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Abstrakt 
 

Svensk titel 
Pedagogers syn på förskolans inomhusmiljö 

 

Engelsk titel 
Teachers view on the pre-school indoor environment 

 

Detta arbetet syftar till att synligöra pedagogers syn på förskolans inomhusmiljö och hur 

de ser på förändringsarbetet av den pedagogiska miljön i relation till barns utveckling 

och lärande. Arbetet syftar även till att ta reda på vilka begränsningar pedagogerna i 

förskolan upplever att de kan möta. De frågeställningar som arbetet utgår från är: Vilken 

syn på förskolans miljö ger pedagoger uttryck för? På vilka sätt ger pedagoger uttryck 

för att den pedagogiska miljön kan bidra till barns kunskapsutveckling? samt Vilka 

faktorer påverkar utformandet av förskolans miljö? 

 

Som metod för att ta reda på detta användes enkätundersökning där 45 enkäter delades 

ut på förskolor i tre olika kommuner. Dessa besvarades av 42 pedagoger på olika 

avdelningar, vilket endast gav ett bortfall på tre pedagoger. Resultatet analyserades med 

hjälp av Nordin-Hultmans hem- och verkstadsdiskurser, samt Eriksson Bergströms 

studie kring ”ordning och reda” i förskolan.  

 

I resultatet framgår att pedagogerna anser sig ha en relativt god miljö på sina 

avdelningar vilken kan stimulera barns utveckling och lärande samt att de genomförde 

förändringar med jämna mellanrum. Det som tydligast framkom i resultatet i frågan om 

vad som kan utgöra hinder i pedagogers förändringsarbete var ekonomiska 

begränsningar. Vidare visade pedagogerna att bristen på tid att genomföra förändringar 

var en annan faktor som påverkade möjligheten att förändra den pedagogiska miljön. 
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lärande. 
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1 Inledning 
 

Vi har under vår tid på lärarutbildningen samt genom tidigare arbete i förskolans 

verksamhet sett och upplevt många olika förskolemiljöer. Under vår tid i förskolans 

verksamhet har vi upplevt att det sällan sker förändringar i miljön ifrån hur barngruppen 

ser ut. Vi ser att miljön är viktig för barns utveckling och lärande och miljöns betydelse 

går även att urskilja i förskolans läroplan. När vi första gången under vår utbildning 

läste Elisabeth Nordin-Hultmans avhandling ”Pedagogiska miljöer och barns 

subjektsskapande” fick vi helt nya tankar kring miljöns betydelse för barns utveckling 

och lärande. Tidigare såg vi främst på pedagogens interagerande med barnen som det 

mest betydelsefulla medan vi nu ser att miljön har en lika stor påverkan på barnet. Det 

är pedagogens uppdrag att skapa miljöer som stimulerar barns olika förmågor och som 

lockar till nyfikenhet och lust att lära. Eftersom alla barn är olika krävs det en 

kontinuerlig förändring av miljön för att kunna möta de barn som just nu finns i 

barngruppen. Nordin-Hultmans (2004) forskning visar att pedagoger i förskolan ser på 

barn ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där det är barnet och dess behov som står 

i fokus, istället för att se till den fysiska miljön runt barnet och hur den påverkar barnets 

utveckling och lärande. Hon menar att pedagoger måste kunna byta perspektiv och 

istället för att rikta blicken mot barnet, rikta den mot omgivningen. Detta för att kunna 

reflektera över hur den påverkar och vilka förändringar som kan göras för att underlätta 

för barnet. Vidare visar hon på två diskurser. Dels synliggörs hemdiskursen där 

förskolans syfte är att likna hemmet, dels verkstadsdiskursen som syftar till barns 

utforskande och lärande (Nordin-Hultman 2004).  

 

Vi har mött ett stort antal pedagoger som alla har olika syn på hur förskolans miljö kan 

utformas. Vi ser att det finns pedagoger som ser på miljön som den tredje pedagogen, 

det vill säga att miljön har ett lika stort värde som pedagogens roll och förhållningssätt. 

Det finns även pedagoger som inte visar engagemang och reflekterar över miljön, de 

strävar främst efter att miljön ska fungera och gör inga större förändringar. Vi har valt 

att fokusera på inomhusmiljön av den anledning att vi upplever att pedagogerna är mer 

aktiva i barnens lek och aktiviteter inomhus än vad vi sett att de är utomhus. Vi vill öka 

medvetenheten om miljöns betydelse i förskolan, därför väljer vi att synliggöra 

pedagogers uppfattningar kring den pedagogiska inomhusmiljön. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Det här arbetet är tänkt att vidga synen på den pedagogiska miljöns betydelse och 

synliggöra hur pedagoger ser på förändring av den pedagogiska inomhusmiljön på 

förskolan. Syftet är även att synliggöra hur pedagoger ser på miljöns utformning i 

relation till barns utveckling och lärande. Utifrån detta har vi valt följande 

frågeställningar: 

 

Frågeställningar: 
 

 Vilken syn på förskolans pedagogiska miljö ger pedagoger uttryck för? 

 

 På vilka sätt ger pedagoger uttryck för att den pedagogiska miljön kan bidra till 

barns kunskapsutveckling?  

 

 Vilka faktorer påverkar utformandet av förskolans miljö? 

 

 

1.2 Miljön utifrån styrdokumenten 
 

Förskolans styrdokument har funnits som en röd tråd i vår lärarutbildning och den ska 

följa med oss i arbetslivet och visa vägen i vårt arbete. I förskolans läroplan (Skolverket 

2011) betonas miljön som en viktig del i barns utveckling och lärande. I vårt arbete om 

pedagogiska miljöer i förskolan vill vi lyfta vad läroplanen säger kring den pedagogiska 

miljön. 

 

Svensk förskola fick en egen läroplan 1998, tidigare fanns riktlinjer för verksamheten. 

”Barnstugeutredningen” som kom 1972 utgick till viss del från Fröbels tankar om att 

eftersträva en hemlik miljö men nu betonades även vikten av att skapa utforskande och 

undersökande miljöer rika på material för att öka lärandet hos barnen och minska 

hemdiskursen. Det visade sig dock svårt för pedagogerna att realisera i verksamheterna. 

Omvårdnad och trygghet i en hemlik miljö låg starkt rotad i pedagogerna och de visste 

inte hur de skulle hantera allt det nya som skulle genomföras med barnen. 1987 kom 

”Pedagogiskt program för förskolan” och nu vände tankarna åter till en mer hemlik 

miljö, vilket innebar att verkstadsdiskursen inte fick det genomslag som var tänkt i 

Barnstugeutredningen (Nordin-Hultman 2004). 

 

Under förskolans uppdrag i läroplanen Lpfö98 rev. 2010 (Skolverket 2011) betonas att 

verksamheten ska vara trygg, rolig och stimulerande för alla barn. Lek och lärande ska 

gå hand i hand och ska bidra till inspiration och fantasiskapande hos alla barn. Miljön i 

förskolan ska bidra till att skapa goda relationer och samspel mellan barn-barn och 

mellan barn-vuxna. Miljön ska stimulera barns alla förmågor och skapa lust att lära. 

Den ska vara varierad och föränderlig för att locka och inspirera barns lek och fantasi. 

Miljön ska ständigt anpassas och förändras för alla barn i verksamheten, oavsett ålder, 

mognad eller behov. Vidare betonas arbetslagets roll i att skapa en anpassad miljö i 

verksamheten (Skolverket 2011). 

 

Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskolan (2005) belyser också betydelsen av 

en trygg miljö som ska locka till lek och utveckling av barns olika förmågor i en 
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varierad miljö som både tar hänsyn till den enskilda individen och gruppen. Förändring 

av den pedagogiska miljön är en betydande del av arbetet då miljön behöver anpassas 

både för utmaningar och för avkoppling. Vidarebelyser Allmänna råd komplexiteten 

som uppstår mellan de önskningar förskolan har gällande lokaler och miljö och hur det 

faktiskt ser ut från kommunens håll. Lokalens utformning utgör ramarna för miljön och 

kan begränsa det pedagogiska arbetet, något som sällan tas hänsyn till av kommunens 

ledning som inte ser till barnantalet och lokalstorlekar i relation till varandra 

(Skolverket 2005). 

 

Skollagen 8 § ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (Skollag 

2010:800). Denna paragraf är allt vad som finns att hitta om förskolans miljö i 

skollagen. I barnkonventionen betonas det att ”barnets bästa ska alltid komma i främsta 

rummet” (Skolverket 1999:60). 
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2. Litteraturgenomgång 
 

 
2.1 Paradigmskiftet i synen på barnet 
 

I mitten på 1900-talet skedde en stor förändring i synen på barns utveckling. Tidigare 

sågs barnet som ett oskrivet blad som skulle vara mottagare av den vuxnes kunskaper. 

Alla barn bedömdes utifrån samma mall där de skulle följa samma utvecklingsstadier 

under viss tid. De barn som inte följde stadierna skulle rättas till för att passa in i 

normen för ett normalt barn. I takt med samhällets utveckling började det här sättet att 

se på barns utveckling ifrågasättas. Fokus började läggas på barns förmågor då det 

ansågs att barn har medfödda kompetenser som under barnets liv ständigt utvecklas. Det 

novisa barnet sågs nu istället som kompetent och utvecklingspsykologin fick stå tillbaka 

för den nya synen på barnet. Blicken riktades nu från barnet till den kontext som barnet 

befinner sig i. Denna förändring av synen på barn kallas för paradigmskifte, vilket 

innebär att det sker en förändring där barnet och dess utveckling ses på ett helt annat sätt 

än tidigare. Således fick skolan och pedagogen en helt ny roll (Sommer 2008). 

 

Nedan beskriver vi Vygotskij och Dewey som enligt litteraturen haft en stark påverkan 

på vår tids syn på barnet och dess utveckling. 

 

Vygotskij ses idag som en framstående pionjär inom det sociokulturella perspektivet. 

Hans teorier präglar till stor del dagens läroplaner med tankar om att utveckling sker i 

samspel med andra och att kontext och kultur påverkar barnet på olika sätt (Säljö 2010). 

Utveckling och lärande sker bäst i en rik miljö där den sociala kontexten spelar en 

betydande roll för barnet. Han menade även att barns utveckling bäst sker genom 

interaktion tillsammans med andra, både barn och vuxna där språket har en stor 

betydelse. Språket föder tanken och för att barnet ska kunna utveckla nya kunskaper 

krävs det en kommunikation, det vill säga ett språk. Genom språket skapar även barnet 

sociala erfarenheter som kan utveckla samspelet med andra och som i sin tur påverkar 

kunskapsutvecklingen positivt. Vidare visade Vygotskij på pedagogens viktiga roll i att 

kunna möta barnet i dess ”proximala utvecklingszon”. Här utmanar pedagogen barnet så 

att hen kan använda sig av sina tidigare erfarenheter och med stöd av pedagogen 

utvecklas ytterligare. Barnet utvecklas ständigt och behöver nya utmaningar och en rik 

miljö (Säljö 2005).  

 
John Dewey är en av vår tids stora reformpedagoger, han ansåg att skolan krävde en 

förändring för att kunna möta kraven på arbetskraft i takt med industrialismens 

intågande. Han införde begreppet ”Learning by doing” vilket innebär att barnet ska ges 

möjlighet att arbeta praktiskt i samspel med andra och på så sätt utveckla nya 

kunskaper. Liksom Vygotskij ansåg Dewey att samspelet och relationen mellan 

individer är viktigt för att kunna ta till sig nya kunskaper och socialiseras in i samhället. 

Lokalerna i skolan skulle enligt Dewey vara flera och omfatta möjligheter att arbeta 

med trä, metall och textilier samt laboratorium för biologiska, kemiska och fysiska 

experiment. Ytterligare lokaler för musik och konst samt ett rikt bibliotek, museum, kök 

och matsal. Lärmiljöerna begränsades inte enbart till skolans lokaler utan skulle tvärtom 

integreras med hemmet, industrier och naturen. Enligt Dewey var denna intergration 

givande och gav bra möjlighet för barns utveckling och lärande (Sundgren 2005). 
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2.2 Vad är en pedagogisk miljö? 
 

Den pedagogiska miljön ska främja hela verksamheten och utgöra grunden för lärande i 

relation till de strävansmål som finns i läroplanen för förskolan. Ett samspel sker mellan 

både den fysiska utformningen, det material som finns där och relationen mellan barn 

och vuxna. Den pedagogiska miljön talar om vilken atmosfär som råder och vad som 

förväntas ske i rummen. Den har som syfte att stimulera och inspirera barns lek, 

utveckling och lärande och bidra till att öka det sociala samspelet mellan barnen. Miljön 

ska anpassas och förändras efter barngruppens sammansättning och barnens intressen 

och förutsättningar. Viktigt är att miljön erbjuder utrymmen och material som kan 

främja barns kreativitet och skaparglädje med ateljéer och konstruktionsrum, rymliga 

motorik/gymnastikrum, rytmik/musikrum med instrument och cd-skivor, och så vidare. 

Materialet behöver finnas tillgängligt för barnet i en god pedagogisk miljö men det 

krävs även bra lokaler, struktur och rutiner utöver rikt material för en god fungerande 

verksamhet (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 

 

I Nordin-Hultmans (2004) avhandling ”Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande” synliggörs miljöns betydelse för barn i förskolan. Författaren 

uppmärksammar miljöns betydelse för barns lärande, hur den organiseras med material 

för att skapa en meningsfullhet för barnen. Dels hur barn utvecklar sin identitet och ser 

på sig själva som subjekt, samt hur andra beskriver barnet i verksamheten. Studien 

lyfter hur den pedagogiska miljön organiseras för att barn ska ges förutsättningar att 

utvecklas och ta till sig kunskap och hur pedagoger ser på barn i olika situationer och 

miljöer. Den tog sin början i att många barn i dag stämplas eller diagnostiseras med 

koncentrationssvårigheter och sociala bekymmer. Nordin-Hultman undersökte varför 

problem läggs på barn och inte på den omgivande miljön. Pedagogiska miljöer berättar 

för barnet vad som förväntas ske i rummen. Rum är inte bara något fysiskt utan bär på 

maktrelationer som visar vad barn ska klara av och hur de uppfattas av andra. De är 

styrda av regleringar rent rumsligt med tillgänglighet av aktivitetsmöjligheter och 

material. Nordin-Hultman såg i sitt resultat att barn var begränsade och materialet fanns 

inte alltid tillgängligt på avdelningen. Ordning och reda utgjorde också en begränsning 

för barnen. Verksamheten är reglerad av tid, miljöer och aktiviteter som skiftar under 

hela dagen och sällan får barn själva bestämma över sin tid (Nordin-Hultman 2004). 

 

Nordin-Hultman (2004) beskriver att ett socialt och kompetent barn ofta befinner sig i 

en miljö som framkallar dessa egenskaper hos det barnet. Ett barn med 

koncentrationssvårigheter befinner sig ofta i en miljö som inte är tillräcklig för barnet. 

Det kan saknas tillräckligt material och vara dåligt planerade lokaler som inte bidrar till 

att skapa koncentration och lugn hos barnet. Utvecklingspsykologin ligger fortfarande 

djupt rotad där fokus läggs på barnet, alla ska följa samma utveckling under samma 

tidsomfattning, utan hänsyn till det sammanhang barnet befinner sig i och den 

omgivande miljön. Nordin-Hultman menar att pedagoger behöver förändra sitt synsätt 

och visar på ett poststrukturellt perspektiv där barn istället ställs i relation till de 

sammanhang de befinner sig i. Barns subjektskapande är beroende av den pedagogiska 

miljön (Nordin-Hultman 2004).  
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2.3 Miljöpsykologi 
 

Björklid (2005) beskriver i sin rapport att synen och kunskapen kring miljöpsykologin 

växte fram under 60-talet. Tidigare hade psykologin bara utgått från människans inre, 

medan yttre förutsättningar saknade betydelse. Miljöpsykologi är idag ett brett 

forskningsområde som både inbegriper arkitektur, kulturgeografi, antropologi, 

samhällsplanering, sociologi, biologi, psykologi och pedagogik. Syftet med 

miljöpsykologin är att synliggöra hur den fysiska miljön påverkar bland annat lärande- 

och utvecklingsprocesser i relation till miljöns sociala, kulturella och samhälliga 

förutsättningar. Forskning visar idag att människan påverkas på olika sätt av den miljö 

som finns runt omkring, den kan begränsa men också utgöra förutsättningar för hur 

människan kan utvecklas. Miljön påverkas även av människan och hur den konstrueras i 

olika sammanhang (Björklid 2005).  

 
2.3.1 Miljöpsykologins syn på förskolemiljön 

 

Björklid (2005) menar att den miljö som varje barn möter i förskola/skola talar till varje 

enskild individ på olika sätt och avgör om barnet känner sig välkommet. Barn använder 

alla sina sinnen när de leker och utforskar en miljö. Därför är det viktigt att utforma 

miljön så att den är tilltalande och rik på möjligheter att utforska och inspireras, så att 

barnet kan upptäcka sig själv och sin omvärld. Björklid beskriver det mentala rummet 

inom människan och det fysiska rummet runt omkring och menar att dessa två ska 

integrera med varandra. Det fysiska välbefinnandet är något som påverkas direkt genom 

hur rummet talar till det enskilda barnet. Rummet kan öka välbefinnandet, likväl som 

det kan sänka det och begränsa barnet i sin utformning. Det fysiska rummet utgör ramar 

för det sociala livet, både genom att erbjuda plats för många men även erbjuda 

avskildhet, lugn och ro. Det är ett ständigt pågående samspel mellan rum och 

människor. Det fysiska rummet skapar förväntningar i sitt uttryck, en nedgången och 

sliten skola eller en arkitekturritad skola med fin inredning och vackra ting att fästa 

blicken på sänder olika budskap. Dock kan en god mental miljö i en sliten skola vara 

nog så bra för att barnet ska utvecklas och tvärtom kan en fin arkitekturritad skola 

utgöra motsatsen för barnet. Det är interaktionen mellan individen och miljön som 

avgör vilken effekt miljön har på människan. Björklid betonar att en skolmiljö ska vara 

estetiskt tilltalande och en naturlig del av barns upplevelser i skolan. Miljön ska tilltala 

alla sinnen och ge en god effekt på barnens välbefinnande. Vidare ska miljön uttrycka 

ordning och lugn för skärpt koncentration, samtidigt som den ska få barnet att vilja 

utforska och inspireras i sitt lärande (Björklid 2005). 

 
2.3.2 Den fysiska miljöns påverkan inom miljöpsykologin 

 

Björklid (2005) visar hur miljöns uppbyggnad kan stjälpa barnets utveckling genom till 

exempel små lokaler för antalet barn, dåligt planerade rum eller dåligt med material och 

leksaker. Det finns inte så mycket forskning på hur barns lek och utveckling sker i 

relation till miljöers utförande, men att det måste ses som en ytterst betydande faktor i 

hur barn utvecklas på förskolan. Små lokaler kan vidga och stärka barnens 

hänsynstagande till varandra, likväl som de kan skapa flera konfliktsituationer när 

barnen måste trängas och samsas om olika saker. Ett vilorum i anslutning till ett rum där 

många barn vistas hela dagen är inte ultimat, då de barn som är vakna alltid får höra att 

de måste dämpa sig eller göra något annat medan de andra sover. Det är inte enbart 

barnet som påverkas av den fysiska miljön, även pedagoger påverkas på olika sätt. Det 

har visat sig att för stora barngrupper i små lokaler är en starkt bidragande orsak till 
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stress och ett minskat välbefinnande hos pedagoger. Björklid beskriver hur åtgärder 

genomfördes över landet för att få ner buller- och ljudnivån på förskolorna, även dålig 

luft och störande genomgångsrum kritiserades. Förändring med både ljud- och ljus 

inomhus samt förändringar i barnens aktiviteter och lek genom tydligare strukturer 

medförde att barnen blev mer självgående. Därmed erbjöds de längre lekstunder som 

inte avbröts lika ofta som tidigare. När miljöerna utformades som stöd för den 

pedagogiska verksamheten uppmärksammades en tydlig förbättring och arbetsglädjen 

ökade bland pedagogerna (Björklid 2005). 

 

 

2.4 Leksaker och material 
 

Björklid (2005) framhåller ett genomgående mönster i svenska förskolor gällande 

material på avdelningarna. Pedagoger anser att det material som är pedagogiskt är 

sådant som används vid olika former av skapande, såsom kritor, pennor, olika 

övningsböcker, lera, pärlor och olika konstruktionsmaterial som klossar. Dockor och 

bilar med tillhörande material samt grovmotoriska leksaker som cyklar, bilar och 

madrasser ansågs även vara typiskt pedagogiskt material. Denna typ av leksaker är 

typiska för Fröbel-pedagogiken och den traditionella förskolan och motsvarar inte det 

samtida leksaksutbudet. Björklund visar även att de miljöer som fungerade bäst i 

förskolan, var där det erbjöds rikt med löst material som bord och stolar i barnstorlek, 

madrasser och kuddar som barnen fick flytta runt så att det passade den lek som lektes 

just då (Björklid 2005). 

 

Liknande resultat framgår i Nordin-Hultmans (2004) studie kring pedagogiskt material 

på förskolorna. Typiskt är att många pedagoger ser skapandet som betydelsefullt i 

verksamheten, trots detta finns sällan rikligt med material tillgängligt och barnen får 

inte använda materialet när de önskar. Materialet visade sig inte så variationsrikt och 

erbjöd inte heller aktiviteter som kunde fånga och hålla kvar barnens koncentration 

någon längre stund. Vidare uppmärksammades att förskolans miljö ofta är uppbyggd 

med olika rum där miljön talar om vad som ska ske därinne, till exempel ett 

”familjerum” med dockor och kök och ett ”snickarrum”. Det material som finns i de 

olika rummen ska stanna där och inte förflyttas in i andra rum, detta förklaras i Nordin-

Hultmans resultat som att ”Ordning och reda” styr verksamheten. Det finns även tydliga 

indikationer på att det material som finns ska vara rent och inte smutsigt, till exempel 

sand och vatten. Förskolorna saknade dessutom ett naturvetenskapligt och 

experimenterande material som kan stimulera förmågor som att uppmärksamma 

skillnader samt förvandling och förändring av olika ting med alla sinnen. Material som 

stimulerar grovmotoriken fanns det desto mer av på förskolorna och tankar om ”hela 

kroppen upplevelser” visade sig som en betydelsefull del i pedagogernas resonemang 

(Nordin-Hultman 2004). 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) uppmärksammar behovet av att som pedagog 

vara medveten om det material och lärandeobjekt som barn erbjuds på förskolan. Det är 

av stor vikt att ha god kännedom om läroplansmålen i arbetet med den dagliga 

verksamheten. Det material som erbjuds ska skapa möjlighet till stimulans av barns 

förmågor och lärande i relation till målen. Det kräver en medvetenhet om att både den 

psykiska och den fysiska miljön påverkar barnets lärande på olika sätt. När pedagoger 

kommunicerar om upplevelser tillsammans med barn kring både leksaker, material och 

miljön på förskolan ökar det barns möjlighet till delaktighet i det som sker i 

verksamheten. Barnen kan med hjälp av en god miljö utveckla sin förmåga att samspela 
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med varandra och det kan i sin tur leda till samlärande mellan barnen (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2007). 

 
2.5 Reggio Emilia, Montessori och Waldorf 
  

Vi vill ge en beskrivning på några olika förskolemiljöer som på olika sätt har utformat 

sin miljö efter sin pedagogiks tankar. Vi har valt att beskriva just dessa pedagogiker 

inom förskolan, då det finns tydliga skillnader i deras sätt att se på och utforma miljön. 

Genom att följa förskolans utveckling via litteratur, tidningar och Internet har vi 

uppmärksammat att många av Sveriges förskolor är mer eller mindre Reggio Emilia 

inspirerade. Därför har vi valt att beskriva deras syn på miljön och barns lärande lite 

mer ingående jämfört med Montessori och Waldorf. 

 
2.5.1 Reggio Emiliapedagogiken 

 

Wallin (1996) beskriver Reggio Emiliapedagogikens fader Loris Malaguzzi (1921-

1944). Han var i grunden förskollärare men hade även läst psykologi. Efter kriget 

började daghem byggas upp i Italien utav föräldrar som ville skapa en trygg och lärorik 

plats för sina barn. Loris Malaguzzi blev inspirerad av deras starka samarbete och vikten 

av ständiga dialoger mellan vuxna och barn. Han kunde själv bidra med kloka tankar 

om barns utveckling och betonade bland annat att det praktiska måste gå före det 

teoretiska i arbetet med barn. Han är idag den som starkast förknippas med Reggio 

Emiliapedagogiken (Wallin 1996). Många pedagoger har besökt Reggio Emilia 

förskolor för att studera hur de arbetar, för att få ny inspiration till våra svenska 

förskolor. Reggios sätt att se på miljön som den tredje pedagogen, att se barnet som 

kompetent, samt vikten av att reflektera och dokumentera har blivit intressant för 

många. Materialet som används i verksamheten och miljöns utformning är också något 

som svenska pedagoger tar till sig och till viss del utgår från vid utformandet av 

förskolans verksamhet. Lärandet inom Reggio Emilia sker genom en ständigt 

föränderlig process där barnet söker kunskapen och inte genom ren 

förmedlingspedagogik. Genom att arbeta i projektform främjas demokratin och barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten betonas. I Sverige har det skapats flera 

projekt i syfte att utveckla den svenska pedagogiken utifrån tankarna inom Reggio 

Emilia (Hamerslag 2013). 

 
2.5.1.1 Pedagogens roll inom Reggio Emilia 

 

Pedagogen har en stark tro på barnets kompetens att själv söka kunskaper för att 

utvecklas och lära, då det anses vara en medfödd förmåga som finns hos varje barn. 

Pedagogens relation till barnet ska bygga på en ömsesidig kommunikation och ett 

förtroende för att stärka barnets tro på sig själv samt känslan av att vara en del av en 

grupp. ”… läraren måste lära sig fånga den boll som barnet kastar till henne eller honom 

och sedan kasta tillbaka bollen på ett sådant sätt att barnet vill fortsätta spela” (Gedin & 

Sjöblom 1995:109). Reggio Emilias arbetssätt är ett förhållningssätt att arbeta och leva 

efter som pedagog, men utan handböcker att förhålla sig till. Det kräver reflektion över 

den egna synen på barn och hur pedagogen förhåller sig till varje enskild individ. Då 

pedagoger genomför förändringar i miljön är det viktigt att barnen till viss del är 

delaktiga för att miljön ska utgå från barnens intressen och tankar. En pedagogs avsikter 

med en förändring av miljön behöver inte alltid vara till godo för barnen, vilket 

synliggör vikten av barninflytandet från början (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 
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2.5.1.2 Pedagogisk dokumentation och tematiskt arbetssätt 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att som pedagog kontinuerligt utveckla 

verksamheten efter barnens tankar, nyfikenhet och förmågor. Det kan ske genom att 

arbeta tematiskt,  vilket innebär att ett ämne väljs utifrån barnens intresse och det är 

barnens tankar som leder temat framåt. Det kräver att pedagogerna ständigt 

dokumenterar vad som sker i verksamheten, samt synliggör barnens tankar för att kunna 

skapa aktiviteter och miljöer som stimulerar dem. För att pedagogerna ska kunna se ur 

barnens perspektiv genomförs dokumentationer av olika slag till exempel genom 

observationer eller fotografier. När pedagogen har genomfört sin dokumentation samlas 

arbetslaget och reflekterar tillsammans och försöker tolka materialet. Eftersom 

dokumentationen är pedagogens tolkning av något krävs det att barnets tankar 

synliggörs och det sker genom en gemensam reflektion där barnen får sätta ord på sina 

tankar. I nästa steg mot att göra dokumentationen pedagogisk samlas återigen 

pedagogerna och reflekterar över vilka aktiviteter som kan vara aktuella, samt om det 

krävs någon förändring i miljön. Genom att reflektera över dokumentationen och 

använda den i syftet att utveckla verksamheten och barnens kunskaper blir den 

pedagogisk (Åberg och Lenz Taguchi 2005). Förskolan bör arbeta tematiskt i 

verksamheten då det kan gynna barns utveckling och lärande. Förskolan ansvarar för att 

kontinuerligt genomföra dokumentationer i syfte att ständigt utveckla barnens förmågor 

utifrån deras intressen och nyfikenhet (Skolverket 2011). 

 
2.5.1.3 Miljön som den tredje pedagogen inom Reggio Emilia 

 

Malaguzzi såg miljön som den tredje pedagogen, det vill säga att miljöns betydelse 

likställs med pedagogens teoretiska och praktiska kunskaper i förskolan. Miljön ska 

inbjuda till fantasi och utmana barnens tankar så att varje barn ges möjlighet att 

upptäcka och utforska världen med hela kroppen. Rummet ska tala till barnet och skapa 

en form av dialog i sin utformning och med rikt material (Gedin & Sjöblom 1995).  

Material som saxar, pennor, lim, färg och penslar ska alltid stå tillgängligt för barnen. 

Det finns även material framme vars syfte är att väcka olika tankar hos barnen, 

utforskande material som speglar, ljusbord, våg, plastkassar, skrivmaskiner och annat 

utöver de traditionella leksaker och även dessa ska alltid stå tillgängligt i barnens nivå 

(Wallin 1996). 

 

Miljön ska skapa förutsättningar till god kommunikation hos barnen och stimulera till 

nytt lärande. Dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande har en central 

roll för att i miljön skapa den tredje pedagogen. På en Reggio Emiliainspirerad förskola 

är lokalen uppbyggd med ett större rum som kallas torg, ofta delas större rum av i 

mindre rum med hjälp av till exempel bokhyllor eller tyger så att det bildas rum i 

rummen.  Miljön är barnanpassad storleksmässigt och materiellt efter barnens nivå. 

Viktigt är att se det moderna barnet och utgå från dess livsvärld, pedagoger behöver 

anpassa sitt arbetssätt för att kunna följa barnen här och nu (Gedin & Sjöblom 1995). 

Vidare belyser Åberg &Lenz Taguchi (2005)  relationen mellan pedagogen och miljön 

och menar att pedagoger behöver förstå vikten av materialets betydelse. Ett visst 

material kan skapa rika lärtillfällen, medan ett annat material i samma aktivitet inte alls 

inspirerar barnen till nytt lärande, vilket kan hämma utvecklingen. De tankar barn har 

idag och den lek som leks ser annorlunda ut i morgon, då den ständigt förändras i takt 

med barnens nya kunskapsförvärv. Det kräver en lyssnande pedagog som kontinuerligt 
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observerar barnen för att lyckas skapa en god miljö med utgångspunkt i barns tankar 

och lek i de olika rummen (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

 
2.5.2 Montessoripedagogiken 

 

Gedin & Sjöblom (1995) beskriver Maria Montessori som var grundare av Montessori 

pedagogiken. Hon föddes 1870 i Italien där hon först började utbilda sig till ingenjör 

men övergick till att läsa medicin och tog sin läkarexamen som första kvinnliga läkaren 

vid universitetet i Rom. Därefter började hon arbeta med barn som hade en 

utvecklingsstörning och som levde på intuitioner vars syfte var att förvara barnet under 

dess livsstid. Maria kände att hon kunde ge dessa barn mycket mer och att de hade 

möjlighet att utvecklas och få ett bättre liv. Hon utarbetade på egen hand ett material 

vars syfte var att stimulera barns olika sinnen vilket visade sig vara positivt för deras 

utveckling (Gedin & Sjöblom 1995). 

 
2.5.2.1 Miljön och lärandet på en Montessoriförskola 

 

Miljön som barn vistas i ska vara fin och trevlig men även uppbyggd så att den skapar 

tydlighet för dem. Pedagogen ska finnas till hands för att hjälpa barnet upptäcka och 

utvecklas och se att alla barn är kunskapssökande med naturliga möjligheter till att lära. 

Pedagogens uppgift är att utforma en miljö som tillåter barn att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar och att lärandet får ta den tid som behövs. Pedagogen ska även 

dokumentera barnets utveckling och därmed veta när ett nytt material ska introduceras, 

barnet får således inte själv välja när det ska gå vidare. Montessoripedagogiken har ett 

eget lekmaterial med syfte att stimulera problemlösningsförmågan. De har även 

sinnestränande material, vardagsmaterial, språk och matematik samt konstnärligt 

material. Här ingår även vetenskapliga experiment med olika färger och nyanser. Konst 

och estetik i undervisningen ansers betydelsefullt för barns utveckling och för att barnet 

ska utveckla en harmonisk personlighet som kan samspela bra med andra. Viktigt är att 

materialet är realistiskt och plastleksaker hör inte hemma på en Montessoriförskola. 

Rörelse och vila är två andra viktiga delar för att barnet ska orka med en hel dag och 

kunna ta till sig nya kunskaper. Reflektion, både enskilt och med andra, samt att barnen 

utvecklar en problemlösningsförmåga är grundtanken i Montessoripedagogiken (Gedin 

& Sjöblom 1995).  

 
2.5.3 Waldorfpedagogiken 

 

Grundaren till Waldorfpedagogiken var Rudolf Steiner som föddes 1861 i Jugoslavien 

men flyttade runt och upplevde många länder och miljöer för att slutligen bosätta sig i 

Schweiz. Hans pedagogik bygger på konst och vetenskap och han menade att det är 

genom lek och skapande som människan skapar sin verklighet. Hans vision var bland 

annat att skapa en bro mellan det teoretiska och det praktiska för att människor skulle 

utveckla ett fritt tänkande och utvecklas till ansvarsfulla människor. Detta sker genom 

att barnet har en stor frihet och pedagogerna är observatörer under dagarna. De litar på 

att barnet lär sig det som de behöver och utvecklas i sin egen takt. Pedagogen är 

auktoritär men hänsynsfull och en god förebild för barn. De första sju åren är viktigast i 

en människas liv menar Waldorf och liknar barnet vid en planta som behöver näring och 

omsorg för att växa. Om barnet utmanas för mycket och får höga krav kan det resultera i 

problem senare i livet (Gedin & Sjöblom 1995). 
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2.5.3.1 Miljön och lärandet på en Waldorfförskola 

 

Miljöns största syfte på en Waldorfförskola är att vara trygg och harmonisk. 

Återkommande rutiner är viktigt liksom att ”plocka in naturen” och uppmärksamma 

årstiderna med fest för att öka förståelsen för naturens kretslopp. Lokalerna är 

konstnärligt uppbyggda både andligt och fysiskt. Waldorfpedagogiken ser den fria leken 

som en stor grundsten i barns utveckling och pedagogerna lekar aldrig med barnen. De 

menar att barn utvecklas genom att härma vuxna och därför gör pedagogerna mycket för 

att inspirera barnen till att vilja prova nya saker. Det finns bara naturligt lekmaterial på 

en Waldorfförskola, plast och syntetiska material är helt uteslutet, liksom pärlplattor, 

spel och tuschpennor. Lekmaterialet som barnen har tillgång till är naturmaterial som 

stenar, kottar, garn, snäckor, stickade djur och dockor. Sagor och små teatrar är en 

betydelsefull del av pedagogiken för att främja barnens fantasiförmåga men även 

handarbete, matlagning, bakning och växter är sådant som barnen aktiverar sig med 

(Gedin & Sjöblom 1995). Färger i miljön på väggar och textiler är betydelsefulla inom 

Waldorfpedagogiken. Väggarna på förskolor är målade i varma färger efter barnens 

olika åldrar för att stimulera barnen på olika sätt (Björklid 2005). 

 

 
2.6 Miljön som begränsande eller förhandlingsbar 
 

I sin studie kring barns lärande har Sheridan m fl. (2009)  undersökt hur förskolors 

lärandemiljöer ser ut i relation till barns lärande. Tre kategorier av lärmiljöer beskrivs; 

Förskolor med låg kvalitet där miljön är begränsande och särskiljande för barnen. 

Förskolor med god kvalitet som strävar efter god kommunikation och delaktighet 

mellan vuxna och barn i ett förhandlande klimat, Förskolor med hög kvalitet där 

lärandet är av stor betydelse. Interaktion, barns delaktighet och kommunikationen är rik 

i en utmanande miljö (Sheridan m fl. 2009). 

 

Förskolor med ”låg kvalitet” karaktäriseras som en verksamhet styrd av regler och 

rutiner. Kommunikationen mellan vuxen och barn saknas tillika barninflytande, barnens 

intressen tas inte någon hänsyn. Utrymmen och lokaler är begränsade, likväl det 

materiella som till viss del helt otillgänglig för barnen (Sheridan m fl. 2009). 

 

Förskolor med ”god kvalitet” genomsyras av pedagoger som tar hänsyn till barnen i 

gruppen och den sociala utvecklingen är i fokus. Kommunikationen mellan vuxen och 

barn är rik och barnen ges möjlighet till att förhandla med varandra och med pedagoger, 

ett tydligt samspel syns i ett tillåtande klimat med en god fysisk miljö som kan stimulera 

barnen på olika sätt. Det är oftast pedagogerna som bestämmer vad som ska genomföras 

men de utgår mer från barnens intressen i planeringen. Vidare betonas 

föräldrainflytandet för att kunna möta barnens livsvärldar. Pedagogens förhållningssätt 

utgår i en demokratisk fostran där alla barn ska få synas och ta plats i verksamheten, en 

barncentrerad miljö (Sheridan m fl. 2009). 
 

Förskolor med ”hög kvalitet” karakteriseras som utmanande lärorienterade miljöer 

vilket innebär att alla, barn och föräldrar ska känna sig delaktiga i verksamheten och ska 

bemötas med stor respekt. Barnens lärande utgör en stor del av verksamheten som utgår 

från mål och vad pedagogerna anser att barnen behöver utveckla och lära i relation till 

varje barns intressen och erfarenheter. Dessa mål planeras utifrån den interaktion som 

pågår mellan pedagoger, barn och föräldrar där alla ska ges delaktighet i vilka 
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aktiviteter och teman som ska genomföras. Den fysiska miljön är god och rik på 

material, den ska erbjuda utmaningar och stimulera barnens förmågor på olika sätt. 

Pedagogens förhållningssätt är lärandeorienterat då de tydligt strävar efter att varje barn 

ska utveckla nytt lärande i en rik lärmiljö (Sheridan m fl. 2009). 

 

I studiens resultat hänvisar Sheridan m fl. (2009) till tidigare forskning som visar att 

strikta regler och en inrutad verksamhet skapar mindre inflytande och delaktighet för 

barnen. Detta blir tydligt hos förskolorna med låg kvalitet. Pedagogens förhållningssätt 

utgör en stor del av verksamheten. I förskolor med låg kvalitet intar ofta pedagogerna en 

auktoritär roll som bestämmer vad barnen ska göra i en regelstyrd och kontrollerande 

miljö.  Det har visat sig att i en verksamhet med låg kvalitet saknas ofta en tydlig 

ledning som kan stödja pedagogerna i sin verksamhet. Kompetensutveckling lyser med 

sin frånvaro och vardagen blir svår att hantera, barnen beskylls och får ta ansvar för en 

dåligt fungerande verksamhet. Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt med 

kompetens och självinsikt är betydande för barns utveckling och lärande, samt hur 

lärmiljöerna erbjuder utmaningar och stimulans. Styrning från ledning och de 

ekonomiska förutsättningarna spelar en betydande roll och utgör en stor faktor för att 

uppnå kvalitet på förskolor (Sheridan m fl. 2009). 
 

 
2.7 Lekpedagogiskt arbetssätt 

 
Ett lekpedagogiskt arbetssätt innebär att pedagoger medvetet använder leken som 

utgångspunkt i sitt tematiska arbete där de skapande aktiviteterna och estetiska 

utrycksformerna är i fokus. Pedagogerna inspireras av Vygotskijs tankar där kulturen 

och konsten är viktiga byggstenar i barns fantasiskapande. Fantasin är grunden för att 

barn ska kunna tolka verkligheten och därigenom kunna bygga på sina tidigare 

erfarenheter med nya. När ett nytt lektema ska inledas utgår ofta pedagogerna från en 

befintlig saga och ger själva liv åt rollkaraktärerna.  I det lekpedagogiska arbetssättet är 

pedagogens roll viktig då de vuxna kan inspirera och ge barn möjlighet att utveckla sin 

lek genom att iscensätta olika karaktärer. Rollspelen sker med jämna mellanrum och 

däremellan får barnen möjlighet att själva leka och återskapa berättelsen med hjälp av 

det material och rekvisita som de vuxna använt i sitt rollspel. Genom det 

lekpedagogiska arbetssättet skapas möjligheter för barnen att mötas i en dialog som 

både stimulerar språkets innebörd och det sociala samspelet. Då pedagogerna arbetar på 

detta sätt skapar de möjligheter för barnen att uppleva och se saker ur olika perspektiv. 

Miljön och det material som används har stor betydelse för barns lekutveckling. Det 

finns ofta ett rum eller särskild hörna som används för gestaltning där pedagogerna 

bygger upp nya miljöer efter det tema som är aktuellt. Material och övrig rekvisita är 

tillgängligt för barnen för att de ska få möjlighet till en vidare upplevelse där alla deras 

sinnen stimuleras.  Eftersom pedagogerna är lyhörda för barnens lekutveckling har de 

möjlighet att stimulera barnen i deras proximala utvecklingszoner (Lindqvist 1996). 

 

Grace m. fl (2008) har genomfört en studie om förskolemiljöer i Indien, Kanada och 

Sydafrika. Slutsatserna av denna studie visade att förskolorna i Kanada har miljöer som 

syftar till att stimulera barnets lek där det finns rikligt med lekmaterial som är 

tillgängligt för barnet. Verksamheten har stort fokus på att barnet ska utveckla ett 

kritiskt tänkande i dialog och samspel med andra. Naturmaterial finns inte i 

inomhusmiljön, förutom sand som plockas in från förskolans gård som barnen får leka 

med. Bilder och tavlor är placerade ovan barnens synfält vilket gör att de inte kan ta del 
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av dem. Lokalerna är övermöblerade vilket resulterar i att det blir trångt och få öppna 

ytor för barnen. I Sydafrika är miljön till viss del lik den som finns i Kanada. Materialet 

kategoriseras och organiseras efter läroplanens intentioner och finns tillgängligt för 

barnen att leka med. Dock är materialet begränsat och det är dessutom många barn och 

få pedagoger på förskolan där det då blir fokus på förmedlingspedagogik. På förskolan i 

Indien är tillgången på material mycket dålig. Verksamheten bedrivs i en stor lokal utan 

möbler där syftet är att bedriva undervisning. Dock är den lika viktig för barnens hälsa 

då de får mat för dagen där. Alla tre förskolor uttalar att deras syfte med verksamheten 

är att förbereda barnen för skolan. Vidare betonas att skillnaderna mellan förskolorna 

beror på kultur, politik och sociala förutsättningar (Grace m. fl 2008). 

 

2.8 Lek och lärande 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) beskriver att barn använder leken för att lära. 

När barn leker själva och i interaktion med andra, barn eller vuxna sker ett ständigt 

lärande. Leken bör utgå från barnets livsvärld och tidigare erfarenheter för att skapa 

mening för barnet och förståelse för vad som sker. Barn lär sig bäst när det sker utifrån 

deras intressen eftersom motivationen och nyfikenheten är en drivkraft som får barnet 

att vilja undersöka och utforska. Leken är således barnets redskap till att lära sig mer om 

och förstå den omvärld hen lever i. Pedagogerna på förskolan kan både utveckla och 

hämma barnet beroende på hur de ser på leken och dess betydelse för barnets utveckling 

och lärande. Ett barn som inte utmanas och stimuleras av en pedagog i leken kan bli 

hämmad i sin utveckling till skillnad mot ett barn som blir stimulerad (Johansson & 

Pramlig Samuelsson 2007).  
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3 Teoretiskt ramverk 

 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk vi utgår ifrån när vi analyserar vårt 

resultat.Vi har valt att synliggöra Nordin-Hultmans diskurser om förskolemiljöer i 

relation till barns utveckling och lärande. Dessa diskurser är utgångspunkten för vårt 

arbete. ”Diskurser är sättet att tala om och uttrycka något om exempelvis kvinnor, män, 

barn, barnuppfostran, dagis under en viss tid och i en viss kultur. Det som är 

dominerande – det som de flesta tror på och som dominerar i massmedia – utgör 

diskursiv regim” (LenzTaguchi 1997:18). Vi utgår även från Eriksson Bergströms 

avhandling kring ”ordning och reda” i förskolan. 

 

3.1 En hemlik förskolemiljö 
 

I hemdiskursen hänför Nordin-Hultman (2004) till Maria och Ellen Mobergs intentioner 

att skapa barnträdgårdar som till skilland mot rådande institutioner skulle präglas av en 

hemlik inomhusmiljö. Detta för att barnet skulle få sitt moderliga behov tillgodosett. 

Dessa tankar som idag ses som den svenska traditionella förskolan har följt med genom 

åren trots försök till förändringar från olika håll. Nordin-Hultman visar bland annat på 

att pedagoger fortfarande under 80-talet ansåg att daghemmen skulle liknas vid 

hemmets miljö. Detta trots att det under 70-talet kommit en stark motdiskurs från flera 

håll. Verksamheten borde byta fokus från en hemlikmiljö till en annorlunda miljö som 

erbjuder barnen en utmanande miljö med utforskande material och barnanpassade 

möbler. Inspirationen kom från amerikanska och engelska förskolor som redan under 

50-talet hade ett annat upplägg på sina dåvarande daghem där. Jean Piaget såg på barns 

utveckling ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och var en stark förebild inom det 

experimenterande och laborerande arbetssättet med barn. Detta blev mer och mer 

framträdande inom förskolorna. Nu växer en motdiskurs fram som bygger på att 

förskolans miljö går från att vara hemlik till en tydlig lärmiljö med material som 

stimulerar barns utveckling och lärande, en så kallad ”verkstadsdiskurs” (Nordin-

Hultman 2004). 

 

 

3.2 En verkstadspedagogisk förskolemiljö som motdiskurs till en 
hemlik förskolemiljö 

 
Nordin-Hultman (2004) beskriver verkstadsdiskursens där materialet på förskolan fick 

en större betydelse och skulle utgå från handarbete, ritande, byggande och teknisk 

konstruktion. De skulle även ges möjligheten att kontinuerligt få leka med vatten 

närhelst barnen ville, det skulle även finnas rikligt med redskap och verktyg till alla 

barn. Förskolan skulle erbjuda ett mer experimenterande material inom naturvetenskap 

och laboration. Tyvärr  lyckades inte förskolorna fullt ut att använda materialet så fritt 

som det var tänkt i denna diskurs. En ny tradition blev synlig i Sverige, nämligen att det 

var ordning och reda som styrde över hur materialet fick användas. Vatten i 

vattenrummet, färg i målarrummet och så vidare. Barnens dagar utgick från ett schema 

och leken fick inte den plats den skulle (Nordin-Hulman 2004). 

 

År 1972 kom barnstugeutredningen och den har påverkat dagens läroplaner där miljön 

får stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling genom ett varierat och rikt 

material med möjlighet till ett laborativt arbetssätt med experiment. Denna vision fick 
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dock inte önskat genomslag. Omsorg och hemlik miljö var fortfarande starkt befäst hos 

pedagoger, trots att lokalerna nu var anpassade med stora öppna ytor och olika rum som 

gick i varandra så utnyttjades inte miljön i det syfte som var meningen. Pedagogerna 

kände osäkerhet i sin yrkesroll och visste inte hur de skulle använda materialet med 

barnen, vilket innebar att hushållsarbete och omsorg fortsatte prägla förskolans 

versamhet. De lekrum som fanns på alla nyare förskolor hade som syfte att utmana och 

stimulera barnen på olika sätt med aktivitetsstationer i rummet, det blev dock inte så, 

lekrummet användes som en plats där grovmotoriken fick störst fokus och saker 

plockades bort från golv och väggar (a.a). 

 

År 1987 kom nya Allmänna råd ”Pedagogiskt program för förskolan”, här betonades 

vikten av en tydlig roll vilket innebar att miljö och material inte får lika stor plats som 

tidigare. Lokalerna ska utformas med lekrum/matrum, vilorum, dock/familjerum, 

rörelse/bygg och konstruktionsrum. Ateljé och våtrum ska ligga avskiljt från de andra 

rummen. Detta är enligt Nordin-Hultman en återgång till den traditionella 

hemdiskursen, den så kallade svenska förskolepedagogiska traditionen. Liknande 

rumsuppdelningar sågs redan i barnkrubborna och barnträdgårdarna och rummen 

förutsätter pedagogens hjälp och stöd eller schemalagda aktiviteter. Traditionen med 

ordning och reda blir ännu mer tydlig i de svenska förskolorna (Nordin-Hultman 2004). 

 

 

3.3 Ordning och reda 
 

Eriksson Bergström (2013) har genomfört en relationsstudie om förskolans miljö, barn 

och pedagoger. Hon har studerat tre avdelningar där pedagogerna tydligt synliggör 

vikten av ordning och reda på avdelningarna, dels ordning på barnen för att 

verksamheten ska flyta på så smärtfritt som möjligt och dels ordning i den fysiska 

miljön. Denna ordning kräver tydliga regler och normer från pedagogerna. Viljan att 

skapa denna ordning resulterar i att pedagogerna blir de som styr och bestämmer för att 

upprätthålla en fungerande verksamhet där kollektivet följer ett styrt mönster. I sitt 

resultat visar Eriksson Bergström på att bristen på barninflytande och delaktighet i 

verksamheten kräver mer regler och styrning, än en verksamhet som är konstruerad 

efter barnens intressen och inflytande (Eriksson Bergström 2013). 

 
3.3.1 Begränsningar i inomhusmiljön 

 

Eriksson Bergström (2013) beskriver i sin avhandling hur den fysiska miljön på 

förskolan både kan begränsa och styra barnet, dess lek och utveckling. Hon menar att 

den pedagogiska miljön måste organiseras så att den kan främja barnets lek och skapa 

möjligheter för barnet att kunna samspela och föra leken vidare med det material som 

finns att tillgå. I studien visade det sig att de förskolor som hade rikligt med löst 

lekmaterial och möbler som går att flytta omkring, utvecklade barnets kollektiva och 

samspelande förmåga. Hos de förskolor som hade miljöer med fasta möbler och statiskt 

material syntes inte samma utveckling hos barnet. Förskolor med lösa möbler och 

föremål som kan förflyttas av barnet erbjuder större handlingsmöjligheter, än en miljö 

med stora fasta möbler där barnet inte ges möjlighet till att själv förändra miljön efter 

den lek som leks. Vidare visar hon på de begränsningar som pedagogens 

förhållningssätt kan utgöra för barnets lek. Trots en rik och god pedagogisk miljö som 

erbjuder förändringsmöjligheter av barnet kan pedagogerna istället skapa begränsningar 

genom att mena att möblerna ska stå där de står eller att möbler och leksaker hör till ett 
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visst rum och får inte flyttas på, vilket inte möjliggör så goda lekmöjligheter. Miljön 

och människan påverkar alltid varandra och hur den fysiska miljön och människan 

samspelar avgör om det blir en pedagogisk praktik. Barnet ska ges förutsättningar till att 

utvecklas och lära men kan begränsas på grund av dåligt planerade lokaler eller 

pedagogers förhållningssätt till miljön (Eriksson Bergström 2013). 
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4 Metod 
 

4.1 Metodval 
 

När vi valt vårt undersökningsområde diskuterade vi val av metod för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Vi funderade först på intervjuer men kom fram till att det skulle 

krävas många intervjuer för att synliggöra en bredd av pedagogers tankar om den 

pedagogiska miljöns betydelse vi avsåg att ta reda på. Slutligen bestämde vi oss för att 

genom en enkätundersökning, se bilaga 1, ta reda på hur pedagoger ser på den 

pedagogiska miljön i förskolan samt hur den påverkar barns utveckling och lärande. 

Trost & Hultåker (2007) beskriver att enkäter är en frågeundersökning som består av 

frågor som besvaras med den svarandes egen hand. Björkdahl Ordell (2007) betonar att 

enkäter är att föredra om det är attityder eller företeelser som avses undersökas. Hon 

menar även att syftet med en enkätundersökning är det viktigaste då själva frågorna i sig 

inte är särskilt intressanta om de inte kopplas samman med en teoretisk bakgrund. När 

enkätfrågor ska konstrueras är det viktigt att tänka på att de svarar mot det syfte som 

forskaren har i sin undersökning samt att de är lätta för respondenten att förstå och att 

inte ställa flera frågor som avser samma svar (Björkdahl Ordell 2007).  

 

Vår studie har en fenomenografisk ansats som beskrivs av Kihlström (2007a) som ett 

sätt att ta reda på människors syn eller uppfattning kring en händelse eller situation samt 

hur det förstås (Kihlström 2007a).Genom att noga formulera frågorna i enkäten avser vi 

att det resultat vi får fram svarar på vårt syfte och vår frågeställning. Vi har i vår 

forskning använt oss av en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Det kvalitativa 

inslaget får vi genom att pedagogerna ges möjlighet att själva uttrycka tankar, åsikter 

och funderingar i en fråga i enkäten. Björkdahl Ordell (2007) beskriver den kvantitativa 

metoden, där resultatet redovisar antal människors uppfattningar i siffror eller statistik. 

Vidare beskriver författaren att den kvantitativa och den kvalitativa metoden ibland kan 

vara svår att skilja på, då det beror på vad frågan handlar om, hur den ställs och hur 

forskaren presenterar det tolkade svaret. Den kvalitativa metoden har som syfte att 

fördjupa kunskaperna och förståelsen för olika människors uppfattningar och 

föreställningar (Björkdahl Ordell 2007).  

 

Vi kommer att redovisa enkätfrågorna på olika sätt, både genom tolkningar och genom 

diagram för att tydliggöra det resultat som framkommit. Genom enkäter får vi bredd i 

vår undersökning då vi når en relativt stor grupp pedagoger på olika förskolor. Med 

denna metod menar vi att vi når en hög reliabilitet, vilket innebär en hög 

generaliserbarhet. Kihlström (2007b) beskriver reliabilitet som ett mått på hur rimligt 

och trovärdigt resultatet kan anses vara. Vidare visar Kihlström på begreppet validitet 

som innebär att resultatet blir detsamma även om undersökningen sker på flera olika sätt 

och vid olika tillfällen (Kihlström 2007b). 

 

 

4.2 Urval 
 

Eftersom det inte går att genomföra en undersökning av alla pedagoger i Sverige har vi 

valt att dela ut 45 enkäter till pedagoger i tre olika kommuner i södra Sverige för att få 

en så bred och sann bild som möjligt av pedagogers tankar om den pedagogiska miljön. 

Vi använder pedagoger som ett samlingsnamn för alla som är verksamma i 

barngrupperna, barnskötare, förskollärare, tidigarelärare och outbildade. Vi har valt att 
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lämna våra enkäter till förskolecheferna och de har fått dela ut dem till pedagogerna. 

Det var enbart till en förskola studenten själv lämnade enkäterna, då förskolechefen inte 

så ofta är på plats på den förskolan. Trost & Hultåker (2007) menar att när enkäter 

genomförs gör forskaren ett urval av människor i syfte att representera en större grupps 

åsikter kring det berörda ämnet. Ju större urvalet är desto större är sannolikheten att 

deras svar visar en generell uppfattning inom området (Trost & Hultåker 2007). 

 

 

4.3 Forskningsetiska principer 
 

I vår undersökning har vi varit noga med att utgå från de forskningsetiska principerna. 

Björkdahl Ordell (2007) beskriver de fyra forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet tagit fram för att allmänheten och samhället ska känna sig skyddade vid 

olika undersökningar som görs samt fungera som en vägledning för forskare i sitt 

arbete. Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskningens syfte ska 

tydliggöras för dem som är berörda. Det andra kravet är samtyckeskravet som syftar till 

att deltagare när som helst kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet är det 

tredje kravet som vetenskapsrådet tagit fram vilket avser sekretess för dem som deltar i 

undersökningen. Känsliga uppgifter ska även förvaras på ett sätt så att ingen 

utomstående kan ta del av dem. Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet och 

innebär att det insamlade materialet endast får användas till forskning (Björkdahl Ordell 

2007).  

 

 

4.4 Missivbrev 
 

Innan enkäterna delades ut tog vi kontakt med förskolecheferna på respektive förskola 

och informerade om vilka vi var och syftet med vår undersökning. Vi fick klartecken 

från alla tillfrågade förskolechefer till att dela ut enkäterna. Tillsammans med enkäterna 

skickade vi med ett missivbrev, se bilaga 2, till alla berörda pedagoger där vi i korthet 

beskrev vilka vi är, syftet med enkäten och en beskrivning av de forskningsetiska 

principerna som berörde vår undersökning. Trost & Hultåker (2007) betonar att 

missivbrevet ska vara ett kortfattat brev som ska börja med en redogörelse för själva 

undersökningen. Den ska fånga intresset och viljan att delta hos de som ska svara på 

enkäten. Han visar även på vikten av att redogöra för hur enkäten behandlas i fråga om 

sekretess samt hur materialet kommer att hanteras och redovisas. Forskarna bör även 

finnas tillgängliga för att kunna svara på eventuella frågor från urvalsgruppen angående 

enkäten. Missivbrevet bör avslutas med ett tack för medverkan samt en underskrift från 

de som står ansvariga för enkäten (Trost & Hultåker 2007). 

 

 

4.5 Genomförande 
 

Vi har valt att lämna ut enkäter till olika förskolor för att söka svar på våra 

frågeställningar. Då enkäterna har delats ut till förskolecheferna i kommunerna har vi 

inte medvetet valt ut några pedagoger som respondenter till våra enkäter. Först tog vi 

kontakt med förskolecheferna och informerade dem om vår undersökning. Sedan 

lämnade vi enkäterna till förskolecheferna och de delade ut dem till sina pedagoger. Det 

var endast på en förskola studenten själv lämnade enkäterna detta då förskolechefen 

sällan vistades på förskolan. En vecka senare återkom vi till förskolorna för att hämta 
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enkäterna som förskolecheferna hade samlat in. Enkäterna sammanställde vi med hjälp 

av programmet SPSS. Efter det använde vi oss av programmet Excel för att skapa 

diagram som visade på våra svar. I svaren har vi också tittat på skillnader mellan 

pedagogerna utifrån till exempel ålder och utbildning. En del av dessa redogör vi för i 

vårt resultat, men en del skillander har vi valt att inte redovisa. Björkdahl Ordell (2007) 

synliggör att mindre undersökningar bearbetas för hand, det är endast större enkäter som 

bearbetas i någon form av program där enkäterna är kodade. När enkäterna ska 

analyseras är det viktigt att utgå från den tanke och det syfte som låg till grund för 

enkäten. För att analysera och visa på ett samband krävs det att svaren omvandlas till 

siffror som redovisas genom någon form av statistisk modell (Björkdahl Ordell 2007). 

Vårt resultat begränsades till viss del av att vi inte vet när pedagogerna genomförde sin 

utbildning. 

 

 

4.6 Metodkritik 
 

Styrkan i att använda enkäter som forskningsmetod är att det blir en bredd i svaren och 

att det är möjligt att genomföra på en stor grupp människor relativt snabbt. Enkäter kan 

även med fördel kombineras med andra metoder som intervju eller observation. Vid 

undersökningar med enkäter är det oftast lättare att få svar på frågor som är av känslig 

karaktär, än vid till exempel intervjuer (Björkdahl Ordell 2007). Vi menar att genom att 

kombinera enkäter med andra forskningsmetoder kan forskaren få en tydligare  

generaliserbarhet och ett djup i sin undersökning. Svagheterna i att använda enkäter som 

undersökningsmetod är att det oftast blir ett bortfall där respondenterna av olika skäl 

inte svarar på enkäten eller delar av den. Det krävs även att frågorna är väl genomtänkta 

och avser ge svar på de frågeställningar och syfte som är utgångspunkten i arbetet. 

Ytterligare en svaghet är att respondenten inte kan ställa frågor om något är oklart, 

risken är då att få svar som inte är tillförlitliga (Björkdahl Ordell 2007).  

  



  
 

20 

5 Resultat 
 

Vi samlade in 42 enkäter vilket innebar att vi saknade tre stycken, detta anser vi 

positivt, då de flesta pedagoger svarat. Sammanställningen av svaren visade att vissa 

pedagoger inte besvarat frågorna korrekt, till exempel inte numrerat skattningsfrågorna 

enligt anvisningar. Detta gav ett litet bortfall men vi anser att det inte påverkade det 

generaliserbara resultatet. Då bortfallet i vår undersökning var litet anser vi att den har 

en hög reliabilitet. Det visade sig att större delen av pedagogerna i vår undersökning är 

45 år eller äldre. 

 

 

5.1 Synen på pedagogisk miljö 
 

 

I vårt resultat kan vi se att 52,4% av pedagogerna är ganska nöjda med miljön på 

respektive avdelning. Det visade sig även att 23,8%  av pedagogerna är delvis nöjda 

med miljön, då de till exempel är nöjda med ett specifikt rum på avdelningen. 11,9% 

var mycket nöjda och 11,9% uttryckte att det finns mycket mer att önska. 

 

Vidare visar det sig att 71,4% av pedagogerna i stor utsträckning har samma syn på hur 

miljön ska utformas. Endast 4,8% är alltid överens i arbetslaget. 19% uttrycker att de 

ibland är överens och 4,8% är inte alls överens i arbetslaget. 

 

 

 
 
Figur1 

 

 

Pedagogerna visade sig vara ganska eniga om vad de anser är det viktigaste i miljön på 

avdelningen, enligt figur 1. De ansåg att barnen ska få vistas i en miljö som 

kontinuerligt förändras utifrån barnens intressen där de får möjlighet till att utforska. Vi 

granskar frågan utifrån vad barnskötare respektive förskollärare har svarat som 

viktigast. Vi finner att det är främst barnskötare som anser att det viktigaste i miljön är 

att barnen upplever en känsla av hemtrevnad och mys. Resultatet visar att det främst är 
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förskollärare som anser att det är viktigast att barnen får leka med annorlunda material 

inomhus och som ger barnen tillgång till allt material på avdelningen, dessa pedagoger 

kommer från en och samma förskola. 

 

 
 
Figur2 

 

Resultatet i figur 2 visar att det faktiskt på de flesta avdelningarna sker förändringar 

varje termin och i flera fall varje månad. Endast på fåtal avdelningar hade inget 

förändringsarbete av miljön skett under det senaste året eller längre tillbaka. 

 

 

 
 
Figur3 

 

När det gäller materialet så ger pedagogerna uttryck för att barnen har fri tillgång till det 

mesta av materialet enligt figur 3. Barnen har själva möjligheter att plocka fram det 

material de vill jobba med på avdelningen. Några avdelningar visade på att deras barn 

har tillgång till allt material på egen hand, vid närmare granskning var det specifikt en 

förskola som uttryckte detta. Några pedagoger uttryckte att mycket material står högt 
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upp eller i skåp, vilket medför att barnen behöver en pedagogs hjälp för att få fram 

materialet. 

 

5.2 Barns utveckling och lärande 
 

Nedan redovisar vi de frågor som berör barns utvecklande och lärande på förskolan. 

 

 
 
Figur 4 

 

I figur 4 ger pedagogerna i enkäten uttryck för att barnen har tillgång till annorlunda 

material inomhus som till exempel olika sorters lera, vatten, magneter, batterier och 

ficklampor. Utforskandet av detta material sker främst tillsammans med en pedagogs 

närvaro. 

 

 

 
 

Figur 5 

 

I figur 5 visas att 33,3% av pedagogerna ger uttryck för att barnen på avdelningarna i 

hög grad ges inflytande över den pedagogiska miljön. 59,5% menade att barnen delvis 
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ges inflytande. 7,1% av  pedagogerna uttryckte att barnen inte ges något inflytande alls 

över den pedagogiska miljön. Vi valde att titta djupare på frågan och granskade åldrarna 

på barnen på dessa avdelningar där inflytandet saknades och fann att de var mellan 2,5-

4 år gamla på två avdelningar och 1-3 år på en avdelning. 

 

En förskola utmärker sig lite extra, dels i att barnen ofta i hög grad ges inflytande över 

den pedagogiska miljön. Dels att barnen på avdelningen får leka med annorlunda 

material inomhus som till exempel sand och vatten. På denna förskola skriver en 

pedagog som kommentar: ”Viktigt att det finns en stegring och nya utmaningar” 

Outbildad 20-25 år. 

 

 

 
 
            Figur6 

 

Figur 6 visar att det är 42,9% av pedagogerna som anser att deras avdelning i hög grad 

är stimulerande för barns utveckling och lärande. 57,1% anser att avdelningen delvis är 

stimulerade för barns utveckling och lärande.  

 

 
5.3 Begränsningar i verksamheten 
 

Nedan redovisar vi de hinder och begränsningar som pedagogerna ger uttryck för i 

enkätundersökningen. 

 

Vi ställde frågan till pedagogerna hur många timmar de vistas utomhus och vad de anser 

om sin befintliga utomhusmiljö. Resultatet visade att avdelningarna i undersökningen 

vistas ute i genomsnitt mellan 2-4 timmar varje dag beroende på årstid och många barn 

som sover gör det utomhus. Pedagogerna gav uttryck för att vara delvis nöjda med sin 

befintliga utomhusmiljö, det finns mer att önska. 
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Figur7 

 

Resultatet i figur 7 visar på att pedagogerna anser att de har relativt goda möjligheter att 

genomföra förändringar i inomhusmiljön sett till hur lokalerna är utformade. 

 

Pedagogerna fick skatta vilket hinder som de upplevde som det största i sitt 

förändringsarbete, detta synliggörs i figur 8. Vidare tittade vi på vilket hinder de skattat 

som minst betydande för förändringsarbetet och det synliggörs i figur 9. 

 

 

 
Figur 8 
 

Pedagogerna i undersökningen fick skatta hinder i verksamheten mellan ett till åtta, där 

ett stod som största hindret i verksamheten. I figur 8 visas resultatet av vad pedagogerna 
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anser vara det största hindret när det kommer till förändringar av den pedagogiska 

miljön. Resultatet visar på att 48,7% av pedagogerna främst ser ekonomiska 

begränsningar som hinder i verksamheten. 25,6% av pedagogerna anser att för lite tid 

att genomföra förändringar utgör det största hindret. 10,2% av pedagogerna ser 

lokalernas utformning som det största hindret. 

 

 

 
 
Figur 9 

 

Figur 9 visar vad alla pedagogerna har skattat som det minst betydande hindret vid 

förändringsarbete av miljön på förskolan. En stor andel pedagoger har skattat 

barngruppens åldersvariation som det minsta hindret vid förändringsarbetet av miljön. 

En nästan lika stor del pedagoger uttrycker att arbetslagets åsikter inte utgör något 

hinder. Relativt många pedagoger visade att en för stor barngrupp är det minsta hindret. 

Endast 3,4% har skattat lokalernas utformning som det minsta hindret vid förändring av 

miljön. 

 

Under sammanställningen av enkäterna utmärkte sig två pedagogers svar. Den ena 

respondenten är yngre och relativt nyutbildad förskollärare och har varit verksam i 

förskolan mellan 0-5 år. Pedagogen ger uttryck för att miljön på avdelningen inte alls 

stämmer överens med den egna synen på miljöns betydelse för barns utveckling och 
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lärande. Pedagogen synliggör att arbetslaget inte delar samma syn på den pedagogiska 

miljön vilket hen uttrycker utgör en begränsning i förändringsarbetet.  

 

 

Förskollärare 25-35 år: 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra pedagogen är 35-45 år och relativt nyutbildad förskollärare och har arbetat i 

verksamheten i 0-5 år. Pedagogen markerar under ”övrigt att tillägga om miljön” att det 

inte finns några hinder på avdelningen när arbetslaget ska genomföra förändringar. 

  

Jag tycker det är viktigt att man utgår från barnens intresse när man utformar miljön. 

Jag ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen därför måste man 

regelbundet reflektera över miljön och ändra den. Så vill jag jobba men det är svårt när 

man har olika syn i arbetslaget. 
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6 Analys 
 

Vi analyserar vårt resultat med stöd i det teoretiska ramverket som utgörs av Nordin-

Hultmans hem- och verkstadsdiskurser samt med hjälp av Eriksson Bergströms ordning 

och reda i förskolan. 

 

 

6.1 Synen på pedagogisk miljö 
 

Vår tolkning är att de flesta pedagogerna visar sig vara nöjda med miljön på sin 

avdelning och att en hög grad pedagoger är till viss del är nöjda, då till exempel med ett 

visst rum.   

 

I figur 1 uttrycker många pedagoger att det viktigaste för dem i miljön på avdelningen 

är att barnen ska tillåtas utforska sina intressen i en föränderlig miljö. Några pedagoger 

uttrycker att hemtrevnad och mys är det viktigaste på avdelningen. Vid en djupare 

granskning av svaren visar det sig att det är barnskötare som främst anser att 

hemtrevnad och mys är viktigast på avdelningen för barnen. Vidare kan vi se att det 

främst är förskollärare från en specifik förskola som har intentionen att barn ska få leka 

med annorlunda material inomhus. Vi skönjer en hemdiskurs hos de barnskötare som 

svarat att hemtrevnad och mys är viktigast, samt en verkstadsdiskurs hos förskollärarna 

som låter barnen leka med annorlunda material inomhus, som Nordin-Hultman redogör 

för i sina diskurser (Nordin-Hultmans 2004). 

 

Vidare är de flesta pedagoger nöjda eller delvis nöjda med avdelningen och menar att 

barnen behöver en föränderlig miljö för att utvecklas och lära på bästa sätt. Många 

uttrycker att det sker förändringar relativt ofta, varje månad eller varje termin. Det finns 

även pedagoger som uttrycker att det inte skett någon förändring av miljön alls under 

deras tid på avdelningen, se figur 2. De avdelningar som inte genomfört några 

förändringar i miljön menar vi kan kopplas till hemdiskursen som beskrivs av Nordin-

Hultman. Där synen på förskolan utgår från en hemlik miljö som ska kompensera för 

hemmet i sitt utförande (Nordin-Hultman 2004).  

 

De flesta pedagogerna ger uttryck för att det mesta av materialet är tillgängligt för 

barnen att själva plocka fram och använda, figur 3. Några få avdelningar har organiserat 

sin verksamhet så att barnen ges tillgång till allt material. Endast ett fåtal avdelningar 

förvarar det mesta materialet oåtkomligt för barnen där en pedagogs hjälp krävs för att 

kunna plocka fram materialet. Vid en djupare granskning av de pedagoger som svarat 

att det mesta materialet förvaras oåtkomligt, visar det sig att tre avdelningar har barn 

som är mellan 1-5 år och två avdelningar har barn som är mellan 2,5-4 år. På dessa 

avdelningarna kan vi ana Nordin-Hultmans (2004) resonemang kring hemdiskursen. 

 

 
6.2 Barns utveckling och lärande 
 

De flesta pedagoger anser att barnen ges inflytande över den pedagogiska miljön 

inomhus, vilket framträder i figur 5. Några pedagoger uttrycker att barnen inte ges något 

inflytande alls över miljön, vilket Eriksson Bergström (2013) menar kan bero på att 

pedagogerna känner sig styrda av att upprätthålla ordning och reda. Det här sättet att 
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förhålla sig till förskolans miljö kräver en tydlig styrning från pedagogerna, där barnens 

inflytande inte prioriteras i den mån läroplanen uttrycker. Detta resulterar i att regler, 

normer, ordning och redan får mer plats än vad barnens inflytande och intressen ges i 

verksamheten (Eriksson Bergström 2013). Vi tolkar att de flesta pedagoger ändå anser 

att barnen har ett visst inflytande på miljön. De få pedagoger som svarade att barnen 

inte gavs något inflytande alls på miljön granskade vi lite noggrannare och fann då att  

åldrarna på barnen på dessa avdelningar är  2,5-4 år gamla på två avdelningar och 1-3 år 

gamla på en avdelning. 

 

Dessutom menar pedagogerna att barnen ges möjlighet att experimentera och utforska 

annorlunda material på avdelningarna, men det sker främst i en pedagogs närvaro, vilket 

visas i figur 4. Många pedagogerna tycker att miljön på respektive avdelning är 

stimulerande för barns utveckling och lärande, figur 6, här anser vi kunna ana 

verkstadsdiskursen. Vi tolkar att de pedagoger som svarade att avdelningen delvis var 

stimulerande för barnen går att koppla till hemdiskursen som beskrivs av Nordin-

Hultman (2004). Hon menar att i hemdiskursen är miljön organiserad för att sträva efter 

ordning och reda, vilket inte möjliggör ett fritt utforskande och experimenterande för 

barnen, vilket kan beskrivas som den svenska traditionella förskolan (Nordin-Hultman 

2004).  

 

 
6.3 Begränsningar i verksamheten 
 

Pedagogerna i undersökningen beskrev att de i genomsnitt vistades utomhus med 

barngruppen två till tre timmar om dagen. De var delvis nöjda med sin utemiljö men 

uppgav att det fanns mer att önska, vilket vi tolkar som att utomhusmiljön inte tar fokus 

från inomhusmiljön.  

 

Resultatet visar att flertalet pedagoger anser att de kan genomföra förändringar på 

avdelningen efter lokalens utformning, vilket visas i figur 7. Dock ser vi motsatsen när 

flera pedagoger skattar lokalernas utformning som ett relativt högt hinder. Vi granskade 

frågorna och kom fram till att 10,2% av pedagogerna skattat lokalernas utformning som 

största hindret för dem vid förändring av verksamheten. Eriksson Bergström (2013) 

visar i sin avhandling att lokalerna kan utgöra hinder och skapa begränsningar för 

barnen. 

 

I figur 9 synliggörs vilket hinder som pedagogerna skattade lägst vid förändring av 

miljön på förskolan och det visade sig att de flesta inte såg en för stor variation i åldrar 

på barnen som något hinder, flera visade att inte heller arbetslagets åsikter var ett 

hinder. Dock uttryckte en pedagog tydligt missnöje över avdelningens miljö och 

arbetslagets olika åsikter. Pedagogen visar därmed en intention att vilja arbeta mer med 

miljön på ett sätt som beskrivs av Nordin-Hultman (2004) som en verkstadsdiskurs. 

Vidare tolkar vi att de övriga pedagogerna i pedagogens arbetslag har en annan 

intention, som mer liknar hemmets utformning och en vilja att upprätta ordning och 

reda i verksamheten, vilket styrks av Eriksson Bergström (2013).  

 

En annan pedagog betonade att hen inte upplevde några hinder alls i förändringsarbetet 

på avdelningen. Detta tolkar vi som att hen är märkbart nöjd på sin arbetsplats, där 

arbetslaget i stor utsträckning är överens när förändringar ska genomföras. Vi tolkar 
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denna pedagogs svar som att avdelningen inte begränsas av ordning och reda normen 

som enligt Eriksson Bergström (2013) ofta syns i svenska traditionella förskolor. 

 

I resultat såg vi även att 25,6% av pedagogerna ansåg att brist på tid var det största 

hindret i förändringsarbetet, se figur 8. Eriksson Bergströms (2013) visar i sin studie att 

pedagoger strävar efter att upprätthålla regler och normer samt en materiell ordning i 

rummen, för att skapa ett fungerande kollektiv i barngruppen. Detta kan utgöra hinder 

för barnens lek och utveckling (Eriksson Bergström 2013). Vi kan se samband mellan 

strävan i att upprätthålla ordning och reda med bristen på tid att genomföra 

förändringar. Istället för att skapa nya utforskande miljöer för barnen, ses istället miljön 

som en plats som snarare fungerar för förmedlingspedagogik, där rummen berättar för 

barnen vad som förväntas ske därinne. Detta kan resultera i att barnen begränsas i sitt 

upptäckande. 

 

I resultatet visade störst andel pedagoger på att ekonomiska begränsningar utgör ett stort 

hinder vid pedagogernas förändringsarbete på avdelningen. Vi har inte hittat någon 

forskning som styrker detta, det enda som står att läsa finns skrivet i Allmäna råd och 

kommentarer kvalitet i förskolan. Där står skrivet att förskolans miljö ska anpassas efter 

barngruppens sammansättning (Skolverket 2005).  
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7 Diskussion 
 

Vi vill med detta arbete uppmärksamma synen på den pedagogiska miljöns betydelse i 

förskolan. Främst för alla som på något sätt är verksamma inom förskolan, men även för 

allmänhetens kännedom. Vi har själva sett stora variationer av pedagogiska miljöer de 

år vi har arbetat i förskolans verksamhet, samt under de perioder vi har haft 

verksamhetsförlagd utbildning under vår tid på universitetet. Våra egna uppfattningar 

om detta är att förändringar av den pedagogiska miljön överlag i förskolan inte sker. Vi 

tänker att den pedagogiska miljön inte ges så stort utrymme i pedagogernas tankar och 

reflektioner kring barns utveckling och lärande, vilket vi ville utforska. 
 

7.1 Resultatdiskussion 

 
7.1.1 Pedagogisk miljö i förskolans verksamhet 

 

För att uppnå god kvalitet i förskolans pedagogiska verksamhet krävs kontinuerlig 

förändring av verksamheten. Barn förändras och utvecklas ständigt vilket medför att 

miljön måste förändras i takt med barnens utveckling. Inom miljöpsykologin menar 

Björklid (2005) att det pågår ett ständigt samspel mellan människor och de rum som 

finns omkring dem. Den fysiska miljön på förskolan talar till barnet och skapar 

förutsättningar eller sätter upp ramar för barnets utveckling. Barn lär och utforskar sin 

omvärld med hela kroppen och alla sina sinnen (Björklid 2005).  Vårt resultat visar att 

pedagoger överlag är ganska nöjda med miljön på sin avdelning. De flesta uttrycker att 

det är viktigt att barn tillåts utforska i en föränderlig miljö. Vi ser att eftersom forskning 

visar på att barn lär med hela kroppen så blir det betydelsefullt för dem att miljönär 

uppbyggd i syfte att kunna stimulera barns olika sinnen. En utforskande miljö menar vi 

är en miljö rik på experimenterande material som till exempel ljusbord, naturmaterial, 

verktyg, våg och annat material utöver den vanliga basutrustningen som ofta finns på 

avdelningarna, som till exempel ritmaterial, pussel och spel. Resultatet visar även att det 

främst är barnskötare som har svarat att hemtrevnad och mys är det viktigaste på 

avdelningen. Vi funderar på om det är en slump eller om det beror på att det är skillnad 

på grund av olika utbildningar. Hemtrevnad och mys är för oss en del av miljön men vi 

finner det anmärkningsvärt att en del pedagoger skattar detta som viktigast. Vi funderar 

även på om vi har samma tankar kring begreppet ”hemtrevnad och mys” som 

pedagogerna. Kan det vara så att dessa pedagoger assosierar begreppet till trygghet? Är 

”hemtrevnad och mys” en del av att skapa en lugn och trygg miljö för barnen i likhet 

med hemmet? 

 

Pedagogerna i undersökningen ger uttryck för att vara mer eller mindre inspirerade av 

Reggio Emilia. Vi ser att pedagogerna på en av förskolorna utmärker sig lite extra då de 

bland annat visar att barnen får leka med utforskande och experimenterande material 

inomhus, samt att de ger uttryck för ett högt barninflytande. På en annan förskola 

uttrycker en pedagog att förskolans miljö ses som den tredje pedagogen. Gedin & 

Sjöblom (1995) visar att Reggio Emilia ser på miljön som den tredje pedagogen där den 

är lika betydelsefull för barns lärande som pedagogens roll. Miljön ska enligt författaren 

inbjuda barn till fantasiskapande och utforskande med hela kroppen tillsammans med ett 

tillgängligt material, vars syfte är att väcka barns olika tankar och främja utvecklingen 

(Gedin & Sjöblom 1995). Vi ser en stor fördel med att se miljön som den tredje 

pedagogen eftersom förskolan ska anpassa miljön på avdelningen efter barngruppen så 
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att den stimulerar barns utveckling och lärande, som läroplanen för förskolan betonar 

(Skolverket 2011). 

 

Resultatet visar att de flesta pedagoger upplever att de i stor utsträckning har samma syn 

på hur miljön ska utformas. Vi finner det dock anmärkningsvärt att 19% svarat att de 

bara ibland eller inte alls är överens. En av pedagogerna i undersökningen beskrev att 

arbetslaget inte delade samma syn på den pedagogiska miljön vilket enligt hen medför 

att förändringsarbetet i stort sett uteblir. Vi funderar på om kontinuerlig reflektion 

tillsammans i arbetslaget kan bidra till en gemensam syn över den pedagogiska miljöns 

utformning? Som vi tolkar litteraturen är pedagogens egna- och kollegiala reflektion en 

förutsättning för att kunna göra de förändringar som krävs, i syfte att utmana och 

stimulera varje barn. Genom att använda dokumentation och göra den pedagogisk kan 

pedagoger se vad som sker och hur de ska gå vidare, det blir då en utgångspunkt för 

fördjupad reflektion i arbetslaget. Våra tankar styrks av Åberg & Lenz Taguchi (2005) 

som visar på vikten av pedagogisk dokumentation och kontinuerlig reflektion för att 

uppnå god kvalitet i förskolan. 

 

 
7.1.2 Förändringar för utveckling och lärande 

 

Vad anser pedagoger att begreppet förändring innebär?  Förändringar kan vara att flytta 

en möbel eller hänga upp en tavla men vi vill mena att de förändringar som genomförs 

måste ha ett tydligt syfte vilket kan bidra till nytt lärande och utveckling hos barnen. 

Förändringar för en del pedagoger kan kanske ske i syfte att avdelningen ska fungera 

och upprätta ”ordning och reda” bland barnen och i miljön. Det gör att vi funderar på 

hur barns lek påverkas av pedagogernas förändringsarbete eller i vissa fall brist på 

förändringar. I barns lärande  har leken en central roll då den är barnets redskap till att 

utveckla ny kunskap och nya förmågor, vilket stödjs av Johansson & Pramling 

Samuelssons (2007) tankar om lekens betydelse för barns lärande. Tar pedagoger i 

förskolan hänsyn till barns lek när de planerar miljön på förskolan? Sheridan m fl. 

(2009) betonar att pedagogens förhållningssätt är en stor faktor som påverkar barns 

utveckling och lärande. De lärmiljöer som erbjuds på förskolan är en annan betydande 

faktor. Författaren beskriver olika kvaliteter i förskolans verksamhet från låg till hög 

kvalitet, där pedagogers förhållningssätt och lärmiljöns samspel utgör kvaliteten 

(Sheridan m fl. 2009). Utifrån vårt resultat menar vi att det förändringsarbete som sker i 

förskolan kanske inte alltid omfattas av en medveten diskussion kring hur miljön 

påverkar barns lärande och utveckling. I vår studie ser vi att både hem- och 

verkstadsdiskursen råder. 

 

Resultatet visar att några pedagoger ger uttryck för att deras tankar och intentioner utgår 

från verkstadsdiskursen. Dock ser vi främst att avdelningarna i undersökningen 

inspireras av Reggio Emilia. Vi ser detta som positivt men den pedagogiska miljö som 

pedagogerna ger uttryck för i enkäterna, inte riktigt är den vi ser när vi vistas på 

förskolorna, vi ser mer tendenser av ”ordning och reda” i en hemdiskurs. Vi tänker att 

det kan  vara så att de har svarat på frågorna utifrån vad de tror att de anses bör svara i 

sin profession.  

 

Det är ingen av förskolorna i undersökningen som enligt oss har en miljö som enbart 

utgår från verkstadsdiskursens eller hemdiskursens intentioner, som Nordin-Hultman 

(2004) beskriver. Detta ser vi som positivt då vi anser att en kombination av de båda 

diskurserna är att föredra. Dock ser vi lite väl mycket av hemdiskursen, den traditionella 



  
 

32 

förskolan, där vi tycker oss ana att synen på barnet till viss del fortfarande utgår från det 

utvecklingspsykologiska perspektivet. Större delen av pedagogerna i vår undersökning 

är mellan 45-55 år gamla vilket gör att vi kan anta att de gick sina lärarutbildningar då 

utbildning utgick från utvecklingspsykologin, där barn ska utvecklas efter givna stadier. 

Denna syn på barn utifrån utvecklingspsykologin beskrivs av Sommer (2008) som visar 

på paradigmskiftet och den förändrade syn vi har på barn idag, vilket också framträder i 

förskolans läroplan (Skolverket 2011). Hos en del pedagoger kan tankarna kring 

ordning och reda ta över och därmed skapa hinder när miljön på avdelningen ska 

utformas och förändras. Vi menar att en viss ordning och reda på avdelningen är viktigt 

då det skapar ramar för barnen vilket ger en trygghet i deras utforskande. Dock ser vi 

vikten av att pedagoger är medvetna om att en allt för styrd verksamhet med fokus på 

ordning och reda kan hämma barns utveckling och lärande. I resultatet skrev en 

pedagog: ”viktigt att det finns en stegring och nya utmaningar”. Vi anser att detta 

uttalande stämmer med våra tankar om att barn växer och behöver tillgång till nya 

miljöer och utmaningar. Om miljön utmanar barnen, menar vi att det skapar 

förutsättningar för barnen att utvecklas i enighet med Vygotskijs syn på lärande. 

Läroplanen för förskolan betonar barns inflytande i verksamheten (Skolverket 2011). I 

vår undersökning ger i princip alla pedagoger uttryck för att de delvis eller i hög grad 

ger barn inflytande över miljön. 7,1% av pedagogerna svarade dock att de inte ger något 

inflytande alls till barnen. Efter att ha granskat svaret fann vi att barnens åldrar på dessa 

avdelningar var 2,5-4 år samt 1-3 år. Vi funderar över varför dessa pedagoger inte ger 

barnen möjlighet till inflytande? Beror det kanske på att de anser att barnen på 

avdelningen är för små eller ses inte barnen som kompetenta? Råder det kanske ett 

utvecklingspsykologiskt förhållningssätt på avdelningen? Det finns olika sätt att se på 

och hantera barninflytande, kanske kan det ibland vara svårt att bryta ner detta 

läroplansmål i verksamheten? 

 
7.1.3 Begränsningar i miljön 

 

Det som pedagogerna i undersökningen anger som det största hindret  vid förändring av 

miljön är ekonomiska begränsningar. Detta resultatet förvånade oss inte eftersom det är 

ett vanligt förekommande diskussionsämne  på förskolorna. Vi har letat efter forskning 

som beskriver de ramfaktorer som finns inom förskolan vad gäller utformning av 

verksamhetens inomhusmiljö. Vi har inte hittat någon forskning inom detta område. 

Detta finner vi anmärkningsvärt då de pedagoger som svarat på vår enkätundersökning i 

hög grad anser att deras möjligheter att göra förändringar i miljön påverkas av 

förskolans knappa ekonomiska resurser. Enligt läroplanen för förskolan (2011) ska 

verksamheten anpassas efter varje enskilt barns behov och intressen (Skolverket 2011). 

Vygotskijs tankar präglar läroplanen och visar på betydelsen av att möta varje barn i 

deras proximala utvecklingszon för att kunna stimulera och utveckla barnens olika 

förmågor. Barns utveckling är beroende av kontext och tidigare erfarenheter (Säljö 

2005, 2010). Vi finner det upprörande att pedagoger upplever sig så begränsade i sitt 

arbete med att förändra miljön för att skapa goda lärmiljöer för barnen, då detta klart 

och tydligt uttrycks som pedagogers uppdrag. För oss går inte denna ekvation ihop. 

 

Vi funderar på om det verkligen till så stor del är ekonomin som hindrar pedagogerna, 

kanske kan en brist på lust och inspiration vara en påverkande faktor hos pedagogerna 

då kommunens besparingar och att alla måste hålla i pengarna ofta diskuteras. Många 

gånger kanske det finns möjligheter att skapa rum i rummen med till exempel 

ommöblering, tyger och färg, vilket inte behöver kosta något men kräver engagemang 

och inspiration. Vi ser på miljön som den tredje pedagogen men inser att den 
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pedagogiska miljön enbart är en av uppdragets alla bitar som pedagogerna kan välja att 

sätta lite åt sidan, för att istället fokusera på barnens trygghet och säkerhet.  

 

Under en dag på förskolan är det mycket som ska ske med till exempel planerade 

aktiviteter, måltider och andra omsorgsbehov. Detta innebär att pedagoger behöver 

planera tiden väl för att verksamheten ska flyta på och alla barn ska få sina behov 

tillgodosedda. Därmed finns det begränsat med tid att genomföra till exempel 

reflektioner i arbetslaget och förändringsarbete av miljön. Detta visade sig även i vårt 

resultat där en relativt stor grupp pedagoger skattade brist på tid som det största hindret 

att genomföra förändringar av miljön, se figur 8. Vi menar att denna brist på tid skapar 

ett behov hos pedagoger att upprätthålla en fungerande miljö istället för att kontinuerligt 

förändra miljön utifrån barns utveckling och intresse. Pedagogens förhållningssätt, 

miljön och materialet påverkar alla barns lärande och utveckling.  

 

Bristen på tid kan vara en starkt bidragande faktor till att pedagogerna känner behov av 

att upprätta ”ordning och reda” i verksamheten, där var sak har sin plats på avdelningen. 

Detta diskuteras av Nordin-Hultman (2004) som i sin studie såg att bristen på material 

och en vilja hos pedagogerna att skapa denna ”ordning” kan leda till att barn utvecklar 

koncentrationssvårigheter om det inte finns material på avdelningen som kan stimulera 

barnen och locka till nyfikenhet. Kan detta leda till en orolig barngrupp där barnen inte 

får tillräckliga utmaningar? Denna oroliga barngrupp kan leda till en större vilja hos 

pedagogerna att upprätthålla ”ordning”, där pedagogerna lägger fokus på barnen, istället 

för att se den omgivande miljön som en del i detta. Nordin-Hultman (2004) visar på att 

pedagogerna ofta har en intention att alltid utgå från helheten och barnens intressen i 

verksamheten, trots detta hamnar pedagogers fokus ofta på barnens agerande. Det kan 

bero på ett starkt rotat utvecklingspsykologiskt perspektiv, där barnet ska rättas till och 

anpassas efter gällande regler och normer, istället för att rikta blicken från barnet till den 

omgivande miljön (Nordin-Hultman 2004). Mycket intressant och värt att fortsätta 

reflektera kring menar vi.  

 

Det som går att läsa i styrdokumenten angående miljön är relaterat till barngruppens 

sammansättning, det finns inga riktlinjer på utförandet eller storlek på lokaler. Allmänna 

råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (2005) visar på resultat av en studie att det 

främst är pedagoger på förskolan som upplever att miljön har betydelse för barns 

utveckling och lärande. Huvudmannen tar oftast inte hänsyn till den faktiska miljön när 

beslut tas om hur många barn som kan finnas i barngruppen (Skolverket 2005). 

Forskning visar att lokalers storlek i förhållande till antalet barn antingen kan gynna 

eller hämma barns utveckling. Det har även visat sig att pedagoger kan uppleva stress 

och minskat välbefinnande av att arbeta i lokaler som är för små i förhållande till 

barngruppen (Björklid 2005). Vi funderar på om detta är ytterligare en faktor som 

påverkar pedagogernas lust och vilja att genomföra förändringar i miljön. Vi ställer oss 

frågande till hur det kommer sig att huvudmännen inte tar någon hänsyn till detta? Är 

det så att decentraliseringen är anldeningen till att  kommunerna måste fördela de 

ekonomiska resurserna på ett sätt som inte ger pedagoger utrymme till förändringar?  

 

Vidare framkom det i resultatet att några pedagoger ger svar som motsäger varandra 

angående hurvida lokalerna på avdelningen utgör ett hinder eller ej i förändringsarbetet. 

De har först svarat att det finns möjlighet att genomföra förändringar utifrån lokalens 

utformning, se figur 7. När pedagogerna sedan skulle skatta vad de ansåg som hinder i 

förändringsarbetet så skattade de lokalerna högt. Vi funderar kring hur hög reliabiliteten 

blir i dessa två frågor. Har vi skrivit otydliga frågor eller har pedagogerna inte tänkt 



  
 

34 

efter ordentligt när de svarade på frågorna 16 och 18? se bilaga 1. Det framkom i 

resultatet att en av pedagogerna anser att det inte finns några hinder för att genomföra 

förändringar, detta anser vi intressant då det synliggör hur olika människor tänker och 

ser på olika saker. Ett hinder för någon ses som en möjlighet för någon annan, något 

som blir tydligt i en verksamhet där allt är tolkningsbart och ingen given sanning finns. 

Vi ser vikten av att pedagoger tar hänsyn till varandras tankar och olika erfarenheter i en 

kontinuerlig reflektion kring den pedagogiska miljön. 

 

Avslutningsvis menar vi att denna undersökning har varit intressat att genomföra och vi 

upplever att pedagogerna arbetar för barnens bästa i verksamheten. Det vi såg i vårt 

resultat var att Reggio Emiliainspirationen fanns i olika grad hos alla avdelningar, vilket 

vi anser är positivt med tanke på vårt uppdrag i förskolan. Det vi har kommit fram till är 

att den traditionella förskolan lever kvar på avdelningarna, trots att de är inspirerade av 

Reggio Emilia. Det skulle kunna bero på bristen på ekonomiska resurser och bristen på 

tid att genomföra förändringar i den pedagogiska miljön för att mer utgå från den 

utforskande verkstadsdiskursen. Vi ser på den ständigt föränderliga pedagogiska miljön 

som ett redskap för pedagoger att utveckla och stimulera barns olika förmågor. 

 

 
7.2 Metoddiskussion 
 

Valet av enkäter som metod i vårt arbete var det bästa sättet för oss att få svar på de 

frågor vårt arbete utgått ifrån. Vår intention var att nå ut till många pedagoger för att få 

en så generaliserbar synsom möjligt på förändringsarbetet av den pedagogiska miljön. 

Vi tänker att vi hade kunnat gå mer på djupet i våra frågor om vi kompletterat våra 

enkäter med intervjuer. Dock hade det inte varit möjligt att genomföra 42 intervjuer och 

vi känner att enbart några enstaka intervjuer hade inte gett oss den vida syn av olika 

pedagogers tankar kring ämnet. Vi skulle även ha kunnat besöka avdelningarna och 

fotograferat miljöerna för att sedan analysera dem i relation till pedagogernas svar. 

Dock kände vi oss begränsade av tid, att genomföra två metoder hade varit för mycket 

med tanke på arbetets storlek. Under arbetets gång har vi kommit på fler frågor som 

hade varit relevanta att ställa till pedagogerna i enkäten, som till exempel: När 

genomförde du din utbildning? Denna fråga hade gett oss tydligare skillnader mellan 

pedagogernas ålder gentemot när de utbildade sig vilket hade bidragit till ett mer 

utvecklat resultat. Vi upplever att vi ändå har fått fram ett tydligt resultat att arbeta med. 

Vi kanske skulle ha förklarat lite mer ingående för pedagogerna i missivbrevet vad vi 

menar att en förändring av miljön innebär. Som vi ser det är förändringens främsta syfte 

att skapa möjligheter för ny utveckling och nytt lärande hos barnen.  

 

 
7.3 Fortsatt forskning 
 

Många tankar har kommit och passerat under arbetets gång som vi tänker kan vara 

fortsatt forskning inom området. 

 

 Det hade varit intressant att jämföra miljöerna på förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar. Vad skiljer deras miljöer åt? 

 Hur arbetar en förskola med utomhusprofil med den pedagogiska miljön? Hur 

genomför de förändringar i relation till barngruppens intressen och utveckling? 
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 Det hade även varit intressant att undersöka skillnaden mellan förskolors 

inomhusmiljö i storstäder respektive landsbygd. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätfrågor till pedagoger 

 
Enkätfrågor till pedagoger om förskolans miljö 

 
1. Min ålder är: 
_ 20-25 
_ 25-35 
_ 35-45 
_ 45-55 
_ 55-65 
 
2. Jag är utbildad som: 
_ Barnskötare 
_ Förskollärare 
_ Tidigarelärare 
_ Annan utbildning 
_ Ingen utbildning 
 
3. Jag har arbetat i förskolans verksamhet i: 
_ 0-5 år 
_ 5-10 år 
_ 10-15 år 
_ 15-20 år 
_ 20 år eller mer 
 
4. Jag har arbetat på den här avdelningen i: 
_ 0-5 år 
_ 5-10 år 
_10-20 år 
_ 20 år eller mer 
 
5. Barnens åldrar i barngrupp är: 
_ 1-3år 
_ 3-5år 
_ 1-5år  
_ Annan indelning 
 
6. Hur många avdelningar finns på förskolan där du arbetar? 
…………………………………………………………………………... 
 
7. Är du nöjd med hur miljön ser ut på din avdelning? 
_ Ja, jag är mycket nöjd 
_ Ja, jag är ganska nöjd 
_ Delvis nöjd (t ex. nöjd med ett specifikt rum) 
_ Nej, det finns mycket mer att önska 
 

8. Ges barnen på avdelningen möjlighet till inflytande över den 
pedagogiska miljön? 
_ I hög grad 



  
 

II 

_ Delvis 
_ Inte alls 
 
9. Är allt material tillgängligt så att barnen kan plocka fram det själva på 
avdelningen? 
_ Ja de har tillgång till allt 
_ Ja de har tillgång till det mesta 
_ Nej, mycket står i skåp eller högt upp och kräver en pedagogs hjälp 
 
10. Får barnen på din avdelning experimentera och undersöka olika 
material inomhus? 
(t ex. olika sorters lera, vatten, magneter, batterier, ficklampor etc.) 
_ Ja, de får leka med materialet utan pedagogs närvaro 
_ Ja, med en pedagogs närvaro 
_ Nej, det får barnen göra utomhus 
 
11. Hur ofta görs större förändringar i miljön på avdelningen? (t ex. 
förändring av ett helt rum) 
_ Varje månad 
_ Varje termin 
_ Varje år 
_ Miljön är oförändrad sedan jag började här 
 
12. Hur ofta görs förändringar av delar av rum?  
_ Varje månad 
_ Varje termin 
_ Varje år 
_ Miljön är oförändrad sedan jag började här 
 
13. Vad är det viktigaste för dig i miljön på avdelningen, skatta från 1-3 där 
1 är viktigast. 
_ Att barnen får leka med annorlunda material inomhus (t ex. fri tillgång till sand 
och vatten) 
_ Att barnen upplever en känsla av hemtrevnad och mys 
_ Att barnen tillåts utforska sina intressen i en föränderlig miljö  
 
14. Hur många timmar vistas barngruppen utomhus per dag? 
……………………………………………………………………………………………
…….. 
 
15. Hur upplever du förskolans utemiljö? 
_ Jag är nöjd, utemiljön har mycket att erbjuda 
_ Jag är delvis nöjd, det finns mer att önska 
_ Jag är inte nöjd, det finns behov av förbättringar 
 
16. Finns det möjlighet att möblera om och göra förändringar utifrån 
lokalens utformning på avdelningen? 
_ Ja 
_ Delvis 
_ Nej 
 



  
 

III 

 
 
17. Anser du att alla pedagoger på avdelningen har samma syn på hur 
miljön ska utformas? 
_ Ja vi är alltid överens 
_ I stor utsträckning 
_ Ibland 
_ Inte alls 
 
18. Om ni i arbetslaget ska göra förändringar i miljön, vilka hinder kan ni 
möta? (skatta hindren, sätt 1 för största) 
_ Ekonomiska resurser 
_ Lokalernas utformning (t ex för små/stora, gamla/nya, dörrar/fönster)  
_ Stor variation på åldrarna i barngruppen 
_ För stor barngrupp 
_ För lite reflektionstid 
_ För lite tid att genomföra förändringar 
_ Arbetslaget har olika åsikter kring hur miljön ska utformas 
_ Annat…………………………………………………………………………… 
 
19. Håller du med om påståendet att ”miljön påverkar barns möjlighet att 
utvecklas och lära”? 
_ Ja, helt och hållet 
_ Ja, delvis 
_ Nej, inte alls 
 
20. Anser du att miljön på din förskola är stimulerande för barns möjlighet 
att utvecklas och lära? 
_ Ja, i hög grad 
_ Ja, delvis  
_ Nej, inte alls 
 
21. Har du några andra tankar kring miljön som du vill dela med dig av? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................... 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!Hanna & Elin 

 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga 2 Missivbrev till pedagoger 
 

 

Hej! 

 

Vi heter Hanna Bolander Stenson och Elin Nyhlén och går Lärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning förskola och förskoleklass. Vi skriver nu vårt 

examensarbete som handlar om förskolans pedagogiska miljö. 

 

Vår erfarenhet säger oss att barn idag tillbringar mycket tid på förskolan. Det här arbetet 

är tänkt att visa på hur pedagoger handskas med den pedagogiska inomhusmiljön i 

förskolan samt hur den stödjer barns utveckling och lärande. Vi vill även ta reda på 

vilka begränsningar pedagoger i förskolan kan möta i relation till detta.  

 

Denna enkät lämnas ut till ungefär 45 pedagoger  på olika förskolor och svaren kommer 

att ligga till grund för arbetets utformning. För att få en god bild av just dina tankar vill 

vi att du genomför enkäten på egen hand. Vi utgår från de forskningsetiska principerna 

som innebär att din medverkan är frivillig samt att du eller din förskola inte kan 

identifieras i resultatet. Resultatet kommer endast att användas och redovisas i vårt 

examensarbete både i skriven form men även muntligt vid vår examination. Du visar 

ditt samtycke till att medverka i undersökningen genom att lämna tillbaka den ifyllda 

enkäten till oss. Vi har även fått medgivande av din förskolechef att genomföra 

enkätundersökningen. Önskar du ta del av resultatet kan du skicka oss ett mail så får du 

en länk till webbplatsen där arbetet publiceras.  

 

Har du några frågor går det bra att kontakta någon av oss på mail: 

 

hanna_bolander@hotmail.com 

 

elin.nyhlen@hotmail.com 

 

Vi samlar in enkäterna måndagen den 25/11.  

Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på våra frågor och därmed bidra till vår 

forskning! 

 

Handledare: Birgitta Lundbäck  har tagit del av och godkänt våra frågor. 

 

 

 

Mvh Hanna Bolander Stenson & Elin Nyhlén 

 

 

 

 

 

 

 

 


