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Abstrakt 
Uppsatsens syfte handlar om att beskriva pedagogers uppfattningar kring vad 
miljön och materialet har för betydelse i förskolan. Vi har genom kvalitativa 
intervjuer med 9 pedagoger från 5 olika förskolor gjort en studie där vi ringat in 
tre teman som vi upplevde var avgörande för hur förskolans miljöer fungerade. 
Pedagogerna fick inför intervjun fotografera varsin miljö där de upplevde en 
fungerande lek/aktivitet samt en miljö där det fungerade mindre bra. Dessa 
bilder har använts under analysarbetet och tillsammans med pedagogernas 
tankar kring dessa så har vi gjort analyser av vilka faktorer som finns och nämns 
som bra och mindre bra. Vi har gjort analysen utifrån att pedagoger idag har ett 
utökat pedagogiskt ansvar i förskolan och vad det skulle kunna innebära för 
miljö, material och förhållningssätt. Förhållningssätt till miljö och material har 
varit framträdande i intervjuerna och i resultatet så synliggörs pedagogers syn 
på lärande och även barnsyn. Våra rubriker för de tre teman vi hittat är Möten 
med miljö, material och varandra, Lärande - på olika sätt, Förhållningssätt till miljö och 
material - sett från flera håll. I diskussionen så behandlar vi dessa teman genom 
med stöd av litteratur och forskning från bakgrunden. Vi fokuserar i 
diskussionen på pedagogens roll och förhållningssätt till miljö och material på 
förskolan. Samt hur styrdokument och förskolans styrning kan påverka 
pedagogers möjlighet till att utveckla förskolans innemiljö för att kunna 
använda det som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. 
 
Nyckelord: Barnsyn, lärande, Läroplanen för förskolan, material, miljö, pedagogers 
förhållningssätt, pedagogiskt uppdrag. 
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 Inledning  
Under utbildningens gång har vi intresserat oss för hur miljö och material på 
förskolan kan påverka barns handlingar, meningsskapande, lek och lärande. I 
Läroplanen så har lärandet ett stort fokus och uppdraget för pedagoger har 
förändrats. Kan detta påverka hur miljö och material planeras i förskolan idag? 
Vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning samt under 
diskussioner i klassen att skillnader finns i tolkningen av läroplanen och att det 
påverkar hur förskolans verksamhet ser ut.  
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) beskriver att barnen ska 
utveckla lust och nyfikenhet för att leka och lära, samtidigt som verksamheten 
ska utformas så att den stimulerar just detta. Den ska även stimulera och utmana 
barnens utveckling och lärande. Läroplanen för förskolan belyser också att 
“Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet[...]“ (s.9). Vi har under 
utbildningen tagit till oss att kreativitet, fantasi, lek och lärande är tätt förankrat 
vid varandra och inte heller något som går att separera. Lpfö 98 (Skolverket, 
2016) belyser vidare att verksamheten ska “[...] ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 
(s.9). Detta verkar inte vara en självklarhet i alla landets förskolor, då 
Skolinspektionen (2011) gav ut en rapport som handlar om förskolans 
pedagogiska uppdrag. I den framkom det att många av de 16 förskolor som 
inspektionen hade besökt runt om i landet, var förskolornas lärandemiljöer 
bristfälliga, torftiga och gav inte barnen någon inspiration till att utforska. Några 
pedagoger hade motiverat valet av att inte ha så mycket material framme för att 
det blev så rörigt och stökigt, samt att de yngre barnen inte kunde hantera 
materialen. De lekmaterial som fanns att tillgå bestod ofta av några böcker, lite 
spel och några pussel och dessa material var ofta placerade i torftiga hyllor. 
Detta är också något som vi själva har erfarenhet av, både under 
verksamhetsförlagda utbildningar samt under tidigare arbete i förskolans 
verksamhet.   
 
Björklid (2005) tar upp i sin kunskapsöversikt kring lärande och fysisk miljö i 
förskola och skola, att det finns flera anledningar att planera för en varierad och 
mångsidig miljö. Tillgången till varierat material som går att forma efter egen 
fantasi bör vara stor för barns kreativitet. Vilket i sin tur, stimulerar till lek och 
lärande. Hon tar även upp motsatsen att en miljö som är torftig och innehållslös 
inte genererar att barnen leker och samspelar, vilket kan hämma barnets 
utveckling. Förskolan ska vara en plats där barnet kan utvecklas, socialt, 
kognitivt och fysiskt, vilket gör att material och miljö har betydelse, menar 
Björklid.  I Skolverkets (2013) allmänna råd om förskolan så belyses även detta 
med vilka signaler ett rum sänder till barnen på förskolan. Hur miljön möjliggör 
möten och relationsskapande till plats och varandra. Miljön sänder ut signaler 
om vad som förväntas göras i rummet och här belyses även att pedagogens 
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förhållningssätt har betydelse för hur barnen möter miljö och material. 
Skolverkets allmänna råd säger att förskolans rum ofta har en ordning och 
reglering skapad av vuxna och därmed begränsas barnens inflytande och 
lekmöjligheter. En intressant frågeställning som ställs “Är rummet “färdigt” 
eller finns det utrymme för barnens innovationer i detta rum?” (s.28). Vi har 
tagit fasta på Läroplanens vägledning som säger att barnets uttryckta behov och 
intressen ska ligga till grund för hur miljön utformas samt hur planerandet av 
verksamheten bör ske. Vi förstår detta som att lärandeaspekten trots allt ska 
komma från barnens intressen och deras lek. Problemområdet vi ställer oss inför 
är om läroplanen och pedagogens utökade uppdrag möjligen kan påverka hur 
miljöer utformas på förskolan. Det vill vi undersöka närmare. 
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 Bakgrund 
Bakgrunden har vi delat in i fyra olika rubriker utifrån den rådande forskning 
som vi tagit del av, i form av böcker, avhandlingar och artiklar. Rubrikerna 
lyder; 
 
-Miljön och materialets betydelse i förskolans verksamhet 
-Lärande i samspel med förskolans miljö och material 
-Pedagogers förhållningssätt till miljö och material 
-Fantasi och kreativitet föds ur erfarenheter och möten 
 
Vi har namngett rubrikerna utifrån forskningens innehåll. Vi har alltså försökt 
att hitta samband i den forskning vi använt oss av och försökt bena ut vad de 
handlar om. För att sedan ordna upp innehållet efter passande rubriker. Delar 
av innehållet, under varje rubrik, används sedan i studiens diskussion för att 
styrka våra resonemang som vi för i resultatet.  
 

Miljön och materialets betydelse i förskolans verksamhet 
Nordtømme (2016) beskriver att det inte går att se ett rum och material enbart 
som en fysisk ram och som “döda” ting utan att det behövs ses som en 
medspelare i barns lek. Hon menar på att när barn möter ett rum och ett material 
så använder de hela sin kropp och alla sina sinnen. Nordtømme menar på att 
om man har det med sig när man försöker förstå barns sätt att ta till sig en miljö 
och förstå omvärlden, så kan man kanske också se och bevara de lekvärldar som 
barnen själva bygger upp. Finns det en stark normativ ram för vad rummet ska 
användas till så finns det en kraftig begränsning av barns möjligheter till att 
“skapa egna rum” att leka i och utveckla sitt eget subjekt och identitet menar 
Nordtømme. Nordtømme behandlar i sin avhandling tre olika typer av rum som 
hon sett förekommer på förskolan och då menar hon att det finns ett huvudrum 
där det mesta av aktiviteterna pågår och där de pedagogiska intentionerna finns. 
Det andra rummet hon beskriver är mellanrummet och det är de osynliga och 
abstrakta rum som barnen skapar sin egen lekvärld i. Det tredje rummet kallar 
hon bakrummet som också är en form av mellanrum där barn kan dra sig undan 
och skydda sig från blickar och kontroll. Med denna kategorisering menar hon 
att det inte går att bortse från hur miljön och rummet ser ut när man planerar 
sin pedagogiska verksamhet, för den finns där som en en hjälp eller kanske som 
ett hinder. Kategoriseringen kan öka förståelsen för när, hur och var barn leker 
och hur samspelet med miljön och rummet ser ut. Samspelet mellan barn och 
miljö är heller inte begränsat till speciella aktiviteter utan det är något som sker 
hela tiden, varje dag menar Nordtømme.  
 
I Eriksson- Bergströms (2013) analys framkommer det att beroende på hur 
pedagogerna hade planerat och ställt i ordning miljön, så påverkade det vilka 
sorters lekar barnen lekte. Författaren ger exempel på att dock/hemvrån var ett 
tydligt rum där pedagogerna hade planerat för lekar med familjeteman. I dessa 
rum lektes även mestadels just sådana lekar. Denna aktivitet överensstämmer 
alltså med vad pedagogerna hade planerat för, med just den miljön. Det som 
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kan anses kritiskt i just sådana miljöer är att barnen inte upptäcker några nya 
lekar eller alternativa handlingserbjudanden som Eriksson- Bergström skriver 
kring. I analysen framkommer det även att barn som samspelar om och med 
ofärdigt material, såsom pinnar, stenar, kuddar och sand gav barnen nästan 
obegränsat med handlingsmöjligheter samt lekkoncentration. I miljöerna som 
inte var lika förutbestämda och statiska, förekom det alltså mer förhandlingar 
om handlingserbjudanden mellan barnen. Detta samspel mellan barnen och den 
fysiska miljön kan alltså påverka barnen på så sätt att de utvecklar och erövrar 
nya sätt att upptäcka och förhandla kring handlingserbjudanden på förskolan 
(ibid).  
 
Markström (2007) beskriver att barn skapar sin egen rumslighet på förskolan. 
Detta kan te sig att barn håller sig undan, eller skapar sina egna kryp in som ett 
skydd för pedagogernas blickar. På grund av förskolans fysiska utformning, där 
många barn och vuxna ska dela och fungera i samma miljö, kan barnens behov 
öka av att dra sig undan, eller skapa rum för sig själva. Författarens tolkningar 
av dessa barn som skapar rum och miljöer för dem själva, är att de hamnar 
utanför vad som anses vara det normala. Dessa barn försöker hela tiden bli 
indragna av pedagogerna tillbaka till kollektivet och de rumsliga erbjudanden 
som förskolan ger dem. Barnens valmöjligheter kan anses vara begränsade. 
Även Eriksson- Bergström (2013) har kunnat se i sitt analysarbete att barnens 
handlingsutrymme påverkades av pedagogernas närvaro. När pedagogerna 
inte var närvarande, kunde alltså barnen forma miljöerna efter vad de själva 
ville att de skulle föreställa. Eriksson- Bergström skriver att barnen förknippar 
pedagogerna med de regler som finns på förskolan, vilket kan leda till att 
handlingsfriheten för barnen inte blir lika fri när pedagogerna är i närheten. 
Änggård (2012) skriver att barn kan skapa sig platser som ger mening åt dem 
utan pedagogernas närvaro. Ibland kan dessa platser skapas av barnen för att 
sätta sig emot pedagogerna skriver hon. Även vuxna skapar platser åt barn och 
när barnen tar dem i bruk, blir det barnens platser. Sandberg och Vuorinen 
(2008) skriver även kring hemliga lekmiljöer som barn skapar sig och som de 
behöver. De betonar som författarna ovan att dessa hemliga platser är ett sätt för 
barnen att bli självbestämmande och oberoende i de hemliga lekarna och 
lekmiljöerna. Det är ett sätt att slippa undan vuxnas blickar och fördömande.  
 
Sandberg (2008) menar att barns existens är tätt förankrat med de miljöer barnen 
vistas i. Inomhus och utomhusmiljöerna som barnen får uppleva och erfara 
dagligen, påverkar barnens lek och lärande.  Även Karlsson (2008) menar att 
barns lek är tätt förknippad med den miljö de vistas i. Båda författarna menar 
därför att materialet, miljön samt pedagogernas förhållningssätt spelar stor roll 
i huruvida barnens relationer, lek och lärande utvecklas. Davidssons (2008) 
studie visar att barnen hellre väljer att leka i miljöer som är föränderliga och kan 
göras om till det barnen vill för stunden, än de rum som är mer bestämda i sin 
utformning. I miljöerna som går att förändra, har barnen uttryckt mer spänning 
och tillfredsställelse eftersom de kan utforma sina egna lekvärldar där. Exempel 
på sådana platser är utemiljön och hallen. Där fanns det utrymme för barnen att 
skapa sina egna lekvärldar. Dessa miljöer utmanar barnens fantasi som i sin tur 
utvecklar sociala kunskaper såsom att kunna förhandla kring vilka lekregler 
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som leken ska innehålla för att sedan kunna klara av att leka just den lek som 
barnen kommit överens om (ibid).  
 
Både Davidsson (2008) och Eriksson- Bergström (2013) skriver kring barnens lek 
i en miljö som hallen. Där kan barnen dra sig undan och skapa sina egna 
utrymmen och lekar. I Davidssons studie upplever barnen att de kan få vara 
ifred i hallen och Eriksson- Bergström skriver att i hallen finns det 
handlingserbjudanden för barnen, trots att det är en plats som har tydliga syften 
med vilka aktiviteter som bör äga rum i den. Exempelvis skapade barnen i 
studien små sängar till dockorna av hjälmar som fanns i hallen (ibid). 
 

Lärande i samspel med förskolans miljö och material 
Nordtømme (2012) menar att det finns en större medvetenhet kring miljö och 
material bland pedagoger idag, vilken hon menar kan bidra till att man missar 
annat som barnen gör. Hon påpekar att den o ̈kade la ̈randefokuserningen och 
“skolifieringen” i fo ̈rskolan skulle kunna go ̈ra att pedagoger inte ser vad som 
ha ̈nder i barnens egen lek och att deras egna intressen kommer i skymundan. 
Vilket också styrker Jonsson (2013) som i sin avhandling behandlar nuets 
didaktik. I  hennes resultat framgår det att läroplanen är något som skapas här 
och nu mellan aktörerna på förskolan, pedagoger och barn, i verksamhetens 
mindre planerade stunder. Arbetet med barnens utveckling och lärande sker 
alltså mer här och nu. Utifrån intervjusvaren från förskollärarna i studien så kan 
nuets didaktik förstås som att de didaktiska frågorna hanteras i de förutsättningar 
som barnen befinner sig i precis just då, istället för att det sker i den planerade 
stunden i verksamheten. Jonsson ställer sig frågan om nuets didaktik å ena sidan 
står för en omsorgskultur, snarare än en lärandekultur med inriktning mot 
framtiden, å andra sidan, om det kan ses som en strategi för att förena dessa två 
inriktningar. Förskollärarna som deltog i Jonssons (2013) studie, ansåg att det 
främsta med barnens utveckling och lärande, var att barnen utvecklades själva 
samt utvecklandet av den sociala anpassningen. Även att leken kunde ha 
influenser av kunskapsinnehåll såsom matematik och naturvetenskap. Att 
förskollärarna ofta lät barnens intentioner gå före läroplanens faktiska innehåll 
beskriver Jonsson som ett tydligt barnperspektiv. Detta gör att frågor som 
ansvaret för lärandeprocessen, utveckling samt bevarandet av förskolans 
verksamhet bör diskuteras. Det gick att se att förskollärarna var “påverkade” av 
läroplanen i deras syn på förskolan. Många av de didaktiska ämnena blev 
synliga under studiens gång. Förhållandet mellan lek, omsorg och lärande var 
mer förlegat och sambandet mellan just lek och lärande stod mer i fokus. Redan 
på 40-talet så belös Johansson (1947) i boken om Barnträdgården att 
verksamheten skulle innehålla intressecentrerade inslag. Hon menade då att 
utifrån vad barnen intresserade sig för i sin omgivning så skulle ledarinnorna 
vara lyhörda och fånga upp det barnen uttrycker. Ledarinnan skulle också vara 
lyhörd för vad barnen kom med för erfarenheter till barnträdgården, var det 
något som barnen varit med om så var det av vikt att hen fick dela det med 
andra barn och på så sätt införa nya lekar och nya intressen i gruppen. Dessa 
tidiga tankar går att koppla till nuets didaktik och det som Jonsson (2013) 
framhåller.  
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Utifrån Jonssons (2013) resultat i studien, har bilden av en begränsande läroplan 
uppstått. Arbetet framstår som ensidigt och begränsande utifrån två perspektiv, 
antingen var lärandet barncentrerat, eller så var det lärarcentrerat. Barnen blev 
sedda oavsett vilket perspektiv som intogs, men i olika avseenden. Ett exempel 
från detta är i Jonssons delstudie 1, där förskollärarna verkar överge planeringen 
som de gjort för barns utveckling och lärande, för att sedan låta barnens behov 
och intressen styra lärandesituationen som var tänkt där och då. Ett annat 
exempel där kommunikationen mellan barn och förskollärare gjorde barnen till 
aktörer med mycket litet utrymme, var i delstudie 3 där förskollärarna mer 
talade till barnen än med dem. 
 

Pedagogers förhållningssätt till miljö och material 
Nordin Hultman (2004) menar på att barns identitetsskapande och 
subjektskapande sker hela tiden och det förklaras som att barn i varje situation 
blir på ett unikt sätt i förhållande till sammanhang och materialet kring sig. 
Vidare så belyser Nordin Hultman att de miljöer som barn befinner sig i har en 
stor betydelse för hur barnet uppfattas och agerar. Hon drar en direkt parallell 
mellan barnets “beteende” och miljöns utformning och innehåll. Hon 
understryker att “när man säger något om ett barn, säger man därmed också 
alltid något om barnets sammanhang och miljö” (s. 176). Detta understryker 
även det som Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser. Hur miljön ordnas och 
presenteras på förskolan, visar på vilken barnsyn pedagogerna faktiskt har. Det 
går att läsa ut från miljön, vilken syn pedagogerna har på barns lärande, barn 
och förskolans roll. De menar även att barn och barngrupper är föränderliga, 
vilket kan påverka förskolans fysiska miljö. De ger exempel kring hur en 
barngrupp får leken att fungera i en så kallad dockvrå, medan leken i dockvrån 
för den barngruppen som kom efter, inte alls fungerade. De hade andra 
intressen. Tidigare hade författarna sett på barngruppen som att den var stökig, 
istället för att utgå ifrån dem och deras intressen för att sedan organisera om i 
förskolans miljöer.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att den synen på barn pedagogen har 
speglar ofta den kunskapssyn hen har eller åt andra hållet. De menar på att när 
man funderar över när och hur barn lär så har de kommit vidare i tanken och 
insett att barnen kan vara de som är drivande i olika projekt på förskolan och att 
en förmedlande pedagog kanske stoppar barnens egna tankegångar, med 
känslan av rätt och fel. Att förhålla sig som en nyfiken pedagog med lust att lära 
tillsammans med barnen menar de står i kontrast till att vilja lotsa barnen fram 
till ett rätt svar som pedagogen på förhand bestämt. Ahrnér (2009) beskriver ett 
förhållningssätt hos pedagoger som är mer tillåtande till barns egna initiativ och 
ger barnen ett större inflytande i deras vardag. Hon menar på att frågan om 
vilken syn på barn vi har är oproblematiserad och ofta oreflekterad. Ahrnér har 
uppmärksammat att barn ofta inte ses som lika viktiga som vuxna och att de 
inte ses som fullvärdiga människor. Hon menar därför att pedagoger måste se 
över och ifrågasätta sitt bemötande av barn i förskolan. 
 



  

 

7 
  

Markström (2007) menar på att alla barn som vistas på förskolor, får 
erbjudanden kring vilka aktiviteter de kan utföra i förskolans olika miljöer. 
Dessa aktiviteter utgår ofta ifrån pedagogernas syn på vad de tror är bra för 
barnen samt vad barnen tros behöva. Markström gör en liknelse i sin studie när 
hon skriver att de möjligheter barn ges av pedagogerna för att styra sin egen 
vardag på förskolan, visar egentligen vilken barnsyn pedagogerna har. Nordin 
Hultman (2004) beskriver att ett förhållningssätt inte enbart sitter i pedagogen 
som individ, utan det handlar indirekt om hur pedagoger ordnar miljö, grupper, 
regler, planering etc. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) 
skriver att olika platser och olika material, får både barn och vuxna att vilja 
handla utifrån vad själva platsen säger. Författarna ger exempel på 
gymnastiksalar och korridorer. Dessa platser får oss automatiskt att vilja 
springa, medan en skolbänk säger till oss att sitta stilla. Elfström et al. betonar 
även att förskollärarens roll och kunskap spelar stor roll kring hur miljön och 
materialet kan bli till en hjälp i det pedagogiska arbetet. Sandels (1947) uttrycker 
att fria stunder där barnen själva får välja vad de vill göra är en viktig del av 
dagen. Under dessa stunder uppmanas ledarinnan vara till hands för att delta i 
lekar eller “trolla fram något extra material, som ger fantasien vingar” (s.49) och 
när barnen frågar något så uppmanas ledarinnan genom att bolla tillbaka frågan 
till barnet eller erbjuda att tillsammans ta reda på svaret. Detta upplevs som ett 
tidigt uttryck för dagens utforskande pedagogroll, kopplat till de författare vi 
ovan behandlat. Mycket går att säga om dåtidens ledarinna och hennes roll på 
barnträdgården men det finns beröringspunkter som stämmer väl in på 
pedagogrollen som framhävs i våra styrdokument idag.  
 
Inom Reggio Emilia filosofin förklarar Dahlberg och Åsèn (2011) att det läggs 
stor vikt vid att skapa en miljö som på olika sätt är stimulerande och utmanande 
för barnen. Pedagogen få en utmaning att organisera miljön med erbjudanden 
som kan ge förutsättningar till möten och utforskande. Ofta kallas miljön för 
“den tredje pedagogen” inom Reggio Emilia. Vecchi (2014) beskriver att i Reggio 
Emilias pedagogiska filosofi så står utforskande och sinnlig känslighet i fokus 
och är något som speglar förhållningssättet till miljö och material. Vecchi menar 
att små barn är mycket mottagliga och deras sinnen är öppna för mängder 
intryck. Då behövs en miljö och ett material som lockar och utmanar barns alla 
sinnen i ett meningsfullt sammanhang menar Vecchi. Likt Vecchi (2014), skriver 
Elfström et al. (2008) att miljön och materialet skapar möjligheter för oss att 
starta i något konkret istället för i något abstrakt. Det barn och vuxna då 
upplever med kropp och sinne kan ge mening åt det som individen tänker och 
ser. Om människan ska kunna kommunicera samt upprätthålla en relation med 
omgivningen så krävs upplevelser med så många sinnen som möjligt. För att 
detta ska bli möjligt, är det viktigt med material som får barnen att vilja utforska. 
Material som tvingar in barnen i en viss riktning ger inte samma effekt av att 
vilja utforska och upptäcka (ibid). 
 
På de förskolor som Eriksson- Bergström (2013) har studerat, har det visat sig 
att pedagogerna strävar efter att utgå ifrån barnens intressen när de utformar 
och planerar förskolans fysiska miljö och rum. Några av dem har sett 
utformandet och planeringen av miljöerna som antingen möjligheter eller 
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hinder för förskolans verksamhet. I studien framkom det även att pedagogerna 
på de tre olika förskolorna, använde de fysiska miljöerna till att strukturera och 
organisera barngrupperna på olika sätt. I vilken grad detta skedde var olika från 
förskola till förskola. Eriksson- Bergström beskriver det så här: 
 

Studien visar att förskolans fysiska miljö kan få betydelse för hur barn fostras till fria 
barn som genom att påverka, förhandla och göra motstånd aktivt engagerar sig och 
deltar i gemenskapen. (2013, s. 184) 

 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver även vikten av att lyssna på barnen 
och försöka förstå vad de intresserar sig av för att sedan kunna skapa intressanta 
och stimulerande miljöer tillsammans med barnen, som bidrar till barnens lust 
och nyfikenhet för att lära i dialog med varandra. Karlsson (2008) beskriver 
vikten av att pedagogerna verkligen analyserar förskolans vardag för att kunna 
förstå det meningsskapande som hela tiden finns i den pedagogiska 
verksamheten. Författaren skriver vidare kring att meningsskapande är något 
som ständigt sker mellan lekens innehåll och lekens form och detta kan endast 
uppmärksammas via utforskande av barnens lekar som i sin tur medför 
förståelse för just detta. 
 
Fantasi och kreativitet föds ur erfarenheter och möten 
Vygotskij (1995) menar att fantasin bygger på tidigare erfarenheter och genom 
att människan kombinerar saker från verkligheten med färdiga fantasibilder 
skapas nya fantasier och verkligheter. Då ger en rik erfarenhetsbank fler 
möjligheter till kopplingar och skapandet av fantasin. Vygotskij ansåg att barns 
fantasi inte var lika utvecklad som vuxnas av den anledningen att barn inte har 
lika många erfarenheter som vuxna. Barn har inte mött samma mängd av 
händelser och saker. Men samtidigt så menade han att fantasin blomstrar under 
barndomen och det förklarar han genom att barn inte har samma förnuft och 
förmåga att se skillnaden mellan fantasi och verklighet, som vuxna i större 
utsträckning har. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver fantasin som något som 
sker genom en direktkoppling mellan saker omkring dig och sinnena, som ger 
en impuls som inte kan stoppas. Hon menar att leken är både en reproduktion 
av något barnet upplevt tidigare, men också en nyproduktion av tankar 
inspirerat av minnen. I fantasin så återskapas de bilder, dofter, ljud och känslor 
som vi har sparade inom oss, när vi möter något i omgivningen som gör oss 
påmind om just den doften eller artefakten. Som då i sin tur skapar en kedja av 
kopplingar mellan verklighet, minnen och fantasi (Knutsdotter Olofsson, 2003).  
 
Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att både inomhus och utomhusmiljön är 
viktig för barns lek. Däremot kan båda platserna begränsa och stimulera barns 
lek och lärande. För att stimulera barns aktiviteter behöver dessa miljöer vara 
uppmuntrande till att vara på. Författarna skriver i de avslutande reflektionerna 
att barn idag leker med mer stereotypa leksaker som faktiskt kan hämma barns 
fantasi och kreativitet. Även Änggård (2012) belyser att den fysiska miljöns 
utformning får betydelse för vilka lekar barnen leker. Miljön får även stor 
betydelse i barnens låtsaslekar, då barnen skapar sig platser både reellt och 
imaginärt.  
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 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva 9 pedagogers uppfattningar kring 
förskolans innemiljö och material. I en verksamhet där pedagogernas uppdrag 
har förstärkts. 
 



  

 

10 
 

 Metod 
I vårt metodkapitel har vi börjat med att beskriva vårt metodval till studien, där 
vi går igenom vad vi gjort för metodologiska val för att samla data. Sedan 
kommer vi till urval där vi förklarar vilket slags urval vi gjort till studien samt 
på vilket sätt det kan ha påverkat resultatet. Under rubriken genomförande har vi 
så noggrant som möjligt beskrivit hur vi har gått tillväga när vi utfört vår studie. 
Forskningsetiska överväganden lyder nästa rubrik där vi behandlar eventuella 
etiska dilemman som vi kunde stöta på innan och under intervjuerna. Efter det 
kommer tolkning och analys där vi försöker att beskriva hur vi har gått tillväga i 
vårt analysarbete. Avslutningsvis kommer en metoddiskussion där vi diskuterar 
vad som fungerade och inte fungerade och hur det gick som helhet, samt en 
beskrivning av reliabiliteten och validiteten i vår studie.  
 

Metodval 
Utifrån det valda studieobjektet har vi gjort kvalitativa fokusgruppsintervjuer 
för att samla data till vår studie. Bryman (2011) beskriver en 
fokusgruppsintervju som en slags gruppintervju där minst två deltagare blir 
intervjuade kring ett tema. Eftersom vi ska försöka beskriva pedagogers 
uppfattningar gällande förskolans innemiljö, så anser vi att fokusgruppsintervju 
skulle passa oss då det finns utrymme för deltagarna att lyssna till varandras 
svar och kunna komma djupare in i ämnet. Stukát (2011) menar att 
forskningsintervjuer ställer höga krav på frågornas relevans och hur man gått 
tillväga för att tolka materialet, för att visa på en giltighet i intervjun. Detta 
gjorde att vi noggrant planerade intervjufrågorna samt hur vi skulle ställa dem. 
Vi ställde så öppna frågor som möjligt för att pedagogerna skulle kunna ge oss 
så öppna och fria svar som möjligt, samt att de skulle ges möjlighet att inspirera 
varandra och haka i varandras tankegångar.  
 
Efter mycket diskuterande fram och tillbaka så bestämde vi att vi var tvungna 
att ha några exempel på vad det var vi faktiskt menade med vissa frågor 
eftersom de skulle kunna upplevas som ganska svårtolkade, men ändå 
bibehållas öppna, enligt oss. Vi bestämde detta för att pedagogerna inte skulle 
känna att de inte förstod frågan, samtidigt som vi kände att det kunde vara bra 
att ha som stöd för oss själva under intervjun. För att också på ett mer begripligt 
sätt kunna förklara för pedagogerna vad vi faktiskt menade. Vi använde oss av 
bilder som stöd i intervjuerna som pedagogerna själva fick välja ut. Vi 
informerade pedagogerna om att vi ville att de fotograferade varsin miljö där de 
tyckte att barnens aktiviteter fungerade bra, och en miljö där de ansåg att det 
fungerade mindre bra. Det tänkte vi var en bra utgångspunkt för diskussion 
kring miljö och material, mellan pedagogerna. Eriksson Zetterquist och Ahrne 
(2015) menar att anva ̈nda sig av bilder vid en intervju kan vara ett sa ̈tt att få den 
som intervjuas att prata mer fritt och o ̈ppet. De menar på att bilder kan 
underlätta och att bilden används som samtalsämne. Författarna lyfter också att 
samtal kan föras kring saker som dokumenterats på fotografier inför en intervju, 
det menar vi skulle vara passande i våra intervjuer. 
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Urval 
Enligt vår planering så kontaktade vi tolv pedagoger för intervju. Vi önskade att 
de skulle intervjuas tillsammans två och två. Dessa intervjuer skulle vara 
fördelade på sex olika förskolor vid sex olika tillfällen. Eftersom vi författare av 
studien bor på olika platser i länet, så planerade vi att göra tre intervjuer var, på 
förskolor i vårt närområde. I e-posten med information som vi skickade ut skrev 
vi ut att vi sökte pedagoger som kunde tänka sig att medverka i intervjun. Detta 
skrev vi för att vi inte lade någon fokus på att det nödvändigtvis behövde vara 
enbart förskollärare i studien, utan vi ansåg att även barnskötare kunde vara 
delaktiga.  
 
Vi hade en föreställning om att ifall vi vände oss till tre förskolor som uttalat 
arbetar Reggio Emilia- inspirerat och till tre kommunala förskolor, så skulle 
intervjusvaren kunna skilja sig en del åt. Vi valde att göra detta för att möjligtvis 
få en större bredd och variation i intervjusvaren som vi sedan skulle komma att 
analysera. Larsson (1986) skriver att det är viktigt att försöka leta efter likheter 
och skillnader i intervjusvaren när du använder dig av en fenomenologisk 
utgångspunkt i ditt arbete, vilket vi har gjort och återkommer till.  
 

Genomförande  
Vi började med att höra av oss till förskolecheferna på de förskolor vi planerat 
att utföra intervjuerna. Efter att vi skickat ut vår e-post med information och 
förfrågan så fick vi snabbt svar från flera av förskolorna och de var villiga att 
ställa upp. Vi tog då kontakt med pedagogerna på förskolan för att bestämma 
en tid som passade. En förskola kunde ställa upp med endast en pedagog och 
en förskola hade väldigt kort om personal och svårt att erbjuda oss en intervju 
inom rimlig tid. 
 
När vi var på plats och innan intervjuerna påbörjades, frågade vi pedagogerna 
om att få tillgång till de bilder som de valt att ta med sig till intervjun, för att 
kunna ha med dem i vår uppsats. Samtliga pedagogerna tyckte att detta var okej 
och var det några barn med på bilderna så skulle deras ansikten suddas ut. Vi 
informerade även i e-posten som vi skickade ut till de utvalda pedagogerna och 
förskolorna att vi önskade att spela in intervjuerna. Även vid intervjuns start sa 
vi att vi ville spela in intervjun om det var okej för pedagogerna. Vi använde oss 
av inspelningsfunktionen på våra telefoner. Vi önskade att intervjuerna skulle 
ske på förskolan i ett rum där vi kunde sitta ostört.  
 
Så det slutade med att vi fick nio pedagoger vid fem olika förskolor i två 
kommuner, där tre var kommunala förskolor och två var privata. Intervjuerna 
tog mellan 30 och 50 minuter. 
 

Tolkning och analys 
Eftersom vi valt att genomföra tre intervjuer med sex pedagoger från förskolor 
som jobbar Reggio Emilia inriktat, samt på tre kommunala förskolor, hade vi en 
förförståelse kring att fokus och innehållet i intervjuerna skulle kunna skilja sig 
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åt. Vi såg dock inte detta som ett problem utan något intressant och som kanske 
kunde visa på olikheter i de olika praktikerna. Det skulle också bringa mer 
tillförlitlighet och variation i vår studie ansåg vi. 
 
Som vi behandlade tidigare i metodvalet så valde vi att använda oss av bilder 
som stöd under intervjun. Det var bilder som pedagogerna själva fick ta på 
miljöer och material där de ansåg att barnens aktiviteter fungerade bra och 
mindre bra. Under intervjun så ställde vi en del frågor utifrån deras bilder. De 
fick samtala pedagogerna emellan (enskilt vid en av intervjuerna), kring vad de 
trodde det var som utmärkte miljöerna eller materialet som en fungerande eller 
icke fungerande faktor. Under analysarbetet försökte vi även hitta teman utifrån 
bilderna tillsammans med utsagorna från pedagogerna. Vi försökte se hur 
bilderna kunde kopplas till det pedagogerna talade om. En del av bilderna är 
med som stöd i vårt resultat nedan, för att ge ytterligare förståelse för det 
pedagogerna uttryckte. 
 
När de första intervjuerna var gjorda så påbörjade vi transkriberingarna, 
eftersom vi hade ett par dagar emellan varje intervju. När alla intervjuer och 
transkriberingar var klara började vi att sortera i det datamaterial som vi samlat 
in, för att skapa ordning i materialet samt för leta efter teman i intervjusvaren. 
Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver detta stadiet i analysarbetet för 
kaosproblemet och att uppgiften är att sortera, att reducera och att argumentera. 
Detta tog vi till oss, och förstod att det till en början är kaos i analysarbetet. Vi 
sökte efter variationer, skillnader och likheter i intervjuerna för att sedan hitta 
teman till vårt analysarbete.  
 
Vi började med att läsa alla fem transkriberingar var för sig, om och om igen för 
att försöka få en bild av pedagogernas uppfattningar och vad de egentligen 
uttryckte. När vi hade läst, så talades vi vid på Skype vid ett antal tillfällen för 
att bolla och diskutera våra transkriberingar. Vi bestämde oss för ett fysiskt möte 
hemma hos en av oss för att verkligen diskutera igenom vårt datamaterial för 
att se hur allt hörde ihop. Detta arbete resulterade i att vi enades om tre teman 
som vi såg som starka och relativt tydliga. Det som gjorde dessa teman 
utmärkande, var bland annat att pedagogerna i intervjuerna på ett eller annat 
sätt behandlade innehållet i analysen på ett likvärdigt sätt, fast med olika ord. 
Det fanns även en del skillnader där vi kunde ställa analysen mellan 
transkriberingarna mot varandra på ett värdefullt vis. Däremot reserverade oss 
för att vi skulle behöva ändra och rikta dem under vägen. Vi använde oss av ett 
Google drive-dokument där vi klistrat in alla transkriberingar och kategoriserade 
och färgkodade alla transkriberingar utefter de teman som vi enats om. Vi 
hittade likheter, men även olikheter i intervjusvaren och det blev väldigt 
spännande att ställa utsagor mot varandra. Vi hade nu en grund. Nästa steg i 
processen blev att börja skriva på vår resultatdel utifrån de teman vi kommit 
fram till, samt att ge exempel på pedagogernas svar från intervjuerna för att 
stödja våra teman och tankar.  
 
Vi har inspirerats av en fenomenologisk utgångspunkt i analysen av vårt 
material eftersom vårt syfte har varit att beskriva pedagogernas uppfattningar 
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kring vårt valda fenomen. Vi har alltså inte försökt beskriva hur något är, utan 
det är uppfattningarna vi är intresserade av. Detta skriver Larsson (1986) är 
något som utmärker en fenomenologisk utgångspunkt i en metod. Vi har 
analyserat datamaterialet utifrån pedagogernas uppfattningar av vårt fenomen 
och varit intresserade av vad detta innebär för dem. Larsson beskriver att 
analyserandet av data ur en fenomenologisk utgångspunkt kan ses som så att 
man behöver gå tillbaka till att läsa arbetet och reflektera kring det upprepade 
gånger för att mönster eller teman ska kunna framträda ur datainsamlingen. Det 
krävs också att forskarna letar efter likheter och skillnader i datamaterialet för 
att resultatet ska fördjupas ännu mer, vilket vi gjorde under vårt analysarbete. 
Larsson skriver att forskarna ska försöka komma under ytan på de svar som de 
fått från intervjuerna. Det gäller att leva sig in i resonemangen för att sedan 
kunna distansera sig från dem, vilket har hjälpt oss att försöka nå det djup vi 
letat efter i vår analys som sedan utmynnade i vårt resultat.   
 

Forskningsetiska överväganden 
Information om att vi utgick ifrån de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002), framfördes till både pedagoger och förskolechefer via 
e-post. Detta innefattar bland annat informationskravet där vi informerade 
pedagoger och chefer om vad uppsatsen skulle handla om. I e-posten till 
pedagogerna skrev vi även att vi utgick ifrån konfidentialitetskravet som 
innebär att vi inte nämner några namn på varken förskolechefer, pedagoger eller 
förskolor i uppsatsen och om vi gjorde det, så skulle de få fingerade namn. Vi 
informerade också om att pedagogerna har rätt att avbryta studien när som helst 
om de skulle vilja. Eftersom vi valde att intervjua pedagoger så behövde vi 
enbart deras eget godkännande kring att delta innan intervjuns start. Detta ingår 
i samtyckeskravet som är en del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Vi nämnde även muntligt att de har rätt att när som avsluta intervjun 
eller deltagandet i uppsatsen, samt att det kommer vara en offentlig handling 
när uppsatsen är färdigskriven och granskad. Eftersom resultat och data från 
vår uppsats kan komma att användas i ett större forskningsprojekt där vår 
handledare samt lärare är ansvarig, Sofia Eriksson- Bergström, så var vi 
noggranna med att skriva ut detta i e-posten med information till både 
förskolechefer och pedagoger. Där fanns kontaktuppgifter till Sofia och David 
Gisselman som är projektansvarig på Technichus i Härnösand. Förskolechefer 
och pedagoger kunde då vända sig till dem om de ville ha mer information om 
deras projekt, MellanRum, kreativitet och förståelse. Vi valde även att informera 
om det eventuella samarbetet under starten av våra intervjuer så pedagogerna 
skulle vara uppdaterade innan vi började. Både vår uppsats och MellanRum, 
kreativitet och förståelse, utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
där även nyttjandekravet ingår. Detta krav innefattar just att uppsatsen inte får 
komma att användas i kommersiellt bruk eller i icke vetenskapliga syften. När 
vi informerat förskolechefer och pedagoger så noggrant vi kunnat kring vårt 
samarbete med MellanRum, kreativitet och förståelse- projektet så var de positivt 
inställda och tyckte det lät intressant att vara en del av ett större projekt.    
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En utmaning som möjligen kunde dyka upp var att vi möter pedagoger som inte 
är särskilt vana att varken reflektera eller organisera förskolans fysiska 
innemiljö. Vi tror att det skulle kunna väcka en osäkerhet hos vissa pedagoger 
och på så sätt blir frågorna samt bilderna svåra och eventuellt jobbiga att svara 
på. Pedagogerna kunde möjligtvis tolka det som att vi var ute efter “bra” och 
“rätta” svar av dem, eller att de var tvungna att stå till svars för något när det 
var deras egna miljöer som vi utgick ifrån. Genom att intervjua pedagogerna 
tillsammans två och två så ansåg vi att de kunde få stöd i varandra, snarare än 
att de skulle bidra till en osäkerhet. Vi valde att vara en intervjuare vid varje 
intervju av praktiska skäl samt för att försöka få pedagogerna att känna sig 
trygga. Detta för att det inte skulle upplevas jobbigt med två personer som 
lyssnade och iakttog dem. Det tänkte vi skulle leda till att de lättare berättade 
för oss om sina tankar kring miljön och materialet. 

 

Metoddiskussion 
Eftersom vårt syfte var att beskriva pedagogernas uppfattningar kring miljö och 
material, så passade intervjuer bra. Att valet föll på fokusgruppsintervjuer 
istället för intervjuer en och en, var av praktiska tidsbesparande skäl. Vi fick in 
mer data på kortare tid vilket senare gjorde att vi hade god tid till 
transkriberingar och analysarbete. En svårighet som uppstod under samlandet 
av empirin var att en del av pedagogerna upplevde det svårt att fotografera 
bilder på olika miljöer, när några av dem jobbade på samma avdelning där det 
inte fanns så många olika rum och miljöer att tillgå. Samt att de var av samma 
åsikt om vilka miljöer som fungerade och inte fungerade, men pedagogerna tog 
bilder gemensamt och diskuterade kring det. Det här var inte något som vi hade 
reflekterat över innan vi skickade ut vår e-post med information, utan vi blev 
varse om det under tiden intervjuerna genomfördes. På två av de tänkta 
förskolorna hade personalen svårt att avvara tid för oss på grund av olika 
anledningar, men vi ansåg ändå att vi hade tillräckligt med data. Tidsmässigt 
kändes det också mer lämpligt att fokusera på det vi hade fått ihop än att söka 
nya informanter. Stukát (2011) skriver att reliabilitet i arbeten skulle kunna 
tolkas vara starkt förankrat med naturvetenskapliga fenomen. Däremot belyser 
författaren att reliabiliteten är lika viktigt för en undersökning av kvalitativ 
bemärkelse, vilket vår studie är. Att reliabiliteten minskar i ett kvalitativt arbete 
skulle exempelvis kunna vara när, som i vårt fall, dagsformen på den som 
intervjuas inte är på topp, störningar under intervjun eller att informanten inte 
förstår intervjufrågorna. (Stukát, 2011). För att öka reliabiliteten i vårt arbete, 
använde vi oss därför av stödfrågor under intervjuerna. Detta gjorde vi av två 
anledningar, dels för vår skull om vi upplevde att informanterna tappade 
tråden, dels om vi upplevde att de inte riktigt förstod frågorna. Vi bad som sagt 
också om att få sitta ostört för att styrka det som Stukát skriver kring 
reliabiliteten.  
 
Eftersom det är just pedagogernas uppfattningar vi är ute efter, kan validiteten 
i vårt arbete bli svårt att avgöra eftersom vi inte vet hur ärliga de är gentemot 
oss (Stukát, 2011). Vi hade en intervjufråga som handlade om ifall barnen drog 
sig undan pedagogerna när de lekte. Här har vi ett tydligt exempel på en fråga 
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där validiteten kan brista utifrån pedagogernas sanningsenlighet. Många av 
pedagogerna upplevde att barnen nästan aldrig ville leka ostört vilket skulle 
kunna vara ett svar de gav oss för att de inte ville framstå som “dåliga 
pedagoger” i våra ögon. Vi var självklart ute efter så hög validitet som möjligt, 
därför gjorde vi vårt bästa i att formulera intervjufrågorna på ett sådant sätt att 
de både var öppna och skulle generera öppna svar, men att de ändå var 
formulerade på ett sådant sätt att pedagogerna inte skulle misstolka frågorna 
och uppfatta det som att vi var ute efter något annat. För att öka validiteten i 
arbetet hade vi även stöd av vår handledare som gick igenom frågorna med oss 
innan för att försöka säkerhetsställa så gott vi kunde att intervjufrågorna var 
relevanta för vårt syfte i undersökningen. Något som stärker vår studies 
generaliserbarhet är det vi nämnt tidigare gällande val att använda sig av både 
kommunala och privata förskolor där de uttalat arbetar Reggio Emilia-
inspirerat.  
 

Begreppsgenomgång 
I vårt resultat använder vi begrepp som ofärdigt och färdigt material, miljö, 
aktiviteter och pedagoger/ förskollärare. Nedan följer en mindre 
begreppsgenomgång där vi reder ut meningen med dessa begrepp i förhållande 
till vår studie. Det färdiga materialet syftar till leksaker som har ett tydligt 
användningsområde. Dessa leksaker är inte speciellt föränderliga. Det kan vara 
bilar, dockor eller mjukisdjur. Med ett ofärdigt material syftar vi till material 
som har brett användningsområde och är just föränderligt. Det kan exempelvis 
vara klossar eller naturmaterial. När vi skriver om begrepp som miljö och rum, 
och då syftar vi specifikt till förskolans inomhusmiljö. I inledningen samt i 
bakgrunden hänvisar vi till författare som skriver mycket kring barnens lek, 
men vi har vidare i uppsatsen valt att använda oss av ordet aktiviteter. Med det 
syftar vi till barnens lek, men även barnens lärande och allt det andra som 
barnen faktiskt gör på förskolan. Det behöver alltså nödvändigtvis inte enbart 
handla om barnens lekar. När vi skriver pedagoger så menar vi alla de som 
jobbar med den pedagogiska verksamheten i förskolan. Vi använder oss av 
förskollärare också, för att författare hänvisar till det och för att få en liten 
variation i texten. Men med bägge orden hänvisar vi alltså till all personal som 
jobbar pedagogiskt i verksamheten. 
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 Resultat  
Resultatet av vår analys presenteras genom tre olika teman som lyder: 
 
-Möten med miljö, material och varandra 
-Lärande - på olika sätt 
-Förhållningssätt till miljö och material - sett från flera håll.  
 
Dessa teman kommer ur den analys vi har gjort av vårt datamaterial. Här vill vi 
beskriva hur pedagogerna uppfattar förskolans innemiljö och material, i en 
verksamhet där pedagogernas uppdrag har förstärkts.  
 
Resultatet är upplagt med tre rubriker som motsvarar de teman vi kommit fram 
till. Vi går igenom varje tema för sig där vi presenterar de tolkningar vi gjort 
utifrån datamaterialet. I bilaga 3, förklarar vi lite kort kring varje bild, vad 
pedagogerna sagt om sina fungerande och icke fungerande miljöer. 
Avslutningsvis har vi skrivit en sammanställning av resultatet där vi beskriver 
kopplingen mellan de tre teman vi har kunnat utläsa. I våra tolkningar tar vi 
stöd genom att citera pedagogerna från intervjuerna. Alla pedagogers namn är 
fingerade.  

 
Möten med miljö, material och varandra 
Under analysarbetet med våra intervjuer kunde vi förstå att pedagogerna hade 
en tanke om att miljöerna och materialet skulle skapa mötesplatser för barnen 
på de olika förskolorna. Själva materialet som fanns att tillgå och hur miljön var 
utformad, spelade stor roll i skapandet av dessa mötesplatser. Det är i dessa 
kooperativa möten mellan barnen, som pedagogerna tycks tänka att det händer 
något speciellt med och mellan barnen. Det skulle kunna vara att det sker ett 
relationsskapande mellan barnen samt mellan barnen och miljön, vilket i sin tur 
ger möjligheter till lärande för barnen. Miljön skapar en plats för barnen att dela 
sina tankar med varandra och detta skulle kunna vara avgörande för att en miljö 
fungerar eller ej. Det blir en plats för samspel och argumentationer där de 
tillsammans i samtal delar erfarenheter och tankar. Ett exempel på detta är när 
två pedagoger svarar på frågan kring hur de generellt tänker kring utformning 
av miljöer och material.  
 

Nanna: Det sätter igång saker och möten. Saker som man kan mötas många vid. 
Väldigt lite traditionella miljöer. 
 
Lena: Det ska finnas plats för många möten att det inte bara är för ett barn bara utan 
många tillsammans. 

 
Här ger alltså pedagogen Nanna uttryck för att miljön ska “sätta igång” något 
hos barnen, att det är ett material att mötas kring och skapa tillsammans med. 
Det skulle kunna förstås som att pedagogerna på den här förskolan jobbar 
utifrån att miljöerna ska skapa platser för barnen mötas, att det är där barnen 
också kan tillägna sig nya erfarenheter och testa de tillsammans med andra barn. 
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Det kan vara när barnen får stöta och blöta tankar, hypoteser och ideér 
tillsammans med varandra och pedagoger som ett meningsskapande kan ske i 
miljöerna. Pedagogen Veronica vid en annan förskola talar också om möten och 
att det skulle kunna vara anledningen till att det fungerar så bra i den miljö som 
hon har valt att fotografera inför intervjun. 
 

Veronica: Jag tror att det är materialet och så tror jag att det är att det skapas 
mötesplatser där. Det är saker som de kan göra tillsammans, de kan stå på varsin 
sida av bordet och bygga ihop. Och då blir det både samspel och konflikter, [...] 
 

Här är den bild som pedagogen Veronica talar om i citatet ovan. (Vi vill 
förtydliga att den vita bänken inte står ända in mot väggen som det skulle kunna 
se ut som. Barnen kan alltså stå mittemot varandra runt den vita bänken.)  
 

 
 
I några av intervjuerna framgår det däremot inte lika tydligt att det är 
mötesplatserna som gör att miljöerna fungerar så bra. Ett exempel på detta är 
när pedagogen Roger talar om hemvrån som barnen leker väldigt mycket i på 
den förskolan som han jobbar på. I utsagan nedan skulle det kunna förstås att 
det är hemvrån som skapar möten mellan barnen, som gör att just den miljön 
fungerar så bra på förskolan.  
 

Roger: Det är lite litet just nu så vi skulle behöva ett lite större rum kanske för att få 
in fler barn.För att nu är det plats för fyra runt bordet och sen har vi en docksäng och 
lite kläder och sånt. Det är könsblandat, det är både killar och tjejer i olika åldrar som 
leker. Vi har från två och ett halvt till fyra åringar hos oss och alla är där. [...] Här 
fungerar leken jättebra. 
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Roger talar även mycket kring byggrummet som en väl fungerande miljö på 
hans förskola. Där finns det möjligheter för många barn att mötas, där kan även 
barn från två olika avdelningar ses och leka tillsammans. Under en annan 
intervju med två andra pedagoger talar de mycket om ett bord med pärlor som 
står i en ateljé, som en väl fungerande miljö. Pedagogen vid namn Charlotte 
säger såhär: 
 

Charlotte: Jag tror ju att det där pärlbordet har på något sätt lockat in dem dit 
(barnen), det är ju mycket färger och dom älskar ju som sagt att ösa och hälla och det 
finns i det materialet.  

 
Utifrån det Charlotte säger så skulle det kunna tolkas som att denna miljö är en 
väl fungerande mötesplats för barnen, dels för att pärlbordet (se bilaga 3) är 
placerat så att barnen kan mötas runt omkring det och dels för att dessa barn 
verkar tycka om att ösa och hälla olika saker, något som pedagogerna talar 
mycket kring under intervjun. Under de olika intervjuerna med Roger och 
Charlotte framgick det som sagt inte lika tydligt att det skulle kunna vara 
mötesplatserna och mötena mellan barnen som sågs som något intressant och 
lockande i miljön. Men vår tolkning är att platser där barn får möjlighet att mötas 
kring ett material, så fungerar det bra med samspel och lek. 
 
Genom att titta på de bilder pedagogerna tog med sig på miljöer som de ansåg 
fungerade och inte fungerade, så skulle det kunna tolkas som att de icke-
fungerande miljöerna saknade naturliga möjligheter till möten. Möjligheten till 
möten är en aspekt, men det skulle också kunna vara att miljöer och material 
inte blivit tillräckligt introducerat av pedagogerna eller där barnen inte alls har 
varit delaktiga i utformandet av miljön. Ett tydligt exempel på detta är en miljö 
från en förskola där målarhörnan inte ses som en fungerande miljö.  
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Pedagogerna talar en del kring varför de tror att denna miljö inte fungerar för 
barnen eftersom de anser att vanligtvis brukar barnen tycka om att måla. Utifrån 
hur pedagogerna talar om denna miljö, förstår vi det som att är själva 
möjligheten till möten som saknas i denna miljö, därav fungerar den mindre bra. 
Pedagogerna menar på att här står barnen bredvid varandra och det blir en 
individuell aktivitet, de diskuterar en del kring att de borde möblera på ett 
sådant sätt att barnen har lättare att mötas här, exempelvis att de ställer dit ett 
bord där de kan sitta mot varandra, istället för staffliet.  
 
Vi tolkar detta som att miljön har en stor roll i hur pedagoger organiserar 
verksamheten för ett lärande och meningsskapande hos barnen. Det som vi 
också tyckt oss se är att förhållningssätt och syn på lärande påverkar val av 
material och utformning av miljö. Det leder oss vidare till på nästa rubrik där vi 
fördjupar oss i olikheter, i synen på lärande och bruket av läroplanen.  
 

Lärande - på olika sätt  
I våra intervjuer så utkristalliserades lite olika sätt att se på barns lärande samt 
hur pedagogerna uppfattar att förskolan bör arbeta med detta. Det ena sättet var 
att se det lite bakvänt, men enligt pedagogerna mer logiskt. Lena och Nanna 
uttryckte att: 
 

Lena: Vi tänker att allt är lärande 
 
Nanna: Vi har en bredare syn på vad lärande är, läroplanen är ju väldigt ospecifik 
och kan tolkas på så många sätt. Jag tror vi har en väldigt stor tillit till vårt arbetssätt. 
 
Lena: Vi gör ju oftast tvärt om, vi gör någonting och sen kan vi se vad har vi haft för 
lärprocesser och vilken kunskap som har uppstått. 
 
Nanna: Oftast är det mycket mycket mer lärande än vad läroplanen säger.  

 
För att kunna se vad barnen lärt sig och vilka mål som uppnåtts utifrån 
läroplanen, förklarar alltså Lena och Nanna att deras arbetssätt med bland annat 
den pedagogiska dokumentationen hjälper dem att i efterhand se vad barnen 
tillgodogör sig. Ett tydligt förutbestämt syfte kopplat till läroplanen menar de 
inte fungerar eftersom att allt hänger ihop, det går inte att sära på de olika 
lärprocesserna utan de vävs in i varandra hela tiden. Vi förstår det som att 
pedagogerna menar att miljöerna påverkas av deras sätt att arbeta, att miljöerna 
som de skapar på förskolan inte har ett specifikt lärandemål såsom matematik 
eller skriv och läs, utan miljöerna har ett syfte att vara till för undersökande eller 
för att skapa möten mellan barn. Denna form av lärande menar de är gynnsam 
och samtidigt ger barnen en stor delaktighet. Detta ger pedagogerna Marika och 
Anna uttryck för nedan när de samtalar om hur lärandet hänger ihop och att 
barn lär många saker hela tiden. 
 

Marika: Som i läroplanen där står ju varje del för sig. Men vi väljer att se det som en 
helhet, för att man kan inte plocka ur det ena ur det andra. Så jag tycker inte man 
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kan, eller det är klart man kan, men det finns ingen anledning att plocka ur det ur 
varann. 
 
Anna: Vi pratar ofta om att man lär ritzomatiskt, att lärandet är inte som en rak väg 
utan man lär sig från olika, alla möjliga håll och kanter. Så det är som svårt att säga 
att lärandet är som en rak väg att nu ska vi göra det här målet för att det står i 
läroplanen. Utan vi tänker ju som en helhet. 

 
Vi förstår pedagogerna här som att deras förhållningssätt till lärande hänger 
starkt ihop med den synen de har på miljö och material i förskolan. Att miljöerna 
och materialet kan erbjuda många sorters lärande och att målet inte 
förutbestämt utan beroende av stunden, materialet och gruppen. Inget ämne går 
att isolera för sig självt utan alla delar hänger ihop i en helhet som Anna 
uttrycker. 
 
Vi har även kunnat läsa ut en skillnad kring hur läroplanens strävansmål kan 
påverka utformningen av miljöerna och materialet samt hur pedagogerna ser på 
sin egen roll i förhållandet mellan barn, material och miljö. Tvivlet över rollen 
som pedagog blir tydligt i utsagan nedan. 
 

Charlotte: Det är klart att man lär sig av ett material men man måste sätta ord på det 
som händer för att det ska bli tydligt för dom att dom faktiskt lär sig någonting. För 
jag tänker på det som det pratas mycket om nu, nämligen undervisning. Ska vi 
undervisa barnen? Eller kan man prata om undervisande miljöer eller lärmiljöer? 
Men jag tänker ändå att det blir ju en form av undervisning när jag är där och är 
delaktig och sätter ord på det jag ser att dom upptäcker. 

 
Charlotte har alltså en uppfattning om att hon själv måste vara den som 
undervisar, samtidigt som hon i nästa andetag är inne på att miljöer kan vara 
lärande i sig. Det tolkar vi som en osäkerhet inför hur läroplanen och lärandet 
hos förskolebarn ska tolkas och genomföras. Kanske särskilt om pedagoger har 
en annan äldre förskoletradition som bakgrund. Tvetydigheten är ett faktum 
som vi tolkar det, både utifrån läroplanen och utifrån vad en del pedagoger 
uttrycker. Först så innehåller det utökade uppdraget som förskollärare många 
strävansmål riktat mot lärande, men samtidigt så ska du som pedagog inte 
undervisa för det tillhör skolan och det förgångna. Den skillnad vi har sett i 
nästa tema, skulle kunna handla om huruvida pedagogerna måste arbeta med 
lärande utifrån det som huvudmännen kräver (såsom förskolechefer och 
skolchefer). En tolkning vi gör är då att skillnaden mellan miljö, material och 
lärande skulle kunna bero på strukturella faktorer där pedagogerna känner en 
viss maktlöshet. I analysarbetet har vi kunnat tolka att en del pedagoger verkar 
vilja ta sig an läroplanen från en annan synvinkel än vad de faktiskt gör eller 
måste, men att denna synvinkel inte stämmer överens med hur huvudmännen 
kräver att de ska arbeta.  
 
Pedagogerna Marika och Anna talar lite längre upp i stycket om att allt lärande 
hör ihop som en enda stor helhet. De nämner att i läroplanen så står alla 
strävansmål var för sig, men de själva väljer att jobba utifrån en helhetsbild av 
lärandet. Som kontrast fick vi under en av intervjuerna ta del av ett arbetssätt 
med portabla miljöer, som lyfts fram när det passar och som vi förstod det, när 
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pedagogerna anser att det är läge. Vi tolkar dessa miljöer som att de har ett starkt 
och konkret lärandesyfte och att barnen förväntas göra det som pedagogernas 
planerat. Vidare så tolkar vi miljöernas portabla funktion som något som 
förstärker lärandeintentionen med materialet och barnens egna handlingar 
kommer i andra hand.  
 

 
 
Här har vi alltså ett exempel på det som nämns ovan som en portabel en miljö 
där materialets huvudfokus kan tolkas som naturkunskap samt 
begreppsträning. Denna bänk med material kan flyttas runt på avdelningen, 
men kan även ställas undan vid behov. Här tolkar vi att det görs en konkret 
separation av olika slags lärande, speciellt när det även går att läsa ut begrepp 
som “större” och “mindre” på bilden. Då förstår vi det som att här är syftet 
färdigt och annat lärande kommer i andra hand. Pedagogen som tog denna bild 
var endast angelägen kring att visa denna portabla miljö för att understryka hur 
de jobbar med det tydliga lärande som finns i läroplanen. Han la ingen vikt på 
huruvida detta var en fungerande eller icke fungerande miljö. På denna förskola 
ville inte pedagogerna utforma hela rum eller miljöer som enbart har ett 
lärandesyfte, och då såg de dessa portabla miljöer som ett alternativ.  
 
Skillnaden mellan förskolan där Anna och Marika jobbar, och från den förskola 
som använder sig av de portabla miljöerna blir väldigt tydlig och konkret i hur 
de förhåller sig till lärande, samt hur de väljer att tolka lärandet utifrån 
läroplanen. Det skulle kunna förstås som att barnen inte får möjlighet att 
undersöka naturmaterialen i de portabla miljöerna när de själva lockas av det, 
eftersom miljöerna ställs undan då och då. Å andra sidan kan det tolkas som att 
pedagogerna på den förskolan utgår från ett tydligt syfte, när de gör sin tolkning 
av läroplanen och hur de olika didaktiska ämnena ska få finnas med och 
framträda i miljöerna. Att dessa miljöer är portabla kan tolkas som att det ibland 
behövs mer utrymme till exempelvis vila eller större gruppaktiviteter, snarare 
än att permanent placera in en lärandemiljö i lokalerna. Vidare har vi ett 
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exempel på en bygg och konstruktionsmiljö från en annan förskola där 
pedagogerna ser lärandet som något som inte separeras från varandra.  
 

 
 
I denna miljö uttalar pedagogerna att flera sorters lärande möjliggörs hela tiden, 
som vi även nämner tidigare under denna rubrik. Här kan det som sagt tolkas 
att pedagogerna ser olika lärande, utifrån de pedagogiska dokumentationerna. 
Pedagogerna själva känner sig så pass trygga i arbetssätt och materialval och att 
barnen lär många saker och på olika sätt samtidigt. Så pass trygga att de inte 
nödvändigtvis behöver forma en miljö som endast är kopplat till exempelvis 
naturkunskap. Det här sättet att se på lärande, kopplat till miljö och material är 
även något som vi tolkar är starkt förankrat med pedagogernas förhållningssätt, 
vilket leder oss in i nästa tema vi har kunnat se under vårt analysarbete.   
 

Förhållningssätt till miljö och material - sett från flera håll 
Ett tydligt tema i våra intervjuer var pedagogernas förhållningssätt till miljön 
och materialet, både generellt och på förskolan där de jobbar. Vi såg skillnader 
på hur de värderade miljön och vilken betydelse den kan ha. Det handlade 
mycket om att materialet skulle vara ofärdigt, det talade flera pedagoger om 
men på lite olika sätt. Vi förstår att det finns lite olika definitioner kring vad 
ofärdigt material är. Pedagogerna Vera och Charlotte lyfter att de har ett 
förhållningssätt som är öppet inför materialet. Citaten nedan är exempel på det 
detta. 
 

Vera: Att det är mer utforskande, ofärdigt, som man kan använda på flera sätt. Det 
finns inte ett tydligt, “den här leksaken kan du använda så här”, utan att man mer 
kan använda det på olika sätt eller tillsammans med andra saker. 
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Charlotte: Vi har ju färdiga leksaker också, men där försöker man väl ändå tänka till 
att man kanske lägger bilar tillsammans med klossar eller rör, så att man kanske kan 
göra något annat med dom än att bara köra på en väg på golvet till exempel. 
 
Vera: Att vi bygger garage, så vi bygger filialer till garaget ibland. För jag tänker på 
det här med dockor, det är också ett färdigt material, men att jag tycker att det beror 
på hur man som pedagog förhåller sig till materialet. För att om man leker med en 
docka med ett barn, då kanske det är det här omhändertagande man leker, man 
matar, den fryser, den är hungrig.. Att man får in det tänket kring det där färdiga 
materialet. 
 

Det kan förstås som att det färdiga materialet har sin begränsning trots 
förhållningssättet. Ett materials ofärdighet är en definitionsfråga har vi fått 
erfara och likaså ett förhållningssätt. I utsagan ovan så tolkar vi in en osäkerhet 
och tvetydighet i förhållningssättet då de ena sidan vill ha ett utforskande och 
ofärdigt material, men å andra sidan så håller de starkt kvar vid dockor och bilar. 
De väljer att kombinera dem med annat material eller ge materialet ytterligare 
fysiologiska behov. Detta för att bredda användningsområdet i det färdiga 
materialet och med en förhoppning att bredda handlingsutrymmet för barnen. 
Vi upplever alltså att pedagogernas intention med dockans breddade funktion, 
redan finns inbäddat i den omhändertagande leken. Vi tolkar den leken som 
relativt färdig i sitt utförande.  
 
Ett annat sätt att tolka det ofärdiga materialet har vi fått ta del av i en annan 
intervju där bland annat föränderligt kom in som ett starkt ord för att beskriva 
materialvalen på förskolan. Lena och Nanna uttrycker:  
 

Lena: Föränderligt, det förändras ju också när barngruppen utvecklas eller vad man 
ska säga och vad de är intresserade av just då. Så det förändras ju hela tiden. 
 
Nanna: Och miljöerna är ju oftast gjorda så det så det ska stärka nyfikenheten att det 
ska hända någonting. Lockande och inspirerande. Det inte är färdigt. De kan 
förändra det och skapa det och att själva processen i att göra det är nästan roligare 
än när det är färdigt. Utan det är själva, när man håller på. 

 
Här kan vi utläsa ett annat sätt att se på ofärdigt material då de syftar till material 
som går att undersöka och använda på flera sätt. Exempel på material i deras 
miljöer är stenar, pinnar, olika bygg och konstruktionsmaterial, lera, vatten. 
Pedagogerna talar om det ofärdiga materialet på ett sätt som skulle kunna 
uppmuntra barnen till att vara kreativa på flera sätt. Materialet skulle kunna ses 
som föränderligt på så sätt att det ska kunna användas och omformas till många 
olika saker, där det kan få olika syften för barnen. Syftet med materialet är att 
det ska gå att skapa med, vara spännande att undersöka och väcka en 
nyfikenhet, ett material som barnen kan utforska, leka och mötas kring.  
 
På en förskola så fick vi ta del av några andra pedagogers tankar kring färdigt 
och ofärdigt material och vi upplever här ett trevande mellan det färdiga 
materialets varande och icke varande. Ellen och Veronica uttrycker sig såhär: 
 

Ellen: Att det ska vara utmanande för barnen, och inte för mycket färdigtänkt 
material, men det lustiga är att i den miljön som jag tycker fungerar bäst där är det 
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ganska mycket färdigt material. Mamma pappa barn lekar och affär. Nu har vi tagit 
dit massa grejer som de kan sälja. Men de använder det inte på det sättet som vi 
kanske tror att det ska användas till, utan de gör ju sin egen tolkning av sakerna. 
 
Veronica: Vi har ju upplevt samma på småbarnsavdelningen, att dom vill leka 
mamma pappa barn, ja olika rollekar, handla och så. Vi har PET-flaskor som vi har 
fyllt med olika pärlor och annat material. Då har de åkt och handlat med dem, och 
då tyckte vi när vi satt och reflekterade att vi skulle ta hit material så att de kan åka 
och handla “på riktigt”. Men det materialet använder de aldrig, så det tog vi bort, det 
gav liksom ingenting. De fortsatte bara med flaskorna, för det blir ju inte 
förutbestämt vad det är. Nästa dag tittar de på flaskan precis som den är, för att se 
vad som är i och se hur det rör sig. På det sättet är det så bra med ofärdigt material, 
att det kan vara olika i olika lekar. 

 
Här har pedagogerna alltså en uppfattning om att delar av materialet är färdigt 
och att barnen till viss del “behöver” det i sin rollek. När sedan pedagogerna 
tolkar och reflekterar över vad barnen gör och sätter till saker som är färdigt och 
har en tänkt funktion så upplever de att sakerna inte används. Detta kan tolkas 
som att barnens delaktighet, i tillförandet av material till leken, blir åsidosatt och 
därmed blir materialen inte intressanta. Samt att de material som inte är färdiga 
i sin natur blir genast spännande på flera sätt och barnen gör sina egna 
tolkningar. I den här utsagan kan det förstås som att pedagogerna kliver ett steg 
närmare till att använda sig mer av det ofärdiga materialet, men faller tillbaka 
då och då genom att lägga till färdigt material. Däremot kan man förstå det som 
att pedagogerna borde bli stärkta i detta med att använda mer ofärdigt material 
eftersom de får det svart på vitt att barnen i högre grad vill leka med det ofärdiga 
materialet. En tolkning vi gör är att pedagogerna själva har svårt att se olika 
användningsområden i det ofärdiga materialet och behöver själva komma i 
kontakt med det mer. Den osäkerheten kan kanske också bottna i att de ser 
barnen nöjda med materialet de är vana vid och vill av den anledningen inte 
plocka bort detta material för att ersätta med ofärdigt material, som skulle 
utmana både dem och barnen till möjligtvis nya erfarenheter. Speciellt eftersom 
Läroplanens (Skolverket, 2106) intentioner är att förskolan ska utgå ifrån 
barnens intressen. Det kan då bli en fråga om förskolan verkligen känner att de 
följer Läroplanens intentioner om de plockar bort de material som barnen tycker 
om, exempelvis de material som stimulerar familjeleken som en del av 
förskolorna beskriver som en väl fungerande miljö.  
 
Att pedagogerna även ser sin roll som viktig i själva användandet och varandet 
i miljöerna har framträtt i intervjusvaren. Även här kan vi tolka att det finns 
skillnader i sättet att se på pedagogrollen, mellan de olika förskolorna. Vissa 
talar om vikten av att introducera en ny miljö för barnen samt att vara 
tillgänglig, för att ibland kunna krydda på barnens tankar, idéer och 
funderingar. Samtidigt gör vi tolkningen att pedagogerna har en stark tilltro till 
barnens egna handlingar i miljöerna. Det vi även kunnat läsa ut är att några 
pedagoger tycks ha en syn om att det är först i pedagogernas närvaro som det 
kan ske något i barnens samspel med miljön och materialet. På så sätt skulle det 
kunna tolkas som att barnens handlingsutrymme blir mer begränsat när synen 
på att en pedagog behöver vara närvarande, i stort sätt hela tiden, för att miljön 
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och materialet ska få en betydelse för barnet i hens vardag. Utsagan nedan är ett 
exempel på detta där vi kan tolka att pedagognärvaron är viktig men viktigast 
är kanske vilken roll pedagogen tar för att det skulle kunna uppstå ett samspel 
med barnen, miljön och materialet.  
 

Vera: [...] och det ska vara ofärdigt material och man ska skapa och sånt där men det 
finns ju inte alltid tillfällen att vi kan vara med barnen ATT skapa av det där 
materialet, och då tycker inte jag att den får den där funktionen som den egentligen 
kanske ska ha [...] 

 
Att vara närvarande som pedagog är viktigt förstår vi, men vi tolkar det som att 
olikheten i närvaron handlar om vilken roll pedagogen väljer att ta. Som den 
undervisande och förklarande eller som den nyfikna och lyssnade. Ett exempel 
på ett annat sätt att se på sin roll som pedagog fick vi också ta del av, vilket 
nedanstående citat visar på. 
 

Marika: Jag tror att man går in aktivt om det behövs, annars så är man nog lite passiv 
men man är fortfarande med och lyssnar. Aktivt passiv, man hör kanske hur de säger 
någonting och då kommer man med något glatt hurrarop eller ja så att man bekräftar 
det dem gör och man uppmärksammar det dem gör. För att visa att man är 
närvarande. 
 
Anna: Om man kommer med någon fråga typ vad händer om ni gör så här? så då 
märker man att det händer någonting hos barnen. 
 
Marika: Man kryddar till det lite grann, man är dit med lite mer bensin. 
Anna: Så våran roll är jätteviktig. Du kan ju ha världens bästa miljö men att det inte 
fungerar ändå, för att det inte finns några pedagoger där som är aktiva och nyfikna 
och är där och kryddar till det lite. 

 
Vi har även kunnat se att pedagogernas förhållningssätt till miljö, material och 
barn skulle kunna vara förankrat med något som skulle kunna förstås som 
pedagogernas barnsyn. Beroende på hur miljön och materialet används samt 
hur tillåtande det är för barnen att vistas i miljön så tolkar vi det som att det är 
en del av hur pedagogerna faktiskt ser på barnen. Pedagogernas barnsyn skulle 
även kunna kopplas till vad barnen erbjuds under dagen på förskolan samt på 
vilket sätt pedagogerna ser både sin egen och barnens roll i utvecklingen av 
miljön och materialet. Som nämnt i tidigare stycke kan vi förstå att det finns en 
skillnad i pedagogernas syn på hur en närvarande pedagog bör vara och agera. 
Vi förstår det som att just denna skillnad skulle kunna vara starkt förankrad 
med pedagogernas barnsyn. Ett exempel från utsagan ovan är när pedagogen 
Marika talar om att vara aktivt passiv i samspelet mellan barnen och miljön, där 
hon både brukar bekräfta barnen samtidigt som hon ger dem positiva 
kommentarer och uppmärksamhet för att visa sin närvaro. Det skulle kunna 
förstås som att Marika har en god tilltro till barnen och ser dem som skapare av 
sitt egna lärande, snarare än att det enbart är hennes närvaro som skapar 
lärtillfällen för barnen. En motsats till detta skulle kunna vara när pedagogen 
Vera berättar att hon inte tycker att det ofärdiga materialet fyller sin funktion 
när hon som pedagog inte kan vara närvarande i skapandet med detta material 
tillsammans med barnen. Här skulle det kunna tolkas som att Vera både ser sin 
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egen roll som viktig för att barnen ska kunna tillämpa sig nya kunskaper i 
lärandet, men även att den tilltro som Marika har till att barnen lär med 
varandra och i samspelet med miljön, inte riktigt finns eller visar sig för Vera. 
Denna skillnad i hur pedagogerna väljer att se på sin roll i samspelet med miljön 
och barnen, tolkar vi alltså har en stark koppling till pedagogernas barnsyn.   
 

Sammanställning av resultaten 
Avslutningsvis vill vi förmedla att vi inte vill separera dessa teman ifrån 
varandra. Under analysarbetet har vi kunnat se att de tre teman och rubriker 
som vi behandlat hör ihop som en helhet snarare än att varje tema står separat 
för sig självt. Eftersom miljön och materialet är vårt stora fokusområde så kan vi 
beskriva det som vår utgångspunkt. Men vi har valt att titta på miljön och 
materialet genom pedagogerna och ur ett perspektiv då vi ser att pedagoger har 
ett annat och utökat uppdrag som är kopplat till läroplanen. Pedagogernas 
förhållningssätt till miljön, materialet och barnen har varit det som utmärkt sig 
mest i intervju och i resultatet. Samtliga pedagoger är inne på att förskolan ska 
vara ett komplement till hemmet när det kommer till hur miljöer ser ut och vilket 
meterial som erbjuds, men i olika utsträckning så har detta blivit synligt.  
 
Beroende på vilket förhållningssätt, vi har läst ut från intervjuerna med 
pedagogerna, så har även barnsynen blivit central. Vi har förstått att beroende 
på förhållningssätt till miljö, material och barn så har det även speglat något som 
vi tolkar är pedagogernas barnsyn. Temat “möten” hänger även här ihop med 
miljön och förhållningssättet pedagogerna har. Dessa möten har stått mer eller 
mindre i centrum i skapandet av förskolans inomhusmiljöer samt i valet av 
material. Det är i dessa möten mellan barnen, miljön, materialet samt 
pedagogerna som ett lärande och meningsskapande för barnen möjligtvis 
uppstår. Pedagogens roll i dessa möten har beskrivits lite olika, att vara aktivt 
passiv eller att inta en mer undervisande roll. Beroende på förhållningssätt, så 
skiftar utformningen och pedagogernas syn på vad som bör finnas samt inte 
finnas på en förskola i miljö och materialväg. Här talas det mycket kring ett 
ofärdigt material samtidigt som en del förskolor fortfarande använder sig av 
typiskt färdigt material. Beroende på förskola erbjuds därför barnen olika 
miljöer och material. Deras handlingar blir påverkade och ser olika ut beroende 
på pedagogernas förhållningssätt och syn på förskolans miljö och material. 
Detta har vi också kopplat till pedagogernas syn på läroplanen och vad den kan 
bidra med till verksamheten och studien antyder att läroplanen har en stor 
tolkningsfrihet och inte alls är särskilt tydlig. 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att beskriva pedagogers uppfattningar kring 
förskolans innemiljö och material, i en verksamhet där pedagogers uppdrag har 
förstärkts. Resultatet av studien skulle kunna bidra till ökad förståelse för hur 
pedagoger ser på sin roll i samspelet mellan miljö, material och barn. Men även 
kring hur pedagogerna uppfattar miljön och materialets betydelse för vilka 
handlingserbjudanden barnen får i den miljö och med det material som finns att 
tillgå på förskolan. Nedan har vi valt ut det mest centrala från vårt resultat 
kopplat till den tidigare forskningen som vi behandlat i bakgrunden. 
Resultatdiskussionen avslutar vi med några reflektioner gällande vår studie 
samt några tankar om vidare forskning i ämnet.  
 

Fokus på lärande 
Förskollärare och övrig personal I förskolan idag har ett utökat pedagogiskt 
uppdrag där strävansmål kring lärande finns uppsatta i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016). Fokuseringen på lärande för förskolebarn är stor idag och det 
det beskrivs i läroplanen att pedagoger i förskolan ska lägga grunden och skapa 
lust för det livslånga lärandet. Det har vi inledningen problematiserat och frågat 
oss hur det påverkar de fysiska miljöerna på förskolan. Sedan har vi funderat 
kring hur barnen får ta plats i en förskolemiljö med fokus på lärande. Det vi i 
vårt resultat kunde utläsa var att det fanns olika sätt att se på läroplan och de 
strävansmål som finns. Synen på lärande och hur och när barn lär tyckte vi oss 
också se en skillnad i, och med miljön och materialets fokus så framträdde ett 
synsätt som går att koppla till det Åberg och Lenz Taguchi (2005) behandlar 
kring förhållningssätt som pedagog, nämligen att vara nyfiken och att 
undersöka tillsammans med barnen kan ge barnen en större möjlighet att 
uttrycka sina egna tankar än om pedagogen väljer att lotsa barnen i en viss 
riktning samt mot ett rätt svar eller färdig produkt.  
 
Förhållningssättet och rollen som pedagog har varit framträdande i vårt 
analysarbete och vi har försökt förstå vad olikheterna beror på och vad det kan 
finnas för faktorer som gör att pedagoger gör på ett visst sätt. En faktor som vi 
tycker oss se är hur läroplanen får styra i verksamheten och hur pass stor del 
den har i utformningen av miljöerna på förskolan. Läroplansmålen blir 
utplockade och satta var för sig vilket också har visat sig i en del miljöer vi sett 
och fått beskrivna för oss. Det har funnits intentioner att föra in till exempel 
matematik och naturkunskap i en konkret miljö. Pedagogerna har uttryckt att 
de känt sig osäkra på hur de ska bemöta läroplanens strävansmål och samtidigt 
göra det utifrån barnens intressen. Detta har vi funnit i Jonssons (2013) forskning 
som inriktar sig på de yngre barnen i förskolan och hur läroplanen kan tolkas 
för att ge de yngre en möjlighet till lärande inom ämnen som lyfts i läroplanen. 
Jonsson lyfter något som hon kallar nuets didaktik som hon menar handlar om 
hur pedagogerna lät barnens intentioner här och nu, gå före läroplanen och att 
istället leta efter kunskapen i det barnen gör. Hon lyfter att barnen blir sedda 
oavsett vilket tillvägagångssätt pedagogen intar, men de blir sedda i olika 
avseenden och hon menar att då sker kommunikationen mellan pedagog och 
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barn på olika sätt. Det tolkar vi som att barnen på ena sättet blir undervisade 
och talade till eller på andra sättet där barnen själva blir drivande i 
lärandeprocessen samt blir talade med. Vi upplever att läroplanen är 
begränsande på många sätt samtidigt som den är ett stöd för att få ett djup i 
förskolans verksamhet. Jonsson är också inne på detta i sin forskning. 
Läroplanen kan begränsa pedagoger i deras arbete med att utveckla de fysiska 
miljöerna som ska stimulera ett lärande enligt läroplanen. Nordtømme (2012) 
behandlar den ökade skolifieringen av förskolan. Hon menar att när en ökad 
medvetenhet finns hos pedagogerna kring miljön och att den ska bidra till ökat 
lärande, så finns det en risk att barnens egna handlingar hamnar i skymundan. 
Det menar vi, i kombination med Jonssons nuets didaktik säger att fokuseringen 
inte får blir för stor på vad, hur och när barn “ska” lära, för då missar pedagoger 
kanske det som egentligen är barnens eget meningsskapande och lärande. 
 
Vi har också mött en annan typ av verksamhet under vårt arbete med studien 
som visar en annan typ av verksamhet där läroplanen inte har en lika central 
plats, vilket vi tror har en viss inverkan. De privata förskolorna har en annan 
utgångspunkt i sin pedagogiska verksamhet som ett tillägg till Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016). I det här fallet är förskolorna inspirerade av Reggio 
Emilia och då har den filosofin varit utgångspunkt i skapandet av miljöer och 
det som styrt pedagogernas förhållningssätt till lärande. De har framhållit att 
barn lär i alla situationer och att allt hänger ihop mer eller mindre, ett holistiskt 
förhållningssätt till lärande. Skillnaden i vilken huvudman förskolan har kan 
kanske påverka hur pedagogerna har möjlighet att arbeta med till exempel 
miljöer och material. Stöd från huvudmän och chefer kan kanske påverka hur 
pedagoger uppmuntras att arbeta samt vilken tid och pengapott som läggs på 
att vidareutbilda pedagoger. Som vi tog upp redan i inledningen så finns ett 
stödmaterial för att tillgå på Skolverkets webbplats, Allmänna råd med 
kommentarer för förskolan (2013) där det lite mer ingående förklaras kring hur 
det går att se på barns lärande i förskolan och även kopplat till miljö och 
material. Det skulle kunna hjälpa pedagoger i den osäkerhet som vi tycker oss 
ha sett i planerandet av miljöer i förskolan. Vi upplever att denna osäkerhet 
bottnar i en okunskap kring vilken roll miljön och materialet har, och kan ha i 
förskolan. Vi tänker att pedagogernas utbildning, fortbildning samt erfarenheter 
är relevant för hur förhållningssättet till miljö, material och barn ser ut. 
 

Ofärdigt material som kunskapsbärare? 
Något som var väldigt framträdande i vårt resultat var hur pedagogerna både 
talade kring och använde det ofärdiga materialet på förskolan. Alla pedagoger 
var princip eniga i att det var bra att ha ett ofärdigt material för att barnen skulle 
kunna använda materialet till flera olika saker samt för att stimulera fantasin. 
Flera av pedagogerna la vikt vid att förskolan ska vara ett komplement till 
hemmet och därför skulle förskolan erbjuda andra miljöer och annat material än 
vad som barn vanligen leker med hemma. Några av pedagogerna berättade att 
de till största del använde sig endast av ofärdigt material och kreativa miljöer 
på deras förskolor, medan en del förskolor hade kvar ett så kallat traditionellt 
färdigt material, eller färdigt material i kombination med det ofärdiga 
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materialet. De förskolor som hade kvar det färdiga materialet dividerade kring 
hur det skulle fungera i verksamheten om de tog bort allt detta material. En del 
verkade uttrycka att barnen tyckte om att leka med dessa saker så pass mycket 
att det var omöjligt att plocka bort det, medan en del av pedagogerna tyckte att 
det färdiga materialet också kunde fylla en funktion i ett lärande. Exempelvis 
kunde en docka vara till hjälp om pedagogen ville driva en aktivitet där barnen 
fick chans att utveckla sin empatiförmåga. Detta skulle kunna förstås utifrån vad 
Eriksson- Bergström (2013) beskriver ur sin analys, att beroende på hur 
pedagogerna planerat för förskolans olika miljöer och material, så blir barnens 
handlingar därefter. Eriksson- Bergström såg i sin studie att barnens 
handlingsutrymme ökade i miljöer och med material som var just ofärdigt. Om 
dockan används i ett lärandesyfte för att utveckla barnens empatiförmåga och 
sedan finns tillgänglig för barnen att leka med, så finns det ändå en indikation 
på vad barnen förväntas leka med dockan. Dockan symboliserar ett 
omhändertagande, där någon slags familjelek blir central. Även om 
pedagogerna ser dessa material som användbara, så blir det ändå en 
begränsning. Detta kan tolkas utifrån Eriksson-Bergström, att det blir en 
begränsning i både barnens handlingar, alltså vad barnen förväntas leka med 
dockan, men även i utvecklandet av barnens kreativitet och fantasiförmåga. 
Vygotskij (1995) beskriver just fantasin som något som uppkommer från barns 
tidigare erfarenheter. Om då barnen endast får möta material som exempelvis 
dockor och bilar, som de i många fall även möter hemma, går det att förstås som 
att förskolan inte blir ett komplement till hemmet, samt att det inte ges samma 
möjligheter för barnen att utveckla sin fantasi. Utifrån detta skulle det gå att 
tolka att pedagogerna som använder sig av ett färdigt material, men ändå 
betonar vikten av att vara ett komplement till hemmet, inte riktigt har reflekterat 
över dessa konsekvenser som både Vygotskij (1995) samt Eriksson-Bergström 
(2013) påvisar. Det skulle även kunna förstås som att pedagogerna inte är 
medvetna om att det kan vara på det här viset. Detta styrks även av det 
Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver. De betonar att barn idag leker med mer 
stereotypa leksaker och att det faktiskt kan hämma barnens förmåga till fantasi 
och kreativitet. Om barn får välja, leker de hellre i rum där miljön och materialet 
är föränderliga, där utvecklar barnen sin fantasi, vilket i sin tur leder till 
utvecklandet av sociala kunskaper menar Davidsson (2008).  
 
Nordtømme (2016) menar att på förskolan finns ofta det hon kallar för 
huvudrummet, där den huvudsakliga pedagogiska intentionen finns. Hon menar 
på att barnens egna lekvärdar kan begränsas av en allt för styrd och normativ 
ram. Vi tolkar det som att det då är relevant att titta på vilket material som det 
är menat att barnen ska lära och samspela kring i förskolans miljöer. Kopplat till 
vår studie så har pedagogerna valt att ha väldigt olika material som det 
pedagogiska huvudfokuset. Vi har valt att göra en koppling till de miljöer som 
pedagogerna i våra intervjuer valt att lyfta som en fungerande miljö (se bilaga. 
3).  
Nedan följer två exempel på pedagogernas val av fungerande miljöer som skulle 
kunna tolkas utifrån Nortømme som ett huvudrum, eller i alla fall ett pedagogiskt 
medvetet val. 
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Hemvrå Bygg och konstruktionsrum 

  
 
Här tolkar vi in två skilda intentioner med vad barnen får och kan göra, som vi 
tror påverkar vilken lek och vilket lärande som kommer vara möjligt för barnen. 
 

Pedagogens roll, spelar roll 
I resultatet har vi även kunnat utläsa att pedagogernas syn på sin roll, 
förhållningssätt samt förhållandet mellan miljö, material och barn har en stark 
koppling till den barnsyn pedagogerna har. Precis som Ahrnér (2009), 
Markström (2007) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver kring. Vi tycks se 
ett samband kring den barnsyn som pedagogerna kan tolkas ha, i 
uppfattningarna om den tilltro pedagogerna har till barnen, miljön och 
materialet. Med det sagt behöver det nödvändigtvis inte handla om en mer eller 
mindre negativ barnsyn, men det går att förstås som någonting djupare. Detta 
styrks av det Ahrnér (2009) lyfter, att pedagoger idag ofta har en oreflekterad 
och oproblematiserad syn på barn. Författaren belyser att vuxna, bland annat i 
förskolans verksamhet, behöver börja reflektera och problematisera kring hur 
bemötandet av barn sker. Utifrån att en del pedagoger i intervjuerna såg på sin 
roll som det mest väsentliga i mötet mellan barnen, miljön och materialet för att 
ett lärande skulle kunna ske, så kan Ahrnér tolkas att han menar det motsatta. 
Nämligen att när pedagogerna intar ett förhållningssätt som bejakar barnens 
egna initiativ, snarare än att pedagogen har ett starkt lärandesyfte med 
aktiviteten, så får barnen ett större inflytande över sin vardag på förskolan vilket 
även finns skrivet i Lpfö-98 (Skolverket, 2016). Att pedagogerna utgår ifrån vad 
de själva tror att barnen behöver och vill, är något som Markström (2007) 
beskriver. Hon menar att de möjligheter som pedagogerna ger barnen att kunna 
styra över i sin egen vardag, samt vilka erbjudanden barnen får under vistelsen 
på förskolan, visar vilken barnsyn pedagogerna har. Detta stödjer vår tanke om 
att pedagogerna på de förskolor som vi besökt både har olika syn på sin roll i 
förhållande till barn, miljö och material samt att deras synsätt faktiskt speglar 
deras barnsyn.  
 

Avslutande reflektioner 
Att förskolor är olika i jämförelse mellan varandra är både ett faktum och inte 
så konstigt. Dels bär människor med sig olika erfarenheter och värderingar, dels 
är läroplanen som förskolornas verksamhet ska vila på ganska tolkningsbar. Det 
vi tycker är värt att tänka på är att förskolans fysiska inomhusmiljöer kan skilja 
sig på många plan och det är många faktorer som påverkar och bidrar till 
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olikheterna på gott och ont. Det är inte bara en föreställning vi har, utan går även 
att se i den rapport Skolinspektionen (2011) kom ut med som vi behandlar i 
inledningen, gällande torftiga och oinspirerande inomhusmiljöer i förskolans 
verksamhet. Vi har förståelse för att det även finns andra varianter än de vi har 
synliggjort i våra intervjuer som handlar om pedagogers uppfattningar gällande 
miljö och material. Diskussionen om huruvida det är okej att miljön och 
materialet uppfattas så olika är något vi anser är viktigt att ta upp eftersom det 
finns forskning som stödjer hur viktig betydelse miljön och materialet har för 
barns handlingar, barns sociala utveckling, barns fantasiförmåga samt lärande. 
I den forskning som vi tagit del av så förespråkas miljöer och material som får 
barn att vilja undersöka och uppleva, samtidigt så håller många förskolor fast 
vid “gamla” traditioner när det gäller miljö och material i förskolan. Som nämnt 
tidigare så upplever vi att detta har med pedagogernas brist på 
kompetensutveckling  och  möjlighet att ta del av aktuell forskning. Det kan vara 
en anledning till att en förändring mot en miljö som är öppen för barns egna 
tolkningar är svår att genomföra. Men i slutändan så är ju målet att alla barn ska 
erbjudas en likvärdig förskola och där är vi inte riktigt än upplever vi utifrån 
vår studie. 
 
Något som skulle vara intressant att forska vidare kring, är hur barn agerar och 
handlar i olika typer av miljöer, både i miljöer med en tradition av mycket 
färdigt material, samt i en mer otraditionell och nyskapande miljö med ofärdigt 
material. Det hade varit spännande och av relevans med tanke på det 
pedagogerna uttrycker i vår studie. Då hade det varit intressant att ta barnens 
perspektiv på färdiga och ofärdiga miljöer kopplat till strävansmålen i 
läroplanen. 
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 BILAGA 1: Missiv till förskolor 
 
 
Till Förskolechefer: 
 
Hejsan! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som just nu håller på att skriva vårt 
examensarbete på Mittuniversitet i Sundsvall. Våra namn är Julia Forsberg och 
Erika Larsson.  
Vi är intresserade av att kontakta pedagoger på några av era förskolor för att 
intervjua dem till vårt examensarbete. Uppsatsen kommer att handla om 
pedagogernas uppfattningar gällande inomhusmiljön och hur barnen använder 
miljön och materialet barnens egeninitierade aktiviteter.  Vi utgår ifrån 
vetenskapsrådets etiska principer.  
 
Vidare viktig information är att vårt examensarbete ingår i ett större 
forskningsprojekt som en av våra lärare, Sofia Eriksson- Bergström, på 
Mittuniversitetet har startat tillsammans med David Gisselman under hösten. 
Vårt arbete kan komma att nämnas och bearbetas i detta större 
forskningsprojekt. Detta projekt kallas MellanRum, kreativitet och förståelse. David 
arbetar just nu som pedagog/projektledare på Technichus i Härnösand och Sofia 
Eriksson Bergström är förskollärare och arbetar nu som universitetslektor med 
lärarutbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Projektet MellanRum, 
kreativitet och förståelse, drivs som ett samarbete mellan Technichus Science 
Center och Mittuniversitetet under detta läsår. 
 
 
Vi kan nås på: 
 
Julia Forsberg, 07X-XXXXXXX, jufo1302@student.miun.se 
 
Erika Larsson, 07X-XXXXXXX, erla1302@student.miun.se 
 
 
För vidare information angående projektet MellanRum, kreativitet och förståelse: 
 
David Gisselman XXXX-XXXXXXX, xxxxxxx@technichus.se   
Sofia Eriksson Bergström XXX-XXXXXX, xxxxxxx@miun.se  
 
 
 



  

 

 

Till pedagoger: 
 
Hejsan! 
Vi är två förskollärarstudenter från Mittuniversitetet i Sundsvall, som heter Julia 
Forsberg och Erika Larsson. Vi går sista terminen på utbildningen och skriver 
nu vårt avslutande examensarbete. Vi är intresserade av att göra en intervju med 
två pedagoger från er förskola gällande vår uppsats. Alternativt två separata 
intervjuer om det skulle passa er bättre. 
 
Uppsatsen har fokus på förskolans inomhusmiljö och det material som barnen 
har tillgång till samt hur barnen använder miljön och materialet i egenvalda 
aktiviteter. Vi är intresserade av pedagogers tankar kring detta. 
 
Inför en eventuell intervju, skulle vi vilja att de utvalda pedagogerna som 
kommer att intervjuas tillsammans, tar kort på en varsin plats inne på förskolan 
där hen tycker att barnens egenvalda aktiviteter fungerar bra, samt på en plats 
där hen tycker att det fungerar mindre bra. Dessa bilder kommer att vara ett 
stöd i samtalet kring miljön.  
 
Vi önskar att få spela in intervjun, med ert godkännande. Vi utgår ifrån 
vetenskapsrådets etiska principer kring konfidentialitet och det är frivilligt att 
delta och att när som helst välja att avbryta studien.  
 
Vidare information är att vårt examensarbete ingår i ett större forskningsprojekt 
som en av våra lärare, Sofia Eriksson- Bergström, på Mittuniversitetet har startat 
tillsammans med David Gisselman på Technichus under hösten. Vårt arbete kan 
komma att nämnas och bearbetas i detta större forskningsprojekt. Detta projekt 
kallas MellanRum, kreativitet och förståelse och de kommer att undersöka hur barn 
samspelar och använder de miljöer som kommer att finnas på utvalda platser i 
Härnösand. David arbetar just nu som pedagog/projektledare på Technichus i 
Härnösand och Sofia Eriksson Bergström är förskollärare och arbetar nu som 
universitetslektor med lärarutbildning och forskning vid Mittuniversitetet. 
Projektet MellanRum, kreativitet och förståelse, drivs som ett samarbete mellan 
Technichus Science Center och Mittuniversitetet under detta läsår. 
 
Hoppas vi ses! 
 
// Julia och Erika 
Julia Forsberg, 07X- XXXXXXX, jufo1302@student.miun.se 
Erika Larsson, 07X- XXXXXXX, erla1302@student.miun.se 
 
För vidare information angående projektet MellanRum, kreativitet och förståelse: 
David Gisselman XXXX-XXXXXXX, xxxxxxx@technichus.se   
Sofia Eriksson Bergström XXX-XXXXXX, xxxxxxx@miun.se  



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  
 
 
1. Hur tänker ni kring utformning av miljöer och val av material här på 
förskolan? Berätta kring bilderna. (Varför har ni gjort som ni har gjort? Hur 
tänkte ni?) 
 
2. När barnen väljer själva, vad väljer de att göra då? I vilken miljö och med 
vilket material? 
(Varför tror ni att barnen väljer det? Vad gör du som pedagog då/ vilket 
förhållningssätt till barnens egna val? Brukar barnen leka nära eller vill de dra 
sig undan?) 
 
3. Kan ni prata runt dessa bilder som ni har valt? (Varför fungerar det/ inte 
fungerar tror ni? Vad är det som inte fungerar/fungerar utifrån miljön och 
materialet?) 
 
4. I och med att läroplanen kom, så har lärandet tagit större plats och uppdraget 
förändrats.  Hur tänker ni då när ni utformar era pedagogiska miljöer?  
 



  

 

 

BILAGA 3: Bilder på 
förskolornas miljö och material 
 
Förskola 1 (kommunal förskola): 
Icke fungerande miljö, pedagog Roger. En rund stor matta placerad i ett stort rum. Roger uttrycker 
att miljön inte fungerar för att det inte finns något som fångar upp barnen i rummet. Det blir ofta 
spring och högljutt när pedagogerna inte hinner erbjuda barnen någon aktivitet. 
 

 
 
 
 



  

 

 

Förskola 1 (kommunal förskola): 
Fungerande miljö, pedagog Roger. Denna hemlika miljö fungerar för att många barn leker här, de 
leker könsblandat och leken fungerar väldigt bra. De använder sig av artefakterna som finns i 
rummet och flyttar runt leken i förskolans olika lokaler. Ex, handlingslek, mamma, pappa barn. 
 

 
 
Förskola 1 (kommunal förskola): 
Exempel på en portabel miljö som förskolan använder, pedagog Roger. Denna miljö visade Roger 
när vi talade om hur miljöer kan utformas så de speglar de ämnesdidaktiska läroplansmålen 
 

 
 



  

 

 

Förskola 2 (kommunal förskola): 
Icke fungerande miljö, pedagoger Charlotte och Vera. Denna miljö känns tråkig och möjligtvis 
instängd för barnen. Barnen ser inte vilket material som finns att leka med i bassängen.  
 

 
 
Förskola 2 (kommunal förskola): 
Fungerande miljö, pedagoger Charlotte och Vera. Vid fönstret står ett djupt bord som det ligger 
massa indianpärlor i. Här kan barnen ösa och hälla obegränsat och inspireras till nya aktiviteter.  
 

 
 
 
 



  

 

 

Förskola 3 (kommunal förskola): 
Icke fungerande miljö, yngrebarnsavdelning, pedagog Veronica. Barnen lockas inte av det 
material som erbjuds i bassängen, samt att de har svårt att stanna upp i bassängen som den är 
placerad nu. 
 

 
 
Förskola 3 (kommunal förskola): 
Fungerande miljö, yngrebarnsavdelning, pedagog Veronica. Materialet visar avsågade bitar från 
ett träd, samt CD-skivor. Här kan barnen mötas, undersöka och bygga med varandra.  
 

 



  

 

 

Förskola 3 (kommunal förskola): 
Icke fungerande miljö äldrebarnsavdelning, pedagog Ellen. I denna miljö blir det mest spring och 
stoj. Det kan bero på att mattan inbjuder till spring och att de då inte hittar något annat att göra.  
 

 
 
Förskola 3 (kommunal förskola): 
Fungerande miljö, äldrebarnsavdelning, pedagog Ellen. Här leker barnen sjukhuslek och 
familjelek. Det fungerar bra för att många barn möts samt att ledarrollen skiftar mellan barnen. 
 

 



  

 

 

Förskola 4 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Icke fungerande miljö, pedagog Nanna. En målarhörna där Nanna undrar om det kan vara för att 
det inte blir ett natuligt möte mellan barnen, de står på rad och det blir mer individuellt. 
 

 
 
Förskola 4 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Fungerande miljö, pedagog Nanna. Byggmiljö där det finns en mångfald av material att inspireras 
av. Miljön möjliggör möten och lekar. 
 

 



  

 

 

Förskola 4 (Reggio Emilia- inspirerad):  
Icke fungerande miljö, pedagog Lena.  Lena undrar om det är placeringen i rummet eller om det 
är för färdigt som gör att “kojan” inte fungerar. 
 

 
 
Förskola 4 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Fungerande miljö, pedagog Lena. Byggmiljön lockar till möten och olika sorters lekar. Materialet 
är ofärdigt. 
 

 



  

 

 

Förskola 5 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Icke fungerande miljö, pedagog Marika. Rummet som helhet, själva möbleringen gör att det inte 
fungerar. Barnen stannar inte upp utan hoppar lätt mellan det som erbjuds. 
 

 
 
Förskola 5 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Fungerande miljö, pedagog Marika. Vattnet är ett oföärdigt material och lockar till undersökande 
vilket fängslar barnen. 
 

 



  

 

 

Förskola 5 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Icke fungerande miljö, pedagog Anna. Denna miljö fungerar inte för att barnen inte varit delaktiga 
i så hög utsträckning samt för lite introducerad, anser Anna. 
 

 
 
Förskola 5 (Reggio Emilia- inspirerad): 
Fungerande miljö, pedagog Anna. Byggmiljön fungerar för att det är en mångfald av material och 
många möten mellan barnen kan skapas. 
 

  


