds på de andra förskolorna. Den uppfattning vi har är att informanterna på Triangeln 

upplever att barnen har mycket leksaker hemma. På grund av detta vill de erbjuda annat material 

än de barnen har i hemmet. Enligt Skolverket (2010) ska barn erbjudas material som utmanar och 

lockar till lek. Med stöd av det anser vi att förskolan Triangel på ett annorlunda och positivt sätt 

tolkar för läroplanens mål och riktlinjer för hur den pedagogiska verksamheten ska genomföras. 

Genom att erbjuda annorlunda material och utmana barnen att själva skapa den leksak de vill 

använda anser vi att pedagogen visar barnen att det inte finns några gränser för vad som kan 

skapas. Det anser vi vara ett sätt att stärka barns självkänsla och visa att de ses som kompetenta.  

 

6.2 På vilket sätt använder pedagogerna miljön för att främja barns lärande? 

 

Samtliga informanter anser att om en anpassning av miljön sker utifrån barnen fungerar den som 

ett stöd och ett hjälpmedel i barns lärande. Vidare menar de att med en genomtänkt miljö kan 

barnen skapa sin egen kunskap eftersom de kan arbeta mer självständigt. Det kan enligt 

Johansson (2005) göra att barn och pedagoger samtalar mindre vilket resulterar i att barnen blir 

främmande för problemlösning. För att förstå Johanssons tankegång använder vi oss av den 

sociokulturella synen på lärande. Inom den teorin talas det om den närmaste utvecklingszonen, 
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inom vilken barnen kan lära sig saker om de lär tillsammans med någon annan som kan lite mer. 

Askland & Sataøien (2003) stödjer Johansson (2005) då de menar att den vuxne ansvarar för 

utveckling och lärande hos barnen i samspelet mellan dem. 

 

Vi anser att det är viktigt att skapa en miljö där barnen har möjlighet att vara självständiga. 

Samtidigt är det av stor vikt att som pedagog inte vara passiv när barn är självständiga. 

Pedagogens ska vara aktiv och fokusera på det barn är intresserade av och skapa miljöer där både 

barn och vuxna kan mötas på ett naturligt sätt. Det synsätt Johansson (2005) tar upp anser vi 

beskriver ett arbetssätt där pedagogen inte ser möjligheten i att låta barnen lära sig lösa konflikter 

själv. Vi anser att det är viktigt för barnens lärande att pedagogen inte tar för stor roll i barnens 

val av lek och aktivitet. Barn leker tillsammans och vi anser det är viktigt att barnen får möjlighet 

till detta. För att undvika att gå in i barnens konflikter och försöka lösa dem, anser vi att det kan 

hjälpa barnen om pedagoger istället ställer frågor till dem. På så vis ger pedagogen barnen 

redskap för att själva lösa de konflikter som kan uppstå. 

 

Något vi anser är positivt med leken är att barnen där övar sitt språk tillsammans med andra. 

Detta är något som Forsell (2011) menar är centralt inom den sociokulturella teorin. Vi anser att 

informanterna ger barnen möjlighet att lära sig genom att anpassa miljön efter dem. Både 

informanten på Triangeln och på Stenberget menar att de skapar platser där barn kan mötas i 

lärande. När mötesplatser skapas får pedagogen möjlighet att fokusera på vad barnen gör och kan 

genom observationer och samtal med barnen fördjupa, stötta och utforska tillsammans med dem. 

 

På förskolan Strutsen användes dokumentation med videofilm för att förstå hur avdelningarna 

upplevs av de minsta barnen. Med analys av dokumentation kunde pedagogerna se vad som 

hindrade barnen i deras lärande. Vi anser att det här är en bra metod för pedagoger att använda 

sig av när miljön ska utformas utifrån barnen. Pedagoger kan med denna metod se hur miljön 

skapar möjligheter och begränsningar i barnens lärande. Inom förskolorna i Reggio Emilia 

används dokumentation även för att analysera pedagogernas sätt att arbeta. Syftet är att kunna 

använda detta för att göra slutsatser rörande verksamheten (Wallin, 1996).  Även Johansson 

(2005) anser att dokumentation ger möjlighet att se och upptäcka lärandet som sker hos barn och 

ger barn inflytande i verksamheten. Vi ser positivt på båda sätten att använda dokumentation 
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eftersom det hjälper pedagoger att distansera sig från arbetet och därmed kan barns lärande och 

det egna utövandet synliggöras. 

 

6.3 Vilka möjligheter och svårigheter ser pedagogerna med inomhusmiljön? 

 

I studien finns likheter mellan informanternas svar när det gäller att se möjligheter. Vi anser att 

detta beror på att samtliga förskolor valt att arbeta utifrån en Reggio Emilia-inspiration. Ett 

exempel på möjligheter informanterna talar om är synen på barns inflytande i verksamheten. 

Johansson (2005) menar att genom delaktighet skapas lärande. Ett sätt att skapa delaktighet, 

menar samtliga pedagoger, är att dela in barngrupperna utifrån ålder och därmed får barnen en 

miljö som är passar deras behov. Vi anser att det är ett bra sätt att ge barnen inflytande i 

verksamheten som är konkret. Det är framförallt viktigt för de yngsta barnen som ofta inte kan 

kommunicera vad de vill på samma sätt som äldre barn. Genom till exempel observationer vi att 

pedagogerna lättare kan synliggöra barnens intressen och på så vis anpassa material och 

aktiviteter efter dem. 

 

Jonstoij & Tolgraven (2001) menar att en orsak till att förskolorna i Reggio Emilia valt att dela in 

barngrupperna efter ålder är för att det gynnar det pedagogiska arbetet. Det underlättar 

anpassning av aktiviteter och material. Utifrån intervjuerna har vi fått den uppfattningen att 

samtliga informanter föredrar åldersindelade- över åldersblandade barngrupper. Samtliga 

informanter ser det som en fördel att material och miljö är anpassat efter barnen och de menar att 

barnen på så sätt inte utsätts för någon fara. Detta är något som vi anser är viktigt att ha i åtanke 

vid utformning av miljön. Om pedagoger upplever att det är farligt för barn att vistas i vissa 

miljöer eller aktiviteter anser vi att det kan försämra verksamheten eftersom barnen då begränsas 

och inte kan få möjligheten att bli självständiga. 

 

Björklid (2005) menar att en miljö inte uppfattas på samma sätt av alla individer. Därför anser vi 

att det är viktigt att som pedagog förstå att det inte enbart är indelningen av barngruppen i sig 

som skapar en god miljö utan att det är flera andra faktorer som också spelar in. En av dessa 

faktorer är något samtliga informanter tar upp och det är hur samarbetet i arbetslaget fungerar. 

Informanterna menar att samarbetet kan det påverka hur pedagogerna ser på miljön. Vi håller 
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med informanterna och menar att om verksamheten ska fungera måste arbetslaget kunna 

samarbeta och sträva mot samma mål. I Läroplan för förskolan finns det mål och riktlinjer att 

utgå ifrån, och detta kan vara ett stöd till arbetslaget för att kunna sträva åt samma håll. I läroplan 

för förskolan står det också att arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande (Skolverket, 2010). Vi anser att för att detta ska vara möjligt, krävs 

det att arbetslaget är en demokrati där samtliga pedagoger ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt, 

på så sätt krävs ett fungerande samarbete. 

 

Något vi ser som positivt är att informanterna såg väldigt få svårigheter i inomhusmiljön. Vi 

tolkar det som att samtliga informanter är nöjda med sitt arbetssätt och sin arbetsmiljö. Samtliga 

informanter ser att inomhusmiljöns utformning är av betydelse för barnens lärande. 

Informanterna på förskolan Strutsen menar att lokalerna i sig kan vara en svårighet när 

verksamheten ska utformas. Informanten på småbarnsavdelningen menar att eftersom lokalernas 

väggar och tak inte går att förändra uppstår det begränsningar i arbetet. Vi anser att det kan vara 

problematiskt att fokusera på svårigheter som är svåra att påverka och istället fokusera på hur 

utformning av de befintliga lokalerna kan utföras på bästa sätt. Vi anser att det är viktigt att inte 

se lokalerna som en begränsning utan istället se dem som en möjlighet i arbetet.  

 

6.4 Avslutande diskussion 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger på Reggio Emilia-inspirerade förskolor ser 

på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. För att undersöka detta valde vi att genomföra 

intervjuer med pedagoger från tre Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Till stöd för studien 

formulerades tre frågeställningar som i sin tur låg till grund för de frågor vi ställde i intervju med 

informanterna. Informanterna i studien har på flera punkter uttryckt liknande åsikter mellan 

varandra. Det tolkar vi som att förskolorna ser på Reggio Emilia-inspirationen på likvärdigt sätt. 

För att få en mer generell bild över hur pedagoger på Sveriges samtliga Reggio Emilia-

inspirerade förskolor ser på miljöns betydelse för barns lärande anser vi att det krävs fler 

informanter från olika kommuner. 
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Studien är liten i omfattning och informanternas tankar blir därför inte generaliserbara för hur 

verksamma pedagoger arbetar utifrån en Reggio Emilia-inspiration i Sverige. Studien visar att 

det finns ett stort engagemang för miljön betydelse hos de intervjuade pedagogerna. Av 

intervjuerna framkommer det inte vad övrig personal i arbetslagen anser om inomhusmiljöns 

betydelse för barns lärande. Att därför intervjua hela förskolor är något som kan studeras vidare 

för att få en djupare förståelse för ett arbetssätt med fokus på miljön. 

 

Frågor som uppstått i studien är på vilket sätt ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt skiljer från 

en traditionell svensk pedagogik. Detta är något som kan ge en vidare förståelse för miljöns 

betydelse för barns lärande. Även en jämförelse med övriga etablerade arbetssätt, till exempel 

Montessori- och Waldorf-pedagogiken är något som kan vara intressant att studera vidare.  

 

Det som framkommer i studien är att miljö och lärande är kopplade till varandra. Genom att 

anpassa miljöns och materialets tillgänglighet kan barnen på egen hand kan utvecklas och lära. 

Miljön hjälper både pedagoger och barn i vardagen på förskolan eftersom den stöttar pedagogen 

och ger barn möjlighet att utforska omgivningen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

 

Miljö: 

Vad kännetecknar er inomhusmiljö? (Utseende, möblemang) 

Vilka möjligheter ser du med inomhusmiljön? 

Vilka hinder ser du med inomhusmiljön? 

Vad vill ni att inomhusmiljön ska förmedla till barn/pedagoger/föräldrar? 

På vilket sätt har ni anpassat inomhusmiljön efter barnen? 

Hur ofta ändrar ni i inomhusmiljöns utformning?  

Vad är det som styr eventuella förändringar i inomhusmiljön? 

Hur ser du på uttrycket ”miljön som den tredje pedagogen”?  

 

 

Material 
Vad vill ni att materialet på förskolan ska förmedla till barnen/pedagoger/föräldrar? 

Vilka material finns på er avdelning? 

Vad ligger till grund för ert val av detta material? 

Vilken tillgång har barnen till materialet? 

På vilket sätt är materialet anpassat till barnet? 

Vilken betydelse tror du materialet har för barns lärande? 

 

 

Barns lärande: 

Vilken eventuell teoretisk anknytning använder ni i arbete med inomhusmiljön? 

Vilken relation anser du att inomhusmiljön har med barns lärande? 

Vilken del har barnen i utformningen av inomhusmiljön? 

På vilket sätt använder barnen inomhusmiljön? 

Vilka möjligheter möter inomhusmiljön barnen i deras lärande? 

Vilka svårigheter möter inomhusmiljön barnen i deras lärande? 

 

Pedagogens roll: 
Hur vill du arbeta med inomhusmiljön? 

Vilken roll har du i utformningen av inomhusmiljön? 

Vad tycker du är det viktigaste att tänka på då miljön utformas? 

Hur påverkar miljöns utformning dig i ditt arbete? 

Vilka fördelar ger miljöns utformning dig som pedagog? 

Vilka svårigheter ger miljöns utformning dig som pedagog? 
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Bilaga 2. Följebrev 
 

 
Hej! 

 
Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen och just nu skriver vi vårt 
examensarbete. Undersökningen kommer att handla om hur pedagoger på Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor ser på inomhusmiljön.  
 
Vi vill besöka Er förskola och genomföra intervjuer med er pedagoger. 
 
Som deltagande i intervjustudien så garanterar vi fullständig anonymitet på ert 
deltagande och materialet behandlas konfidentiellt. Deltagandet är helt frivilligt 
och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 
 
Tidsåtgången beräknar vi till ca 30 min. 
 
Tack på förhand för Ert medverkande! 
 
 

 

Vänligen, 
 
Markus Eriksson 

Tel: 
Mail: 
 

Ida Bohlin 

Tel: 
Mail: 

 


