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Abstract  

  
  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger vid Reggio Emilia-
inspirerade förskolor har för uppfattningar kring skapandet av lärmiljöer för att ur detta 
material kunna urskilja betydelsebärande faktorer för detta skapande. En diskussion förs 
sedan kring huruvida dessa betydelsebärande faktorer är möjliga att koppla ihop med 
skapandet av lärmiljöer som främjar ett entreprenöriellt lärande. Studiens empiri bygger på 
åtta kvalitativa intervjuer som har genomförts med pedagoger och förskolechefer vid tre 
olika förskolor där intervjupersonerna med hjälp av öppna frågor fått berätta hur de tänker 
kring skapandet av lärmiljöer i förskolan. Resultatet av denna studie visar att det kan finnas 
kopplingar mellan hur pedagogerna på dessa Reggio Emilia-inspirerade förskolor uppfattar 
att de tänker och går till väga vid skapandet av lärmiljöer och hur pedagoger skulle kunna 
tänka kring skapande av lärmiljöer som kan gynna ett entreprenöriellt lärande. Ett flertal 
betydelsebärande faktorer kring skapande av lärmiljöer som kan tänkas gynna de 
egenskaper som viss forskning hävdar att entreprenöriellt lärande utvecklar har 
framkommit. 
 
Nyckelord: Betydelsebärande faktorer, Entreprenöriellt lärande, Förskola, Lärmiljö, 
Pedagogers uppfattningar, Reggio Emilia, Skapande av lärmiljöer 
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Inledning  

Barns alla handlingar, upplevelser och erfarenheter är - förutom den sociala relationen till 
andra barn och vuxna - enligt Brodin & Sandberg (2008) sammankopplade med alla de 
miljöer som de dagligen vistas i. Därför utgör såväl de fysiska som sociala miljöer som barn 
vistas i betydelsefulla förutsättningar för barns lek och lärande (ibid). Synen på vad som 
kännetecknar goda lärmiljöer är förutom den enskilde individens tolkning beroende av dess 
sociala kontext och varierar över tid (Richardsson, 2010). Vad som betraktas som goda 
lärmiljöer är även beroende av den rådande samhällsdiskurs vi befinner oss i, vilken typ av 
lärande som anses eftersträvansvärt, vilken typ av pedagogiskt förhållningssätt läraren väljer 
att inta samt vilken syn på lärande denne har. För hundra år sedan betraktades exempelvis 
en mer strikt disciplinerad miljö som en god lärmiljö  (Richardsson, 2010). Så är generellt sett 
inte fallet i Sverige idag. Det har enligt Skolverket (2015) länge förts fram kritik mot skolans 
arbetsformer där dessa kritiserats för att vara förlegade och inte ha de rätta förutsättningarna 
för att ge barn och elever alla de kunskaper som det moderna samhället ställer krav på. 
Skolverkets syn på lärmiljöer idag innebär att dessa inte längre ska byggas enbart för att en 
lärare ska kunna stå och “mata i” barn och elever information och nya kunskaper. 
Lärmiljöerna ska istället ska helst vara utformade på ett sådant sätt att barn och elever själva 
lockas och bjuds in till att utforska, upptäcka och lära i samspel med varandra och 
tillsammans med läraren. (ibid.). 
 
Skolverket har fått i uppdrag av den svenska regeringen att stimulera arbetet kring 
entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens 
Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd 
genom hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning. Då blir det också möjligt 
att förstå vidden av begreppet och vilken variation som ryms däri. Skollyftet.se (2011).  
 
Enligt Skollyftet.se (2011) är begreppet entreprenöriellt lärande relativt nytt, men innebörden 
av det är inte ny på något sätt. Mycket av det som utmärker en bra entreprenör handlar 
enligt Regeringskansliet om förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta sitt 
ansvar och kunna samarbeta med andra på ett gynnsamt vis – egenskaper som länge varit 
önskvärda hos studerande på olika nivåer för att de skall kunna uppnå tillräckligt goda 
studieresultat och i förlängningen även bli framgångsrika i vuxenlivet (ibid.). 
 
År 2009 beslutade den svenska regeringen att ett entreprenöriellt förhållningssätt ska 
användas i undervisningen i hela det offentliga skolsystemet, från förskola till högre 
utbildning. Det finns dock ingen enhetlig modell för hur man kan arbeta med ett 
entreprenöriellt förhållningssätt i skolan och det finns flera olika definitioner av utbildning i 
entreprenörskap (Berglund, 2007; Leffler, 2009).  
  
Skolverket (2015) har i dagsläget redan börjat introducera det entreprenöriella lärandet i 
skolan, arbetar för att öka kunskapsnivån bland de verksamma lärarna kring detta och 
tanken är att detta senare också ska införas i förskolan. Skolans styrdokument har reviderats 
och det har lagts större vikt vid att skolan ska stimulera de egenskaper som anses ligga till 
grund för entreprenörskap, som till exempel självständighet, nyfikenhet, kreativitet, 
problemlösning, handlingskraft, förmågan att se möjligheter och ta initiativ, 
samarbetsförmåga och självförtroende (ibid.).  
 
Betydelsefullt att ha i åtanke i sammanhanget är just att revideringen i styrdokumenten har 
sin utgångspunkt i politiska intentioner kring att stimulera den ekonomiska tillväxten i 
samhället i form av ett ökat egenföretagande. De relativt nya riktlinjer som nu har kommit 
från Skolverket kring att bedriva den typ av undervisning som kallas entreprenöriellt 
lärande inom i hela det offentliga skolsystemet, från förskola till högre utbildning kan enligt 
Ehrlin et al. (2015) kan ses som en följd av de politiska förändringar och som har präglat 
västvärlden under det senaste årtiondet.  
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Förändringarna kan tänkas vara anslutna till nyliberala marknadsvärden där den 
ekonomiska tillväxten prioriteras. De nya direktiven kring att införa det entreprenöriella 
lärandet i skolsystemet gäller inte bara för Sverige utan även stora delar av Europa eftersom 
detta ligger i hela den Europeiska Unionens ekonomiska intressen. (ibid.). Entreprenörskap 
är dessutom en av de åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU har satt upp och 
de entreprenöriella kompetenserna är efterfrågade på arbetsmarknaden. (Skollyftet.se, 2011).  

  
Faktum är att skolan sedan lång tid tillbaka har använts som ett politiskt medel för att uppnå 
de krav som samhället ställer (Richardsson, 2010). Ett exempel på detta är industrisamhällets 
skolsystem vilket byggdes upp för att kunna skapa samhällsmedborgare som var väl 
lämpade att arbeta inom industrin. Det var en tydlig ordning i klassrummen där läraren 
styrde och ställde genom envägskommunikation, gjorde tydlig skillnad på rätt och fel. De 
läroplaner har som har utarbetats under de senaste årtiondena inom den svenska 
skolvärlden har så alltid gjort efter den kunskapssyn som för den aktuella tidpunkten har 
ansetts vara allmänt vedertagen och politiska intressen. (ibid.) 
 
Entreprenöriellt lärande på förskolenivå är fortfarande ett relativt outforskat område. 
Tidigare har forskning kring det entreprenöriella lärandet till största del bedrivits inom 
skolvärlden och då främst kring äldre barn på högstadie- och gymnasienivå. Den har då 
främst behandlat entreprenöriellt lärande som förhållningssätt samt eleverna och barnens 
egen delaktighet i det hela. Att entreprenöriellt lärande ses som ett förhållningssätt märks 
också i Skolverkets skrift om entreprenöriellt lärande där det ofta beskrivs som just ett 
förhållningssätt. Hur den kringliggande miljön påverkar barns lärande och utveckling samt 
de artefakter som erbjuds för utforskande och lärande har varit sekundärt. (Skolverket 2015). 

 
Eftersom förskolans miljö enligt Brodin & Sandberg (2008) är en väldigt viktig faktor som 
påverkar och stimulerar barns utveckling och lärande samt pedagogens didaktiska 
möjligheter är det angeläget att undersöka hur den kan utformas för att på olika vis hjälpa 
barns lärande och utveckling framåt. Inom den pedagogiska riktningen Reggio Emilia har 
man länge betonat miljöns betydelse för barnens lärprocesser och de handlingserbjudanden 
som barnen har tillgång till. Man talar inom Reggio Emilia om miljön som den tredje 
pedagogen vilket innebär ett synsätt att barn pedagoger och miljö befinner sig i en ständigt 
pågående interaktion med varandra (Strong-Wilson & Ellis, 2011). 
 
I de riktlinjer som finns angivna i Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) anges att 
alla som är verksamma inom förskolan ska samarbeta för att kunna erbjuda de barn som 
vistas där en god miljö för utveckling, lek och lärande. Samtidigt som förskolan skall kunna 
erbjuda barnen en trygg miljö så ska denna både utmana och locka till lek och aktiviteter av 
olika slag. Ambitionen kring förskolemiljön enligt läroplanens strävansmål och riktlinjer är 
att denna ska inspirera barnen till att utforska sin omvärld (ibid). Anmärkningsvärt i 
samband med dessa riktlinjer kopplat till miljö i förskolans läroplan är enligt Björklid (2005) 
att den fysiska miljön - sådant som lokaler, inredning, möbler och material behandlas mycket 
kortfattat och övergripande i förskolans läroplan. Det kan därför vara passande att utforska 
detta område ytterligare och på sikt ta fram någon form av stödmaterial kring hur pedagoger 
kan tänka och gå till väga vid skapande av lärmiljöer inom förskolan. Pedagoger får i 
dagsläget riktlinjer och direktiv i förskolans läroplan kring vad de ska göra, men ingen form 
av vägledning kring hur de ska gå tillväga för att göra detta (Björklid, 2005).  
 
Sedan den svenska regeringen år 2009 beslutade att ett entreprenöriellt förhållningssätt ska 
användas i undervisningen i hela det offentliga skolsystemet, från förskola till högre 
utbildning, har många svenska förskolor börjat arbeta allt mer medvetet med 
entreprenöriellt lärande som ett sätt att främja elevernas kreativitet och förmåga att fatta 
egna beslut (Ehrlin et al., 2015, Insulander et al., 2015). Det finns dock i dagsläget ingen 
enhetlig modell för hur man kan arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan och 
det finns flera olika definitioner av utbildning i entreprenörskap.  
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Detta kan enligt Insulander et al. (2015) innebära en problematik då den individuella 
tolkningen och förståelsen av vad begreppet entreprenöriellt lärande är innebär att lärare 
reduceras till endast sin egen eller deras kollegors tolkningar och förståelser. En möjlig 
tänkbar strategi kan därför vara att ansluta entreprenöriellt lärande till en filosofi eller sätt 
att arbeta som är känt sedan innan (ibid).  
 
Genom denna studie vill vi synliggöra betydelsebärande faktorer för skapande av lärmiljöer 
som i förlängningen skulle kunna fungera som inspiration för pedagoger i skapandet av 
lärmiljöer som gynnar ett entreprenöriellt lärande i förskolan. 
 
Kan de uppfattningar som pedagoger verksamma inom Reggio Emilia-inspirerade 
verksamheter har kring skapandet av lärmiljöer användas för att underlätta arbetet med 
skapande av lärmiljöer som främjar ett entreprenöriellt lärande även inom andra typer av 
förskoleverksamheter? 
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Bakgrund     

Denna del inleds med en redogörelse kring kopplingen mellan lärande och den fysiska 
miljön i förskolan. Sedan följer en beskrivning av för studien relevanta delar som 
framkommit i tidigare forskning kring lärmiljöer. Vi tar i denna del också upp och beskriver 
entreprenöriellt lärande – vad det är, varför det anses fördelaktigt, vilka egenskaper det 
utvecklar samt hur pedagogen anses kunna stötta barnen och eleverna i detta lärande. 
Vidare följer en beskrivning av hur de enligt tidigare forskning ser på lärande och lärmiljöer 
på förskolorna i Reggio Emilia i Italien. 
 

Lärande	  och	  fysisk	  miljö	  

Björklid (2005) skriver om samspel, lärande och fysisk miljö utifrån ett interaktionistiskt 
perspektiv. Detta perspektiv utgår från att det ständigt pågår ett ömsesidigt samspel mellan 
personliga faktorer och miljöfaktorer. Detta växelspel mellan individ och miljö innebär att 
samtidigt som individen påverkas av sin miljö har denne själv också ett behov av att ha 
möjlighet att också påverka miljön. Lärande kans ses som ett resultat av interaktion mellan 
fysisk, social och kulturell omgivning men samma påverkan av dessa faktorer kan ändå få 
olika effekter på olika individer eftersom en miljö kanske inte upplevs på samma sätt av alla 
individer (ibid). 
 
Vidare belyser Björklid (2005) att begreppet miljö i sig är ett brett begrepp som innefattar 
fysiska, sociala och kulturella egenskaper. Dessutom befinner sig dessa i ett ständigt 
växelspel med varandra – de är transaktionella – vilket innebär att de är ständigt integrerade 
och kan vara svåra att särskilja från varandra. En miljö existerar och kan mätas såväl 
objektivt som subjektivt. En objektiv miljö – det vill säga det faktiska fysiska rummet – kan 
mätas, inventeras och beskrivas i termer av storlek, läge och olika typer av samband med 
andra fysiska platser. Den subjektiva miljön däremot, vilken också i allra högsta grad är lika 
fullt existerande, går inte att mäta på samma sätt i fysiska termer. Istället handlar det om hur 
de individer som vistas i en fysisk miljö tilldelar denna mening, betydelse, laddar det med 
känslor osv. Den subjektiva miljön är alltså den miljö som antingen en enskild individ eller 
grupp faktiskt upplever (Björklid, 2005). Detta ständigt pågående samspel beskriver också 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). De menar att detta samspel, förutom den fysiska 
utformningen och materialet, också innefattar förskolans pedagogiska miljö. Det handlar 
alltså om ett ständigt pågående samspel mellan alla de individer som vistas i miljön – både 
vuxna och barn (ibid).  
 
Eftersom miljön i sig ofta ger signaler om vad som förväntas ske bör den enligt Pramling 
Samuelsson & Sheridan (1999) vara utformad på ett sätt som gör att barns lärande stimuleras 
och utmanas vidare. Miljön innefattar alltså både fysiska och psykiska aspekter av olika slag 
– till exempel utrymmen, material eller klimat. Miljön bör vara både flexibel och 
anpassningsbar och kunna förändras beroende på vilken typ av verksamhet som pågår och 
vad som intresserar barnen här och nu. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) anser också 
att det är viktigt att barnen själva får möjlighet att aktivt delta i utformningen av den fysiska 
miljön. De ska vara ständigt delaktiga i sitt eget lärande och ha tillgång till samtliga 
utrymmen under dagen, tillåtas att möblera om och skärma av utrymmen beroende på 
vilken aktivitet som pågår. (ibid). 
 
För att verksamheten i förskolan ska kunna eftersträva att uppnå läroplanens mål är det 
enligt Björklid (2005) av stor vikt att skapa miljöer av olika slag där barn kan inspireras till 
olika typer av aktiviteter och handlingar samt till upptäckande och utforskande.  
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Forskning	  kring	  den	  pedagogiska	  miljön	  inom	  svensk	  förskola	  

Olika fysiska miljöers förmåga att ge förutsättningar för lek är enligt Björklid (2005) 
fortfarande ett tämligen outforskat område. De Jong (1996), som har stor erfarenhet av att 
studera lärandemiljöer, poängterar att förskolans lokaler måste betraktas som en miljö för 
barn och där deras utveckling tas som utgångspunkt. De Jong (1996) anser att respekten för 
barnet som individ kommer till uttryck genom miljön. Miljöernas utformning i sig skapar 
olika förutsättningar för de barn som vistas där, till exempel genom att de får möjlighet att 
vara i fred och leka ostörda, att själva ha kontroll och ta ansvar över situationen, ha utrymme 
för mer högljudda lekar av olika slag och kunna leka i olika gruppkonstellationer i 
varierande storlek (ibid). 
 
I likhet med De Jong menar Björklid (2005) också att lärandemiljöer måste erbjuda rum som 
barnen kan ta i anspråk, vistas i och nyttja tillsammans med kompisar, men poängterar också 
att möjlighet till avskildhet är viktigt. När  barn vistas i ett rum upplever de detta med alla 
sina sinnen och fascineras av dess olika uttryck. Artefakter av olika slag som till exempel 
verktyg, material, möbler, böcker och utställda föremål fångar barnens uppmärksamhet och 
intresse och mer subtila intryck såsom färger, dofter och ljud påverkar barnen mer 
undermedvetet. (Björklid, 2005).  
 
Nordin-Hultman (2004) beskriver en etnologisk studie kring strukturer inom sex svenska 
förskolor där man fann att dessa var väldigt tydliga och barnen i hög grad styrs med hjälp av 
disciplinerande ordningar inom dessa strukturer. Studien beskriver tre olika typer av 
disciplinerande ordningar; tidsmässiga, rumsliga och funktionella. Rent praktiskt innebär 
detta att dagarna i förskolan är indelade efter tid och aktivitet och att varje stund under 
dagen är inplanerad i ett schema. Varje aktivitet har dessutom en specifik plats där den ska 
genomföras i dessa funktionsindelade förskolor, bygglek sker på en förutbestämd plats, det 
finns en dockvrå där “familjelek” ska ske och så vidare och barnen har därför liten möjlighet 
att vara innovativa. Ett vanligt förekommande ideal är att man strävar efter att strukturera 
den dagliga tillvaron så mycket som möjligt (ibid). 

 

Entreprenöriellt	  lärande	  -‐	  vad	  är	  det? 

 
Skolverkets definition av entreprenöriellt lärande lyder enligt följande;  
 

“Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella 
kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. 
Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att 
ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta 
beslut, kommunicera och samarbeta.”  

Skolverket, (www.skolverket.se) 
	  

Entreprenöriellt lärande som pedagogisk form kan enligt en studie av Westlund & Westlund 
(2010) sägas vara en avancerad strategi för att arbeta med elevers inflytande över sitt eget 
lärande och undervisningens utformning. Inom skolvärlden innebär detta enligt författarna 
att eleverna under en längre tid både involveras i och får möjlighet att påverka projekt av 
olika slag som knyter an till olika ämnesområden och lärandemål.  
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Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att den studie som Westlund och Westlund 
(2010) genomfört kring entreprenöriellt lärande är beställd av Nutek, numera Tillväxtverket, 
och således därför kan ha en anledning att framställa detta arbetssätt som fördelaktigt.  
 
Tanken med entreprenöriellt lärande enligt Skolverket är att frångå det klassiska sättet att 
arbeta, där läraren sitter inne med alla svar och ger dem till eleverna, och istället lägga upp 
undervisningen så att eleverna själva får möjlighet att hitta svar på sina frågor och problem. 
Lärarens roll blir på så sätt mer som en handledare som ska ge eleverna bästa möjliga 
förutsättningar för att själva hitta svar på sina frågor, och samtidigt också ge dem nya 
utmaningar. Enligt Skolverket läggs grunden till ett entreprenöriellt lärande genom att vi 
redan tidigt stimulerar barns nyfikenhet, kreativitet och tilltro till den egna förmågan. 
(Skolverket, 2015). 
 
Begreppet entreprenörskap under en lång tid använts inom företagsekonomi, men har under 
de senaste åren vidgats allt mer och inom skolvärlden representerar det numera lärande och 
kreativa lärprocesser där eleverna står i fokus (Skolverket, 2015). Entreprenöriellt lärande har 
många andra namn, till exempel entreprenörskap i skolan, entreprenöriellt förhållningssätt, 
ta-för-sig-verksamhet, entreprenöriell pedagogik med mera (ibid). Dessa är dock alla namn 
på samma fenomen, det vill säga arbetet för att främja barns och elevers entreprenöriella 
egenskaper i skolan. 
 
Entreprenöriellt lärande inom skolan är upplagt genom sammanhängande processer som är 
problembaserade. Detta problem bör utgå från elevernas erfarenheter och intressen och 
således ha sin grund i något som eleverna har en önskan om att finna svar på (Skolverket, 
2015).  
 
En viktig del i entreprenöriellt lärande är det samspel som sker när eleverna både får lyfta 
sina egna tankar och idéer och också lyssna till det deras kompisar ger uttryck för. I detta 
samlärande lär sig barnen både att samarbeta med andra och att dra nytta av den kunskap 
som finns bland deras kamrater (Skolverket, 2015). För att underlätta detta bör en miljö 
skapas där dialog, aktiv språkproduktion och ett undersökande med många frågor och svar 
står i fokus (ibid). 

Vilka	  kompetenser	  stimuleras	  av	  entreprenöriellt	  lärande? 

Westlund & Westlund (2010) talar om olika kompetenser som stimuleras hos de elever vars 
lärprocess understöds genom den pedagogiska formen för ett entreprenöriellt lärande. Dessa 
kompetenser kan stöttas och utvecklas på många olika sätt och med hjälp av många olika 
metoder. Alla pedagogiska former som leder till detta lärande kan således betraktas som 
entreprenöriellt lärande (Westlund & Westlund, 2010).  
 
De kompetenser som enligt Westlund & Westlund (2010) stimuleras av ett entreprenöriellt 
lärande är indelade i tre huvudområden; 

 
•   Personligt ledarskap och självkunskap – utgör den grundläggande delen och handlar 

om den enskilda individens livsvärld. Ett gott personligt ledarskap i grunden bidrar 
till att skapa ytterligare djup och mening åt de två nedanstående delarna. 

•   Förändringskompetens och lärande – den kompetens en individ har att bemöta och 
hantera förändringar av olika slag. Det handlar om en form av anpassningsförmåga, 
och i det också en kompetens att dra lärdom av förändringar och att lära nytt när så 
behövs. Det kan handla om såväl personliga som lokala eller globala förändringar. 

•   Ta-sig-församhet – den kompetens individen har att ta sig för något och ta en idé från 
tanke till förverkligande. 
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Det är enligt Westlund och Westlund (2010) av stor vikt att dessa tre områden integreras 
med varandra och inkluderas i undervisningen för att det ska vara möjligt att stimulera en 
livskraftig och långsiktig entreprenörsanda.  
 
Kompetenserna inom de tre områdena är:  
 
Personligt	  ledarskap	  och	  självkunskap 
Självkänsla och självförtroende, personliga gränser och integritet, behov och lust, 
uppmärksamhet och bekräftelse, konsekvensbedömning, ansvarstagande, känslohantering, 
medvetenhet om sina styrkor och talanger, värderingstydlighet, tålamod och uthållighet, 
förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet.  

Förändringskompetens	  och	  lärande 
Förmågan att reflektera, gränslöst lärande, abstraktion och konkretisering, motivation och 
framtidstro, lösningsorienterat tänkande, kommunikationskompetens, nätverkskompetens, 
omvärldsorientering. 
Förändringskompetens och lärande är två företeelser som går hand i hand enligt Westlund & 
Westlund (2010) genom att lärande krävs för att kunna hantera förändring och vid 
förändring så sker lärande.  

“Ta-‐sig-‐församhet” 
Idéutvecklingskompetens, handlingskraft samt projekt- och organiseringskompetens. 
 

Vad	  är	  “Ta-‐sig-‐församhet”?	  

Westlund och Westlund (2010) använder sig av “Ta-sig-församhet” som uttryck. Detta 
kommer från ordet företagsamhet och bör ej förväxlas med det företagande som innebär att 
driva företag. Istället handlar det om att ha en personlig kompetens, en förmåga att kunna ta 
sig för något. En koppling som ligger väldigt nära är en vanligt förekommande definition av 
entreprenörskap - “att se en möjlighet och göra något med den”. Att lyfta in denna aspekt i 
klassrummet och skapa utrymme och möjlighet för eleverna att just “ta sig för” blir självklart 
intressant i sammanhanget. (Westlund & Westlund, 2010). 

Förmåga	  att	  reflektera	  

Reflektion är en förutsättning för att det entreprenöriella lärandet ska kunna fungera enligt 
Westlund & Westlund (2010). Under reflektion analyseras en tidigare, nuvarande eller 
förväntad händelse eller teori och den kan vara såväl slumpmässig som strukturerad. Den 
som reflekterar ställer klargörande frågor som ger den aktuella händelsen eller företeelsen ett 
större värde och sätts i ett större sammanhang. I reflektion sker per automatik samtidigt ett 
kontinuerligt utvärderande om exempelvis rätt saker verkligen prioriteras och utförs på rätt 
sätt.  
 
Reflektionen skapar också utrymme för vad som kallas metalärande - d.v.s. att eleven sätter 
sin kunskap i större sammanhang och såväl ser som förstår denna i ett större perspektiv. 
Reflektion och metalärande kan bli en betydelsefull nyckel för att förståelsen om hur de ska 
använda sina kunskaper ökar. Westlund & Westlund (2010). 
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Pedagogens	  roll	  	  

För att som pedagog stötta elever i utvecklingen av de kompetenser de talar om som 
stimuleras av ett entreprenöriellt lärande anser Westlund & Westlund (2010) att det är 
effektivt att ge eleverna en liten “knuff” i den riktning som hjälper dem att utveckla 
kompetenserna. Detta kan göras på många olika sätt i olika sammanhang, men Westlund & 
Westlund (2010) tycker sig tydligt se att detta knuffande i rätt riktning och stöttning av 
elevernas individuella kompetensutveckling blir betydligt enklare när elever försätts i olika 
situationer som har stor betydelse för dem själva. 
 
Jill M. Klefstad (2015)  menar att det är barns naturliga nyfikenhet om sin omvärld som 
lärare i förskolan ständigt bör sträva efter att stimulera på olika sätt. Denna nyfikenhet visar 
sig till exempel genom många små barns ständiga frågor om “varför” och deras förundran 
och ifrågasättande av allt de möter i sin omvärld. Denna naturliga nyfikenhet och förundran 
bör enligt Klefstad (2015) vara det grundläggande fundament som lärare i förskolan utgår 
ifrån för att på bästa sätt hjälpa barnen att utveckla de färdigheter som det 21:a århundradet 
ställer krav på. När hon talar om så kallade ”21st Century Skills” syftar hon på de krav som 
det 21:a århundradet ställer på individers karaktärsdrag, färdigheter och kunskaper som 
anses vara viktiga för framgång i dagens samhälle. Dessa färdigheter stämmer väl överens 
med barns naturliga sätt att tänka och innefattar kreativitet, kritiskt tänkande, 
problemlösningsförmåga, beslutsfattandeförmåga och lärande. Med dessa färdigheter blir 
det möjligt för barn att inta flera perspektiv och utveckla det sociala ansvar som krävs för att 
på ett effektivt sätt kunna kommunicera och samarbeta med andra genom livet. 
Utvecklingen av dessa färdigheter kan enligt Klefstad (2015) inte läras ut på samma sätt som 
till exempel att lära sig att läsa eller lära sig matematik, men de kan däremot främjas genom 
en engagerande miljö och med ett frågebaserat lärande. Ett frågebaserat lärande definieras 
som ett förhållningssätt till undervisning och lärande där barnens frågor, tankar och 
tolkningar är en central utgångspunkt. Ansvaret för lärande ligger enligt Klefstad (2015) i 
händerna på både vuxna och barn och den vuxne bör snarare fungera som "facilitator" och 
"guide” än som "den vise, allvetande på scenen." Nyckeln till frågebaserat lärande är enligt 
författaren en miljö som stöder barns naturliga nyfikenhet (ibid).  
 
Klefstad (2015) menar att barn motiveras naturligt genom frågeställningar och att lärande 
som sker tillsammans med andra barn och indirekt styrs av en vuxen som uppmuntrar dem 
att ständigt fråga "varför". Möjligheter att undersöka, göra förutsägelser, ställa frågor, 
undersöka flera perspektiv inom den fysiska miljön anses därför tillhandahållas av läraren 
för att stötta barns lärande (ibid). 
 
Strong-Wilson och Ellis (2007) anser att det gäller att hitta en balans mellan att ha struktur 
och att erbjuda barnen möjlighet att utforska fritt med hjälp av sin omgivning. En viktig del i 
skapandet av miljöerna är att hela tiden utmana barnen genom att pedagogerna tillför 
”provokationer” – som till exempel att förändra miljön och tillföra, flytta eller ta bort 
material så att barnens nyfikenhet bibehålls. För barnen blir en miljö det deras fantasi kan 
göra av den, och de använder ofta material och miljöer på ett annat sätt än vad som kanske 
är tänkt av oss vuxna.  
 
Insulander, Ehrlin & Sandberg (2015) beskriver hur det finns en allmän uppfattning om att 
entreprenöriellt lärande utvecklar barns kreativitet, nyfikenhet, motivation och 
initiativförmåga.  
Detta ska ske genom att förskolläraren uppmuntrar barnen till experimenterande, samspel, 
upplevelser, problemlösning och interaktion med miljön runt dem. De har därför tittat på 
hur förskolornas miljö är designad och vilka möjligheter och hinder dessa miljöer har för 
barnen när det kommer till att använda sin kreativitet och ta egna initiativ.  
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Är då entreprenöriellt lärande bra för barns initiativförmåga och kreativitet? Insulander, 
Ehrlin & Sandberg (2015) menar att deras studie visar att detta inte nödvändigtvis behöver 
vara sant. De fann att entreprenöriellt lärande både kan hjälpa och stjälpa barnens kreativitet 
och möjlighet att påverka i aktiviteterna beroende på hur pedagogerna gör och hur miljöerna 
ser ut. Två av de tre förskolorna som Insulander, Ehrlin och Sandberg (2015) tittade på 
agerade ganska lika och även om de hade en miljö som uppmanade barnen att vara kreativa 
så gjorde pedagogernas agerande att de inte fick möjlighet att vara det. Ofta var aktiviteterna 
på dessa två förskolor väldigt styrda och barnen fick liten möjlighet att ta egna initiativ. 

Om	  Reggio	  Emilias	  pedagogiska	  filosofi	  

Björklid (2005) belyser att den pedagogiska miljön på en förskola både skapas utefter och 
påverkas av den pedagogiska filosofi som råder på förskolan. Filosofin kring de förskolor i 
Reggio Emilia i norra Italien som grundades av Loris Malaguzzi strax efter andra 
världskrigets slut blev mot slutet av 1900-talet känd över hela världen och idag finns många 
förskolor som hämtar sin inspiration just därifrån. I Reggio Emilia talar man ofta om miljön 
som den tredje pedagogen och man anser att denna ska vara både aktiv och föränderlig. 
Arkitekturen är en betydelsefull del av pedagogiken i Reggio Emilias förskolor. Genom att 
låta barnen vistas i upplevelserika miljöer som bjuder på en variation av spännande material, 
ljus, ljud och färger och som på olika vis stimulerar barnens alla sinnen anses barnen bli mer 
mottagliga för livets alla intryck och i förlängningen lära sig att på olika vis uppskatta allt de 
ser och möter i livet. Miljöer och ting påverkar barnens uppfattning om var de hör hemma 
och blir delar i den sociala identitetsutvecklingen. (Björklid, 2005).  
 
Inom Reggio Emilia-filosofin anses barnet enligt Hewett (2001) vara kompetent och ha en 
medfödd önskan om att undersöka, lära och skapa sammanhang i sitt liv. Därför ses barnet 
som någon som skapar sin egen kunskap tillsammans med andra och inte som någon som 
ska instrueras och ges kunskap av en vuxen. Med detta synsätt blir barnet därför en 
medforskare som tillsammans med sina kamrater och pedagoger får söka svar på frågor som 
barnen själva anser vara meningsfulla (ibid). Den allmänt rådande synen på kunskap inom 
Reggio Emilia-filosofin är att kunskap är något dynamiskt som skapas och omskapas i de 
sammanhang som barnet befinner sig i. Därför är kommunikation enligt Hewett (2001) en 
viktig del i verksamheten då barnen genom denna får ta del av andra sätt att se på samma 
fenomen eftersom olika individer ofta ser saker på olika sätt. Målet är således inte att föra 
statisk kunskap vidare utan snarare att hitta nya sätt att se på saker och fördjupa sin 
förståelse (ibid).  
 
På förskolorna i Reggio Emilia har dialog sedan långt tillbaka varit ett centralt begrepp. Där 
anses dialog och ett nära samarbete mellan verksamhetens delar och personer vara av 
yttersta vikt (Lundgren, Pettersson & Åsén, 2013). 

Samtidigt som det finns många sätt att förstå saker finns det också många sätt att uttrycka 
sig på. Inom förskolorna i Reggio Emilia anses barnen ha hundra uttryckssätt – hundra 
“språk”. Enligt Hewitt (2001) är det pedagogens uppgift att se till att barnen får möjlighet att 
använda sig av så många uttryckssätt som möjligt i verksamheten. 
 
Hewett (2001) beskriver också hur förskolor i Reggio Emilia sätter stort fokus på “aktivt 
lärande” där barnens aktiva, fysiska interaktion med miljöer och material anses gynna deras 
lärande och även gör att de kunskaper de tar till sig “fastnar” på ett bättre sätt. Till detta hör 
ett frågebaserat, utforskande arbetssätt där barnens frågor och funderingar är i centrum. I 
Reggio Emilia sätter de stort fokus på relationer och genom detta arbetssätt får barnen 
möjlighet att, tillsammans med sina kamrater och pedagogerna, bland annat upptäcka, 
ifrågasätta, diskutera, ställa hypoteser och utforska, och därigenom få en bredare förståelse 
för ett fenomen än vad de hade kunnat få själva (Hewett, 2001).  
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Inom Reggio Emilia-filosofin har också pedagogen en lite annorlunda roll. Barnet står i 
centrum för sitt eget lärande och pedagogen hjälper till som medforskare snarare än lärare 
(Hewett, 2001). Pedagogen blir därför snarare en guide och styr eller kontrollerar därmed 
inte barnet eller dess lärande utan respekterar barnet och deltar på ett ömsesidigt sätt i dess 
utforskande. Eftersom pedagogen hela tiden arbetar nära barnen och därför känner till deras 
kunskapsnivå och nuvarande förståelse utmanar de också barnen genom att ge barnet 
“provokationer” – till exempel genom utmanande frågor – samt ger dem den stöttning som 
behövs för att barnet ska kunna lösa sitt problem och samtidigt i slutändan få en än större 
kunskap än om de hade fått svaren från direkt från pedagogen (Hewett, 2001).  

Strong-Wilson och Ellis (2007) beskriver hur förskolan inom Reggio Emilias filosofi har “tre 
pedagoger”; den vuxne, barnet och miljön. De menar att pedagogerna genom att betrakta 
miljön som en extra pedagog kan få upp ögonen för hur miljön kan bli levande och bidra till 
barnens lärande. Författarna beskriver också åtta nyckelprinciper för miljön som en tredje 
pedagog; estetik, öppenhet, aktivt utforskande lärande, flexibilitet i miljöerna, samarbete, 
ömsesidighet, att “ta med naturen in” samt relationer mellan människor. (ibid)  

Det är viktigt att poängtera att Reggio Emilias sätt att arbeta inte är någon pedagogik, utan 
mer liknar en filosofi eller ett förhållningssätt. Denna filosofi är något som ur olika tankar 
och teorier har växt fram under en väldigt lång tid. Det går således inte att rakt av kopiera en 
verksamhet från ett ställe och implementera den någon annanstans. Därför kan Reggio 
Emilia-inspirerade verksamheter se olika ut trots att de alla är inspirerade av förskolorna i 
Reggio Emilia i norra Italien. (Hewett, 2001). 
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Syfte  

 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagoger verksamma vid Reggio Emilia-
inspirerade förskolors uppfattningar kring tillvägagångssätt vid skapandet av lärmiljöer i 
förskolan. Detta för att sedan kunna identifiera betydelsebärande faktorer för detta skapande 
och avslutningsvis föra en diskussion kring om, och i så fall på vilket sätt, det skulle kunna 
kopplas ihop med skapandet av lärmiljöer för ett entreprenöriellt lärande. 

Denna studie tar därför sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  

Hur tänker och resonerar förskolepedagoger verksamma inom Reggio Emilia-inspirerade 
verksamheter kring skapandet av lärmiljöer inom förskolan?  
 
Vilka didaktiska, praktiska och estetiska överväganden gör de?  
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Metod  

I denna del beskrivs och motiveras valet av metod för studien. Vi redogör också för hur 
urvalet skett och hur studien har genomförts. Därefter beskrivs hur databearbetningen har 
gjorts och vilka etiska överväganden vi har tvingats ta ställning till. Denna del avslutas med 
en diskussion kring hur ovanstående delar kan ha påverkat studiens resultat och huruvida 
de val vi gjort påverkat studiens objektivitet.  

Insamling	  av	  forskningsmaterial	  

Efterforskningar kring det aktuella forskningsläget inom våra valda kunskapsområden, 
skapande av lärmiljöer inom förskolan, entreprenöriellt lärande och miljöskapande inom 
Reggio Emilia-inspirerade verksamheter har gjorts genom litteratursökningar i bibliotekets 
olika databaser. Databaserna Diva, Libris och Primo användes för att hitta böcker samt 
forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Metodval	  

Denna studie har använt sig av kvalitativa intervjuer som metod.  En kvalitativ studie har 
relativt få deltagare och inriktas därför mer på att “gå på djupet” än en kvantitativ studie där 
deltagarantalet är högre men frågorna inte behandlas lika djupgående (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne, 2015).  
 
Stukát (2011) beskriver hur det finns olika sorters intervjuer. Strukturerade intervjuer har ett 
fastställt intervjuschema där frågornas ordningsföljd är förutbestämda och följs till punkt och 
pricka för att intervjupersonen ska påverkas så lite som möjligt. Dessa intervjuer innehåller 
oftast väldigt slutna frågor och kallas ibland också “enkätintervju” då svaren kan liknas vid 
de svar som erhålls vid en enkätundersökning. Stukát (2011) beskriver också ostrukturerade 
intervjuer och liknar dem vid ett öppet samtal där ämnesområdet är förutbestämt men i vid 
denna metod ställs frågorna istället i den följd som samtalet bjuder in till. Mellan dessa två 
ytterligheter finns det enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) flera olika sätt att göra 
intervjuer. Det går t.ex att kombinera inslag från både strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer – så kallade “semistrukturerade” intervjuer. Denna variant innebär att även om 
frågorna är förutbestämda har intervjuaren större möjlighet att anpassa såväl frågorna som 
den ordning denne väljer att ställa dem i efter situationen. Detta kan bidra till att skapa ett 
bättre samspel med intervjupersonen genom ett mer naturligt, avslappnat och mer 
djupgående samtal som i sin tur kan leda till ett fylligare datamaterial (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne, 2015, Stukát, 2011).  Då vi ville ta reda på intervjupersonernas uppfattningar på 
djupet och ge dem möjligheten att utveckla sina svar kring skapandet av lärmiljöer under 
intervjuerna bedömdes semistrukturerade intervjuer därför vara det bästa sättet att 
genomföra denna studie.  

 
Eftersom syftet är att synliggöra intervjupersonernas uppfattningar om skapandet av 
lärmiljöer har denna studie också en hermeneutisk forskningsansats. Denna ansats används 
för att försöka tolka och förstå människor istället för att försöka hitta en förklaring (Öberg, 
2015). Enligt Öberg (2015) innebär också denna ansats en slags tolkningsprocess där 
intervjuarens förförståelse samspelar med den nya informationen som framkommer under 
intervjuerna och därmed skapas en ny förståelse om fenomenet som behandlas. Då vi har en 
förförståelse för hur de resonerar inom de undersökta Reggio Emilia-inspirerade 
förskolornas verksamheter genom att vi båda genomfört flera praktikperioder där under vår 
utbildningstid ansågs denna forskningsansats vara lämplig för att vi skulle kunna dra nytta 
av denna förförståelse.  
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Stukát (2011) menar att inom kvalitativ forskning spelar just forskarens förförståelse stor roll 
och ses som en tillgång för tolkningen och en förutsättning för den hermeneutiska 
cirkeln.  Den hermeneutiska cirkeln innebär att vår förförståelse används i tolkningen av nya 
erfarenheter. På så sätt blir vår förförståelse ännu större och denna används i sin tur i 
analysen av ytterligare nya erfarenheter (ibid). Denna cirkulära rörelse har varit en ständigt 
pågående process under studiens gång då det hela tiden har handlat om ett samspel mellan 
vår egen förförståelse av ämnet och en tolkning av det insamlade empiriska materialet vilket 
i sin tur har lett till ökad förståelse och nya tolkningar och så vidare.  
 

Urval	  	  

Totalt gjordes åtta intervjuer på tre olika förskolor i mellansverige. Vi valde att göra totalt 
åtta intervjuer i denna studie. Genom att intervjua 6-8 personer menar Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne (2015) ökar säkerheten att få ett material som inte är färgat av en eller flera 
personers åsikter eller uppfattningar. Två pedagoger per förskola samt de två förskolechefer 
som basar över dessa förskolor intervjuades. Alla tre förskolorna tillhör samma privata bolag 
och förskolornas verksamheter är alla Reggio Emilia-inspirerade. 
 
När det gäller urvalet av deltagare beskriver Svensson och Ahrne (2015) att en strategi är att 
välja miljöer (i detta fall förskolor) som är så lika varandra som möjligt för att få en ökad 
säkerhet i sitt resultat. De menar att om samma resultat uppnås i undersökningar av två 
(eller fler) liknande miljöer innebär det en större tillförlitlighet till resultatet än om bara en av 
miljöerna undersökts (ibid). Detta för att risken för att det är något speciellt på en av 
förskolorna som påverkar resultatet minimeras. Eftersom vi har valt förskolor med en 
specifik inriktning kunde vi inte ta vilka förskolor som helst och därmed begränsades våra 
valmöjligheter. Med ovanstående i åtanke ville vi att deltagarantalet skulle vara jämnt 
fördelat över de tre förskolorna.  
 
Vi hade en önskan om att få intervjua de mer erfarna pedagogerna och därför framfördes 
önskemål om specifika intervjudeltagare till förskolecheferna. Dessa önskemål stämde väl 
överens med de pedagoger som förskolecheferna själva rekommenderade som lämpliga 
intervjuobjekt och dessa valdes därför ut. 
 
Att valet föll på pedagoger från dessa förskolor beror på att vi båda kommit i kontakt med 
dem via vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har sedan dess fått en ständigt växande 
förståelse för hur både pedagogerna på dessa förskolor och de som arbetar i Reggio Emilia i 
Italien ser på barn och lärande. När vi senare kom i kontakt med begreppet entreprenöriellt 
lärande tyckte vi oss se många likheter mellan det sätt dessa förskolor arbetade på och 
entreprenöriellt lärande och därför valdes dessa tre förskolor ut specifikt. Att göra ett 
strategiskt val av informanter kan enligt Öberg (2015) bidra till att kunskap inom en specifik 
kontext kan nås. Detta till skillnad från ett mer spritt urval som istället kanske kan ge mer 
generell kunskap, i ett bredare perspektiv (ibid). Valet av just dessa pedagoger var förutom 
deras sätt att arbeta också ett praktiskt val då de fanns i vår relativa närhet. Svensson och 
Ahrne (2015) beskriver just detta, hur det ofta kan finnas praktiska eller ekonomiska skäl för 
att begränsa sin studie till ett specifikt geografiskt område.  
 
Fyrtiofem minuter till en timme hade avsatts för varje intervju. 45-60 minuter menar 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är normaltiden för hur lång en intervju brukar vara 
rent generellt. Givetvis genomförs längre intervjuer men eftersom det krävs koncentration 
från både den som intervjuar och intervjupersonen kan en timme vara en bra tidsram (ibid). 
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Genomförande  

	  
Den första kontakten togs muntligt med de två förskolecheferna där syfte och ämne 
beskrevs. Efter att de gett sitt godkännande angående deltagande i studien kontaktades 
övriga pedagoger via e-post där ett missiv också bifogades (se bilaga 1). Samma missiv 
skickades också via e-post till de två förskolecheferna.  
 
När de tillfrågade hade tackat ja till att delta i studien bad vi förskolecheferna ge förslag på 
när det passade dem för att genomföra intervjuerna och datum och tid bestämdes närmare.  

Empiri samlades in genom åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes. Hur 
frågorna är formulerade är avgörande för vad intervjupersonen berättar, eller inte berättar 
(Svensson & Ahrne, 2015). Vi ville att de skulle få berätta ganska fritt och använde oss därför 
av öppna huvudfrågor (se bilaga 2), som ställdes i samma ordning vid samtliga 
intervjutillfällen, samt vid behov några mer specificerade följdfrågor. Att ställa följdfrågor 
gör dels att intervjupersonen får chans att utveckla sitt svar, men det gör också att den som 
blir intervjuad känner att intervjuaren är genuint intresserad av vad den har att säga och 
därför är mer benägen att själv berätta mer (Zetterquist & Ahrne, 2015). Alla intervjuerna 
genomfördes på respektive pedagogers förskolor och med informanternas samtycke 
användes ljudupptagning via diktafon under samtliga intervjuer.  
 
Båda vi som gjort denna studie deltog vid samtliga intervjuer. För säkerhets skull användes 
två diktafoner för att minimera risken för att tekniska problem skulle leda till att vi stod helt 
utan material efter en intervju. Under intervjuerna användes också anteckningar av en av oss 
som intervjuade. Den personen skrev ned det den ansåg extra viktigt eller för att återkomma 
till något vi kanske ville att de skulle utveckla, utan att vi behövde avbryta dem vid det 
tillfället. Anteckningar användes också som ett extra skyddsnät om det mot förmodan skulle 
bli tekniska problem med inspelningsutrustningen. Att ha en som antecknar och den andre 
som hela tiden är koncentrerad på respondenten kan enligt Eriksson-Zetterquist (2015) vara 
fördelaktigt då frågor som uppkommer kan skrivas ned, samtidigt som eventuella 
känsloyttringar eller gester från intervjupersonen kan antecknas för att senare förtydliga ett 
svar (ibid).  
 
Vi hade också det som Svensson och Ahrne (2015) benämner som “intervjuareffekten” i 
åtanke under intervjuerna. Svensson och Ahrne (2015) beskriver hur både frågornas 
utformning och intervjuarens beteende under intervjuerna påverkar de svar som ges av 
informanterna. Vi ställde därför frågorna på samma sätt och i samma ordningsföljd och 
försökte att hålla oss så neutrala som möjligt under intervjuerna, men samtidigt visa intresse 
för det intervjupersonerna berättade. Vi använde oss av följdfrågor i de fåtal fall då detta 
ansågs nödvändigt för att få en bättre förståelse av det som berättades. Följdfrågor är annars 
något som bör undvikas då de kan medföra att objektiviteten påverkas (ibid). 

 

Databearbetning	  

Det empiriska materialet lästes igenom flera gånger och i och med detta framträdde 
övergripande områden som intervjupersonernas svar kunde delas in i. Dessa låg sedan till 
grund för de kategorier av betydelsebärande faktorer som presenteras i resultatet. Rennstam 
och Wästerfors (2015) menar att det är viktigt att bli “förtrogen med sitt material” genom att 
läsa det om och om igen och samtidigt försöka dela upp, eller kategorisera, det för att få en 
bättre överblick. Därefter sorterades intervjupersonernas svar in i de olika kategorierna med 
hjälp av blockcitat ur det transkriberade materialet.  
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Citaten under varje kategori lästes sedan även de igenom flera gånger och viss överflödig 
text skalades bort för att öka tydligheten. Utifrån det som enligt vår tolkning var det mest 
centrala i varje kategori, i det informanterna uttryckt, togs sedan betydelsebärande faktorer 
för skapandet av lärmiljöer fram. Dessa presenteras och förklaras i slutet av varje kategori i 
resultatdelen.  
 
Då vi i en genomgång av de betydelsebärande faktorerna fann att flera av dem hörde ihop 
och gick in i varandra trots att de funnits i olika kategorier i resultatet kopplades de sedan 
ihop i mer övergripande områden för tydligare behandling i diskussionen. 
 

Etiska	  överväganden	  

	  

I enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se) informerades deltagarna 
muntligt om de fyra forskningsetiska principer vi förhållit oss till. Deltagarna informerades 
enligt informationskravet om studiens ämne och syfte och att deltagande i studien var 
frivilligt.  

Förskolecheferna kontaktades först, och efter att de gett sitt godkännande så kontaktades 
övriga deltagare. I enlighet med samtyckeskravet informerades de som skulle intervjuas om 
att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så önskade och att vi i ett sådant fall inte 
skulle försöka påverka dennes beslut på något sätt.  

Vi följde också konfidentialitetskravet och informerade samtliga deltagare om att de 
uppgifter de lämnade skulle lagras på ett sätt som gör att utomstående ej kan ta del av dem. 
Alla namn, både på deltagare och förskolor samt annat som kan tänkas användas för att 
identifiera intervjupersonerna eller förskolorna anonymiserades i studien.  

Vi informerade även deltagarna om att uppgifterna vi samlat in inte kommer att användas i 
något annat syfte än för vår studie (nyttjandekravet). Eftersom denna studie ingår i ett 
projekt med Mittuniversitetet i Sundsvall informerades deltagarna även om detta och vad 
det innebär för dem. Då detta projekt är ett forskningsprojekt och de också följer 
Vetenskapsrådets regler var detta inget problem och alla deltagarna gav sitt godkännande. 
Information om studiens deltagande i forskningsprojektet informerades deltagarna om 
muntligt, detta står därför inte med i det missiv som skickades ut (se bilaga 1). 
 
Delar av ovanstående skrevs också i missivet som förskolecheferna och pedagogerna fick 
skickat till sig när de tillfrågades om deltagande i studien.  

  

Metoddiskussion	  

Vi gjorde ett medvetet val när vi valde ut pedagoger från de tre deltagande förskolorna. 
Detta gör kanske att vi får en snäv bild av hur pedagoger vid Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor tänker. Det hade kanske varit en idé att välja ut förskolor med större geografisk 
spridning för att få en bredare bild av hur de tänker och därför också fått en större validitet. 
Att de till studien utvalda pedagogerna arbetar inom samma privata bolag, även om de 
huserar på olika förskolor, gör vår studie relativt smal. En större spridning i urvalet hade 
troligen i enlighet med Svensson & Ahrnes (2015) resonemang kunnat ge studien ett bredare 
spektra av pedagogers sätt att tänka och därför också gett studien mer tyngd. Ett annat sätt 
att få mer tyngd, eller djup, i sitt material kan vara att både intervjua informanterna enskilt 
och i grupp (ibid). Hade vi haft mer tid hade detta därför kunnat vara en idé.  
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På så sätt hade vi först få ta del av de individuella uppfattningarna kring skapandet av 
lärmiljöer och sedan eventuellt fått ut ännu mer material i gruppintervjuerna då de 
intervjuade pedagogerna hade kunnat “haka i” varandras resonemang och diskuterat sig 
fram till saker som de kanske inte kommit fram till själva.  
	  
Även om Reggio Emilia-inspirerade förskolors verksamheter ser olika ut så har de kanske 
liknande grundidéer och förhållningssätt så det är inte säkert att ett inkluderande av andra 
förskolor hade påverkat resultatet. Syftet var heller inte att jämföra Reggio Emilia-
inspirerade förskolor sinsemellan. Det hade också troligtvis blivit en lite för stor utmaning 
att inkludera förskolor från andra delar av landet (eller utomlands) med tanke på denna 
studies omfattning och tidsomfång. 
 
Innan denna studie genomfördes en pilotstudie för att testa frågorna som användes under 
dessa intervjuer. Att frågorna testats i pilotstudien och därefter justerats vid behov gjordes 
för att öka validiteten, det vill säga göra det mer sannolikt att studien faktiskt studerar det 
syftet avser (Trost, 2005). Data från pilotstudien har ej använts i denna studie utan syftet med 
den var endast att “provköra” frågorna. Eftersom vi testat frågorna innan kände vi oss 
relativt trygga i vår roll som intervjuare och detta gjorde att vi kände oss mer bekväma 
under intervjuerna och vi kunde därför vara mer lyhörda för intervjupersonens kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och andra reaktioner under intervjun. Detta är något som enligt Trost (2005) 
är en viktigt under intervjuerna. Att vi kände oss bekväma i situationen gjorde också det 
lättare att till exempel ställa följdfrågor. 
 
Vi strävade givetvis efter att vara så objektiva som möjligt, men vår objektivitet påverkas 
alltid av tidigare erfarenheter och hur vi tycker och tänker om olika saker. I och med att vi 
båda har erfarenhet från dessa Reggio Emilia-inspirerade förskolor, och tycker att det 
arbetssättet är fördelaktigt, kan detta påverka studiens objektivitet. Samtidigt har denna 
förförståelse också, i vårt tycke, hjälpt oss att genomföra denna studie på ett bättre sätt. Utan 
denna förförståelse hade vi inte sett likheter mellan Reggio Emilia-filosofin och det 
entreprenöriella lärandet och utan detta hade kanske inte denna studie existerat.   

  
När det kommer till tiden som avsattes för intervjuerna, 45-60 min, menar Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) att det kan vara riskabelt att bestämma en tid för hur lång 
intervjun ska vara då det kan hända att informanten precis blivit varm i kläderna och börjat 
komma igång och prata och plötsligt har den utsatta tiden tagit slut. Risken att detta kunde 
ske hade vi i åtanke, samtidigt som vi kände att vi kanske inte kunde begära att de avsatte 
mer än 60 minuter till vår intervju. Speciellt eftersom vi skulle genomföra två eller tre 
intervjuer på samma förskola. Ett alternativ hade kanske varit att dela upp dem på olika 
dagar, men vi kände att vi ville anpassa oss så mycket som möjligt efter när det passade för 
pedagogerna eftersom de tog av sin arbetstid för att delta i studien. En annan aspekt av 
längden på intervjuerna är att det också krävs ständig koncentration, både från oss och 
deltagarna, att att genomföra en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då vi har 
begränsad erfarenhet av att genomföra intervjuer kändes 60 minuter som en rimlig tid.  
 
Vi har i efterhand diskuterat kring att vi kunde ha förtydligat resultatet med fingerade namn 
på samtliga informanter. Fördelar med detta hade varit att det då framgått tydligt vem som 
sagt vad, vilket också hade kunnat fungera som en garant för att informanterna fått komma 
till tals lika mycket. Det är något vi kunde ha gjort för att öka studiens tillförlitlighet och 
även stärka läsarens förtroende. Men att inte informera om vem som sagt vad i resultatdelen 
var ändå ett medvetet val vi gjorde, då vi utifrån studiens syfte inte bedömde det vara 
relevant att lyfta fram vem som sagt vad. Detta eftersom det var informanternas 
uppfattningar kring skapande av lärmiljöer och betydelsebärande faktorer för detta i största 
allmänhet vi hade för avseende att lyfta fram och åskådliggöra, inte de vanligast 
förekommande. 
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Genom att ställa öppna frågor menar Eriksson-Zetterquist (2015) leder till att 
intervjupersonerna kan prata mer fritt och detta kan leda till att en bredare kunskap kring ett 
fenomen utvinns. Vi såg en risk med att ha öppna frågor då det i vår mening kan leda till att 
det datamaterial som vi får ut blir väldigt brett och spretande. Samtidigt ville vi inte använda 
för styrda frågor då vi såg en risk med att detta kunde leda till att viktiga bitar av 
informanternas uppfattningar kring skapande av lärmiljöer utelämnades på grund av 
frågorna. Det är givetvis inte en garanti att de öppna frågor vi använde ledde till att inget 
utelämnades eller glömdes bort, men vi anser att det i alla fall gav dem en större chans att 
berätta det som de själva ansåg som viktigt.  
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Resultat  

I denna del beskrivs de åtta olika kategorier som använts för att grupperna de 
betydelsebärande faktorer som framkommit i studien. Resultatet presenteras därefter med 
hjälp av dessa kategorier. Vår egen tolkning av det som framkommit under intervjuerna 
styrks med citat från intervjupersonerna i form av blockcitat. Den avslutande delen i varje 
presenterad kategori innehåller de betydelsebärande faktorer vi kunnat finna. I denna 
avslutande del beskriver vi också hur vi kommit fram till just dessa betydelsebärande 
faktorer och kopplar det till kategorins resultat.  
 
De kategorier som framkom under databearbetningen av det empiriska materialet beskrivs 
mer utförligt nedan.  
 

Barnen	  görs	  delaktiga	  i	  skapandet	  av	  lärmiljöer	  
Denna kategori innebär att barnen är delaktiga i själva skapandet och uppbyggandet av 
miljöerna. De “äger sin egen miljö” vilket skulle kunna sägas innebära att det är en miljö som 
de själva har möjlighet att påverka och omforma efter sina egna intressen och behov. Barnen 
har också stor möjlighet att till exempel själva ta fram och använda förskolans material utan 
att de behöver fråga om lov eller ta hjälp av en pedagog.  

Det	  kooperativa	  lärandet	  	  
Denna kategori innebär att barnen äger sina miljöer tillsammans och ständigt interagerar 
med varandra och pedagogerna inom dessa. Det handlar om ett ständigt delande av 
upplevelser och erfarenheter och alla som är involverade i lärprocesserna bidrar på olika sätt 
till att driva dessa framåt och skapa en dynamik med sina olika personliga färdigheter, 
nyfikenhets- och intresseområden samt frågeställningar. Det är ett ständigt pågående 
samlärande som sker i kooperativa lärandeprocesser. 

Estetiskt	  tilltalande	  lärmiljöer	  
Estetiskt tilltalande lärmiljöer innebär att de miljöer som erbjuds och skapas tillsammans 
med barnen ska se inbjudande och lockande ut för ögat och gärna stimulera flera olika 
sinnen. Lärmiljöerna ska kunna fånga barnens intresse och väcka deras lust för upptäckande, 
utforskande och lärande. Barnen ska så att säga “dras” till lärmiljöerna och bli inspirerade på 
olika vis. 

Icke	  styrda	  lärmiljöer	   
Detta innebär att förskolan inte har lärmiljöer som signalerar begränsade 
handlingserbjudanden, det vill säga miljöer där det är förutbestämt vad som “ska” ske. 
Exempel sådana miljöer kan till exempel vara; en dockvrå, en lekhall, en bilhörna och så 
vidare. Ofta styrs och regleras barnens möjligheter till att vara kreativa och innovativa av 
regler uppsatta av vuxna kring hur saker och ting “ska” vara och på vilken plats en viss typ 
av lek ska ske. Vilken sorts lek barnen bedriver styr därmed var de “måste” hålla till. 
 
En icke styrd lärmiljö är istället formbar och dynamisk. Det är en plats där kreativitet och 
innovation har fritt spelrum. All sorts lek kan pågå i nästan vilken miljö som helst och 
artefakter av olika slag tillåts att flyttas mellan miljöerna. Miljön säger alltså inte till barnet 
att “här ska just detta ske och inget annat”.  

Barns	  olika	  uttryckssätt	   
Innebär att barnen får möjlighet att komma till uttryck på så många olika sätt som möjligt 
genom att få möta en mångfald av olika material och handlingserbjudanden i lärmiljöerna. 
Uttryckssätt kan till exempel vara: att måla, arbeta med lera, dansa, att skriva, samtala, 
dramatisera och mycket, mycket mer. Uttryckssätt kan också ses som sätt att kommunicera 
och inom Reggio Emilia talar man om detta som barns “hundra språk”.  
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Ständig	  förändring	  av	  lärmiljöerna	  –	  med	  barnen	  som	  utgångspunkt	  	  
Detta handlar om att som pedagog följa med i vad barnen visar intresse för här och nu och 
göra förändringar i lärmiljöerna utifrån det. Det är därför hela tiden barnens intresse som 
styr hur lärmiljöerna ser ut. I förändringen av miljöerna ingår också att väcka deras intresse 
för utforskande och upptäckande och även utmana dem vidare i deras lärprocesser. 

Att	  tänka	  tillsammans	  kring	  skapandet	  av	  lärmiljöer 
I denna kategori ingår att som pedagog hela tiden bolla tankar och idéer med kollegor kring 
skapandet av lärmiljöer. Pedagogerna gör det här tillsammans och de tar hela tiden hjälp av 
varandra, både inne på avdelningen och på hela förskolan. Tanken är att de på så sätt får fler 
som tänker kring lärmiljöerna och de har därför en större kunskapsbas att tillgå. Att hämta 
inspiration från andra förskolor kan också vara en del i detta som kan vara givande. 

Pedagogens	  förhållningssätt	  
Denna kategori innebär pedagogerna väljer att förhålla sig till barn, material och miljö. Där 
ingår också deras syn på barn och lärande, hur de väljer att se på regler och hur de väljer att 
hantera eventuella svårigheter och problem. Att de är nyfikna, delaktiga och engagerade 
pedagoger hör också ihop med deras förhållningssätt. 

 
 
 
  

Nedan  följer  studiens  resultat  presenterat  under  dessa  kategorier.   

Barnen	  görs	  delaktiga	  i	  skapandet	  av	  lärmiljöer 
Denna aspekt kan sägas innebära att barnen är delaktiga i själva skapandet och 
uppbyggandet av miljöerna och de “äger sin egen miljö” vilket skulle kunna sägas innebära 
att det är en miljö som de själva har möjlighet att påverka och omforma efter sina egna 
intressen och behov. Barnen har stor möjlighet att till exempel själva ta fram och använda 
förskolans material utan att de behöver fråga om lov eller ta hjälp av en pedagog.  
 
Genomgående i det insamlade empiriska materialet så nämner samtliga pedagoger barnens 
delaktighet i skapandet av lärmiljöerna som en ren självklarhet. Pedagogerna anser att det är 
betydelsefullt att barnen redan i ett tidigt skede involveras i skapandet av lärmiljöerna och 
att de miljöer som skapas speglar och stimulerar barnens aktuella intressefokus, lärprocesser 
och behov. Själva delaktigheten i processen med att bygga upp lärmiljöerna skapar ett 
mervärde i dessa för barnen och pedagogerna upplever att barnen på detta vis blir mer 
ansvarsfulla och tar hand om den miljö som de själva har varit med och skapat. 
 
“– Man gör inte det här själv heller tänker jag, det är ju alltid tillsammans med både kollegor och 
barn, barnen är också våra kollegor, vi gör ju det här tillsammans. Så barnen kan ju också ha idéer och 
oftast tycker jag att en miljö fungerar bättre om barnen har varit med hela vägen från början och 
tänkt. Så att det inte blir en sån här happening ‘Åh Gud nu har vi ställt iordning någonting’ och 
sedan så vet de (barnen) inte riktigt vad man ska göra… [...] Att man tar med barnen från början 
tycker jag också är en viktig aspekt när man ställer iordning en miljö, att de är med rent fysiskt också 
och gör det. Att de får vara med och hämta grejer eller ställa iordning på något sätt [...] det blir ett 
mervärde i miljön och materialet när de själva har varit med. Och det blir också att man är mer rädd 
om miljön och materialet för att man har en relation till det. [...] Sedan är det upp till mig som 
pedagog att tänka på vad jag kan tillföra för att leken ska fortgå. ”  
 
Att alla är delaktiga i skapandet av miljöerna på förskolan anser intervjupersonerna även 
handlar om ett förhållningssätt barnen sinsemellan. 
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“– Om man tittar nu på [...] den äldsta avdelningen hur de jobbar där; några sitter på morgonen inne 
i ateljén, några håller på och bygger, konstruerar och de berättar hela tiden vad de håller på med. 
Kommer jag och går förbi så blir det ‘Men har du sett här!? Nu ska du se…!’ De vill hela tiden dela, 
dela allt de gör. Och en tredjedel av barnen har ju funnits på [...] vår systerförskola innan. Så de bär 
med sig ett förhållningssätt därifrån tror jag där de till slut som 5-åringar äger miljön själva; att få 
utforma den, att få tänka. Att det är inget som vi pedagoger bara ska presentera för barnen, utan 
barnen ska vara invävda i det eftersom vi hela tiden jobbar med att titta på det verksamhetsår vi har 
haft. “ 
 
Vikten av att hålla en ständig dialog med barnen lyfts också under intervjun. Barnens tankar 
och idéer ses som värdefulla och de konsulteras och inkluderas hela tiden i skapandet av 
lärmiljöerna.  
 
“– Det tänker jag också är viktigt i och med min erfarenhet av… Man kan inte vara en tyst pedagog 
när man bygger upp en miljö. Man måste prata med barnen hela tiden så att de får vara med i tanken; 
hur ska vi tänka? Och så går vi tillbaka nästa dag och tänker ‘Men nu ser det ju ut såhär, var det så vi 
tänkte?’”  
 
En av pedagogerna beskriver kontrasten i barnens grad av delaktighet i att själva kunna ta 
de miljöer och det material deras förskola erbjuder i bruk jämfört med en mer “traditionell” 
förskola där hon själv arbetat tidigare. 
 
“– Och, det är väl min starka erfarenhet av miljöer, att här vart inte jag den här ‘Fröken, fröken, 
fröken!’ utan här fixade barnen, ja de kunde förse sig själva, med material eller med vad dom nu 
behövde för att förstärka någonting eller tänka kring någonting tillsammans.“ 
 
En av pedagogerna beskriver hur ett av barnen - som var närvarande vid ett tillfälle när ett 
40-tal personer kom och gjorde studiebesök på förskolan - upptäckte plötsligt ett föremål 
som inte låg där det “skulle” ligga och påpekade detta för gruppen som var på besök. Det är 
alltså barnen själva som har tänk tillsammans om var material ska ligga, det är inte något 
som är inpräntat i barnen av pedagogerna. Detta menar pedagogen är ett exempel på att 
barnen själva äger sin miljö.  
 
“– Och så gick (barnet) såhär; ‘Ja men här ser du ju! Den här den hör ju inte hit! Den ska ju inte ligga 
här! [...] Där ska den vara!’”  
 
Detta gjorde personerna som var på studiebesök lite överraskade och enligt intervjupersonen 
så innebar detta att de fick en bättre förståelse för att barnen på förskolan verkligen äger sina 
lärmiljöer och i allra högsta grad är delaktiga vid skapandet av dessa.  
 
“– Det kan bli mer tyngd, när barnen verkligen kan visa att de äger sin miljö. Det blir liksom att 
barnen samtalar med varandra. De frågar varandra ‘Vad är det vi har tänkt här då?’ Jag tänker att det 
är ju en kultur som - det är min erfarenhet - att om barnen känner att de är en del av, att vi inkluderar 
dem i allt. De får mer och mer och mer material, det här behöver vi för det här och det här. [...] Så jag 
tänker att alla måste känna att de äger sin miljö, både barn och pedagoger.”  
 
Att barnen verkligen äger sin egen lärmiljö kan exempelvis visa sig genom att det görs 
mycket och händer mycket saker hela tiden just för att material och miljöer finns tillgängliga 
för barnen så att de kan ta egna initiativ och själva sätta igång med det de känner lust för att 
göra för stunden. Att de kan dra igång på egen hand leder också enligt pedagogerna till att 
de får en lust att dela det de gör med andra, både pedagoger och barn.  
 
“– Barnen [...] sitter inte och väntar på att någon ska tala om för dem vad de ska göra. Utan det görs 
mycket. De vill mycket hela tiden. ‘Kom, kom, kom och se! Titta vad vi kan! Titta vad vi gör!’”   
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Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori:	  
 
Utifrån det informanterna berättar om hur de med självklarhet inkluderar barnen i 
skapandet av lärmiljöerna och ser dem som en kollega i detta skapande anser vi att att 
involvera och göra barnen delaktiga vid skapandet av lärmiljöerna och att vara i ständig 
dialog med dem medan detta pågår blir betydelsebärande faktorer. De beskriver också hur 
de anser att en annan viktig del i lärmiljöerna är att barnen har tillgång till materialet och på 
egen hand kan använda sig av det. Barnen kan därför ta egna initiativ och sätta igång 
aktiviteter i lärmiljöerna. Utifrån detta menar vi att barnen känner att de äger sina miljöer 
också blir en betydelsebärande faktor som bör vara med.  
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Det	  kooperativa	  lärandet	   

 
Denna aspekt innebär att barnen äger sina miljöer tillsammans och ständigt interagerar med 
varandra och till en viss del även pedagogerna inom dessa. Det handlar om ett ständigt 
delande av upplevelser och erfarenheter och alla som är involverade i lärprocesserna bidrar 
på olika sätt till att driva dessa framåt och skapa en dynamik med sina olika personliga 
färdigheter, nyfikenhets- och intresseområden samt frågeställningar. Det är ett ständigt 
pågående samlärande som sker i kooperativa lärandeprocesser. 
 
Utan flera barn, miljö och material är det ingen samlärande miljö. Vilket lärande som sker i 
miljön är beroende av de individer som vistas där och i vilka konstellationer de möts. Att 
skapa förutsättningar för barnen att kunna mötas i olika konstellationer blir därför 
relevant.  Att lära med varandra och tillsammans med pedagoger som ständigt driver detta 
samlärande framåt. 
 
Flera pedagoger tar när de talar om vad som är utmärkande för en bra lärmiljö upp vikten av 
att miljöerna ska vara utformade så att de skapar möjligheter och förutsättningar för 
samlärande. 
 
“– Man vet att det är en bra lärmiljö när man ser att många barn samlas där. Man ser hur de 
inspirerar varandra, hur de lär av varandra, hur det väcker nya frågor hos dem, och hur de själva 
kommer på nya saker som de vill testa. De kanske tillför material som inte vi har tänkt på. Jaa...en 
plats där de kan träffas, många, och där miljön uppslukar deras intresse, så att det som inte finns 
utrymme för att knuffas eller bitas eller ta varandras saker utan de uppslukas av det som sker. Det är 
en bra lärmiljö.“ 
 
“– Vi bygger inte bara upp en miljö för att det liksom är spännande så. Det är klart att det är 
spännande men vi vill ju att det ska generera möten och kommunikation, mellan barn och barn, barn 
och material och barn och miljö. Och med oss (pedagoger) också såklart. Vi blir ju också jättenyfikna 
alltså av sådana här miljöer, det är ju jättespännande.” 
 
En pedagog talar om en bra lärmiljö som en miljö där det blir ett fokus på gemenskapen 
istället för på individen. 
 
“- Det tror jag är en plats där fler än ett barn kan vara kreativa och få utlopp för sin nyfikenhet, där de 
är tillsammans, just det här kooperativa, att lära tillsammans. Att det inte är ‘Nu är det min tur, du 
får vänta på din tur!’ och sådär, utan att alla ska få en chans att vara där. Och att det är en miljö där 
barnen kan vara nyfikna och få utveckla sin nyfikenhet och forskarlust eller vad man ska säga, 
tillsammans med oss (pedagoger) då, för att...vi också är nyfikna!” 
 
Gemenskapen lyser också igenom när det gäller materialet och har någon påbörjat något så 
kan andra fortsätta på det en annan gång. Detta sker givetvis inte utan att barnen först haft 
en dialog och kommit överens.  
 
“– Och sen eftersom det inte är ett färdigt material så kan jag ju ändå ställa iordning en miljö, påbörja 
en miljö med någonting, men då är det välkomnande för vem som helst att fortsätta på det som jag har 
påbörjat, och det gäller för barnen också, att om de har påbörjat någonting så kan man alltid fortsätta 
och förändra och bygga om eller så.” 

 
Många av pedagogerna poängterar att det är viktigt att barnen får möjlighet att mötas runt 
någonting för att skapa och bygga upp olika relationer både till varandra och till materialet.  

 
Detta samlärande och relationsskapande gör att det blir en dynamik i lärandet genom att 
barnen får mötas i varierande gruppkonstellationer och att de därför också bör få möta olika 
kompisar i dessa grupper.  
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“– Det behövs relationer för att det ska bli en lärmiljö. Både andra barn och framförallt pedagoger 
också, en miljö fungerar oftast inte själv, utan det behövs ju pedagoger där och det behövs någon att 
dela den här miljön med för att det ska bli en lärmiljö, så att man får höra vad du tänker, vad jag 
tänker och så blir det en tredje tanke. Det tänker jag kan vara en lärmiljö och det kan ju uppstå precis 
vart som helst under en dag.” 
 
Hur miljön ställs iordning rent rumsligt har också stor inverkan på barnens möjligheter för 
detta kooperativa lärandet. Det är viktigt att tänka på hur material och möbler är placerade 
eftersom de vill att barnen ska få se, och möta, varandra.  
 
“– Det ska vara miljöer där man kan mötas flera stycken. Att man kan sitta runt något flera stycken. 
Kanske inte en miljö där alla tittar typ... (gestikulerar och visar på en grupp där alla sitter på rad 
bredvid varandra och riktar blicken framåt mot ett visst objekt). Att man kan få ögonkontakt och 
mötas, att man kan sitta runt något och inte sitter och tittar in i en vägg. 
 
En miljö bör också inbjuda till olika sätt att tänka och det är viktigt att dessa sätt att tänka 
respekteras och tas på allvar. Pedagogen är hela tiden närvarande och driver barnens tankar 
framåt med hjälp av frågor. Barnens olika tankar och funderingar uppmuntras och det läggs 
ingen vikt på vad som är rätt och fel.  
 
“– En bra lärmiljö är en miljö där man kan skapa relationer och där det finns utrymme för kreativitet, 
och där det finns utrymme för…en mångfald av tankar och olikhet. Och att det finns en öppenhet för 
denna olikhet. Att det inte finns ett rätt sätt att göra saker på. Också att det finns en pedagog som kan 
vara med i den här lärmiljön som sker och ställer utmanande frågor till barnen. [...] Där det finns 
utrymme för relationer, olikheter, kreativitet, skapande, mångfald. Och relationer det är som sagt både 
till kompisar och till pedagoger.” 
 
När pedagogerna pratar om vad som är utmärkande för en bra kooperativ lärmiljö så talar 
de om den som en miljö som är full av liv, sprudlar av nyfikenhet, upptäckaranda och 
kreativitet och där flera individer delar saker tillsammans.  
 
“– Det är väl då när barnen blir nyfikna och vill vara i miljöerna, de kan undersöka och de kan 
diskutera och de kan mötas. Och det finns liksom… så att det inte bara är uppbyggt för en och en, 
utan det är uppbyggt för att man ska kunna mötas många och göra saker tillsammans.” 
 
“– Där det sprudlar, där det händer saker eller där barnen till exempel har en rörelse ihop som de delar 
och det känns i hela rummet att ‘här har vi det gott ihop!’ Det tycker jag är det som man ska gå efter.” 

 

Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori: 
 

Intervjupersonerna beskriver vikten av att lärmiljöerna ska vara utformade för att flera, både 
barn och pedagoger, ska kunna mötas, samspela och kommunicera med varandra i dem. 
Detta menar de stärker relationerna mellan individerna då en bra lärmiljö enligt 
informanterna inte ger utrymme för konflikter. Därför anser vi att Skapa miljöer med goda 
förutsättningar för individer att mötas och samspela är en betydelsebärande faktor. De 
berättar också hur de väljer också att skapa miljöer där barnen tillåts vara kreativa, till 
exempel genom att barnen tillåts tillföra nytt material som inte fanns där eller var tänkt att 
finnas där från början. Miljöer som ger utrymme för kreativitet menar vi därför också blir 
en annan betydelsebärande faktor. De intervjuade pedagogerna ger också uttryck för vikten 
av hur möbler och material placeras i rummet. Detta anser vi går hand i hand med miljöer 
som gynnar möten mellan individer då de beskriver hur de inte ställer ställer möbler t.ex 
längs väggar utan försöker ställa dem så att barnen kan samlas runt dem istället för att 
behöva sitta på rad. Rumslig placering av material och möbler anser vi därför bli ytterligare 
en betydelsebärande faktor.  
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Estetiskt	  tilltalande	  lärmijöer 

Estetiskt tilltalande lärmiljöer innebär att de miljöer som erbjuds och skapas tillsammans 
barnen även ska se inbjudande och lockande ut för ögat och gärna stimulera flera sinnen. 
Lärmiljöerna ska väcka och fånga barnens intresse och barnen ska “dras” till lärmiljöerna.  
 
“– Ja, personligen jag tänker att dom (miljöerna) ska vara stimulerande, de ska stimulera alla olika 
sinnen. Det ska vara att man bara “dras” till en miljö som man inte kan motstå. Att man verkligen 
vill dit och skapa och vara kreativ.“ 
 
“ – Jag tänker att lärmiljöerna ska vara… attraktiva, att de ska väcka lust för barnen. Det ska se 
tilltalande ut. Att man har sorterat in materialet lite så att det ska se lite estetiskt snyggt ut.”  
 
Även om lärmiljöerna i sig själva självklart ska väcka lust och nyfikenhet hos barnen när 
pedagogerna inte är närvarande så menar en av intervjupersonerna att det också är viktigt 
att denna lust och nyfikenhet väcks hos pedagogerna eftersom dessa ses som medforskare 
tillsammans med barnen och de använder miljöerna tillsammans.  
 
“– Det handlar om miljöer som ska leva även om inte det finns någon pedagog där. Att de ska skapa 
nyfikenhet överhuvudtaget för barnen, och för dom vuxna också då, för vi är ju medforskare med 
barnen.” 
 
En annan viktig del i lärmiljöerna, förutom att de ska tilltala barn och pedagoger, är att det 
också finns förutsättningar för materialen som finns i miljöerna att samspela med varandra 
på olika sätt.  
 
“– Det är en grundförutsättning att det är en rik och inspirerande och estetiskt tilltalande miljö som 
man möter i förskolan, där man blir sugen på att använda sig av olika material. Och där är det också 
viktigt att materialen i miljöerna kommunicerar mellan varandra, att det inte liksom står stilla mellan 
materialen. Att det finns kontraster och att det finns ett samtal mellan materialen också, det tänker jag 
är viktigt för att det ska bli spännande att dyka ner i.” 
 
En pedagog beskriver hur de ställt iordning en matateljé med olika sorters organiska 
material och ger bönor, linser och savojkål som exempel. Hen berättar hur den miljön 
bara  delvis var intressant för barnen då de mest använde sig av bönorna för att ösa och 
undersöka. Efter ett besök i Reggio Emilia insåg pedagogerna att de behövde tillföra en 
större variation av material för att skapa en större olikhet och då blev lärmiljön plötsligt 
mycket mer attraktiv för barnen.  
 
“– När vi började tillföra mer material som inte var organiskt, då började det brinna till i den där 
miljön, då lockades barnen dit och tyckte att det var jättespännande. Och det har vi tänkt mycket kring 
förut också att det behövs en olikhet, så tänker vi ju kring alla oss, alltså hela förskolan, att olikhet 
berikar, jättemycket, och vi värnar ju om olikheten. Och det gäller miljö och material också, att det ska 
finnas en stark olikhet, en kontrast, som gör att man lockas och tycker det är spännande.“ 
 
Flera av pedagogerna talar om hur lärmiljöerna kan vara arrangerade för att de ska väcka 
barnens lust till att själva sätta igång med något eller fortsätta med något som de påbörjat, 
kanske dagen innan. 

 
“– När man kommer in i rummet så ska man på en gång väckas av en lust att vilja göra någonting. 
Jag menar när jag började för 100 år sedan då städade man bort allting, det var som rent så fick barnen 
plocka fram. Nu städar vi fram miljöerna istället, så att man presenterar någonting. Man kanske 
påbörjar ett bygge med klossar och så lämnar man lite klossar ostädade så att barnen kan ‘Åh här vi 
jag fortsätta bygga på det här slottet’ eller vad det nu kan vara. [...] barnen ska se vad det finns att 
göra, de ska inte behöva stå som ett frågetecken och ‘jaha vad vill jag göra nu’, för då blir det det [...] 
att de går runt och inte vet vad de ska göra.”  
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Flera av pedagogerna reflekterar kring sättet att tänka kring städning och att de istället för 
att städa bort, istället “städar fram” miljöer. Pedagogen belyser den upplevda skillnaden 
mellan hur de gör nu och de erfarenheter hen har från arbete i andra förskolor som har ett 
mer traditionellt arbetssätt. 
 
“– Alltså den största utmaningen när jag började på det här enheten... men tidigare då var det ju det 
att man städade bort, eventuellt om det var någon dockvrå att man satte dockorna vid stolarna och 
några kaffekoppar framme så det såg ut som att någon satt och fikade. Så det blev en stor utmaning 
alltså när man började här, för det blev ju automatiskt att man städade bort så som man hade gjort 
tidigare…”  
 
En annan pedagog beskriver ett sätt att tänka kring att “städa fram” miljöer istället för att 
städa bort dessa. 
 
“ - Att man kanske inte städar på eftermiddagarna när man går hem, man plockar inte bort allt så att 
det ska vara rent, utan ställer kanske fram någonting istället. Så att när man kommer på morgonen så 
blir man sugen att måla. Man har satt fram lite olika färger och papper så att det liksom nästan är 
påbörjat Inte liksom som man gjorde förut; då städade man bort allt så att det skulle vara på noll! Men 
nu är det mer så att man kan kliva in i det på en gång när man kommer på morgonen, att det är 
liksom, att man blir lite nyfiken.” 
 
De beskriver också hur de själva upplever en skillnad i hur lockande ett rum blir beroende 
på hur rummet ställs iordning, eller snarare lämnas.  
 
“–Jag menar, om jag städade bort ett helt rum, och så går jag ut och sedan in igen, då ser det ju 
jättetråkigt ut. Så plockar jag fram litegrann, går ut, och in igen så är det ju klart att det ser mycket 
trivsammare ut.” 
 
När det gäller utgångspunkter kring när de “städar iordning” en miljö som ska se lockande 
ut för barnen menar en pedagog att man måste utgå från sig själv. Detta gör att det blir en 
variation i hur miljöerna ser ut eftersom alla människor är olika.  
 
“– Det blir väl också lite; vad tilltalar mig? Att ‘Åh, det här skulle jag tycka såg lockande ut’, men det 
kanske inte du skulle tycka om du kom dit för du skulle ju skapa det på ett annat sätt. Jag utgår nog 
från mig själv.”  
 
Flertalet intervjupersoner omnämner även miljön som “den tredje pedagogen” och 
poängterar vikten av samspelet med denna. 
 
“–Jamen, alltså för det första handlar det också om att det blir en miljö som blir en extra pedagog helt 
enkelt, alltså en miljö som interagerar med barn och oss vuxna, där vi känner att vi tillsammans kan 
vara nyfikna på någonting. En bra miljö är ju en miljö som lockar oss alla, oavsett som jag är ett år 
eller 58 år, alltså att det händer någonting i miljön som gör att jag blir nyfiken på vad barnen gör.” 
 
En av pedagogerna pratar också om vikten av på vilken plats en miljö är eller ställs iordning, 
även i förhållande till andra miljöers placering. Hen minns tillbaka på en specifik miljö som 
både pedagogerna och barnen gillade, men som kanske ställdes iordning på fel plats på 
avdelningen och därför inte användes så mycket.  
 
“– (Miljön) kom kanske lite i skymundan, det är fel plats helt enkelt för så kan det ju också vara. Att 
man flyttar en miljö till en annan del av rummet där dom är mer synliga, där vi kanske är mer eller 
kanske man har riktade lampor eller det finns bilder som inspirerar, då kan det ju hända hur mycket 
som helst med samma miljö bara för att man flyttade på den.” 
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Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori: 
 
Informanterna beskriver hur de anser att miljöerna måste vara tilltalande och lockande för 
barnen så att de “dras” till dem och vill utforska dem med flera sinnen. Miljöerna ska i första 
hand vara lockande för barnen men de intervjuade pedagogerna beskriver också hur det är 
önskvärt att de är inspirerande för pedagogerna då de anser sig vara medforskare som 
utforskar lärmiljöerna tillsammans med barnen. Att ha estetiskt tilltalande miljöer som 
stimulerar flera sinnen blir därför en betydelsebärande faktor. Intervjupersonerna berättar 
också hur de numera inte städar undan allt material utan istället ställer iordning det så att 
det ser lockande ut för barnen nästa gång de kommer dit. De berättar också att de brukar låta 
barnens egna byggen, som kojor t.ex vara kvar, så att de kan fortsätta sin lek där senare. Att 
“städa fram” miljöer istället för att städa bort allt samt att låta barnens egna projekt stå 
kvar blir därför nästa betydelsebärande faktorer. Slutligen beskriver informanterna att de 
anser att det är viktigt att materialet i en miljö samspelar också, det vill säga att det t.ex finns 
kontraster mellan materialen, t.ex stor och liten, tung och lätt, strävt och lent och så vidare. 
Samspel mellan material blir därför den sista betydelsebärande faktorn.   
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Icke	  styrda	  lärmiljöer	   
 
Detta innebär att förskolan inte har lärmiljöer som signalerar begränsade 
handlingserbjudanden, det vill säga miljöer där det är förutbestämt vad som “ska” ske. 
Exempel på sådana miljöer kan till exempel vara; dockvrå, lekhall, bilhörna och så vidare.  
 
Pedagogerna beskriver att även fast dessa lärmiljöer benämns som icke styrda lärmiljöer så 
betyder det för den skull inte att det inte finns någon ordning eller bakomliggande tanke 
överhuvudtaget kring dessa från pedagogernas sida. Det finns det oftast även fast den inte 
alltid syns så tydligt i betraktarens öga. 
 
“– Då ska det vara miljöer som är; där barn kan hitta, att de har någonting att sätta händerna i, att det 
är någonting som lockar, att det är förändringsbart, formbart, att jag kan förvandla det själv. Att 
ingenting är riktigt givet vad jag ska göra när jag kliver in här. Och då menar jag inte att det är helt 
ostrukturerat, att det bara är att plocka, utan det är också jätteviktigt att vi ramar in de här… att det 
finns en tanke med att vi har byggen där vi har byggen. Vi ramar in med mattor, vi ramar in med ljus, 
vi belyser miljöerna, vi tänker hårt kring; vilka material ska vi ha tillsammans med den här 
barngruppen, det är aldrig samma.” 
 
Att barnen inte har bestämda platser där en viss lek ska ske är dock inget hinder. När barnen 
vid dessa pedagogers förskola vill leka lekar som kanske traditionellt sett brukar ske i till 
exempel en kiosk så gör de det ändå, fast med det material som finns på förskolan och i de 
befintliga lärmiljöerna. Detta anser pedagogerna gör att barnen är mer kreativa i sin lek och i 
sitt samspel med materialet.  
 
“– Färdiga dockvrår, matateljé, kiosk… ja men ni vet sådana här färdiga miljöer där barnen vet vad de 
ska göra. Men barnen leker ju det här… Vill de leka kiosk så fixar de det med det material som finns 
framför dem och då blir det ju mer aktivitet, mer kreativt och inte lika styrt. Och då lockar det alla 
barn till den leken kan jag känna. Än att man kanske styr det genom att lägga dit vissa saker som 
lockar flickor eller pojkar mer, jag vet inte…” 
 
“–Det ska inte vara förutbestämt att i det här hörnet kan vi bara laga mat eller, i det här hörnet kan vi 
bara köra med bilarna utan det ska kunna ske många saker i de olika miljöerna.“  
 
För att inte göra lärmiljöerna styrda använder pedagogerna sig av material som inte är 
färdigkonstruerat och som inte bara signalerar ett visst användningsområde. De har istället 
material som kan användas till många olika saker – material som blir till det man behöver 
med hjälp av fantasin. 
 
“– Sen så kan man ju gå lite mer konkret och tänka material, vad det kan vara? Och då för mig är det 
material som inte är färdigt, utan sådant som du kan skapa någonting med. Att det kan bli en lärmiljö 
så att man kan vara kreativ och skapa och att det då kan det bli olika beroende på vilka som är där just 
då.”  
 
“– Jag kan ju vara där med en person ena dagen och då blir det en sak. Och sedan nästa dag så kanske 
jag är där med någon annan och då, fast det är samma material, så blir det något annat eftersom det 
beror på vem eller vilka man är där med. Och sen kan det bero på vilken pedagog som är där också, och 
vilka frågor de ställer och vad det är som barnen håller på att undersöka just då.  
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Betydelsebärande	  faktorer	  i	  denna	  kategori:	   
 

Informanterna beskriver hur de inte har de traditionella lärmiljöer som kanske vanligtvis 
finns på förskolor. Detta kan t.ex vara bilhörna, dockvrå eller lekhall. Intervjupersonerna 
berättar istället hur de skapar lärmiljöer där inte bara en aktivitet kan ske. Lärmiljöerna ska 
kunna användas till den aktivitet eller lek som barnen önskar. Därför blir lärmiljöer som 
inte endast har ett specifikt syfte denna kategoris första betydelsebärande faktor. Precis som 
med lärmiljöerna menar de intervjuade pedagogerna också att de inte har så mycket “hårda” 
material, det vill säga material som bara har ett syfte och bara kan användas till en sak. En bil 
kan ges som ett exempel på ett hårt material medan en kloss ses som ett “mjukt” material då 
det kan användas till vad än fantasin vill att det ska vara. Därför blir att ha material som inte 
har låsta handlingserbjudanen också en betydelsebärande faktor.  
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Barns	  olika	  uttryckssätt	   
Innebär att barnen får möjlighet att komma till uttryck på så många olika sätt som möjligt 
genom att få möta en mångfald av olika material, uttryckssätt och handlingserbjudanden i 
lärmiljöerna. Uttryckssätt kan till exempel vara: måla, lera, dans, skriva, samtala, drama och 
mycket, mycket mer. Uttryckssätt kan också ses som sätt att kommunicera och inom Reggio 
Emilia talar man om detta som barns “hundra språk”.  
 
“–Det är så jag vill tänka den pedagogiska miljön, inte som man kanske tidigare tänkt, att det ska vara 
sysselsättningsstationer eller nånting utan att den pedagogiska miljön är ett sätt att kommunicera 
hundraspråkigt.” 
 
En pedagog pratade om hundraspråkighet, det vill säga alla barns sätt att kommunicera och 
uttrycka sig, och gjorde en stark koppling mellan detta och lärmiljöerna. 
“– När vi [...] pratade om det här med hundraspråkighet och vad det kan vara för någonting och vad vi 
tänker kring det, då känns det så starkt för mig – miljön. Det är det som är fokuset. Varför gör vi de 
miljöer vi gör? Jo, för att vi ska kunna kommunicera på fler sätt än med det verbala.“ 
 
“–Jag tänker att lärmiljön är en förutsättning, för lärande, överhuvudtaget. Utan miljön, utan 
materialet, så finns det ju inget för barnen att använda sig av när dom språkar och kommunicerar med 
varandra. Jag ser materialet och lärmiljön som en länk till kommunikation mellan varandra, för 
barnen, och inte bara mellan barn och barn utan det är mellan barn och material också.” 
 
Genom att titta igenom dokumentation har pedagogerna upptäckt att barnen är i behov av 
olika sätt att uttrycka sig, och också att de faktiskt använder sig av det utbud av olika 
material för uttryckssätt som finns inom verksamheten.  
 
“– Och vi har precis nu suttit och tittat på lite filmer på reflektionsmötet [...] då man verkligen ser hur 
barnen kommunicerar med materialen i miljöerna och hur olika det är. Att en del barn behöver papper 
och penna, andra behöver bygg och konstruktion, en tredje behöver saker dom kan sätta i rörelse, hela 
tiden saker som påverkar så att det måste finnas en mångfald, tänker jag, just utifrån allas rätt att 
göra sig hörda.” 
 
De ser också ett behov av att dessa uttryckssätt, eller “språk”, och miljöer kan kombineras på 
ett bra sätt men påpekar också att alla material och uttryckssätt kanske inte går att 
kombinera överallt. De måste alltså vara lite selektiva med vilka material och miljöer som 
erbjuds tillsammans och i anslutning till varandra.  
 
“– För vi är ju väldigt förtjusta i och tänker att alla uttryckssätt, alla miljöer och material måste 
kunna kombineras på något klokt sätt. Alla kan inte kombineras, sand och vatten kan kombineras, men 
ute, inte inne, det blir inge bra. Men där får man också tänka att det egentligen inte finns någonting 
som inte går att kombinera, men hur gör vi det så att det blir positivt?” 
 
“– Vid skapandet av miljöer måste vi ge barnen möjligheten att mötas och kommunicera med 
varandra. Det gäller att vi inte bygger in kontraproduktiva grejer, till exempel om vi säger att vi har 
en miljö där vi vill att man ska kunna mörklägga för att det ska vara kontraster mellan ljus och 
mörker, då kan vi inte ha en teckningsmiljö i samma rum, för då blir det en konflikt ‘Släck inte 
lampan, jag vill kunna teckna!’” 
 
“På vår avdelning här intill finns också en miljö där man ser det tydligt; teckningsbordet finns i 
samma rum där vi har byggkonstruktion. Båda miljöerna kräver ljus för att man ska kunna jobba men 
man kan också smittas av varandra, jag kan se vad du gör när jag bygger vilket gör att jag blir mer 
sugen att gå och bygga när jag ritar eller tvärtom, så att, vi tänker mycket kring det, hur vi placerar, 
vad det är som finns var.” 
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Något som kanske inte vanligtvis ses som ett självklart uttryck är stillhet. Detta menar en av 
intervjupersonerna är ett viktigt uttryck som det också måste finnas utrymme och plats för i 
förskolan.  
 
“–Och sedan också att man kan vara stilla. Att det finns plats där man kan göra det med sitt uttryck 
också. För det kan också vara ett gott uttryck tycker jag. Att här, här kan jag sätta mig tillsammans 
med min vän och det är alldeles stilla. Så det behöver ju inte sprudla av… det kan sprudla av 
stillsamhet också! Om jag säger så; att alla uttryck ska få plats.” 
 
Även om barnen i förskolan anses ska få möta så många uttryckssätt som det bara går, är det 
enligt pedagogerna viktigt att de inte erbjuder för många uttryckssätt samtidigt eller på en 
för liten yta.  
 
“– Jag tänker att man inte kan bygga upp en miljö med hundra uttryckssätt på en gång. Det går det 
inte att göra på våra förskolor tänker jag i alla fall. För jag tror att till slut så blir det såhär att; ‘Det 
går inte för barnen går och ritar på väggen!’ ‘Men varför gör de det?’ Att bygga upp en miljö, den 
byggs också av att pedagogerna observerar och ser vilka barn de har. Kan jag ha pennorna framme? 
Okej nej, men då gör vi något annat.” 
 
En pedagog pratar om deras lokaler som är mindre till ytan än deras systerförskolors lokaler, 
och om hur det därför kan bli för mycket material i ett rum.  
 
“–Och så får man kanske hellre begränsa material och så, att det inte blir för mycket, för så kan man ju 
också bli, att man vill för mycket. Och då blir det för många signaler i ett rum! Så har vi ju också haft, 
att det har blivit för många saker där inne så att barnen blir: ‘Jaha vad ska jag göra? Ska jag spela 
trumma här eller ska jag…?’ Då kanske man måste rensa och fokusera på EN sak så att det inte blir så 
splittrat. Det får inte bli för mycket, för då vet de inte vad de ska göra. Så det där är en balans, lagomt 
som det heter!“ 
 
“– Alltså jag hör att det finns ju problem att bygga upp miljöer ibland och jag tror att det är för att 
man har fel ingång. Istället för att se möjligheterna eller så kanske man har byggt upp för många 
uttryckssätt samtidigt, så att varken pedagoger eller barn hinner med.” 
 
Pedagogerna menar också att det måste finnas en mångfald i barnens möjligheter att 
uttrycka sig i lärmiljöerna. Eftersom sättet som barn, både individuellt och i olika åldrar, 
använder sig av för att uttrycka sig är olika, så skiljer sig miljöerna på de olika avdelningarna 
också åt.  
 
“– Där det finns allt det de behöver för att uttrycka sig liksom. Och då kan det ju inte se likadant ut 
överallt eftersom det är olika barn som vill uttrycka sig på olika sätt. Därför så har vi ju inte så många 
likadana miljöer i huset. Det ser ju ut på ett sätt hos 1-åringarna. Vi vet hur de undersöker och önskar 
kunna uttrycka sig, det är ju med kroppen. Sen blir det mera finlir, mera saker ju äldre man blir. 
Mängden uttryck, mängden språk ökar ju…” 
 
“– Ett år hade vi ett barn som var jätteintresserad av fåglar. Och sedan handlade allting om fåglar. 
Men då måste det finnas mycket material att bygga kring de här fåglarna och tänka kring dem. Det 
måste finnas en mångfald i materialet!” 
 
En av intervjupersonerna kände väldigt starkt för barnens rätt att ha inspirerande miljöer där 
de kan komma till uttryck på många olika sätt. Denna mångfald av uttryck sågs som 
fördelaktigt för barnen i dess fortsatta liv.  
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“–Sedan så tycker jag att det är en rättighet överhuvudtaget, barn inte får leva i karga miljöer i en 
förskola, det tycker jag är förbjudet. Vi har en läroplan som så tydligt säger till hur lärmiljöerna ska se 
ut, så… så får det inte vara för då kan inte barnen komma till uttryck. Jag tänker inte att det är något 
speciellt som måste finnas, men det måste finnas material och ting så att barnen kommer till uttryck. 
Då måste ju var och en fundera ut själv, och också ha en tanke om vad de (barnen) ska kunna när de 
kommer till skolan sen. Alltså vad ska de ha fått möta?” 

 

Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori: 
 
Informanterna talar om “barns hundra språk” och berättar att de anser att det är viktigt att 
barnen får komma till uttryck på så många sätt som möjligt och ges många 
handlingserbjudanden. Miljö och material ses enligt intervjupersonerna som ett verktyg 
genom vilket barnen kommunicerar, både verbalt och på andra sätt, t.ex med papper och 
penna, att dansa, att ha något att sätta i rörelse och så vidare. Att lärmiljöerna ska ge barnen 
möjligheter och förutsättningar för olika uttryckssätt och handlingserbjudanden är därför 
den första betydelsebärande faktorn. Informanterna beskriver också hur barnen är indelade 
efter ålder på avdelningarna och de anser att detta gör att de har större möjlighet att anpassa 
lärmiljöerna så att barnen lättare kan komma till uttryck. Därför blir anpassning av miljö 
och material efter barnen ålder nästa betydelsebärande faktor. En annan viktig del som 
framkommer under intervjuerna är att även om det är viktigt att barnen får möjligheten att 
uttrycka sig på många olika sätt och ges många handlingserbjudanden så är det lika viktigt 
att dessa inte erbjuds i en och samma miljö. De ger ett exempel på detta när en av dem 
beskriver hur de inte kan ha en plats för att måla och en plats där de ska undersöka ljus och 
mörker bredvid varandra eftersom de “krockar”. Därför blir den avslutande 
betydelsebärande faktorerna att undvika ett överflöd av material och 
handlingserbjudanden i samma lärmiljö samt miljöernas placering i förhållande till 
varandra. 
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Ständig	  förändring	  av	  lärmiljöerna	  –	  med	  barnen	  som	  utgångspunkt	   
Detta handlar om att som pedagog följa med i vad barnen visar intresse för här och nu och 
göra förändringar i lärmiljöerna utifrån det. I förändringen ingår också att väcka deras 
intresse för utforskande och upptäckande och även utmana dem vidare i deras lärprocesser. 
 
–Ja, vi utgår ju först och främst från barnen såklart. Det är ju den absolut viktigaste utgångspunkten. 
Och vad barnen är intresserade av, vad vi har sett och vad vi ser, genom att använda oss av 
pedagogisk dokumentation så får vi syn på otroligt mycket, en väldigt rik fauna av vad barnen är 
drivna i och vad de tycker är spännande att mötas tillsammans kring.“ 
 
“–Vi får ju titta på att vad är just de här barnen mest fascinerade av. Vad ser vi att de vill dela? Och 
sedan så blir det ju naturligtvis att då skjutsar vi ju på där.” 
 
En pedagog talar om vilka svårigheter hen kan se vid skapandet av lärmiljöer och nämner då 
behovet av ständig förändring och förnyelse som något som kan utgöra en svårighet. 
 
“– Till slut ledsnar de på fläkten om den bara står framme hela tiden, det måste hela tiden tillföras 
saker eller det måste ske saker. Det tycker jag är den stora utmaningen. Speciellt kanske hos de yngsta 
för där sker utvecklingen så fort hela tiden, och samtidigt kan det skilja ett år mellan barnen så att det 
kan vara svårt att få till en miljö som passar alla på det sättet.” 
 
“– ...att tänka mer kring materialen, att det ska finnas en progression tänker vi, i miljö och material. 
Har man ett ljusbord med de små barnen så är det nåt annat än med de stora barnen, så att vi inte 
bara kör samma saker med alla… likadant.” 
 
En pedagog nämner den problematik som kan finnas när barnen inte stannar upp vid 
någonting överhuvudtaget utan mestadels springer runt från det ena till det andra och vad 
som krävs av pedagogen när sådana situationer uppstår; 
 
“– Vi upplevde någon vecka, de stannade inte upp vid nånting och då måste vi börja tänka ‘Varför 
stannar de inte upp? Vad är det för någonting de kan behöva för att stanna upp?’ Någonting som 
lockar dem, så att det här är ett evigt pågående arbete som kräver mycket och som aldrig blir färdigt.“ 
 
“–Vi tittar hela tiden på vad barnen gör, vad är det som lockar i den här miljön? Och varför blir den 
död? Varför händer det ingenting nu? Och så måste vi förändra den utifrån det vi då tänker. “ 
 
“–Ja, dels så tänker man ju på vad barnen är intresserade av just nu och vad det är vi jobbar med. Sånt 
som vi kan tillföra till det vi håller på med. Så att man inte bara har något tagit ur luften för då ser 
man ofta att det är en miljö som, den dör helt enkelt. “ 
 
Att de miljöer som erbjuds i förskolan ska vara ett komplement till hemmet är också något 
som de lägger stor vikt vid. En pedagog berättar hur hon anser att det tänk som finns 
generellt gör att förskolans miljöer i väldigt stor utsträckning liknar den som finns i hemmet.  
 
“– Det är kul att se liksom hur också forskare har börjat tänka kring det vi erbjuder på förskolan, där 
vi har en sån otroligt snäv bild utav allting som bygger så mycket på att det som sker hemma ska vi 
göra på förskolan, istället för att man kan göra någonting annat.“ 
 
En pedagog gör en passande metafor och liknar relationen mellan lärmiljöerna och barnen 
vid en amöba; 
 
“– Alltså miljöerna är ju hela tiden föränderliga. De är ju som en, vad ska man säga, en amöba, som 
förändras efter barngrupp och hur de (barnen) rör sig och hur de tänker och vad de är intresserade av. 
Det viktigaste tänker jag är att lärmiljöerna speglar de processer som barnen befinner sig i här och nu, 
om de tycker det är jättespännande.  
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Efter denna målande beskrivning av lärmiljöerna och deras samspel med barngrupp och de 
ständigt pågående lärprocesserna ger pedagoger ett mera konkret exempel på hur detta 
samspel kan komma till uttryck i verksamheten. 
 
“– Ja men som förra året när vi jobbade med Storskogen... Då ska man ju, när man kliver in här, så ska 
man känna att det man kliver in i verkligen är det som barnen finns i just nu. Att det är... det handlar 
om skog, om natur och om... jamen om den delen som de är intresserade av.” 
 
Vidare talar samma pedagog om lärmiljöernas ständiga föränderlighet, men hen lyfter 
samtidigt fram en betydelsefull aspekt kring att detta dock inte nödvändigtvis bör innebära 
att miljöerna ska förändras till varje pris, “bara för att”. 
 
“– Miljöerna är föränderliga, de ser aldrig likadana ut, exakt likadana ut år efter år... Men nu ser de 
förstås rätt likadana ut här, vi har gjort om och inne hos de yngre, men i byggrummet till exempel där 
är det sig ganska likt sedan ett år tillbaka nu och det är för att de fortfarande är kvar i “Mystiska 
trädet” och allt det som de tyckte var jättespännande förra året.” 
 
Det mystiska trädet var ett träd i Storskogen som barnen till en början fastnade för ute i den 
lilla skogsgläntan de brukar besöka och som de sedan med tiden har tagit med sig in i 
förskolan och återskapat med olika material i olika former inne på avdelningarna.  
 
När det kommer till material för att förändra miljöerna är pedagogerna uppmärksamma, 
även utanför arbetet, på saker och material som de kan använda i förskolan. Detta material 
bör, som pedagogerna uttrycker det, vara material som inte endast har ett 
användningsområde. De har därmed ögonen öppna för saker de kan behöva i verksamheten 
och samlar på sig en stor mängd då deras verksamhet ständigt är i förändring.  
 
“–Och att, som pedagog så måste man vara otroligt fantasifull och se möjligheter i allt eftersom vi 
också jobbar med material som inte är utan som blir så kräver det ju också fantasi att kunna se saker. 
När jag snubblar jag över mormors gamla mattrasor eller som de här knopparna, som nå träknular vi 
har jättemånga utav [...] de har blivit allt, de blir dockor, de blir torn, de blir allt, och att se saker som 
jag kan ta med för att man vet aldrig vad det blir. Så erfarenheten av kring pedagogiska miljöer är ju 
att vi ska samla på oss material så att vi har, eftersom man hela tiden måste tänka om.” 
 
De tar också hjälp av multimodala verktyg och anser att det kan vara ett effektivt och relativt 
enkelt sätt att ha möjlighet till att omforma miljöer efter barnens intressen och behov. 
 
“– Vi har börjat jobba mycket multimodalt också nu och vi vill utveckla det vidare... Det är ju också 
att man kan ta sig till en annan plats som inte finns. Vi kan ju till exempel dyka ner i havet och så. 
Sen kan man ju förstärka barnens lek med en YouTube-film med tigrar eller vad det än kan vara de är 
intresserade av just då. Vi märker att det har gjort stor skillnad. Det har verkligen tillfört en 
dimension till i leken!”  
 
Miljöerna är som sagt under ständig förändring och och varierar beroende på vilka barn de 
har på förskolan. Ingenting är skrivet i sten när det kommer till hur miljöerna ska se ut.  
 
“– Beroende på vilken barngrupp man har så kan ju miljön ändras flera gånger under en termin. Den 
är ju inte fastsatt ‘För att vi har den här barngruppen den här hösten, så ser den ut såhär’ det kan ju 
också ändras under en termin, för de har ju andra, deras intressen ändras ju också, så att då blir det 
också så att vi kommer att flytta om många gånger. Flytta möbler hit och dit och byta plats, för att vi 
tycker att det känns bättre då… för barnen… så det är ett himla flyttande ibland! [...] Nej men så är 
det ju… man har ju olika barn hela tiden och man har ju olika gruppkonstellationer, det blir ju så, det 
är ju inget som är fast!” 
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Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori: 
 

Intervjupersonerna beskriver hur de utgår från barnen när de skapar lärmiljöer och samtidigt 
ständigt är uppmärksamma på vad barnen visar intresse för och ändrar lärmiljöerna utifrån 
det. Detta kan t.ex ske genom att tillföra nytt material eller plocka bort något som inte anses 
passa eller fungera. De uttrycker också att de anser att förskolans lärmiljöer ska spegla 
barnens intresse just där och då. Utifrån detta blir den första betydelsebärande faktorerna att 
utgå från det barnen visar intresse för just nu och ständig förändring för att undvika att 
lärmiljöerna blir statiska. Informanterna beskriver också hur de anser att förskolans miljö 
inte bör vara en kopia av hemmet utan att den ska komplettera detta så att barnen får möta 
något annat än det de möter hemma. Därför blir nästa betydelsebärande faktor att 
lärmiljöerna ska vara ett komplement till hemmet. Även om förändring av lärmiljöerna är 
viktigt anser informanterna också att miljöer måste få stå kvar så länge de är intressanta för 
barnen. Att inte förändra lärmiljöerna “bara för att” blir därmed nästa betydelsebärande 
faktor.  
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Att	  tänka	  tillsammans	  kring	  skapandet	  av	  lärmiljöer 
Att som pedagog hela tiden bolla tankar och idéer med kollegor kring skapandet av 
lärmiljöer. De gör det här tillsammans och de tar hela tiden hjälp av varandra, både på 
avdelningen och i hela huset. Att hämta inspiration från andra förskolor kan även det vara 
givande. 
 
“– Det är så bra att man har varandra, att man kan hjälpas åt, hjälpa varandra att komma på saker. 
Att man har olika erfarenheter och idéer och så blir det en jättebra idé när man tänker tillsammans.“ 
 
“– Det är absolut inget ensamarbete utan det kräver många, det kräver alla, här hjälps vi åt.” 
 
Pedagogerna ser det som en styrka att de har varandra och hjälps åt när de får problem med 
miljöerna. Nedan uttrycker en av intervjupersonerna detta i ett exempel som handlar om en 
upplevd svårighet när en miljö inte fungerar och därför orsakar mycket konflikter. Intressant 
att notera är också att pedagogerna anser att konflikter som uppstår beror på miljön och inte 
barnen, och att det därför är miljön som behöver förändras.  
 
“– För det är oftast i miljön det sitter och där kan jag tycka att det är svårt. Vad gör vi? Vad behöver 
vi erbjuda de här barnen för att eventuellt handgemäng ska avta? Så det kan jag tycka är svårt, men 
då är det som så bra att man pratar ihop sig, man är ju inte själv, utan vi är tillsammans så man kan 
ta hjälp av varandra. “ 
 
Att pedagogerna på dessa förskolor tar hjälp av varandra var något som överraskade en 
förskollärare som hade en av förskolecheferna som handledare under sin 
pedagogistautbildning (en pedagogista går väldigt kort att beskriva som en handledare till 
pedagogerna inom Reggio Emilia-inspirerade förskolor.). En av avdelningarna på förskolan 
hade haft problem med sin miljö så under ett personalmöte fick de hjälp av pedagoger och 
av förskolechefen (som också är pedagogista) med att förändra sin miljö. Här ses också 
förskolechefen som en del i arbetslaget så hon är också i allra högsta grad delaktig i arbetet 
med miljöerna.  
 
“– [...] då bestämde vi att några frivilliga av oss stannade upp och hjälpte dem [...] och det var 
världens lyft, världens lust, världens “go” inne på den avdelningen, och då sa hon (som gick som 
“elev”) ‘vad fantastiskt!’ För hon hade bara erfarenheten av att man kände sig misslyckad om man 
jobbade på en avdelning som inte fick till det i miljöerna, medan här hjälper vi varandra. Så det är i 
allra största grad någonting som är kooperativt, att skapa dom här miljöerna, att vi behöver 
varandra.“ 
 
“– Nej jag tycker aldrig att det är svårt, därför att jag säger att det inte är bara min grej, vi gör det här 
tillsammans i hela huset och jag tror att det är det, jag tror att det är just det, alltså, det som däremot 
är svårt är att inse ibland kan vara att vi måste göra någonting, för man kan bli så hemmablind, men 
där behöver man också varandra, man behöver vara många i det också [...]” 
 
Förskolechefen ser en stor förskola som något positivt, då detta gör att de får input från flera 
håll än vad de hade fått om de varit en mindre förskola. I samarbetet mellan pedagogerna 
ingår också att de delar material mellan avdelningarna. 
 
“– Det är enkelt när man är många, det är det som är så himla kul när det är en stor förskola också, att 
man är många. Ju fler man är ju bättre blir det ju, såklart. [...] därför du har så stora möjligheter till 
att ha många hjärnor som tänker, i allt det här liksom. Du har material som vi delar mellan 
avdelningarna, som när vi hade det här personalmötet ‘behöver ni den där stocken nu?’ ‘Nej, då kan vi 
ta den.’ Också mellan förskolorna delar vi saker [...] istället för att alla ska bygga upp sitt. “ 
 
“–Och i ett sådant här hus med fem avdelningar så behöver vi tänka klokt ihop. Ibland behöver vi ta 
pedagoger från 5-årsavdelningen och titta på andra avdelningar till exempel.” 
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“–Men ni vet ju att vi byter ju, hur vi far i huset och letar saker som passar till just det vi ska göra och 
vi flyttar mattor, vi flyttar lampor för att belysa och vi hämtar in saker. Det kan vara lite svårt ibland, 
för man blir ju som hemmablind. Vi behöver ju också få idéer och se nya saker för att man ska göra 
kullerbyttor själv. Så att det inte bara blir samma. [...] Men man blir lite självkritisk, för vi är ju 
duktiga på att hitta på nytt och vi hittar ju också utanför förskolan och vi tar hjälp av föräldrar och 
anhöriga för att samla in saker.” 
 
En av pedagogerna berättar också att de, förutom att dela tankar och idéer, även byter 
avdelning i stort sett varje år. Detta leder till att de hela tiden får nya tankar och inte fastnar i 
samma mönster år efter år.  
 
“– Och sen alla kollegorna man har, jag menar om man jobbar själv så blir det ju samma, men vi byter 
ju avdelningar varje år, så man får nya kollegor hela tiden och då blir det nya tankar som uppstår så 
att man får ju nya erfarenheter hela tiden.” 
 
“– Vad lärde vi pedagoger? Vad lärde barnen? Hur tänker vi kring miljöerna då? Jo men du jobbade 
med dem, vad såg du? Det bär vi med oss in i nästa termin.” 
 
Pedagogerna beskriver mer ingående hur de inte känner sig lika ensamma i skapandet av 
miljöer utan att de tänker kring dem ihop. Detta betyder dock inte att de helt förlitar sig på 
“de andra” utan var och en måste ändå ta ett eget ansvar för att miljöerna ska bli bra. 
 
“–Man är inte ensam. Det är liksom inte ‘hur har DU tänkt om miljön?’ utan jag tror att man alltid 
måste tänka att fler hjärnor tänker bättre än en, att man tänker klokt ihop. Men sedan så kan man ju 
inte bara vara så... man måste ju ändå ha ett engagemang, var och en, man ser det från olika 
synvinklar…” 
 
“–Det jag känner är väl att jag de senaste tio åren har tänkt mycket, mycket mer kring 
tillsammanstänket. Att det här är ingenting som en person kan skapa, utan man måste bygga det 
tillsammans [...] 
 
För att ha mer att dela med varandra framkommer det också under intervjuerna att de lägger 
stor vikt vid att pedagogerna själva har ett intresse av att utveckla sig själva, för att i sin tur 
kunna utveckla varandra.  
 
“– [...] men sedan måste man ju också ha ett personligt plan i att man måste kompetenshöja sig själv 
tänker jag. Man måste läsa mycket, man måste få dela mycket med andra så att man kan tänka nya 
tankar. Man behöver få tankar från till exempel studenter, vad läser de för böcker nu? Det skulle man 
ju vilja läsa för att se hur mina tankar blir då, som jag kan dela tillsammans med mina medarbetare.” 
 
En av förskolecheferna beskriver hur de ser på hela förskolan i ett större sammanhang och 
därför inte bara arbetar i sin lilla bubbla på varsin avdelning. Att dela kunskap och 
erfarenheter är en central del i verksamheten.  
 
“–Att vi behöver vara ett större sammanhang, vi kan inte bara vara på vår lilla avdelning. Och det har 
vi tänkt hela tiden här att här stänger vi inte in oss på avdelningarna. Utan här far vi runt och 
verkligen tar av varandras positiva saker!“ 
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Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori: 
 

Informanterna berättar att de hela tiden pratar och resonerar kring lärmiljöerna tillsammans 
med sina kollegor. De anser att arbetet med lärmiljöerna är något som de gör ihop och 
känner därför inte lika stor press på att de själva måste “få till det”.  
Fungerar inte en miljö så tar de hjälp av varandra för att lösa det. Detta innefattar också ett 
samarbete mellan avdelningarna och är således inte bara något varje avdelning håller på 
med vad för sig. Därför blir de betydelsebärande faktorerna i denna kategori att tänka 
tillsammans kring skapandet av lärmiljöer och att samarbeta mellan avdelningarna på 
förskolan.  
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Pedagogens	  förhållningssätt 
Hur pedagogerna väljer att förhålla sig till barn, material och miljö. Där ingår också deras 
syn på barn och lärande, hur de väljer att se på regler och hur de väljer att hantera eventuella 
svårigheter och problem. Att de är nyfikna, delaktiga och engagerade pedagoger hör också 
ihop med deras förhållningssätt. 
 
En pedagog beskriver hur hen tillsammans med sin kollega tvingats se hinder på ett nytt sätt 
på grund av att de tidigare till exempel inte haft möjlighet att köpa in de saker de kanske 
hade önskat. Detta är något hen anser har hjälpt dem och att det är något de har nytta av 
idag.  
 
“– Det är klart vi fanns ju i den kontexten som alla andra fanns i förr. Det som var skillnad tror jag, 
och som betydde mycket för min kollega och mig från början var att vi inte hade några pengar, så att vi 
kunde ju inte köpa någonting utan vi var ju tvungna att vara fantasifulla och det har vi ju sen haft 
glädje av framöver i livet, att vi har sett det här skrotet som meningsfullt, kan man säga.“ 
 
Ur detta har också ett förhållningssätt till ekonomiska hinder växt fram där hen anser att det 
problemet ofta ligger hos pedagogerna. I kontakten med andra pedagoger har hen fått höra 
ursäkter kring för varför de inte kan göra vissa saker. Detta köper hen dock inte utan menar 
att det mesta går att lösa ändå.  
 
“– Och då brukar folk säga pengar och då säger jag att pengar behövs inte för det här, vi har inte några 
pengar till det, utan det handlar om fantasi. Så dom enda hinder som finns det är i så fall vi själva, och 
det får vi ju helt enkelt bara, vi får göra upp med oss själva.”  
 
“– Jag tror att vi är bekväma som människor, det är himla bra att kunna skylla på någon annan. “Det 
där kan ju ni göra på er förskola som inte är en kommunal förskola, men vi kan ju inte… ‘Varför då? 
Vad är det som hindrar?“‘ 
 
Synen på barnen skiner också igenom under intervjuerna. Då andra kanske skulle lägga 
skuld på barnen för att ett barn är på ett visst sätt eller en barngrupp inte fungerar så anser 
dessa pedagoger att problemet istället oftast sitter i miljöerna.  
 
“– Jag tänker mer att när jag får höra att pedagoger på andra förskolor säger att ‘det barnet är si’ och 
‘det är så jobbigt i vår barngrupp’ då tänker vi att man måste titta på miljöerna.” 
 
Pedagogerna berättar också om hur materialet som finns tillgängligt i förskolan påverkar 
vad de blir för sorts pedagoger. De har till exempel spel, som vanligtvis skulle binda upp en 
pedagog om det ska spelas på “rätt” sätt, men barnen får istället använda dem som de vill så 
att pedagogen istället kan finnas till hands för alla barn i barngruppen. De menar att vilket 
material som finns på förskolan också har mycket att göra med vilken syn man har på 
lärande. 
 
“– Jag kan inte vara den sortens vuxen som med 23 femåringar sätter mig och spelar ett spel med 3 
stycken, utan jag måste vara en vuxen som finns i verksamheten. Då är det bättre med den här 
byggmiljön till exempel, konstruktionsleken som kan locka många och där jag kan vara med utan att 
jag måste vara den som bestämmer vems tur det är och så. Så att, vad jag vill vara för pedagog 
påverkar ju också vad vi har för miljöer, såklart.”  
 
“– Och barnsyn och syn på lärande hör ju väldigt starkt ihop med miljö och material. Att vi väljer att 
ha material framme och tillgängligt och att vi har den tilliten till barn att de kan hantera ett rikt 
material.” 
 
En av pedagogerna reagerar på ordet lärmiljö och menar att det ordet i sig får det att låta 
som att det bara är i de miljöerna lärandet sker. Hen ansåg att lärande inte var något som 
gick att plocka ut, utan det sker hela tiden.  
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“– Ja, jag tänker att vi (genom att använda ordet lärmiljö)... då har vi direkt gjort det så att barnen lär 
i vissa stunder och annars lär dom ingenting, men vi tänker att barnen och vi lär hela tiden.”  
 
Pedagogernas intresse och engagemang i verksamheten och barnens pågående lärprocesser 
är äkta vilket skiner igenom i följande resonemang; 
 
“– För jag tycker att det är så fruktansvärt roligt. Och även om det är svårt, så blir det ju, inte svårt 
när man tycker att någonting är jätteroligt, att man är driven i det och tycker det är jätteintressant.“ 
 
För de flesta intervjupersonerna är hinder och svårigheter något de inte vill lägga så stort 
fokus på. Möjligheten att alltid ändra i efterhand ses som något som underlättar detta sätt att 
tänka när det kommer till att skapa lärmiljöer. 
 
“– Man försöker att inte se hinder, för då är det svårt att vara kreativ.” 
 
“- Som person så tror jag inte att jag är en sådan som ser hinder. Man löser det på något sätt. Jag 
tänker mig inte att det är hinder, utan att man förändrar saker och ser det på olika sätt. Att allt är 
olika och då kan man… ja, ändra om! “ 
 
“– Jag tror inte att jag tänker svårt så mycket. För att det begreppet det tänker jag är… negativt från 
början. Så att man ska inte tänka på svårigheter. Så att jag tror att vi mer har ett möjlighetstänkande 
nu.” 
 
På grund av deras inställning och förhållningssätt ser de en styrka i att alla har samma tänk. 
Det är ingen som sätter sig på tvären för att hålla fast vid något bara för att det kanske är så 
det sett ut tidigare.  
 
“– Men jag känner inte att någonting i vår organisation är ett hinder eftersom vi lever i det här så 
starkt allihopa så att det finns ingenting som hindrar där… Det är ingen som säger att ‘ Såhär ska det 
vara för så har det alltid varit!’  
 
Under intervjuerna pratar pedagogerna om att även om det självklart är viktigt med säkerhet 
så kan det kanske i vissa fall finnas ett för stort fokus kring detta som gör att vuxna i 
förskolan sätter upp alltför många regler i rädsla för att det ska hända något och bli kaos. Vid 
förskolorna där intervjupersonerna arbetar framhåller de istället pedagogernas 
förhållningssätt till en miljö och att det är viktigt att de är samspelta. Har de bestämt sig för 
att ta fram ett visst material så är det allas ansvar att se till att materialet används på rätt sätt 
och på rätt plats.   
 
“– Jag tänker inte att man ska tänka regler kring en miljö, men jag tänker att det är viktigt utifrån 
vilken ålder det är att man tänker in säkerhet. Jag tror att regler kommer från att pedagoger är rädda 
för att saker ska hända, man tappar kontrollen, men då tänker jag mig att man mer tänker ett fokus. Ja 
men nu presenterar vi de här pennorna (nu blev de ett exempel) då fokuserar vi på att där ska de här 
pennorna ligga nu, och är de inte där då är det allas uppgift; nu är pennorna ute och far, här ska 
pennorna vara…” 
 
“– Vad materialet säger till barnet och… ja men bara man ser en tavelsudd så tänker man ju liksom 
vad man ska göra när man får den i handen. Och vad är det barn kan tänka när de får den i handen? 
Att det går liksom inte; “- Men nej! Lägg bort den där grejen! Du ska inte ha den!” Men jag kanske 
måste ha den här grejen när jag tänker för jag tänker ju superbra då.” 
 
En pedagog talar om vikten av att vara en närvarande, engagerad och inlyssnande pedagog. 
Vilket förhållningssätt de pedagoger som samspelar med barn, miljö och material har kan 
vara helt avgörande för hur pass väl fungerande lärmiljöerna blir, det vill säga vilken typ av 
samspel, relationsskapande och lärande som sker i dessa. 
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“– Att man inte sätter sig passiv (som pedagog) och jag tänker att det är ju så otroligt mycket kring 
begreppet miljö, det handlar också om vad har du satt dit för pedagoger. Är det några som lyssnar? 
Du kan ju ha en miljö som är helt fantastisk, men har du då satt dit pedagoger som är helt passiva, då 
spelar det ju ingen roll!“ 
 
Hur vi samtalar och tillrättavisar barnen har också stor betydelse. Hur man som pedagog 
väljer att uttrycka sig kan hjälpa eller stjälpa ett barns kreativitet, självkänsla och tro på sig 
själv. Genom att uttrycka sig på ett konstruktivt sätt kan barnen uppmuntras även genom en 
slags tillrättavisning och därför ändå få en känsla av att de är kompetenta.   
 
“– Att man får vara noga med att när man ser att ett barn kanske häller ut mycket, eller tar mycket 
färg, att man inte; ‘Oooh vad mycket färg du har nu! Man kan döda så många idéer och så mycket 
kreativitet. Man kanske istället bara kan komma och säga ’Oj! Ska vi tänka tillsammans om hur vi 
använder färgen?’ Så jag tänker att alla ställningstaganden ska utgå från att barnen ska känna att de 
kan. Annars får man backa och prova igen. För man kan göra om och göra om. Jag tänker inte att man 
gör fel någon gång utan man gör på det bästa sätt man kan.“ 
 
Även förskolechefens förhållningssätt spelar stor roll för pedagogernas förutsättningar att 
bedriva verksamheten tillsammans med barnen.  
 
“– Och då som förskolechef måste jag ju ge rätt förutsättningar för pedagogerna. Att de inte får vara 
med hela gruppen hela tiden inomhus eller utomhus, utan att man verkligen får tid att se varje barn… 
det är en viktig strategi!” 
 
“– [...] och jag tänker att det kan ju inte ligga saker överallt hela tiden, för då är det någon pedagog 
som inte har varit vaken. Men om det är så att det ser ut så överallt, ja men då kanske organisationen 
har varit så att den här personen inte känner att den har hunnit med, den har blivit för ensam.“ 
 
Förskolechefen nämner även att en viktig del i pedagogens förhållningssätt är tilltron till att 
barn är fullt kompetenta individer bara de får rätt typ av stöd från pedagogerna själva. 
 
“Då måste pedagogerna vara ännu mer lyhörda i var barnen behöver stöd. Gå aldrig och säg att 
barnen inte kan någonting! ‘Det går inte att ha det såhär för det…’”  
 
“– Jag har det väldigt starkt i mig att inte är, utan de barn blir! De blir utifrån hur man förhåller sig, 
och vad man erbjuder och vad vi förväntar oss av dem.”  
 
En annan del i förhållningssättet är att de hela tiden tänker att de ska göra något 
tillsammans. Att kunna dela något med varandra är något som de alltid har i bakhuvudet 
när de tänker kring lärmiljöer. 
 
“– Vi tillåter inte allt, men vi erbjuder en massa saker. Men vi kan inte tillåta att allt sker samtidigt. 
Hur ska vi kunna dela någonting med varandra då? Då gör någon någonting där och någon annan 
någonting där, då blir det ju ganska mycket som att vara hemma tänker jag. Men är vi tillsammans så 
behöver vi tänka tillsammans mycket också.” 
 
De berättar också att de vill att barnen ska få känna att de är kompetenta och klarar av det de 
tar sig för och att de också får med sig ett respektfullt förhållningssätt gentemot sin 
omgivning när de går vidare till skolan. Detta för att de bättre ska kunna möta 
morgondagens samhälle och medverka till att skapa en mer hållbar framtid. 
 
“– Med tanke på hållbar framtid så tror jag att det är viktigt att barnen kan kliva härifrån och känna 
att jag är en sådan som kan massor! Och jag VET att man måste tänka på de här, och de här och de 
här sakerna. Man kommer att bli mer lyssnad på då, tänker jag, som individ.”  
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Eftersom pedagogerna har en syn på materialet som något som blir och inte något som är blir 
pedagogens förhållningssätt till barnen liknande. De menar att en inställning till barnen som 
några som kan eller inte kan är förödande för barnens självkänsla. Pedagogerna måste 
istället hela tiden arbeta för att försöka stärka barnen i det de gör så att de känner att de kan. 
 
“Jag tänker att man ska känna sig säker i många uttryck. Och tänker man sen när barnen blir äldre så 
är det väl väldigt bra att de har mött material som gör att de känner att de är en som kan. Då kan lera 
vara någonting som är väldigt obestämt och formbart, där det finns fantasi invävt, det “kan bli” 
mycket.”  
 
“Det är otroligt viktigt att man inte har ett förhållningssätt kring barnen där det blir kan-kan inte. 
‘Du är en sån som kan och du kan inte! Du måste träna på det här…’ Alltså ett sådant 
förhållningssätt får absolut inte byggas in i en miljö där barn befinner sig. De ska hela tiden känna att; 
‘Jag kan, jag kan, jag kan! På mitt sätt, utifrån mig.’ Det tänker jag är det allra, allra viktigaste – att 
barnen ska känna att de kan! Och ser vi att barn många gånger visar på att de inte kan, då är det 
något som vi måste se över.” 

 
 

Betydelsebärande	  faktorer	  inom	  denna	  kategori: 
 
Pedagogens förhållningssätt var något som framkom som väldigt viktigt enligt vår tolkning 
av det informanterna berättade. De beskriver att det enligt dem är oerhört viktigt att barnen 
får känna att de är kompetenta och klarar av saker. De har enligt intervjupersonerna en syn 
på barn som några som inte är på ett visst sätt, utan de blir beroende på hur man förhåller 
sig, vad man erbjuder och vilka förväntningar man har på dem. De menar att det aldrig får 
bli så ett barn “stämplas” som en person som inte kan. De första betydelsebärande faktorerna 
i denna kategori blir därför att se barnen som några som blir och inte som några som är, 
samt att betrakta barnen som kompetenta och några som med rätt stöd kan göra vad som 
helst. Att pedagogerna har ett genuint intresse av det barnen intresserar sig för och har en 
egen nyfikenhet berättade pedagogerna också om som något viktigt under intervjuerna 
eftersom de ser sig själva som medforskare till barnen. Informanterna anser att denna 
nyfikenhet och detta intresse behövs för att de ska kunna engagera och skapa intresse hos 
barnen. Därför blir nästa betydelsebärande faktor pedagogens egna nyfikenhet, 
engagemang och genuina intresse. Genomgående under intervjuerna framkommer också en 
slags grundinställning hos pedagogerna som enligt vår tolkning innebär att de fokuserar på 
möjligheter istället för på problem. De uttrycker att även om det finns hinder så fokuserar de 
inte på hindret utan försöker istället att hitta en lösning på problemet. Därför blir den sista 
betydelsebärande faktorn att se möjligheter istället för problem.  
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Diskussion  

 

Syftet med denna studie har varit att synliggöra pedagoger verksamma vid Reggio Emilia-
inspirerade förskolors uppfattningar kring tillvägagångssätt vid skapandet av lärmiljöer i 
förskolan. Utifrån de faktorer som i studien har framträtt som betydelsebärande i 
sammanhanget för vi i denna del en diskussion kring om, och i så fall på vilket sätt, det 
skulle kunna vara möjligt att koppla ihop dessa med skapandet av lärmiljöer för ett 
entreprenöriellt lärande. De betydelsebärande faktorerna lyfts fram och diskuteras i 
förhållande till befintlig forskning. Ett kritiskt resonemang kring implementerandet av det 
entreprenöriella lärandet i skolvärlden kontra att använda liknande arbetssätt i förskolan 
förs också.   

 

Pedagogernas	  förhållningssätt 

 
Det som under genomgången och analysen av det empiriska materialet har utkristalliserat 
sig som det område med betydelsebärande faktorer som kan tänkas vara mest övergripande 
och har stor betydelse för vilken typ av lärande som sker - eller tillåts att ske - i lärmiljöerna, 
är pedagogernas förhållningssätt. Utifrån det som framkommit under intervjuerna tolkar vi 
det som att det förhållningssätt pedagogerna har i många fall kan vara helt avgörande för 
om lärmiljöerna kan stimulera den typ av lärande som avses. I resultatet framkommer det att 
intervjupersonerna anser att det i många fall kan läggas för stort fokus på regler för att 
pedagogerna är rädda för att tappa kontrollen över situationen. Att för hård styrning är 
något som kan vara negativt för barnen är också något som Insulander, Ehrlin & Sandberg 
(2015) kom fram till i sin studie kring huruvida entreprenöriellt lärande främjar kreativitet 
hos barn. Trots en miljö som inspirerade till kreativitet tilläts inte barnen i deras studie att 
vara kreativa på grund av att pedagogerna styrde dem allt för mycket. Vår tolkning är att om 
pedagogen har ett sådant förhållningssätt så spelar det ingen roll hur bra och inspirerande 
miljön är. Får barnen inte möjligheten att ta del av och använda de miljöer och material som 
finns så får de heller inte någon chans att träna upp sin kreativitet och de egenskaper som 
hänger samman med detta. Frågan är vad ett sådant förhållningssätt kommer ifrån? Alla 
pedagoger vill gissningsvis att deras barn ska få möjligheten att vara kreativa? I likhet med 
det som intervjupersonerna uttrycker tänker vi att pedagogers känsla av att förlora 
kontrollen kan vara en anledning till att barnen i förskolan styrs all för hårt. Istället för att 
riskera att en situation går överstyr så låter pedagogerna kanske regler styra för att “vara på 
den säkra sidan”. En annan orsak kan kanske vara att synen på vad det innebär “att vara 
kreativ” är väldigt subjektiv. Det kan kanske vara så att pedagogerna i Insulander, Ehrlin 
och Sandbergs (2015) studie anser att dessa barn faktiskt har möjlighet att vara kreativa, men 
i Insulander et.als ögon så hade de inte alls den möjligheten. En definition Westlund och 
Westlund (2010) använder för entreprenörskap är “att se en möjlighet och göra något med 
den”. Har barn pedagoger med en alltför strikt förhållningssätt tänker vi att det kan bli 
väldigt svårt för barnet att använda sin kreativitet och ta sig för något. Om ett barn ser en 
möjlighet att göra något men pedagogen, på grund av sitt förhållningssätt, hindrar denne 
leder det kanske till att barnets kreativitet hämmas och då hjälper det inte att miljöerna är 
inspirerande.  
 
Enligt Skolverket (2015) är entreprenöriellt lärande i förskolan ett relativt outforskat område. 
En annan tänkbar anledning till att barnens kreativitet kan bli lidande på grund av för 
mycket styrning tänker vi därför kan kanske vara att entreprenöriellt lärande är ett relativt 
nytt arbetssätt och det längre tillbaka i tiden fanns en annan syn på barn och lärande som var 
mer fokuserad kring den vuxne som en auktoritär lärare. Detta lever kanske kvar på många 
förskolor än idag och färgar således möjligtvis pedagogernas agerande.  
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Att det inte heller finns någon mall för exakt hur ett entreprenöriellt lärande ska se ut kan 
kanske också skapa en osäkerhet bland pedagogerna då de inte har något konkret att förhålla 
sig till.  
 
Att pedagogerna i denna studie beskriver sig som medforskare tillsammans med barnen och 
betraktar dem som sina kollegor är ytterligare en betydelsebärande faktor, det vill säga att 
pedagogen befinner sig på samma nivå som barnen. Detta stämmer kanske inte helt 
överraskande väl överens med hur Hewett (2001) beskriver synen på barnen som 
medforskare inom förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Barnet betraktas som en medforskare 
som tillsammans med sina kamrater och pedagogen arbetar för att söka och finna svar på 
frågor som är meningsfulla för barnen (Hewett, 2001). Även pedagogernas egen nyfikenhet, 
deras engagemang och genuina intresse kring allt barnen är nyfikna på och tar sig för är 
enligt Hewett (2011) avgörande för vad som sker i lärmiljöerna - barnen känner enligt 
pedagogerna när det är på “riktigt” och de har pedagogerna med sig i sina pågående 
lärprocesser. Fortsättningsvis beskriver Hewett (2011) att det handlar om ett förhållningssätt 
där pedagogen är lyhörd för barnens intressen och intentioner, utgår från det barnen visar 
intresse för just där och då och ständigt “eldar på” - utmanar och stimulerar - barnens 
lärprocesser. Detta går att likna vid det Westlund & Westlund (2010) skriver om hur det 
inom entreprenöriellt lärande som pedagog kan vara effektivt att ge eleverna en “knuff” - 
som de beskriver det - för att stötta eleverna i utvecklingen av de kompetenser som enligt 
författarna anses gynnas av ett entreprenöriellt lärande. 
 
En viktig grundinställning som visat sig under intervjuerna är ett positivt tänkande där de 
väljer att se möjligheter istället för problem. Detta positiva synsätt tillsammans med en 
grundinställning att det inte gör något om man gör fel - “det är bara att prova och blir det fel 
så gör man om” - anser de tillåter dem att vara mer kreativa. Denna kreativitet tänker vi i sin 
tur kanske också kan gynna barnen i längden då de ser pedagogerna lösa problem på olika 
sätt och den positiva andan smittar av sig. Intervjupersonerna uttrycker hur de i möten med 
pedagoger från andra förskolor ibland tycker sig se ett motsatt förhållningssätt där 
problemen i vissa fall används som en ursäkt för att inte göra något.  
 
Något annat intervjupersonerna uttrycker som viktigt, och som vi ser som en 
betydelsebärande faktor, är att tänka tillsammans vid skapandet av lärmiljöer och också 
samarbeta över avdelningarnas gränser, speciellt om de får brist på idéer kring lärmiljöerna 
eller upplever att miljöerna har stagnerat eller dött ut. Pedagogerna i denna studie uttrycker 
hur de anser att “flera hjärnor tänker bättre än en”. De beskriver därför också hur de besöker 
andra förskolor för att hämta inspiration. Det faktum att de gör just detta - tänker 
tillsammans, hämtar inspiration från andra förskolor, och således tar tillvara på ännu fler 
människors kunskaper och erfarenheter - anser vi rimligen bör gynna deras verksamhet.  
 
Ytterligare en grundinställning hos pedagogerna i denna studie är enligt vår tolkning att 
barn inte är på ett visst sätt redan från början eller i sin karaktär, utan att de istället blir i 
samspel med andra barn, pedagoger, miljö och de material och uttryckssätt som de erbjuds. 
Vår tolkning är att detta även handlar mycket om vilka förväntningar som läggs på barnet 
från den vuxne. Genom att se barnet som någon som är på ett och samma vis i alla olika 
sammanhang och gruppkonstellationer, att barnet “stämplas” som att vara på ett visst sätt, 
kan kanske göra att barnet internaliserar detta och agerar utefter den “stämpel” de fått även 
om det egentligen inte stämmer överens med barnets egen självbild. Detta kan kanske i sin 
tur leda till att barnet utvecklar en dålig självkänsla.  
 
Dessutom betraktar informanterna barn som kompetenta individer vilka med rätt stöd kan 
göra i princip vad som helst. Hewett (2001) är inne på samma spår och beskriver hur de i 
Reggio Emilia i Italien ser barnet som en kompetent varelse med en medfödd önskan att 
undersöka och lära.  
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Lärmiljöer	  för	  samlärande	  och	  ett	  hållbart	  relationsskapande	   

 
Flera informanter tar upp att det vid skapande av lärmiljöer gäller att skapa rätt 
förutsättningar för individer att kunna mötas, att kunna samlas och enas runt något. Det 
handlar om att miljöer skapas för att främja ett hållbart relationsskapande där barnen får 
möjlighet att samspela och dela upptäckter, upplevelser, erfarenheter och idéer med 
varandra. Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att skapa förutsättningar och möjligheter för 
barnen att mötas, också i mindre gruppkonstellationer, är av betydelse för att barnen ska 
kunna skapa relationer till varandra som är mer djupgående och därför blir mer hållbara i 
längden. De Jong (1996) betonar att miljöernas utformning i sig skapar olika förutsättningar 
för de barn som vistas där och att det är viktigt barnen ges möjlighet att vistas i olika miljöer 
i olika gruppkonstellationer i varierande storlek. 
 
Enligt intervjupersonerna är det också betydelsefullt att skapa möjligheter för 
kommunikation barnen sinsemellan, men även mellan barn och pedagoger. Informanterna 
talade om hur de medvetet valde att skapa miljöer där barnen kunde mötas och se varandra. 
Istället för att skapa en lärmiljö där barnen sitter på rad väljer de alltså hellre att se till så att 
barnen samlas kring något. Att skapa förutsättningar i miljöerna för att ett frågebaserat 
lärande ska kunna äga rum är även det av betydelse enligt de intervjuade pedagogerna. 
Detta kan enligt vår tolkning exempelvis ske genom tillförandet av någon ny artefakt eller ett 
nytt material att utforska. Det kan också ske genom att pedagogen riktar barnens 
uppmärksamhet mot något och väcker deras nyfikenhet och förundran kring detta så att 
frågorna får möjlighet att komma upp till ytan. 
 
Det frågebaserade lärandet är också enligt Skolverket (2015) en stor del i det entreprenöriella 
lärandet där tanken är att frångå det klassiska sättet att arbeta. Det är inte meningen att 
läraren ge svar på alla frågor till eleverna utan det handlar istället om ett upplägg av 
undervisningen där eleverna själva ges möjligheten att finna svar på sina frågor och 
problemställningar (Skolverket, 2015).  
 
Samtliga informanter i denna studie betraktar miljön som det som inom Reggio Emilias 
filosofi benämns som “den tredje pedagogen”. Det är utifrån det de uttryckt i intervjuerna en 
självklarhet att miljön är i ständig interaktion med såväl pedagoger och barn och ständigt 
påverkar allt som sker. Strong-Wilson och Ellis (2007) menar att pedagoger genom att se 
lärmiljön som en extra pedagog och betrakta denna som en kollega kan få en ökad förståelse 
hur miljön kan bli levande och bidra till barnens lärande. En risk med att betrakta miljön som 
en tredje pedagog tänker vi kanske skulle kunna vara att de vuxna i förskolan sätter för stor 
tillit till att förskolemiljön ska lära och utveckla barnen och att de därigenom blir för passiva 
själva. Å andra sidan kan kanske också finnas en risk i att helt förbise förskolemiljön som en 
del i barns lärande, då detta i så fall i vår mening kan vara förödande för barnets utveckling.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	   45	  

Material	  och	  estetik 

 
Ett annat område med betydelsebärande faktorer som vi har kunnat urskilja ur intervjuerna 
är det som berör estetik och material. I stora drag tolkar vi det som att det handlar det om att 
det har stor betydelse att pedagogen erbjuder barnen estetiskt tilltalande lärmiljöer med en 
variation av handlingserbjudanden där det finns möjlighet för utforskande, kreativitet och 
samlärande och där barnen ges möjlighet till många olika uttryckssätt. Informanterna i 
studien talar om att lärmiljöerna ska vara estetiskt tilltalande och lockande, det vill säga att 
lärmiljöerna ska kunna väcka och fånga barnens intresse och de ska “dras” till miljöerna och 
vilja sätta igång med något direkt. 
 
Flera av intervjupersonerna talar om att de “städar fram” istället för att städa bort dessa. Det 
kan exempelvis handla om att börja bygga lite på ett slott med några klossar eller att låta 
pågående byggnationer och lekprojekt som exempelvis kojbygge stå kvar framme till nästa 
dag så att barnen när de kommer på morgonen har möjlighet att direkt ta vid där de senast 
slutade. De intervjuade påpekar under intervjuerna en skillnad i hur de numera resonerar 
kring städning och hur de resonerat vid sina tidigare arbetsplatser. De uttrycker hur de 
tidigare städat bort allt, men numera alltså snarare städar fram. En tolkning av detta är att de 
har erfarenhet av båda sätten att se på städning men att de anser att detta sätt är fördelaktigt. 
Att påbörja byggen eller lämna kvar sådant som barnen lekt med tidigare anser vi går hand i 
hand med att lärmiljöerna ska vara attraktiva för barnen. Genom att de hittar något som de 
antingen redan påbörjat själva, eller som någon annan påbörjat tänker vi leder till en större 
sannolikhet att barnen får en idé när de kommer in i ett rum än om rummet är helt renstädat 
och kalt.  
 
Några rent praktiska överväganden pedagogerna gör gällande den fysiska miljön rör 
rumslig placering av material och möbler och miljöernas placering i förhållande till 
varandra. Det är kanske inte så fördelaktigt att ha en balja med sand i direkt anslutning till 
förskolans våtrum om man inte vill ha en massa lera inomhus. 
 
Intervjupersonerna berättar att det gärna får vara en stor variation i de 
handlingserbjudanden som lärmiljöerna signalerar, men att det trots detta är viktigt att 
undvika ett överflöd av material och handlingserbjudanden i en och samma miljö, eller på en 
alltför liten yta. De berättar att för många handlingserbjudanden kan bli förvirrande för 
barnen så att de istället kanske inte kommer igång med att göra något alls. De vet inte vad de 
ska ta sig an av allt som erbjuds. Detta kan tolkas som att det finns en balans mellan det 
barnen erbjuds. Det är viktigt att barnen erbjuds saker att göra, men det kan samtidigt bli för 
mycket och på så sätt får de många handlingserbjudandena motsatt effekt mot det som var 
tanken från början.  
 
Intervjupersonerna uttrycker också hur det är fördelaktigt om miljöerna tilltalar även 
pedagogerna eftersom de agerar medforskare tillsammans med barnen. Vi tolkar det som att 
lärmiljöernas utforming i första hand ska utgå från barnens intressen men att det inte skadar 
om de är tilltalande för pedagogerna också. Att lärmiljöerna ska vara tilltalande för den 
vuxne också anser vi går att koppla ihop med pedagogernas förhållningssätt då det under 
intervjuerna framkommit att till exempel pedagogens engagemang också spelar en stor roll i 
hur intressant en lärmiljö är för barnen. Att miljöerna stimulerar flera olika sinnen har också 
under intervjuerna visat sig vara av betydelse för hur attraktiv en lärmiljö är. 
Intervjupersonerna beskriver hur de till exempel använder sig av ljud, ljus och olika material 
för att skapa lärmiljöer som barnen får utforska med flera olika sinnen. Vid 
iordningställandet av miljöer är det enligt de intervjuade pedagogerna också viktigt att 
skapa förutsättningar för material att samspela med varandra. De uttrycker hur detta 
underlättas med hjälp av att de tänker på att ha variation, kontraster och olikhet i materialet i 
lärmiljöerna. Stora och små material, mjuka och hårda, lätta och tunga och så vidare. Att de 
material som erbjuds barnen i lärmiljöerna är formbara och inte signalerar relativt låsta 
handlingserbjudanden, att det är ett material som beroende på vilka barn eller pedagoger 
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som använder det istället “kan bli” något. Låsta handlingserbjudanden tolkar vi utifrån det 
pedagogerna berättat är material som baran kan användas till ett eller väldigt få specifika 
ändamål. Detta tänker vi kan vara till exempel en bil eller en docka. Motsatsen till detta 
skulle då kunna vara till exempel klossar, som beroende på situation kan användas till lite av 
varje.  
 
Genom att i likhet med Klefstads (2015) resonemang som pedagog snarare fungera som 
guide eller som en form av rekvisitör och tillföra nya material eller artefakter av olika slag 
menar de intervjuade pedagogerna att de har möjlighet att utmana och driva barnens 
utveckling och lärande framåt. Tillförande av provokationer som att exempelvis förändra 
miljön och tillföra, flytta eller ta bort material så att barnens nyfikenhet bibehålls är också 
något som enligt Strong-Wilson & Ellis (2007) är en viktig del när det kommer till 
pedagogens roll vid skapandet av lärmiljöer inom Reggio Emilia-filosofin. De anser precis 
som Klefstad (2015) att det är viktigt att hela tiden utmana barnen för att driva deras 
utveckling och lärande framåt.  

 
	   	  



	   47	  

Att	  utgå	  från	  barnen	  vid	  skapandet	  av	  lärmiljöer	  och	  deras	  egen	  delaktighet	  i	  

skapandet	  av	  dessa 

 
Ett annat betydelsefullt område med betydelsebärande faktorer som har framkommit ur 
intervjuerna i denna studie är det som rör barnens delaktighet i skapandet av lärmiljöerna 
och att pedagogerna hela tiden tar sin utgångspunkt i barnens intressefokus här och nu. Hur 
lärmiljöerna på en förskola ser ut både skapas utefter och påverkas av den pedagogiska 
filosofin som används (Björklid, 2005). Ett tillägg till detta kan i vår mening kanske vara att 
om lärmiljöerna utgår från barnens intressen så borde de också se olika ut beroende på de 
barn som går på avdelningen eller förskolan då det rimligtvis finns en stor variation i vad 
olika har är intresserade av.  
 
De intervjuade berättar hur de anser att det är av stor vikt att pedagogen skapar de rätta 
förutsättningarna, möjligheterna och utrymmet – såväl tidsmässigt, regelmässigt som rent 
fysiskt – för att barnen ska kunna ta sig an något. Att ha förmågan att ta sig för något 
benämner Westlund & Westlund (2010) som “ta-sig-församhet”. Westlund och Westlund 
(2010) beskriver ta-sig-församhet som att “se en möjlighet och ta den”. Enligt vår tolkning 
går det intervjupersonerna berättar om att skapa möjligheter för barnen att göra något att 
koppla ihop med denna “ta-sig-församhet”. Kopplingen ser vi genom att det måste finnas 
förutsättningar för barnen att kunna ta sig för något om de ska kunna lära sig att “se en 
möjlighet och ta den”.  
 
Utvecklingen av de kompetenser som enligt Westlund & Westlund (2010) stimuleras av ett 
entreprenöriellt lärande - de kompetenser som de talar om som mest betydelsefulla för att på 
bästa vis kunna möta framtidens samhälle - anses av Westlund och Westlund vara betydligt 
enklare för pedagogen att stötta om barnen försätts i olika situationer som de själva upplever 
som betydelsefulla. Även Klefstad (2015) menar att de egenskaper Westlund och Westlund 
(2010) beskriver är några av de egenskaper som framtidens samhälle kräver av individen. 
Kleftstad (2015) kallar dem för "21 Century Skills" och anser att dessa egenskaper inte kan 
läras ut på samma sätt som att till exempel lära sig läsa eller räkna matematik, men de kan 
främjas genom ett frågebaserat lärande med en för barnen engagerande miljö. Vi menar att 
det går att göra en koppling mellan detta och det intervjupersonerna beskriver under 
intervjuerna. Lärmiljöerna bör enligt intervjupersonernas uppfattningar spegla barnens 
aktuella nyfikenhets- och intresseområden och omformas utefter hur dessa förändras med 
tiden. Precis detta poängterar även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) betydelsen av då 
de är av den uppfattningen att miljön bör vara både flexibel och anpassningsbar och kunna 
förändras beroende på vilken typ av verksamhet som pågår och vad som intresserar barnen 
här och nu. Att lärmiljöerna följer barnens intressen går i vår mening att tolka som att 
lärmiljöerna också därigenom blir meningsfulla för dem. Barngrupperna i sig är inte heller 
statiska utan föränderliga över tid och då kan det kanske tyckas självklart att inte heller 
lärmiljöerna kan vara statiska, för att de ska kunna stimulera barnens utveckling och lärande 
på ett bra vis.   
 
Lärmiljöernas föränderlighet kan jämföras med det Nordin-Hultman (2004) beskriver kring 
hur mer traditionella verksamheter styrs av disciplinerande ordningar av olika slag. Det som 
Nordin-Hultman (2004) beskriver som rumsliga ordningar kan t.ex vara att varje aktivitet är 
platsbunden har en specifik plats där den ska genomföras kan markant tänkas begränsa 
barnens kreativitet och möjligheter till att vara innovativa. Vi tolkar detta som att det är 
viktigt att barnen får möjlighet att använda material på andra platser än där det kanske är 
tänkt från början. Det finns givetvis undantag för detta, precis som en av pedagogerna i 
intervjuerna berättar då hen menar att det kanske inte t.ex inte är önskvärt att barnen häller 
vatten i böckerna. En tolkning av detta kan därför vara att intervjupersonerna tillåter mer än 
de kanske generellt gör i mer traditionella verksamheter, men att de inte för den skull tillåter 
vad som helst. 
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Även om det är viktigt att förändra miljöerna betonar en av informanterna vikten av att inte 
förändra miljöer “bara för att”, utan det gäller också att kunna låta lärmiljöerna vara kvar så 
länge barnens intresse för dem bibehålls. En fundering kring detta är om det kan vara så att 
det kanske inom mera traditionella förskolor, där de kanske inte reflekterar lika mycket 
kring lärmiljöerna, kan finnas en större risk för att miljöerna blir statiska. Om pedagogerna 
inte ser till barnens intressen när det kommer till lärmiljöerna så kanske det inte upplevs 
finnas någon anledning att ändra miljöerna och därför förblir de som de “alltid” varit. Blir 
lärmiljöerna statiska kanske barnens intresse efter en viss tid är något helt annat än vad som 
speglas i lärmiljöerna.  
 
I likhet med Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) anser de intervjuade pedagogerna att 
det är viktigt att involvera barnen och göra dem delaktiga vid skapandet av lärmiljöerna, att 
barnen själva får möjlighet att aktivt delta i utformningen av den fysiska miljön. 
Informanterna poängterar även vikten av att det sker en ständig dialog mellan barn och 
pedagoger och mellan barnen själva medan detta pågår, vilket gör att barnen får en känsla av 
att de verkligen “äger sina miljöer”. De berättar också att en annan stor del i att barnen 
känner att de äger sina miljöer är att de också kan förse sig själva med det material som finns 
och att de har möjlighet att omforma miljöerna efter sina egna intressen och behov. Att 
barnen har så stor möjlighet att påverka sin lärmiljö anser vi borde gynna deras lärande och 
utveckling. Genom att barnen själva kan ta del av material och förändra miljöerna anser vi 
torde leda till att de också har större frihet att låta sin fantasi och kreativitet flöda i skapande 
och lek.  
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Kopplingen	  mellan	  de	  betydelsebärande	  faktorerna	  som	  framkommit	  i	  studien	  

och	  skapandet	  av	  lärmiljöer	  för	  entreprenöriellt	  lärande 

 
Westlund och Westlund (2010) beskriver egenskaper som de anser utvecklas av ett 
entreprenöriellt lärande. Många av dessa egenskaper går i vår mening också att känna igen i 
det intervjupersonerna uttrycker att de önskar att deras miljöer ska ge barnen.  
 
När det kommer till det som Westlund och Westlund (2010) kallar “Personligt ledarskap och 
självkunskap” handlar det bland annat om kompetenser som självkänsla och självförtroende, 
medvetenhet om sina styrkor och talanger och förmåga att hantera osäkerhet. 
Självförtroende samt medvetenhet om sina styrkor och talanger tänker vi att barnen på de 
intervjuades förskolor får genom att pedagogerna uttrycker att de både utmanar och stöttar 
barnen och lägger stor vikt vi att alla barnen ska få känna att de “är någon som kan massor”. 
Att bli utmanad och samtidigt få det stöd som behövs för att klara av något tänker vi är ett 
utmärkt sätt att få ökat självförtroende och samtidigt få en medvetenhet om sina egna 
styrkor och talanger. Informanterna berättar också hur de är genuint intresserade av det som 
är viktigt för barnen samt att de enligt dem själva lägger stort fokus på att barnen lär 
tillsammans och att allas idéer är lika viktiga. Detta anser vi är delar som gynnar barnens 
självkänsla. Att till exempel få känna att ens tankar och idéer är viktiga samt att få möta en 
variation i till exempel skapandematerial tänker vi också bidrar till att barnen lär sig att 
hantera osäkerhet. Nya situationer t.ex kan i vår mening ibland skapa osäkerhet och genom 
att barnen enligt intervjupersonerna får möta nya material och situationer kan det kanske 
leda till att barnen blir mer vana att hantera osäkerhet.  
 
Westlund och Westlund (2010) tar också upp bland annat behov och lust samt 
uppmärksamhet och bekräftelse bland de egenskaper de hävdar att entreprenöriellt lärande 
utvecklar. Vi kan även här se kopplingar till det som uttryckts under intervjuerna. Behov och 
lust tycker vi oss se genom att pedagogerna berättar hur de utgår från barnens intresse i 
skapandet av lärmiljöerna. I vår mening skapar en miljö som följer ett intresse också en lust 
att ta sig an den miljön hos individen. Är någon väldigt intresserad av skogar och en sådan 
lärmiljö ställs iordning på skolan anser vi att det rimligtvis borde skapa en lust (och även 
kanske ett behov) av att undersöka den lärmiljön. Uppmärksamhet och bekräftelse tänker vi, 
utifrån det informanterna berättat, att barnen får genom att barnen får samlas i mindre 
grupper. Detta kan enligt oss göra att pedagogen får mer tid att ge varje barn både 
uppmärksamhet och bekräftelse. Att intervjupersonerna uttrycker att de ser olikhet som 
något positivt och något de uppmuntrar tänker vi också kan bidra till att barnen känner sig 
bekräftade för just den de är.  
 
När det kommer till den andra kategorin egenskaper som Westlund och Westlund (2010) 
menar gynnas av ett entreprenöriellt lärande, och omnämner som “Förändringskompetens 
och lärande”, handlar det bland annat om kompetenser som; förmåga att reflektera, 
motivation och framtidstro, lösningsorienterat tänkande och kommunikationskompetens. 
Intervjupersonerna beskriver hur de låter alla barn komma till tals och hur de låter barnen 
själva få tänka sig fram till och prova lösningar på problem tills barnen själva är nöjda. Detta 
skulle i vår mening kunna utveckla barnens förmåga att reflektera och också träna på det 
Westlund och Westlund (2010) benämner som lösningsorienterat tänkande då de hela tiden 
“tvingas” tänka, sedan prova sig fram och därefter fundera kring hur det gick och vad som 
skulle kunna göras annorlunda om det de provat inte fått önskat resultat. Motivation anser 
vi går lite hand i hand med “lust” från föregående kategori av Westlund och Westlunds 
(2010) egenskaper. Genom att lärmiljöer enligt de intervjuade pedagogerna utformas efter 
barnens intressen bör det enligt oss rimligtvis leda till att barnen känner sig motiverade att 
göra något eller ta sig an den miljön. Framtidstro tänker vi kan kopplas ihop med det de 
intervjuade pedagogernas förhållningssätt och hur de ständigt arbetar för att barnen ska 
skapa hållbara relationer till både varandra och miljön runt omkring dem.  
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Detta menar vi skulle kunna innebära att de utvecklar en större framtidstro då barnen 
kanske känner en större tillhörighet och kanske får ett närmare band med sina kamrater och 
de andra runt omkring dem. Utefter det som berättats under intervjuerna kan barnens 
kommunikationskompetens på dessa förskolor utvecklas genom att de ständigt lär 
tillsammans. Barnen får enligt intervjupersonerna hela tiden både ta del av andras idéer och 
argument och också dela med sig av sina egna. I Reggio Emilia anses de hundra språken 
vara sätt att kommunicera och med denna syn kan det också tänkas att barnen får 
möjligheten att utveckla sin kommunikationskompetens genom att kommunicera på andra 
sätt än att till exempel skriva eller tala. 
 
Och när det slutligen kommer till det som Westlund och Westlund (2010) omnämner som 
”ta-sig-församhet” så handlar det om sådant som idéutvecklingskompetens, handlingskraft 
samt projekt- och organiseringskompetens. Idéutvecklingskompetens kan kanske låta som 
ett stort ord men utifrån det informanterna berättat skulle det kunna kopplas ihop med hur 
de säger sig låta barnen lyfta sina egna idéer och sedan tillsammans med andra försöka 
utveckla dem eller hitta ett svar på det de undrar. Vi tolkar det som att detta skulle kunna få 
plats i ordet idéutvecklingskompetens då vi tänker att barnen övar upp just sin förmåga att 
utveckla en tidigare idé, både enskilt och tillsammans med andra. Under handlingskraft 
skulle möjligen det faktum att intervjupersonerna beskriver att barnen har möjlighet att sätta 
sina egna planer i verket av egen maskin kunna passa in. Handlingskraft tolkar vi som att 
kunna ta sig an och genomföra något och chans till detta kan barnen ges genom att t.ex 
material finns tillgängligt för dem att använda utan hjälp av pedagogerna. Informanterna 
beskriver också hur deras arbetssätt är problembaserat och utgår från något barnen har ett 
intresse av att söka svar på. Detta undersökande arbetssätt tillsammans med att det som 
undersöks skiftar beroende på barnens intressen kan kanske liknas vid någon form av 
projektarbete. Utifrån det intervjupersonerna beskriver låter det som att det är barnen som 
leder “projektet” framåt, med hjälp av pedagogerna, genom deras intressefrågor. Detta kan 
tolkas som att de driver en sorts projekt, om än kanske inte på det sätt som Westlund och 
Westlund (2010) åsyftar. Barnen på informanternas förskola leder kanske inte projekt 
ensamma men genom deras arbetssätt får de möjligen erfarenhet av projektarbete och att 
organisera det som ska göras tillsammans med andra.  
 
Westlund och Westlund (2010) beskriver hur de anser att alla pedagogiska former vars 
lärande stimulerar de egenskaper som de anser utvecklas av ett entreprenöriellt lärande kan 
betraktas som entreprenöriellt lärande. Eftersom många av dessa egenskaper stimuleras i de 
lärmiljöer intervjupersonerna beskriver att de skapar borde en möjlig slutsats kunna vara att 
- i alla fall dessa - Reggio Emilia-inspirerade verksamheter skulle kunna ingå under det 
entreprenöriella lärandets paraply. En fråga som i samband med detta dyker upp i våra 
huvuden är; om alla sätt att arbeta som gynnar Westlund och Westlunds (2010) egenskaper 
kan räknas som entreprenöriellt lärande, är detta entreprenöriella lärande då något nytt eller 
är det bara ett nytt begrepp för något som funnits länge? Kanske arbetar många förskolor 
redan med “entreprenöriellt lärande” utan att använda just det begreppet. 
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Entreprenöriellt	  lärande	  –	  för	  både	  förskolan	  och	  skolan?	  

 
Kopplingar går i vår mening att hitta mellan uppfattningarna kring skapandet av lärmiljöer 
inom dessa Reggio Emilia-inspirerade förskolor och skapandet av lärmiljöer som gynnar ett 
entreprenöriellt lärande enligt Westlund och Westlund (2010).  
 
Skolverket (2015) har börjat introducera det entreprenöriella lärandet i skolan och dess 
styrdokument har börjat revideras för att bättre kunna stimulera de egenskaper som anses 
ligga till grund för entreprenörskap. Även om Westlund och Westlund (2010) hävdar att 
betydelsen av ordet entreprenör i entreprenöriellt lärande inte bör förväxlas med att driva 
företag kan det ändå finnas anledning att tro att så är fallet.  
 
Den studie som Westlund och Westlund (2010) genomfört kan sannolikt ha en viss agenda 
bakom då den är beställd av Nutek, numera Tillväxtverket. Eftersom Nuteks uppgift var att 
arbeta med att stärka Sveriges näringslivs förutsättningar och arbeta för Sveriges tillväxt har 
de således ett intresse av att skolans arbetssätt gynnar den ekonomiska tillväxten i Sverige på 
sikt – kanske genom att skapa fler entreprenörer. Det kan därför finnas en risk att de på 
grund av detta har starka motiv till att framställa entreprenöriellt lärande i god dager.  
 
Det finns dessutom inte speciellt mycket vetenskapligt granskade texter om entreprenöriellt 
lärande i skolan. Många texter kommer från Skolverket, men då de styrs uppifrån av 
politiska beslut kan det finnas anledning att kritiskt granska syftet med dessa texter och den 
information om entreprenöriellt lärande som kommer från Skolverket också.  
 
En annan viktig aspekt i detta anser vi kan vara att Reggio Emilias filosofi och arbetssätt 
endast används i förskolan. Även om denna filosofi, som i viss mån liknar det 
entreprenöriella lärandet, fungerar i förskolan ser vi stora skillnader mellan förskolans 
verksamhet och mål och det lärarna har att förhålla sig till i skolan. Förskolans läroplan har 
till exempel endast strävansmål och förskolan ingen ämnesundervisning på samma sätt som 
skolan. Skolan har både ämnesundervisning och specifika mål eleverna ska uppnå i dessa 
ämnen enligt skolans läroplan. Vi kan se en problematik här då ett entreprenöriellt lärande i 
skolan, även om det utvecklar de egenskaper Westlund och Westlund (2010) hävdar att det 
utvecklar, samtidigt kanske tar tid från andra delar av skolans undervisning. Så frågan är på 
vilken bekostnad det entreprenöriella lärandet ska ske? Detta är dock en fråga för en helt 
annan studie. 
 
 

Slutsats	  

Vår slutsats utifrån ovanstående förda resonemang är att det bör vara möjligt att använda sig 
av de tankar och idéer som pedagoger verksamma inom dessa Reggio Emilia-inspirerade 
verksamheter har kring skapandet av lärmiljöer i arbetet med att skapa lärmiljöer som 
främjar ett entreprenöriellt lärande även inom andra typer av förskoleverksamheter. 
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Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Enligt Skolverket (2015) är entreprenöriellt lärande inom förskolan fortfarande ett relativt 
outforskat område. Eftersom det är meningen att förskolans läroplan i framtiden, i likhet 
med grundskolans läroplan, ska komma att innefatta det entreprenöriella lärandet kan det 
vara av intresse att undersöka i vilken utsträckning entreprenöriellt lärande redan finns i 
existerande förskoleverksamheter idag. Är det något nytt eller är det bara ett annat 
samlingsnamn för något som redan görs? 
 
En annan intressant aspekt kan vara att undersöka om entreprenöriellt lärande verkligen 
alltid är gynnsamt för den enskilda individen?  
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BILAGA  1:  Missiv  till  intervjupersoner  
Hej!  
 

Vi heter Susanne Bostrand och Peter Sahlin och just nu läser vi vår sista termin på 
förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (C).  
 
Att vi kontaktar Dig beror på att vi håller på att genomföra en intervjuundersökning om 
pedagogers uppfattningar kring skapandet av lärmiljöer i förskolan. De data vi får fram i 
undersökningen är tänkta att användas i vårt examensarbete.  
 
Vi planerar att genomföra sammanlagt åtta intervjuer med sex pedagoger och två 
förskolechefer, fördelade på tre olika förskolor i länet och vi skulle gärna se att Du är villig 
att bli en av dessa. Vi vill redan här informera Dig om att även om vi givetvis gärna ser att 
Du accepterar att delta i undersökningen, är beslutet helt och hållet Ditt eget. Din medverkan 
är alltså helt frivillig och givetvis kommer också de personer som deltar i undersökningen, 
liksom de förskolor som utgör deras arbetsplatser, att vara avidentifierade i vår uppsats.  
 
Eftersom undersökningen fokuserar på informanternas uppfattningar kring förskolans miljö, 
är det heller inte förskolorna eller de enskilda cheferna eller förskollärarna i sig som kommer 
att vara intressanta för oss när vi behandlar våra resultat. 
 
Vår målsättning är att kunna genomföra intervjuerna i början av vecka 44. Tiden för varje 
intervju är beräknad till ca 45-60 minuter. Om vi får Ditt och övriga informanters 
medgivande så kommer intervjuerna att spelas in. Jag kommer att kontakta Dig i början av 
nästa vecka för att förhoppningsvis få din bekräftelse på att just Du vill vara med i 
undersökningen, och för att vi ska kunna bestämma tid och plats för intervjun. 
 

Givetvis kan Du kontakta oss om Du har några frågor. 
 
Du kan nå oss antingen via telefon eller e-post:  
 

Susanne Bostrand: Telefon: 07x-xxx xx xx    E-post: xxxxxxxx@student.miun.se 
Peter Sahlin          : Telefon: 07x-xxx xx xx    E-post: xxxxxxxx@student.miun.se 
 

 

Med vänlig hälsning och förhoppningar om ett gott samarbete! 
 

Susanne & Peter 
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BILAGA  2:  Intervjufrågor  
	  

 

1.   Hur tänker du personligen kring lärmiljöer i förskolan? 
 

2.   Hur tänker du vid skapandet av lärmiljöer?  
 

3.   Vilka överväganden och val gör du generellt sett när du bestämmer dig för att skapa 
en ny lärmiljö? Har du några generella utgångspunkter som du då utgår ifrån? 
 

4.   Vilka är dina personliga erfarenheter av skapande av lärmiljöer?  
 

5.   Vad tycker du känns svårt vid skapande av lärmiljöer?  
 

6.   Vad ser du för hinder i verksamheten för skapande av nya lärmiljöer?  
 

7.   Vad anser du att det är som gör en lärmiljö till en bra lärmiljö? 
  


