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The aim of this study is to examine what preschool teachers within Reggio Emilia 
inspired early childhood education express as important regarding the physical indoor 
environment in preschools. The study is implemented with a qualitative method and is 
based on four interviews with preschool teachers that have been involved in a course on   
Reggio Emilia. The interviews were complemented with four observations on the 
departments where the preschool teachers work. A second aim of this study is to 
examine how the relationship between the teachers statements correlate with the 
environment they have created at their preschool. The collected material was gathered 
and then categorized.   
 
The result shows that preschool teacher consider how the environment is structured is a 
central part of learning. It also shows that their statements agreed well, with the 
environment that they have created at their preschool department. The result also shows 
some important starting points, in the work with the preschool environment. The 
teachers emphasized that the environment should be changeable, clear, a complement to 
the home and inspiring and attractive in order to give children the best possible 
conditions for learning and development. This is also pointed out as important in 
research and literature within Reggio Emilia. This means that the preschool teachers 
have a high awareness, considering the environment's importance and that they 
implement this in their work. 
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Studien syftar till att undersöka vad pedagoger inom Reggio Emiliainspirerad 
verksamhet i förskolan uttrycker som betydelsefullt, gällande den fysiska 
inomhusmiljön. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och grundar sig på fyra 
intervjuer som gjordes med förskollärare med olika lång yrkeslivserfarenhet och 
samtliga med utbildning inom Reggio Emilia. Intervjuerna kompletterades med fyra 
observationer, på de avdelningar där förskollärarna var verksamma, då studiens syfte 
även var att se hur relationen mellan pedagogernas utsagor stämde överens med den 
miljö som fanns på deras arbetsplats. Det insamlade materialet sammanställdes och 
kategoriserades. 
 
Resultatet visar att pedagogerna ansåg att miljöns utformning är av central betydelse 
och att pedagogernas utsagor överensstämmer väl med den miljö som de utformat på sin 
förskoleavdelning. Resultatet visar även några väsentliga utgångspunkter i arbetet med 
förskolemiljön. Det som pedagogerna betonade var att miljön ska vara föränderlig, 
tydlig, kompletterande till hemmet samt inspirerande och lockande, för att barn ska ges 
bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Detta påpekas även som 
betydelsefullt i forskning och litteratur inom ett Reggio Emiliainspirerat 
förhållningssätt. Detta innebär att pedagogerna har en hög medvetenhet kring miljöns 
betydelse samt att de implementerar detta i sin verksamhet. 
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1 Bakgrund 
 
 
 

Inredningen i förskolan påverkar barnens välbefinnande. En rörig miljö med alltför många 
visuella intryck gör att stressen ökar. Barnen får svårare att koncentrera sig och bråkar mer. 
(Olsson, 2005, s. 82) 

 
Ovanstående citat väckte en nyfikenhet och inspiration hos oss inför den fysiska miljön 
som en pedagogisk resurs, inom det Reggio Emiliainspirerade förhållningssättet. Frågor 
och tankar kring hur miljön påverkar förskolebarns lärande och utveckling uppkom och 
ett intresse grundlades. En av de frågor som vi ställde oss var: Vad är väsentligt att 
tänka på i utformningen av miljön? 
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998), ges det exempel på hur 
arbetet med miljön kan se ut. Förskolan ska vara en trygg miljö, där barnen blir 
utmanade till lek och lärande. Miljön ska vara en inspirationskälla till barnen, för att de 
ska vilja och våga utforska sin omvärld. Förskolan ska uppfattas som en kulturell och 
levande social miljö, som lockar barnen till att ta egna initiativ. Miljön ska även 
utveckla deras sociala kompetens samt stödja dem i deras kommunikativa utveckling. 
Förskolans miljö ska ge barnen en chans att bilda sig, med hjälp av deras olika 
kompetenser, såsom språkliga, intellektuella, estetiska och sinnliga. Miljön ska även ge 
barnen förutsättningar till att utveckla sina praktiska kunskaper samt ge dem redskap att 
tänka själva och få tilltro till sin egen förmåga. Förskolan ska vara en plats som ger 
barnen en avvägd dagsrytm och miljö, i förhållande till deras ålder. Barnen ska ges 
möjlighet att kunna alternera mellan olika aktiviteter under dagen. Miljön på förskolan 
ska vara öppen, intressant och inbjuda till aktivitet. Verksamheten ska ta tillvara på 
barnens intressen och främja det lustfyllda lärandet. Alla som är verksamma i förskolan 
ska ge barnen en god miljö för utveckling och lärande. Barnens intressen och behov ska 
vara en grund för hur den pedagogiska verksamheten utformas, beträffande exempelvis 
miljön.  
 
Erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), har gett oss kunskap om 
vilken central betydelse miljön har för förskolans verksamhet. Vi har även sett 
skillnader kring hur den pedagogiska miljön är utformad samt hur pedagogerna 
resonerar kring dess betydelse. Pedagogernas olika synsätt på miljön har kunnat 
härledas till den pedagogiska inriktningen på förskolan, vilket har gjort att ett intresse 
har väckts inför Reggio Emiliainspirerad verksamhet. Med detta i åtanke blev vi 
intresserade av att fördjupa oss i hur pedagogernas förhållningssätt, speglas i 
utformningen av förskolans miljö. Vi vill fördjupa oss i hur pedagogers medvetenhet 
kring miljöns utformning ser ut på Reggio Emilia inspirerade förskolor. Vilka tankar 
och teorier ligger till grund för pedagogernas utformning av miljön? I en Reggio Emilia 
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inspirerad verksamhet ser man miljön som en pedagog. (Wallin 1996). “Reggio Emilia 
identifies a 3rd teacher between child, teacher, and parent: the environment”. (Strong-
Wilson & Ellis 2007 s.41). Miljön ska stimulera och inspirera barnen. Den ska utmana 
barnens tankar och fantasier samt uppmuntra dem till kunskapsinhämtning, (Wallin, 
1996).  
 
Det finns inga direkta handböcker för hur man arbetar med Reggio Emilia, eftersom det 
inte är någon pedagogik, utan mer ett förhållningssätt. Den litteratur som vi belyser 
handlar till stor del om hur man kan utforma miljön på en Reggio Emilia inspirerad 
förskola. Miljön ska fungera som en tredje pedagog och vara tydlig och föränderlig. 
Miljön ska även anpassas efter barnens förutsättningar och inspirera till lek, aktivitet, 
lärande och utveckling. Detta har vi undersökt på flera förskolor då vi både intervjuat 
och observerat miljön. Eftersom Reggio Emilia är ett förhållningssätt som börjat få stor 
genomslagskraft, anser vi att det är väsentligt att bidra med mer forskning kring miljön 
och dess betydelse för barns lärande.  
 
Vi anser att studien är relevant för verksamma lärare och lärarstudenter som en 
förberedelse inför kommande yrkesliv. 
 
 

1.1 Centrala begrepp 
 
Miljö  – I studien används begreppet miljö avseende den fysiska inomhusmiljön på 
förskolan. Den miljö som är planerad och utformad av pedagogerna på avdelningen, är 
det som är centralt i studien. Den sociala miljön samt yttre faktorer som buller och 
byggnadskonstruktion behandlas inte i studien.  
 
Reggio Emilia – Ett pedagogiskt förhållningssätt, som har sitt ursprung från Italien.  
 
Pedagog – I studien används begreppet pedagog, som en synonym, för förskollärare och 
barnskötare. 
 
Den tredje pedagogen – Ett centralt begrepp inom Reggio Emilia, där man menar att 
miljön är den tredje pedagogen, efter barnet och läraren. Miljön ska kunna fungera som 
en pedagog och utmana samt inspirera barnen till lärande. (Strong-Wilson & Ellis, 
2007). 
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2 Syfte 
 
 
 
Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger, inom Reggio Emilia inspirerade 
förskolor, uttrycker som betydelsefullt för barns lärande och utveckling, gällande den 
fysiska miljön i förskolan. Vidare är studiens syfte att undersöka hur relationen ser ut 
mellan deras utsagor och utformningen av miljön på förskolan, där de arbetar?  
 
 
 

2.1 Frågeställningar 
Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vad uttrycker pedagogerna som centralt gällande miljöns utformning i 
förskolan? 

• På vilket sätt, är miljön utformad, utifrån det som pedagogerna uttrycker som 
betydelsefullt gällande förskolans miljö? 
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3 Litteraturgenomgång 
 
 
 
I denna del behandlas litteratur och tidigare forskning kring Reggio Emiliainspirerad 
verksamhet samt miljöns betydelse för barns lärande.  
 
 

3.1 Reggio Emilia 
 
Under rubriken Reggio Emilia redogörs det över olika delar inom den Reggio 
Emiliainspirerade verksamheten. Först ges en kort historik över det pedagogiska 
förhållningssättet och över den pedagogiska grundsyn som speglar verksamheten. Sedan 
följer en beskrivning över begreppet den tredje pedagogen samt hur förskolorna kan 
vara utformade. Avslutningsvis diskuteras förskolans roll som komplement eller 
kompensation till hemmet. 
 

3.1.1 Historik 
Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har sitt ursprung i den Italienska kommunen 
Reggio Emilia. (Barsotti 1997). Tankarna om en kommunal barnomsorg väcktes efter 
andra världskriget samt efter det italienska inbördeskriget, då en förhoppning om ett 
nytt demokratiskt samhälle började väckas. År 1963 fick barnpsykologen och 
förskolläraren Loris Malaguzzi, i uppdrag att leda och bygga upp en kommunal 
barnomsorg, som ett komplement till den privata och statliga, som sedan tidigare fanns. 
Kommunen utmärkte sig med en kooperativ tradition. Invånarna var delaktiga i beslut 
om sitt eget liv och sin närmiljö, vilket var något som kom att prägla uppbyggnaden av 
barnomsorgen. Den demokratiska aspekten har varit en central byggsten i Reggio 
Emilia, vilket märks tydligt då man ser föräldrarna som mycket centrala 
samarbetspartners. En kärnpunkt inom Reggio Emilia är att familjerna ska vara 
delaktiga i barnens fostran och att de ska vara med och påverka barnens 
förskolesituation. En dialog blir därför av största vikt och den ska vara ömsesidig 
mellan föräldrar och personal.  
 

3.1.2 Pedagogisk grundsyn 
Den pedagogiska filosofin inom Reggio Emilia, präglas av ett förhållningssätt till barns 
lärande och till deras egna förmågor och rättigheter. (Barsotti, 1997). Det finns ingen 
speciell metodik, Reggio Emilia är inte någon pedagogik och det finns inga handböcker 
eller färdigt material. Styrkan är att verksamheten då kan utvecklas och förnyas samt 
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ständigt är i förändring. Loris Malaguzzi menade att nedskrivna riktlinjer är ett hinder 
för en levande verksamhet. En svaghet kan vara att det är öppet för olika tolkningar. 
(ibid) 
 
Reggio Emilia som pedagogisk filosofi, har präglats av Piagets konstruktivistiska 
synsätt, där var och en konstruerar sin verklighet, utifrån egna erfarenheter och det sätt 
man uppfattar omvärlden på. (Rinaldi 2006). På senare tid har många blivit medvetna 
om att det finns vissa svagheter i hans teori. Bland annat kritiserade lärarna i Reggio 
Emilia, Piagets teori för att den undervärderar den vuxnes roll, i barns kognitiva 
utveckling samt den sociala interaktions betydelse. Man började istället arbeta efter 
tanken att lärande uppstår i ett sociokulturellt sammanhang och detta sker genom 
interaktion. Ett sådant synsätt kräver en miljö som tillåter detta. Detta resulterade i att 
Reggio Emilia blev mer och mer inspirerat av ett socialkonstruktivistiskt synsätt och 
blev influerat av bland annat Vygotskij, som betonade vikten av den ömsesidiga 
relationen mellan tanke och språk. Dewey var även en viktig inspiration, med hans 
tanke om lärande, som en aktiv process och inte som en överföring från en person till en 
annan. Reggio Emilia har tagit inspiration från flera olika teorier, men inte varit bunden 
till någon. 
 
En grundpelare inom Reggio Emilia är att man ser barnet som aktivt, kompetent och 
resursrikt redan från födseln. Barnet har lust och kraft att lära, att utvecklas och växa. 
Barnet ses även som en kunskapstörstande individ och man ger det stort utrymme, för 
att utveckla sitt eget tänkande och att arbeta utifrån egen motivation samt intresse. 
Lärande är en aktiv process som grundar sig på insikter och erfarenheter. Barnet får 
ställa hypoteser, formulera problem samt vara kreativa. Man skyndar inte på deras 
kognitiva utveckling, utan vill istället att de ska få tillgång till sitt eget uttryck och 
tänkande. På så sätt lär barnet känna sig själv och vilka resurser och kompetenser det 
besitter. (Barsotti, 1997). De ord som bäst kan beskriva Reggio Emilias verksamhet, har 
grundaren uttryckt som delaktighet och utforskande. (Reggio Emilia institutet, 2008). 
 
Gedin (1999) menar att man som pedagog, inom Reggio Emilia, bör ha synsättet att 
miljön är aktiv och föränderlig. Inom Reggio Emilia talar man om de tre pedagogerna, 
förskolläraren, barngruppen och miljön (den tredje pedagogen). Pedagogisk 
dokumentation är en betydelsefull del i arbetet, likaså att utforma en miljö som är både 
spännande, vacker och som framförallt uppmanar till självständigt utforskande.  
 

3.1.3 Miljön som den tredje pedagogen  
Åtta centrala aspekter att ta hänsyn till när man ska använda miljön som den tredje 
pedagogen, finns beskrivna av Strong-Wilson & Ellis (2007). Miljön ska vara estetiskt 
tilltalande, tydlig, bidra till interaktion och samspel samt stödja ett aktivt lärande. Den 
ska även vara flexibel, främja samarbete och skapa goda relationer på förskolan. Det är 



6 

 

även betydelsefullt att använda naturen och dess material inomhus. Om dessa principer 
införlivas blir det tydligt hur barn skapar mening med hjälp av rummet. En Reggio 
Emilia inspirerad verksamhet bör bibehålla en god balans, mellan att skapa struktur och 
att uppmuntra barnens fria utforskande. Pedagoger inom Reggio Emilia bör vara 
medvetna om alla de sätt som rummen kan tala och inbjuda till samspel, exempelvis 
genom att placera små speglar på förskolan och att ställa stafflin nära solljus. Olika 
material kan förvaras i glasburkar för att inspirera barnen till att sortera, vilket främjar 
barns nyfikenhet och förmåga till fantasi. 
 
En viktig förutsättning för att miljön ska fungera som den tredje pedagogen, är att 
miljön ska vara anpassad till barnen. Låga hyllor, bord och stolar hjälper barnen att bli 
självständiga i sin läromiljö. Pedagogisk dokumentation och reflektion bör även få en 
stor betydelse för arbetet med miljön. Genom detta kan miljön och lärandet hos barnen 
utmanas vidare och utvecklas. Med vetskapen om miljön som den tredje pedagogen, blir 
utmaningen för personal inom förskolan, att skapa rika sammanhang som tillåter barnen 
att hitta sina egna styrkor, genom samspel med människor, material och miljö. (Strong-
Wilson & Ellis, 2007). 
 
 

3.2 Förskolans utformning 
 

Under rubriken förskolans utformning kommer centrala teorier, inom Reggio Emilia 
inspirerad verksamhet, gällande förskolemiljöns utformning att redogöras. 
 

3.2.1 Åldersuppdelat 
Reggio Emilia inspirerade förskolor arbetar ofta åldersuppdelat, då detta underlättar 
verksamheten, menar Wallin (2003). Precis som tidigare belysts, kritiseras några av 
Piagets teorier, av lärare inom Reggio Emilia. (Rinaldi, 2006). Det har även hans åsikter 
om utvecklingspsykologiska teorier, som handlar om att barn utvecklas utifrån speciella 
ålderbestämda stadier. Numera inom Reggio Emilia, sker ofta en uppdelning mellan de 
mindre och de större barnen och gränsen dras ungefär i treårsåldern.  
 
Tankar om att material och möbler ska anpassas till barnens ålder ger, organisatoriska 
fördelar för ett åldershomogent avdelningsarbete. Barnen kan på så sätt bli mer 
självständiga. Pedagogerna kan även då utmana barnen, på en för deras ålder, adekvat 
nivå. (Wallin 2003). Avdelningarna kan i ett åldersuppdelat arbetssätt, utformas efter de 
enskilda åldersgruppernas behov, utveckling och intressen, anser Eskesen (1999). Ett 
åldersuppdelat arbete innebär att verksamheten kan möta varje barns behov och det 
underlättar även arbetet för de vuxna. Om barnen kan vara självständiga, forskande och 
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upptäckande på egen hand, behöver inte pedagogerna ”serva” barnen. De kan då istället 
dokumentera barnens forskande och upptäckande, vilket sedan kan användas för 
reflektionsunderlag samt utvecklingsarbete. 
 

3.2.2 Miljöns utformning 
När man utformar miljön på avdelningen på förskolan, bör man tänka till på vilket sätt 
den ger barnen möjlighet att utveckla kompetens, nyfikenhet och en vilja att utforska. 
Det är väsentligt att vi erbjuder en miljö, som uppmuntrar till lärande möten mellan 
barnen. Väggarna i rummen ska visa vad verksamheten innehåller och barnens intressen 
ska vara synliga, genom exempelvis pedagogisk dokumentation. Miljön ska vara 
föränderlig och anpassas efter det som barnen är intresserade av. (Åberg & Lenz 
Taguchi 2005). Miljön är aldrig färdig och det räcker inte att man förändrar den någon 
enstaka gång. Den ska ständigt förändras och förbättras. Det är centralt att regelbundet 
tänka till, varför miljön ska förändras och inte fastna i ett oreflekterat görande. Miljön 
på Reggio Emiliainspirerade förskolor kan inte se likadana ut, då miljön alltid ska ta sin 
utgångspunkt i barnen. Miljön ska byggas upp utifrån det sätt som just de här barnen är 
kompetenta, rika och forskande, inte efter hur det ser ut på andra förskolor. 
Utgångspunkten ska alltid finnas i barngruppen, men inspiration kan givetvis hämtas 
från andra förskolor. (Kennedy, 1999). Det gäller att observera vad barnen gör och hur 
de använder miljön, så att vi som pedagoger kan skapa en miljö som är så intressant och 
spännande som möjligt. Det är väsentligt att skapa och utveckla miljön tillsammans med 
barnen och ha en introduktion av miljön samt materialet. På så sätt vet barnen vad de 
kan göra, hur de kan använda materialet och var det finns. Genom detta utvecklar 
barnen respekt för miljön och materialet. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  
 
När man som pedagog tar hänsyn till miljön på förskolan, kan man tänka på att det med 
fördel bör finnas ett så kallat torg, en mötesplats i centrum av förskolan. Där har barnen 
möjlighet att mötas och konfronteras samt komma på att de kan göra saker tillsammans. 
De blir på så sätt synliga och bekräftade. Ateljén är en speciell del i byggnaden som ska 
främja kreativitet och skapande. Öppenheten ut mot den yttre miljön är central, det ska 
finnas en känsla av att vara nära naturen. Ateljén ska konfrontera barnen och skapa 
överraskningar. (Grut, 2005). Ateljéer har ofta en självklar plats i Reggio 
Emiliainspirerade förskolor, där barnet med sina hundra språk (se bilaga 1) är en central 
tanke. (Wallin, 1996). ”Reggio has widened the idea of language into what they have 
called the hundred languages of children”. (Rinaldi, 2006, s.7). Tanken med de hundra 
språken är att barn ska få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Loris Malaguzzis 
motivering till varför man ska ha ateljéer på förskolorna, är att de ska skapa lite kaos, att 
de befruktar verksamheten som en annorlunda resurs. Syftet med ateljén är att den utgör 
en plats, där barnen får arbeta med de symboliska språken, att måla, teckna och arbeta 
med lera. Den hjälper även personalen till att förstå barns olika inlärningsprocesser. 
Ateljén har en provocerande effekt i positiv bemärkelse i förhållande till de traditionella 
undervisningsidéerna. (Barsotti, 1997). Ateljén bör vara välutrustad med mycket 
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skapande material. Det bör finnas stafflier och ljusbord som ska fungera som en 
inspiration för barnen. (Kennedy, 1999).  
 
Det är av stor vikt att förskolemiljön inbjuder till lek och fantasi. Miljön ska inspirera 
barnen och fantasin ska stimuleras vart man än vänder blicken. ”En gren i taket kan 
väcka tanka, liksom vackra ting i fönstren. Tyg i taket ger en känsla av att det inte bara 
är ett tak, utan kanske ett moln man sitter under. Speglar i barnhöjd ger extra dimension 
åt leken och reflekterar ljuset.” (Claesdotter, 2004, B. s.90). 
 
Kennedy (1999), hävdar att pedagogerna inte kan råda över hur barnens hemmiljö ser 
ut, men på förskolan borde alla barn få möta en miljö som är tillåtande, estetiskt 
tilltalande och som ger barnen upplevelser samt uppmuntrar och stimulerar deras 
självständiga utforskande. 
 

3.2.3 Rum i rummen 
På många förskolor finns det ofta stora rum som kan vara svårmöblerade och upplevas 
som stökiga, då barnen kan få svårt att leka i lugn och ro. Ett stort tomt rum förespråkar 
att man kan springa, kasta och fara omkring. (Claesdotter, 2004, A). I Reggio Emilia 
inspirerade förskolor, arbetar man ofta med så kallade rum i rum. Stora rum blir 
avdelade i mindre vrår eller rum. På så sätt får barnen ostörda hörn att leka i samt ges de 
tillfälle till att utveckla sin koncentration. Rumsavdelarna kan vara hyllor, tyg eller 
vikväggar. Genom att dela upp rummen i mindre delar kan barnen erbjudas fler 
aktiviteter och barnen behöver inte bli distraherade av barn som gör andra saker. Barnen 
blir vana vid en självständig lek, som grundar sig i små gruppers aktiviteter. Att arbeta 
med rum i rum betyder också att en vuxen inte alltid behöver vara närvarande där 
barnen befinner sig, men att de ändå kan ha en överblick, över vad som sker i rummet. 
(Wallin, 2003). 
 

3.2.4 Material 
Det är väsentligt att materialet på förskolan är synligt, finns tillgängligt och har god 
kvalitet. Materialet ska förföra, men även inbjuda till problemlösning. Rummen ska 
fånga barnens intresse under en längre tid. Rummen ska inte ge barnen uppgifter, utan 
istället ge antydningar, presentera idéer och inspirera till aktivitet. (Furness, 1999). 
Rinaldi menar, ”Vi bestämmer rummet, men rummet bestämmer också oss”. (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Materialet på förskolorna kan med fördel placeras i glasburkar, så 
att allt material blir synligt för barnen. Det ska vara på en nivå så att barnen själva kan 
nå det och ta fram när lusten faller på. (Kennedy, 1999). Björkman (2004) hävdar att om 
materialet är åtkomligt ger det större kombinationsmöjligheter av olika eller av samma 
material, vilket på så sätt kan bli mer intressant. Ju mer material det finns och om 
valmöjligheterna blir fler, desto större är möjligheterna för barnen att skapa 
meningsfulla aktiviteter. Mycket material betyder inte automatiskt att det ska finnas 
mycket leksaker. Barnens lek bör vara kreativ och komplettera den lek som barnen har 
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hemma. Det måste finnas möjlighet för barnen att skapa egna rum och att de själva får 
välja vilket material de vill använda. 
 

3.2.5 Dokumentation 
Dokumentationen är en del av miljön, menar Wallin (1996). Med en synlig 
dokumentation blir väggarna talande, de blir en viktig länk till föräldrarna, som får en 
inblick i den pedagogiska verksamheten, som barnen möter under sin dag på förskolan. 
Bilderna i dokumentationen blir ett stöd och komplement till den muntliga information 
som föräldrarna får om barnens dag. 
 
 

3.3 Kompensation eller komplement? 
 
I Sverige kom förskolepedagogiken tidigt att influeras av Fröbel, som ansåg att barn 
skulle utvecklas och växa som blommor i en vacker trädgård. Detta skulle ske under 
ordnade förhållanden. Hemmets fostran lyftes fram som väsentligt, men Fröbel ansåg att 
förskolan skulle ses som ett komplement till hemmet. (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 1999). Under 1970- och 1980-talet genomgick förskolan en stor utbyggnad. 
Myrdal och Schrader-Breymanns tankar och åsikter, om förskolan som ett hem och som 
en institution för omvårdnad, fick en stor genomslagskraft och Fröbels tankar fick då 
lämna plats åt dessa. Förskolan blev ett ställföreträdande hem och pedagogernas roll 
kom att bli som ställföreträdande föräldrar. Daghemmen förvandlades till hem för 
barnen. En vanlig syn var att daghemmen var utformade just som hem. Daghemmen 
skulle vara hemtrevliga och pyntade precis som barnens egna hem var. Exempel på 
detta kunde vara dukar och blommor på borden och soffor och bokhyllor i lekhallen för 
att det skulle se ut som vardagsrum. De låga borden och stolarna som hade dominerat 
verksamheten tidigare, byttes ut mot höga möbler, för att skona de vuxna på förskolan. 
Likaså togs låga diskbänkar bort, även det med motiveringen att personalens ryggar 
skulle skonas. (Kennedy, 1999). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver, 
att förskolans verksamhet har dominerats av kvinnor och med kvinnliga utgångspunkter 
där det hemlika alltid har stått i fokus.  
 
En förändring skedde 1987 när Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 
1987) kom, vilket till viss del ändrade synen på förskolan. Där kan man läsa att 
förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Detta synsätt på förskolans roll kom 
även att vara viktigt i den nuvarande läroplanen (Lpfö 98), där liknande mening finns 
kvar. Idag ska förskolan inte ses som en kompensation till hemmet, utan istället som en 
plats för omsorg och lärande. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
1998) kan man läsa att ”förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.” 
(Utbildningsdepartementet, 1987. s.11). Detta är två helt olika sätt att se på förskolans 
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uppdrag. Barnet har inte så stora möjligheter, att använda sina förmågor, i en miljö 
utformad efter föreställningen om förskolan som en kompensation till hemmet. Istället 
ska en lärandemiljö skapas som kompletterar hemmet, som uppmuntrar till samtal och 
som tillför något nytt. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Det är viktigt att låta barnen få 
upptäcka att det händer något nytt och annorlunda i förskolan jämfört med i hemmet. 
Förskolan ska förföra barnen och locka till lek och aktivitet. De ska kunna glömma det 
som är där hemma. (Barsotti, 1997). Reggio Emilias framväxt är en av anledningarna 
till att man återknutit till vissa av Fröbels och förskolepedagogikens grundläggande 
tankar, där man ser barn som lärande individer, som ska växa i en vacker och 
stimulerande omgivning. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 
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4 Metod 
 
 
 
Under metodrubriken kommer studiens metod att presenteras närmare, där delar som 
metodval, urval, genomförande, analys, trovärdighet och forskningsetik behandlas. De 
olika delarna presenteras under enskilda rubriker. 
 
 

4.1 Metodval 
 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika undersökningssätt för en empirisk studie 
(Bell, 2000). En kvantitativ forskning riktar sig mer mot faktainsamling och relationen 
mellan olika fakta. Forskningen syftar då till att ge mätbara och generaliserbara 
slutsatser. Kritiken mot kvantitativa undersökningar är att resultatet ofta saknar djup. 
(Stukát, 2005) Det kvalitativa synsättet riktar sig i större grad mot hur individen 
upplever, tolkar och strukturerar verkligheten, i förhållande till tidigare kunskaper och 
erfarenheter (Backman, 1998). Med en kvalitativ metod har man möjlighet att upptäcka 
strukturer och variationer samt egenskaper och innebörder. (Starrin & Svensson, 1994). 
Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta, då den kan uppfattas som subjektiv, 
eftersom resultatet till stor del är beroende av vem som har tolkat det insamlade 
materialet. (Stukát 2005). Detta har beaktats under studiens gång och ett öppet och 
kritiskt förhållningssätt har använts, när tolkningar av intervjuerna gjorts. Datan har 
tolkats utifrån empiri och tidigare kunskap, exempelvis från litteratur. 
 
Studien har genomförts med en kvalitativ undersökning, i form av intervjuer med 
verksamma pedagoger, inom Reggio Emiliainspirerade förskolor. Intervjuerna som 
genomfördes i studien har sedan kompletterats med observationer på 
förskoleavdelningarna, där pedagogerna arbetar. Trost (2001) lyfter fram att en 
kvalitativ studie bör väljas om studien syftar till att förstå eller att hitta mönster, vilket 
stämde bäst överens med studiens syfte. En kvantitativ studie är att föredra om syftet är 
att studera mängd eller frekvens, vilket inte var aktuellt i vår studie. 
 

4.1.1 Intervju 
Intervjuer är en flexibel metod, som ger möjligheter att följa upp idéer och ställa 
följdfrågor, för att få en djupare förståelse av ett fenomen. (Bell, 2000). Tonfall och 
kroppsspråk kan även ge värdefull information, som kan gå förlorad i en 
enkätundersökning. En intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid ett 
strukturerat samtal har intervjuaren på förhand bestämt frågor som ska ställas. Metoden 
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är inte flexibel, då man på förhand vet vad man vill ha svar på. (Stukát, 2005). I en 
ostrukturerad intervju är samtalet mera öppet och större fokus läggs på respondentens 
egna tankar kring fenomenet. (Bell, 2000). En ostrukturerad intervju ställer dock höga 
krav på intervjuaren, då det ofta krävs goda förkunskaper. (Stukát, 2005). När det gäller 
den semistrukturerade intervjun, handlar det om att ställa frågor där respondenten kan 
svara fritt och utveckla sina svar och resonemang inom vissa ramar (Denscombe, 2000). 
Den är således ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju och är den 
vanligaste formen av intervjumetod. Denna intervjumetod har använts i studien, då den 
lämpade sig för att använda om följdfrågor vill ställas, men för att samtidigt ha fokus på 
ett aktuellt område. Stukát (2005) anser att en intervju ställer stora krav på frågorna. 
Frågornas karaktär ska vara av sådan art att de inte är ledande och de ska vara lätta att 
förstå. Med intervjuerna har vi studerat vad pedagoger uttrycker som betydelsefullt 
gällande den fysiska miljön i förskolan. 
 

4.1.2 Observation 
Observationer är en god metod att använda, om man vill upptäcka om människor agerar, 
utifrån hur de säger sig göra eller beter sig på ett sätt, som överensstämmer med vad de 
borde göra (Bell, 2000). Observationer kan genomföras utifrån två huvudsakliga sätt, 
genom deltagande eller icke deltagande observation. I en deltagande observation blir 
fältarbetaren en del av verksamheten och deltar ofta under en längre tidsperiod. Dessa 
observationer är ofta ostrukturerade, vad som ska studeras och observeras är inte på 
förhand givet. I en icke deltagande observation är man objektivt utanför och möter 
verksamheten för första gången. Oavsett vilken metod man väljer, går observationen ut 
på att redogöra och tolka informationen över sina iakttagelser, på ett så objektivt sätt 
som möjligt. Observationerna i studien har skett utifrån en strukturerad icke deltagande 
metod. 
 
Det är positivt att vara två som genomför observationer, eftersom personliga åsikter och 
tolkningar inte ska färga observationen för mycket (Bell, 2000). 
Observationsanteckningarna kan då jämföras, för att kontrollera tolkningen av det 
observerade skeendet. Att vara noga förberedd inför en observation är av största vikt 
och att syftet med observationen är klart för fältarbetaren.  
 
 

4.2 Urval 
 
Under studien har fyra stycken intervjuer genomförts, med verksamma förskollärare 
inom Reggio Emilia inspirerade förskolor samtliga inom samma kommun. Anledningen 
till att endast förskollärare har deltagit i studien, är att respondenterna har liknande 
grundutbildning, vilket fallet inte skulle vara om både barnskötare och förskollärare 
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skulle deltaga. Samtliga intervjuade har även någon form av påbyggnadsutbildning, som 
exempelvis kursen Reggio Emilia: ett pedagogsikt förhållningssätt. Intervjuerna har 
genomförts på olika förskolor, för att resultatet inte ska vara specifikt för en speciell 
förskola. Observationerna och intervjuerna har genomförts med förskollärare, 
verksamma i olika åldersgrupper av barn. Samtliga respondenter var kvinnor, med olika 
lång yrkeserfarenhet, eftersom inga manliga förskollärare fanns att tillgå på de utvalda 
förskolorna. 
 

4.2.1 Respondenter 
Nedan presenteras de fyra förskollärare som intervjuades i studien. 

Intervju 1: Alice  arbetar på en avdelning där barnen är fyra till sex år gamla. Alice tog 
sin förskollärarexamen 2003 och har sedan dess varit verksam i förskolan. Alice har 
arbetat inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet i fyra år och har under de åren 
kompetensutvecklat sig inom Reggio Emilia. Totalt har Alice läst 15 högskolepoäng 
inom Reggio Emilia. Alices arbetsplats är centralt belägen och det går totalt 75 barn på 
förskolan på fyra avdelnngar.  

Intervju 2: Cecilia  har arbetat inom förskolan i 15 år. Cecilia är utbildad förskollärare 
och har arbetat inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet sedan 1997. Cecilia har läst 
30 högskolepoäng inom Reggio Emilia och läser för närvarande till Pedagogista på 
Reggioinstitutet i Stockholm. På Cecilias avdelning är barnen två och ett halvt till tre 
och ett halvt år gamla.  Totalt arbetar det 12 stycken förskollärare och barnskötare på 
Cecilias arbetsplats och 51 barn finns inskrivna på förskolan. Förskolan är lantligt 
belägen i utkanten av staden. 

Intervju 3: Erika  tog sin förskollärarexamen 1993. Sedan 1998 har Erika arbetat inom 
förskolan. Reggio Emiliainspirerad verksamhet började Erika arbeta inom 1999. Totalt 
har Erika läst 15 högskolepoäng inom Reggio Emilia. På Erikas avdelning är barnen 
fyra till fem år gamla. På Erikas arbetsplats är det 12 stycken personal och 51 barn. 
Förskolan är lantligt belägen i utkanten av staden. 

Intervju 4: Lillemor  har arbetat inom förskolan i 19 år. Lillemor började arbeta som 
barnskötare, men har senare läst vidare till förskollärare samt 7,5 högskolepoäng inom 
Reggio Emilia. Lillemor har arbetat inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet sedan 
1993 och barnens åldrar på Lillemors avdelning är tre till fem år. Det är 19 stycken 
verksamma pedagoger på Lillemors arbetsplats med 108 barn inskrivna på förskolan. 
Förskolan där Lillemor arbetar är centralt belägen. 
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4.3 Genomförande 
 
Fyra stycken förskolor med inriktning mot Reggio Emilia kontaktades via telefon. 
Studiens syfte presenterades och att förskollärare söktes för ett eventuellt deltagande. 
Fyra förskollärare tackade ja till medverkan och tid och plats bestämdes över telefon. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och på de tider som de 
föreslog. Bell (2000) menar att deltagarna bör själva få bestämma tid och plats för 
intervjuerna. Två intervjuer genomfördes i verksamheten, då förskollärarna inte hade 
möjlighet att lämna barngruppen. De andra två intervjuerna genomfördes enskilt i 
förskolornas personalrum. Deltagarna hade innan intervjuerna blivit informerade om 
studiens syfte, men inga intervjufrågor hade skickats ut i förväg. Detta för att 
pedagogerna skulle vara förberedda på ämnet, men samtidigt för att få spontana svar. 
Intervjuerna tog cirka 30 minuter och respondenterna svarade utförligt på alla frågor. 
Samtliga intervjuer följde den mall med intervjufrågor som vi på förhand hade 
formulerat (se bilaga 2) och som låg till utgångspunkt för samtalet. Följdfrågor ställdes 
under intervjuerna, för att följa upp det som diskuterades samt för att kunna få djupare 
förklaringar till vissa delar. Intervjufrågorna ställdes av en av oss och den andra 
antecknade noggrant respondenternas svar.  
 
Efter intervjuerna genomfördes en observation på avdelningen där den intervjuade 
förskolläraren arbetar. Observationerna skedde enskilt utan pedagogens närvaro, då 
deras tankar och åsikter inte skulle färga intrycken av miljön. Inför observationerna 
fastställdes ett observationsschema, som låg till grund (se bilaga 3). Vi observerade 
även det som pedagogen hade betonat under intervjun. Patel och Davidsson (1991) 
menar att ett observationsschema kan vara enkelt utformat och bör innehålla en lista 
över det som ska studeras. Schemat som användes innehöll punkter att observera i 
miljön, vilka är framträdande och betydelsefulla inom Reggio Emiliainspirerad 
verksamhet i förskolan. Observationsschemat var en av utgångspunkterna under 
observationerna och den andra var de nyckelord som respondenterna gav uttryck för 
under intervjuerna. Under observationerna studerades samtliga rum på de aktuella 
förskoleavdelningarna. Observationerna tog cirka 15-20 minuter och följdes därefter 
upp med kompletterande frågor till respondenterna. Frågorna som ställdes efter 
observationerna var sådana som hade uppkommit under rundvandringen, dels spontana 
frågor, dels frågor som uppkom utifrån observationerna, ställda i förhållande till 
respondenternas utsagor. Besöken på förskolorna tog totalt ungefär 75 minuter. 
 
Samtliga intervjuer och observationer har genomförts gemensamt. Viss läsning av 
litteratur har delats upp för att underlätta insamlingen av empiri. Vid sammanställningen 
av rapporten har samtliga delar skrivits gemensamt. 
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4.4 Analys 
 
I databearbetningen är avsikten att finna kvalitativa skilda kategorier, där olika 
uppfattningar kan beskrivas. (Larsson, 1986). I analysen av kvalitativ intervjudata ska 
man tolka innebörden i intervjupersonernas uttalanden. Kontexten ska tas hänsyn till, 
för att förstå innebörden och olika uttalanden ska vägas mot varandra. Viktigt att beakta 
är att tolkningen inte blir subjektiv och endast ger uttryck för forskarens privata 
uppfattning. Vårt analysarbete påbörjades med att vi noga läste igenom intervjuerna 
flera gånger och därefter letade efter mönster i svaren, som till exempel likheter och 
skillnader utifrån respondenternas utsagor. Som Larsson (1986) belyser, tolkades 
innebörden i respondenternas yttranden, för att sedan kategoriseras in i olika områden. I 
analysarbetet ska kategorier skapas och respondenternas svar ska kunna placeras in i de 
olika kategorierna som forskaren funnit. Genom analysen ska respondenternas olika 
synsätt gestaltas, vilka beskriver olika resonemang. Dessa resonemang ligger sedan till 
grund för utarbetandet av kategorier. Kategorierna är kvalitativt skilda åt och ger uttryck 
för olika kvalitativa sätt att se på ett visst fenomen. 
 
Analysarbetet kräver upprepad läsning och reflektion. De kategorier som formulerats 
ska omprövas och kritiskt granskas. Förståelsen för materialet ska fördjupas och 
jämföras. I analysen ska skillnader och likheter i svaren sökas och det är då som en 
uppfattning får en gestalt. (ibid) 
 
Efter att kategorierna staplats upp omprövades dessa och likheter dem emellan gjorde 
att vissa kategorier istället kunde slås ihop, för att undvika snarlikt innehåll. När detta 
gjorts kunde tre huvudområden urskiljas. Utifrån dessa sattes sedan underrubriker upp 
för att förtydliga och reda ut begreppen. 
 
När analysarbetet av intervjuerna var genomförda påbörjades analysen av 
observationerna. Dessa sattes i förhållande till intervjusvaren och de kategorier som 
framkommit, för att se hur observationerna och intervjuerna samspelade. 
Observationerna och intervjuerna jämfördes sedan i resultatet, för att se på likheter och 
skillnader dem emellan. 
 
 

4.5 Trovärdighet 
 
Två intervjuer genomfördes i barngruppen, vilket kan ha begränsat pedagogernas fokus 
på frågorna som ställdes. Bell (2000) skriver att det är centralt att intervjuerna hålls 
ostörda. Det var dock respondenterna som föreslog att de skulle genomföras på 
avdelningen, då annan personal inte var närvarande. 
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Trovärdigheten i studien ökar, eftersom vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och 
fördjupa oss inom vissa delar, då kvalitativa intervjuer genomfördes. Studiens 
trovärdighet stärks även genom att observationer kompletterade intervjuerna. Genom 
detta kunde respondenternas svar jämföras med det som observerats, på förskollärarnas 
avdelningar. 
 
 

4.6 Forskningsetik 
 
Under studiens gång kommer de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (2008) att 
beaktas. När det gäller informationskravet har respondenterna informerats om syftet 
med studien. De har varit medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 
ska ge sitt medgivande samt att vårdnadshavare ska kontaktas om undersökningen riktas 
till barn under 15 år. Detta har inte varit aktuellt i vår studie då samtliga deltagare varit 
äldre. Det tredje kravet gäller konfidentialiteten, det vill säga att samtliga respondenter 
har getts anonymitet och att tystnadsplikt gäller.  Inga namn på deltagare eller förskolor 
kommer att namnges i studien. Nyttjandekravet innebär att den information som 
kommer fram i studien, endast får användas till den aktuella forskningen. Innan 
intervjuerna påbörjades blev respondenterna informerade om ovanstående, för att sedan 
kunna ta ställning till sitt deltagande.  
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5 Resultat 
 
 
 
I detta kapitel presenteras resultatet som har framkommit utifrån datainsamlingen, i 
form av intervjuer och observationer. Utifrån svaren från intervjuerna och 
observationerna som genomförts analyserades tre olika huvudrubriker fram. De 
kategorier som uppträdde var: miljön som den tredje pedagogen, miljön som inspiration 
och lockelse samt miljön som ett komplement till hemmet. Under dessa huvudrubriker 
presenteras centrala delar tillhörande ovanstående ämne. I resultatdelen presenteras de 
olika kategorierna med citat från intervjuerna som stöd.  
 

5. 1 Miljön som den tredje pedagogen 
 

Flera respondenter tar upp betydelsen av att använda miljön som den tredje pedagogen 
och belyser i det arbetet hur man som lärare bör se till att miljön är tydlig och 
föränderlig.  
 

5.1.1 En tydlig miljö 
Pedagogerna som intervjuades menar att en förutsättning för att miljön ska kunna 
användas som en tredje pedagog, är att den är så tydlig att den kan tala till barnen. När 
miljön används som den tredje pedagogen ska inte en vuxen behöva vara närvarande för 
att utmana barnen, utan det ska miljön kunna göra på egen hand, menar respondenterna. 
Miljön ska tala ett eget och tydligt språk till barnen om vad som kan göras och vad som 
kan ske i rummen.  

Miljön ska prata med barnen, det är så som den tredje pedagogen ska 
fungera. (Erika) 

Pedagogerna anser att miljön ska vara tydlig och signalera till barnen om vad de kan 
sysselsätta sig med.  

Det ska vara tydligt men miljön får ändå inte vara låst. (Lillemor) 

Pedagogen menar med detta resonemang att miljön ska vara tydlig, eftersom barnen då 
ser vilka möjligheter som finns i rummet, men samtidigt att det inte får vara begränsat 
och låst. Hon menar då att barnen inte får möjlighet att använda sin fantasi och 
kreativitet för att skapa nya möjligheter i leken. Även här blir naturligtvis materialet en 
viktig komponent. Respondenterna anser att det ska finnas mycket material för barnen 
att använda, men att det samtidigt inte får bli för mycket.  
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Miljön måste liksom vara enkel, det får inte bli för mycket. Blir det så, blir 
det bara för mycket, ja plottrigt och otydligt. (Alice) 

Under studien observerades förskolornas olika rum och det visade sig att de flesta rum 
och hörnor var tydliga i sin funktion. Det enhetliga och genomtänkta materialet, den 
inspirerande pedagogiska dokumentationen och den goda strukturen gör att rummet 
uppfattas som tydligt och inbjudande. Miljön upplevs inte som rörig eller ”plottrig” på 
någon av de observerade förskolorna. 
 
Några respondenter nämner även att rummen ska vara tydligt avgränsade och ger 
exempel på rum i rum. Om stora rum blir indelade i mindre ytor, där barnen kan vara 
ostörda i sin lek, blir även rummens avsikt tydligare.  

Vi hade ju ett kuddrum förut, ni vet ett sånt rum som ofta är stort och tomt 
och med stora byggkuddar i. Det har vi tagit bort nu. Leken som var där 
inne fungerade inte, de sprang runt, bråkade, grät mycket och det blev en 
destruktiv lek. Idag är det rummet uppdelat i en myshörna och en bygghörna 
och leken fungerar jättebra där nu. Springa och stoja kan man göra ute 
istället. (Lillemor)  

Många exempel på avgränsade och uppdelade rum observerades under studien. 
Samtliga förskolor har de stora rummen uppdelade i mindre vrår som lämpar sig för 
olika sorters lek. Rummen är främst avdelade med hyllor, tyg och draperier. De flesta 
små hörnorna är även markerade med mattor, för att göra avgränsningarna ännu 
tydligare. 
 
En generell åsikt bland respondenterna, är att materialet som finns tillgängligt på 
förskolorna ska vara sorterat och tydligt presenterat. Det ska vara enkelt för barnen att 
se var de kan hitta det material de vill använda och det ska vara tydligt att var sak har 
sin plats. Pedagogerna nämner även att materialet ska vara sorterat och ger exempel på 
Legot.  

Vill man ha en röd kloss ska man hitta en röd kloss utan att behöva leta. 
Sånt kan göra att barnen annars tappar intresset. (Lillemor)  

På förskolorna ses bland annat tydliga exempel på hur materialet kan vara strukturerat 
och sorterat. I byggrummen kan man hitta klossarna sorterade i olika lådor beroende på 
färg eller form. Det observerades även att bilder på klossarna finns på den plats där 
lådorna skulle stå, detta för att förtydliga och hjälpa barnen att sortera rätt vid städning. 
Färgpennor och tuschpennor är även de uppdelade, på några av förskolorna, i olika 
burkar beroende på vilken färg de har. Man ser även tydligt att materialet är sorterat i 
olika delar av förskolan och på olika hyllor, beroende på vad det kan användas till. 
Matematikmaterial finns på en hylla, medan språkstimulerande material finns på en 
annan.  
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5.1.2 En föränderlig miljö 
Utifrån intervjuerna framkommer det tydligt hur väsentligt det är att, inom en Reggio 
Emiliainspirerad verksamhet, skapa en miljö som är föränderlig.  

Miljön får aldrig bli statisk, den måste hållas levande och ständigt förändras. 
(Cecilia)  

En annan respondent säger  
Vi ändrar om hela tiden här hos oss, vaktmästaren är tokig på oss. 
(Lillemor)  

 
Utvärdering och reflektion är två viktiga redskap för att hålla miljön föränderlig och 
utvecklingsbar. Pedagogisk dokumentation och diskussioner i arbetslaget nämner 
pedagogerna som exempel på medel, för att utveckla och utvärdera arbetet med miljön. 
En av pedagogerna tar även upp vikten av fortbildning, i form av studier och 
studiebesök.  

Jo men att få se hur andra förskolor ser ut kan betyda jättemycket! Jag får 
massa information och tankar om vad jag kan förändra på min avdelning. 
(Lillemor)  

 
Det gäller att tänka till, både utifrån den inspiration som ges samt hur barngruppen ser 
ut och vilka intressen de har. Genomgående anser alla respondenter att det är väsentligt 
att göra miljön föränderlig med hänsyn till vad barngruppen behöver. Det kan handla 
om att till exempel göra fler rum i rummen eller att byta eller köpa in nytt material.  

Man måste hela tiden fråga sig, vilken möjlighet till lärande har barnen just i 
det här rummet? Och om rummet inte längre fyller sin funktion, till exempel 
att barnen tröttnat på att vara där. Då gäller det att tänka till och förändra 
miljön så att den åter kan bli utmanande. (Cecilia)  

En annan respondent nämner en liknande åsikt och menar att rummen måste förändras i 
takt med att barnen gör det.  

Barnen forskar klart om det inte tillförs något nytt. Då måste man göra nåt 
för att inte lärandet ska stanna av. (Erika)  
 
Det gäller att man tar hänsyn till barns olika lärstilar och utformar miljön 
efter detta. (Erika)  

Pedagogen menar att det är väsentligt att man inte har en miljö som bara erbjuder en 
viss typ av aktivitet. I förändringsarbetet är det av stor vikt att man tar hänsyn till detta, 
för att erbjuda nya möjligheter och vägar till utforskande och lärande.  

 
Två av pedagogerna som intervjuades menar att miljön ska spegla det arbete som pågår 
i barngruppen. Det ska direkt synas vilket tema som pågår, då även miljön ska 
integreras i temaarbetet.  



20 

 

Arbetar vi med tema ljus ska det i miljön finnas saker som stimulerar barnen 
att upptäcka olika former av ljus. (Erika)  

Detta var tydligt på två av de undersökta förskolorna där temaarbete pågick. I barnens 
miljö ses flera exempel som visar på detta, exempelvis finns det ljusbord, ficklampor, 
overheadapparat, spotlights och pedagogisk dokumentation.  
 
På en av förskolorna betonas vikten av rotation i arbetslaget som en del i 
förändringsarbetet med miljön. Då personalen inte har ”sina” avdelningar minskar 
risken att miljön blir statisk på vissa avdelningar. Alla är lika engagerade i alla 
avdelningar och man ser alltid till hela förskolans bästa, då man vet att man kommer att 
arbeta på samtliga avdelningar.  

Man engagerar sig liksom mer i de andra avdelningarna än vad man kanske 
gör annars. Det kan också vara bra med resursfördelningarna, denna gång 
får den avdelningen lite mer pengar men det gynnar ju alla. (Alice)  

Ytterligare en fördel som nämns med rotation i arbetslag, är att personalen arbetar med 
olika kolleger, vilket gör att nya tankar och idéer kan skapas i nya gruppkonstellationer.  

Att arbeta med nya jobbarkompisar är alltid utmanande och utvecklande. 
(Alice)  

 
 

5.2 Miljön som inspiration och lockelse 
 
Samtliga respondenter uttrycker sig om att miljön på förskolan ska inspirera barnen till 
lek och lärande. Den ska fånga barnen och ge dem verktyg för att utveckla sin lek och ta 
den till nya dimensioner. En pedagog säger så här:  

Miljön ska vara så nyfiken att man ska våga släppa mamma och pappa när 
man kommer. (Cecilia)  

Det ska finnas en dragningskraft i de olika rummen på förskolan, vilket inbjuder barnen 
till aktivitet och lärande möten.  

Miljön ska vara så starkt lockande så att man blir nyfiken på att gå in. 
(Cecilia)  

 
För att barnen ska bli lockade och inspirerade av miljön, krävs det att det finns material 
som tilltalar dem. Materialet ska vara noga utvalt, med fokus på barngruppens behov 
och ålder. Miljön ska även formas efter barnens intressen, därför är det väsentligt att 
reflektera och samtala med dem samt komma fram till hur man kan utforma miljön, så 
att den ger bästa möjliga förutsättningar för lärande.  

Man måste hela tiden ställa sig frågan vad är barnen intresserade av? Det är 
barnen som ska äga miljön. (Erika)  
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Respondenterna uttrycker sig om flera olika aspekter som är väsentliga, för att skapa en 
miljö som lockar och inspirerar barnen. Några av dessa var att miljön ska vara vacker 
och tilltala barnen estetiskt, det ska finnas en ateljé som bidrar till rum för skapande och 
kreativitet. Den pedagogiska dokumentationen är en annan central aspekt som 
pedagogerna belyser samt att materialet som finns ska tilltala barnen. Dessa fyra 
kategorier beskrivs närmare under rubrikerna nedan. 
 

5.2.1 Estetiskt tilltalande 
Rummen ska vara estetiskt tilltalande och ge utlopp för barnen att använda sina olika 
sinnen. Barnen ska kunna få olika intryck och få möjlighet att använda alla sina 100 
språk.  

Man ska kunna använda alla 100 språken men det är inte så lätt. Det krävs 
att man har en miljö som tillåter det. (Cecilia)  

 
Under observationerna såg vi att pedagogerna har tänkt in estetiken när de planerar sin 
miljö. Taken är väldekorerade med fiskenät med olika saker i, ljusslingor i olika 
utformanden, tyg för att skapa en mysig känsla, kvistar, kristallkronor samt pärlor och 
prismor. Även fönstren är utsmyckade, inte så ofta med gardiner, utan istället med 
flaskor i olika färger och med olika innehåll, prismor, ljusslingor, reflexer och pärlband 
som barnen tillverkat.  
 

5.2.2 Ateljén som inspirationskälla  
Ateljén ges som exempel på ett rum som ska inspirera och locka barnen till att använda 
deras kreativitet.  

En styrka med vår miljö är absolut ateljén som ska vara en inspirationskälla. 
Här är barnen gärna och de kan göra det mesta på egen hand. Allt material 
finns ju framme, det är bara att gå och plocka. (Alice) 

 
Under observationerna upplevdes miljöer som är inspirerande. Ateljéerna på samtliga 
undersökta förskolor är ett mycket bra exempel på detta. Här kan barnen få utlopp för 
sin fantasi och kreativitet, då det finns rikligt med material att tillgå. Allt material som 
finns framme får barnen använda och arbeta med som de vill. Stafflin finns uppställda 
nära fönstren samt inspirerande bilder och verk finns uppsatta på väggen. Speglar är 
även vanligt förekommande i ateljéerna. Allt för att stimulera och inspirera barnen till 
skapande verksamhet.  
 

5.2.3 Dokumentation 
Dokumentationen används även den som en inspirationskälla. På flera av förskolorna 
används dokumentation av barnens lek och skapande som ett medel, för att inspirera och 
locka barnen.  
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Man vill ju att barnen ska kunna se vad man kan göra, få lite tips sådär. De 
får inte bli hämmade men samtidigt kan barnen behöva en liten push ibland 
för att komma igång med leken. Har de väl gjort det kan leken tas hur långt 
som helst. (Lillemor) 

 
 I byggrummen finns det bilder uppsatta på barnens verk och i ateljéerna finns deras 
alster på väggarna i barnhöjd. Dokumentationen fungerar därmed som en motivation för 
barnen, men även för att bekräfta barnen och visa på att det de gör tas på allvar. Även 
andra bilder används som inspiration för barnen. I byggrummen finns det även bilder på 
kända byggnadsverk och i ateljéerna verk av kända konstnärer.  
 

5.2.4 Material 
Som tidigare påpekats anser respondenterna att materialet på förskolan ska vara 
lockande och inspirerande för barnen. En central tanke som samtliga pedagoger tar upp 
som viktigt är att allt material ska synas, vara tillgängligt och på en, för barnen, rätt 
nivå.  

Höga stolar och material högt upp tillåter inte barnen att använda alla sina 
100 språk. Har du inlåsta saker så tror du inte på barnens förmågor. 
(Cecilia).  

Genomgående på samtliga förskolor är att allt material finns i barnhöjd. Vanligt 
förekommande är även att materialet står på öppna hyllor och att väldigt få skåp finns. 
Mycket material är även placerat i glasburkar eller transparanta plastburkar, för att 
barnen ska kunna se allt material som finns att tillgå. Det material som står högre upp är 
påfyllnadsmaterial som redan finns placerat längre ned.  
 
Pedagogerna är också överens om att det ska finnas ett stort utbud av material på 
förskolan. Det ska finnas många alternativ och flera olika typer av material att tillgå.  

Materialet får inte begränsa barnens lek. (Lillemor) 
 
En annan pedagog ger även hon uttryck för liknande tankar och belyser vikten av att 
man hela tiden måste hjälpa barnen att hitta material, som kan föra deras lek vidare. 
Observationerna visar att det på flera förskolor finns mycket material för barnen att 
nyttja, framförallt i byggrummen och i ateljéerna. Genomgående på samtliga förskolor 
är att mycket byggmaterial finns att tillgå. Lego, kaplastavar, klossar i olika storlekar 
och färger, kartonger och stenar är exempel på det som finns för att inspirera barnen till 
att bygga och konstruera. På vissa förskolor ses även annorlunda material för barnen, 
såsom ljusbord och overheadapparater. Något som observerades är även att det inte på 
någon av förskolorna finns så mycket traditionella ”leksaker”. Dockor och i viss mån 
bilar är det som finns tillgängligt. Pedagogerna anser att barnen ofta möts av ett mycket 
stort utbud av leksaker hemma och att förskolan istället ska erbjuda något annat.  
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Flera respondenter nämner naturmaterialets betydelse när det gäller att inspirera barnen 
till skapande samt bygg och konstruktion.  

Pinnar och stenar till exempel kan ge barnen helt andra idéer än vad vanliga 
kaplastavar kan. Det brukar bli väldigt spännande när de använder sånt i 
byggleken. (Lillemor) 

Även här visar observationerna på att det främst är i byggrummen och i ateljén som 
naturmaterial används, men även för att inspirera barnen till olika sorteringsövningar. 
Vattenrummet på en av de undersökta förskolorna är även det, ett exempel på hur 
naturmaterial har tagits in i förskolelokalerna. 
 
 

5.3 Miljön som ett komplement till hemmet 
 
En central aspekt som uppkom under intervjuerna, är att pedagogerna anser att 
förskolans miljö inte ska vara lik den miljö, som barnen möter i hemmet. Den ska 
istället vara ett komplement och erbjuda det som inte finns där hemma.  

Jo men man vill ju att barnen ska få möta nya saker på förskolan, sådant 
som de kanske inte leker med hemma direkt. Jag menar hur många barn får 
leka med vatten och sand inne där hemma? Det är ju sånt som barnen ska få 
göra hos oss. (Alice) 

Andra respondenter ger uttryck för liknande tankar att förskolan ska ge barnen nya 
upplevelser.  

Miljön den ska vara kreativ och forskande den ska väcka nyfikenhet och lust 
att lära. Här ska inte barnen leka med samma saker som hemma. Vi ska 
erbjuda något annat och unikt. (Cecilia) 

 
Under observationerna framgick det tydligt att de flesta undersökta förskolor har en 
miljö som är relativt olik den som barnen möter i sina hem. På förskolorna finns det inte 
speciellt mycket traditionella leksaker. Istället observerades annat alternativt material 
som naturmaterial, exempelvis kottar, grenar, snäckor, kastanjer, sand etcetera. En 
förskola har även ett vattenrum, där barnen får möjlighet att ägna sig åt vattenlek. 
Samtliga förskolor har mycket material lämpat för skapande och kreativ verksamhet, 
vilket de menar också är ett sorts material, som många barn inte använder hemma. 
 
En förskola skiljer sig från de andra, då det var den enda av de undersökta förskolorna 
som inte har bord och stolar i barnhöjd. På denna förskola är även matborden 
dekorerade med dukar, blommor och ljusstakar, för att skapa en trevligare miljö för 
barnen.  

Jo men det ser ju lite mysigare ut om det är något på borden. Annars ser det 
så tomt och tråkigt ut! (Lillemor) 
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Respondenten på den här förskolan ger inte uttryck för att miljön skulle vara olik den i 
hemmet.  
 
 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Resultatet visar några väsentliga utgångspunkter i arbetet med förskolemiljön. Det som 
pedagogerna betonade var att miljön ska vara föränderlig, den ska anpassas efter 
barngruppen och deras intressen och behov. Miljön får aldrig stanna av, utan ska 
ständigt utvecklas och förändras, för att tillgodose barnens behov. Den ska även vara 
tydlig, det vill säga att det ska finnas en avsikt med rummet samt att materialet som 
finns ska vara tydligt presenterat och sorterat. Pedagogerna anser att miljön ska vara 
kompletterande till hemmet och erbjuda barnen något annorlunda, än det som de möter i 
sin hemmiljö. Förskolan ska kunna erbjuda barnen andra aktiviteter och en annan sorts 
material, än det som de har hemma. Slutligen anser pedagogerna, att miljön ska vara 
inspirerande och lockande. Den ska få barnen att vilja gå in i rummen och att utforska. 
Dessa tre huvudkategorier anser pedagogerna är väsentliga, för att barn ska ges bästa 
möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.  
 
Resultatet visar att pedagogerna anser, att miljöns utformning är av central betydelse 
och att deras utsagor överensstämmer väl med den miljö som de utformat på sin 
förskoleavdelning. 
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6 Diskussion 
 
 
 
Nedan kommer en diskussion att följa kring studiens resultat samt genomförande. I 
resultatdiskussionen reflekterar vi över studiens resultat, i förhållande till syftet för 
studien samt belyser intressanta tankar och frågor som framkommit. Under rubriken 
metoddiskussion diskuteras metoden som använts för att söka svar på studiens syfte.  
 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
I resultatdiskussionen reflekterar vi över studiens resultat. Vi har valt att dela in 
diskussionen i de tre huvudkategorier som vi fann under analysarbetet, miljön som den 
tredje pedagogen, miljön som inspiration och lockelse samt miljön som komplement till 
hemmet . 
 

6.2.1 Miljön som den tredje pedagogen 
Beträffande miljön som den tredje pedagogen betonade samtliga respondenter 
betydelsen av att skapa en tydlig miljö. Miljön ska tala med barnen och fungera som en 
lärare, som ska utmana och stimulera dem till utforskande och lärande. Strong-Wilson 
och Ellis (2007) tar upp miljöns tydlighet samt inbjudandet till interaktion som 
betydelsefullt. Vi kan se att det finns en röd tråd mellan teorin och det resultat vi har fått 
fram, rörande miljön som den tredje pedagogen. Pedagogerna har varit väl medvetna om 
betydelsen av miljön för barns lärande samt hur de kan använda miljön som en resurs i 
sitt dagliga arbete. Något som vi ställer oss frågande till är: om rummen på förskolan är 
tydliga för oss vuxna, betyder det att de även är tydliga för barnen? Om vi som 
pedagoger har en klar bild för oss vad rummet ska inbjuda till för lek eller aktivitet, 
betyder inte detta att barnen självklart associerar rummet till samma aktivitet som var 
tänkt. Utifrån litteratur och resultat kan vi se att pedagogisk dokumentation och 
observation är värdefulla metoder att använda sig av, för att utvärdera och reflektera 
över barnens samspel med rummet. Strong-Wilson & Ellis (2007) påpekar betydelsen 
av reflektion och pedagogisk dokumentation, som en betydelsefull aspekt i arbetet med 
miljön. De menar att med hjälp av dokumentationen kan barnen och miljön utmanas och 
utvecklas.  
 
Respondenterna tog upp begreppet rum i rum när de talade om betydelsen av tydliga 
miljöer. De menade att rum i rum är ett sätt att skapa mer strukturerade aktiviteter men 
de nämnde även betydelsen av små lekhörnor för att barnens lek ska få vara ostörd. 
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Wallin (2003) betonar också att en vuxen inte behöver vara närvarande, men att de med 
rum i rum ändå kan ha en god överblick över barnens aktiviteter. Utifrån egna 
erfarenheter anser vi att rum i rum är en mycket effektiv metod, för att skapa lugnare 
lekmiljöer för barnen. Vi upplever det som att barnen inte blir så störda av varandra och 
andra barns lek samt att de ges bättre möjligheter till en koncentrerad lek. Om rum i rum 
ska fungera som en tredje pedagog anser vi att det är viktigt att även dessa rum ska vara 
tydliga och utmanande precis som resten av förskolans lärandemiljöer. De observationer 
som genomfördes under studien visade på ett flertal goda exempel, på hur man som 
pedagog kan strukturera upp en väl fungerande miljö. Vi har sett bygghörnor och 
matematikhörnor som exempel på rum i rum, under observationerna vi gjort. Dessa rum 
har varit välplanerade och strukturerade samt haft en tydlig avsikt. 
 
Precis som en av respondenterna förklarade, att rummet ska vara tydligt men ändå inte 
låst och begränsat i sitt användningsområde, instämmer vi i hennes resonemang. Det är 
väsentligt att miljön kan inbjuda till olika lekar och aktiviteter, men att den samtidigt 
ska vara tydlig och ge förslag på vad som kan göras. Ett exempel kan vara byggleken, 
miljön ska bjuda in till olika former av bygglek och barnet ska inte vara färdig i miljön 
efter ett lekpass. Nästa gång barnet går in och leker ska det ges möjlighet till att 
utveckla sin föregående lek eller påbörja något helt nytt. Här har pedagogerna en central 
roll i att inte begränsa barnens lek. Om barnen använder rummen på ett sätt som inte var 
avsett, bör inte pedagogerna gå in och styra barnens lek mot de avsikter som 
pedagogerna utformat rummet utifrån. En slutsats som dragits är att man istället för att 
styra barnens lek mot de intentioner man som pedagog har haft med ett visst rum, 
istället ska förändra och utforma det utifrån barnens intressen. 
 
En annan central aspekt när det gäller miljön som den tredje pedagogen, är att den ska 
vara föränderlig och anpassas efter barngruppens behov. Samtliga respondenter ansåg 
att det är väsentligt att inte ha en statisk miljö. De betonade att miljön aldrig får ”stanna 
av”, utan ständigt ska vara föränderlig och skapa nya utmaningar för barnen. Att miljön 
ska vara i förändring var även något som Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyste, för 
att den ska fungera som en tredje pedagog inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet. 
Det är centralt att man som pedagog reflekterar och utvärderar lärandemiljöerna på 
förskolan, eftersom barn är olika och lär sig olika. Miljön måste ge alla barn 
förutsättningar för utveckling och lärande. I läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet 1998) kan man läsa att den pedagogiska verksamheten ska 
stimulera och utmana barnen i deras utveckling och i lärande. Kennedy (1999) menar att 
det är viktigt att man inte förändrar i miljön endast för förändringens skull. Författaren 
anser, att det är av betydelse, att man frågar sig varför miljön ska förändras och att 
förändringen ska föregås av reflektion och tanke. Vi förespråkar ett synsätt där man som 
pedagog ser till barnens intressen och inte förändrar i miljön på grund av att de vuxna på 
förskolan ”tröttnat” på en viss lärandemiljö. Det är barnen som ska styra förskolans 
verksamhet och det är deras intressen och behov som ska ligga till grund för 
förändringsarbetet. Detta kan man även läsa i läroplanen för förskolan 
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(Utbildningsdepartementet 1998), att verksamheten ska ta tillvara på barnens intressen 
och främja det lustfyllda lärandet. 
 
Både litteratur och respondenter har tagit upp betydelsen av att miljön ska utformas 
efter barngruppens intressen och behov. Exempelvis Kennedy (1999) hävdar, att 
barngruppen ska vara utgångspunkten i planeringen av miljön. Något som väckt en 
tanke hos oss är att miljöerna på de undersökta förskolorna, har varit relativt lika när det 
gäller utformningen av miljön. Samtliga förskolor har till exempel haft en bygghörna, 
hemvrå och ateljé. De likheter som har varit mest framträdande är att det på förskolorna 
har funnits liknande material att tillgå. Det har funnits mycket speglar, naturmaterial, 
inredning och dekorationer. Vi kan se en motsättning, då pedagogerna samt litteratur 
menar att barngruppens intressen ska stå i fokus, men att förskolorna i studien trots det 
ser så pass lika ut. Kennedy (1999) menar, att miljön på Reggio Emiliaförskolor inte 
kan se likadana ut, då den alltid ska ta sin utgångspunkt i barnen. Miljön ska byggas upp 
utifrån det sätt som just de här barnen är kompetenta, rika och forskande, inte hur det ser 
ut på andra förskolor. Vi tror att en bidragande faktor till detta, kan vara att man genom 
studiebesök får tips och idéer, som man sedan implementerar på sin egen avdelning. 
Detta var något som även en av respondenterna tog upp som väsentligt för att hålla 
miljön levande. Att genomföra studiebesök tror vi är nyttigt och utvecklande för 
förändringsarbetet på förskolan, men att man inte bara ska överföra tankar oreflekterat. 
Återigen är det min barngrupp som ska styra, hur jag väljer att utforma miljön på 
avdelningen. 
 
 

6.2.2 Miljön som inspiration och lockelse 
Genomgående för alla förskolor som deltagit i studien är att vi har upplevt deras miljöer 
som genomtänkta och välplanerade, något som samtliga respondenter belyst som 
centralt för att inspirera barn till lärande. Miljöerna har varit tilltalande och inspirerande 
att gå in i, eftersom samtliga rum har inbjudit till aktivitet och varit vackra. Här vill vi 
återanknyta till Strong-Wilson & Ellis (2007) som belyser miljöns estetik och 
utformandet som betydelsefullt, för att stimulera barn till lärande. De betonar även 
dessa, för att miljön ska fungera som en tredje pedagog, vilket även våra respondenter 
gjorde. Ännu en bidragande faktor till att vi upplevt rummen som lockande har varit 
tillgången till material. Ett bra exempel är byggrummen på förskolorna, där vi 
observerat många olika sorters material och det har varit tydligt uppdelat. På väggarna 
fanns det dokumentation och bilder, som ska stimulera och inbjuda till skapande 
verksamhet. Björkman (2004) och Furness (1999) är överens om att materialets 
placering och hur det kan användas, är av stor betydelse för barnens möjligheter att 
skapa meningsfulla aktiviteter. 
 
Ateljéerna som vi har sett på förskolorna har varit ett mycket gott exempel på 
inspirerande miljöer. Vi upplevde en dragningskraft i rummens atmosfär, man blev 
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lockad att gå in. Den höga tillgängligheten av material var en bidragande faktor till att 
ateljéerna upplevdes som en plats, där all form av skapande verksamhet var tillåten. Vi 
upplevde det även som positivt att allt material fanns på en barnnivå och att det material 
som fanns att tillgå, får barnen använda när de vill. Här kunde vi se ett tydligt samband 
mellan pedagogernas utsagor beträffande ateljén, som en inspirerande lärandemiljö och 
deras utformande av denna. Pedagogernas tankar överensstämmer till stor del med den 
litteratur som vi har läst angående ateljén, inom Reggio Emilia, bland annat Kennedys 
(1999) tankar om att ateljén bör vara välutrustad och att mycket skapande material ska 
finnas till hands. Under observationerna upplevde vi även att ateljéerna verkade väl 
genomtänkta och planerade av pedagogerna. 
 
På en av de undersökta förskolorna hade pedagogerna utarbetat ett vattenrum. Även det 
var ett bra exempel på en miljö som upplevdes som inspirerande. I vattenrummet fick 
barnen tillfälle till att använda flera olika sinnen, då pedagogerna planerat och utformat 
rummet efter grundtanken om barns 100 språk. I vattenrummet fick barnen möjlighet att 
på egen hand utforska vatten, med olika hjälpmedel och leksaker. Barnen fick använda 
sin känsel, då de gavs möjlighet till att vara i vattnet. På väggarna hängde svart tyg, 
ljusslingor fanns uppsatta och i rummet kunde man lyssna till vattenljud, detta för att 
skapa en lugn och inspirerande atmosfär. I det här rummet och med pedagogens 
bakomliggande tankar, kunde vi se en tydlig koppling till det Barsotti (1997) beskrev 
om att barn måste få möjlighet till att uttrycka sig med hjälp av de 100 språken.  
 
En reflektion som uppkommit under studiens gång är huruvida man som pedagog vet 
om miljön verkligen utmanar barnen. Eller kan det vara så att det är barnen som 
utmanar sig själva i leken, antingen på egen hand eller tillsammans med andra, 
oberoende av den miljö de befinner sig i? Återigen tror vi att pedagogisk dokumentation 
och observation är viktiga hjälpmedel, för att studera och utvärdera hur barnen 
interagerar med miljön samt hur man kan förbättra den. Flera av respondenterna belyste 
även de, dokumentationen som en viktig metod för utvärdering av verksamheten. 
 

6.2.3 Miljön som ett komplement till hemmet 
Att förskolan ska vara ett komplement till hemmet är något som kan läsas i läroplanen 
för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998). Även flera av respondenterna i studien 
gav uttryck för dessa tankar och menade att förskolans miljö inte ska vara hemlik, utan 
att den ska ge barnen nya intryck och upplevelser. Barsotti (1997) menar att det är 
väsentligt att låta barnen få upptäcka att det händer något nytt och annorlunda i 
förskolan jämfört med i hemmet. Detta var även något som pedagogerna betonade och 
ansåg var en central tanke inför utformandet av miljön. Observationerna från 
förskolorna visade på miljöer, som vi inte ansåg var hemlika. Det fanns inte särskilt 
mycket leksaker som de flesta barn har hemma, utan istället annat material som 
naturmaterial och skapande material. Vi instämmer med pedagogerna och den teori som 
ligger till grund för studien, att miljön på förskolan inte ska vara hemlik. Dels så står det 
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i lpfö 98, som är ett styrdokument, dels ska förskolan erbjuda barnen något annat än vad 
hemmet gör. Vi tror att barnens utveckling och lärande blir gynnat om de får möta på 
olika läromiljöer och får möjlighet till att använda olika sorters material, metoder, 
sinnen och kompetenser. En svårighet kan vara att veta hur barnens hemmiljö ser ut. 
Om förskolan ska erbjuda annat material än det som barnen har hemma, gäller det att vi 
som pedagoger tar reda på det, vilket kan vara en utmaning. Vi tror att man istället utgår 
ifrån det som man tror att barnen har hemma och alla barn har inte heller liknande 
hemmiljöer.  
 
Något som vi fann intressant i resultatet var att en förskola skiljde sig från de andra, då 
den bland annat inte hade bord och stolar i barnhöjd. På denna förskola var även 
matborden dekorerade med dukar, blommor och ljusstakar, med en motivering att det 
skapar en trevligare miljö för barnen. Pedagogen på den här förskolan ansåg att det är 
viktigt att material finns på en barnvänlig nivå, men menade inte att höga bord och 
stolar begränsar barnen på något sätt, utan såg det istället som positivt då personalens 
ryggar skonas. Vi ställer oss kritiska till detta påstående, då hon ger uttryck för att det 
inte är barnens behov som ska sättas i främsta rummet. Vi ställer oss frågande till hur 
barnen på den här förskolan kan använda miljön som den tredje pedagogen, då en viktig 
förutsättning för det, enligt Strong-Wilson & Ellis (2007), är att miljön ska vara 
anpassad till barnen. De menar att låga hyllor, bord och stolar hjälper barnen att bli 
självständiga i sin läromiljö. Även de andra respondenterna uttryckte sig på ett liknande 
sätt och betonade betydelsen av barnanpassade möbler.  
 
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Metoden som har använts i vår studie är kvalitativ, eftersom vi vill hitta samband och 
mönster i respondenternas utsagor, gällande den fysiska miljön på förskolor inom 
Reggio Emiliainspirerad verksamhet. Den kvalitativa metoden, anser vi har varit ett bra 
val, då vi inte var intresserade av att undersöka mätbara fakta kring ett specifikt 
fenomen. Precis som Backman (1998) anser, lämpar sig den kvalitativa metoden om 
man vill undersöka hur människor upplever och tolkar ett visst fenomen. I en kvalitativ 
metod kan man upptäcka variationer och mönster. Vi anser att vår metod var den mest 
lämpade för studien, då vi fick fram ett resultat som svarade mot vårt syfte. Ett av 
metodvalen för datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer, vilka 
genomfördes med samtliga respondenter. Vi anser att semistrukturerade intervjuer var 
ett bra metodval, då de tillät respondenterna att vara öppna och det gav dem utrymme 
att reflektera över frågorna samt ge uttömmande svar. En nackdel med 
semistrukturerade intervjuer kan vara att de intervjuade kan tappa fokus från det 
aktuella området och komma in på andra sidospår som är irrelevanta för studien. Under 
intervjuerna följde respondenterna vårt ämne förhållandevis väl, men då vi märkte att de 
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”svävade ut” för mycket, ställdes följdfrågor för att åter få fokus på, det för studien 
valda, ämnet.  
 
Något som kan ha påverkat två av intervjudeltagarna var att deras intervjuer 
genomfördes i barngruppen, med barn närvarande runt bordet vi satt. Det var dock 
respondenterna själva som valde att sitta i barngruppen, då det var brist på annan 
personal på avdelningen. Att intervjuerna genomfördes i barngruppen gjorde att vi 
ibland blev avbrutna av frågor eller kommentarer från barnen och på så sätt kunde fokus 
på frågorna tappas. Vi ställer oss dock frågande till om intervjuerna hade blivit mer 
välgenomförda om de hade genomförts enskilt. Det hade istället kunnat resultera i att 
pedagogerna känt sig stressade och velat bli klara med intervjuerna så snabbt som 
möjligt. Vi anser att det mest väsentliga var att respondenterna kände sig bekväma i 
intervjusituationerna och precis som Bell (2000) menar, att det är deltagarna i studien 
som ska bestämma tid och plats för intervjuerna. 
 
När det gäller observationerna anser vi att de var värdefulla och utgjorde ett gott 
komplement till våra intervjuer. Vi fick på så sätt möjlighet, precis i enlighet med vårt 
syfte, se om pedagogernas utsagor stämde överens med utformningen av miljön på 
deras förskoleavdelning. Observationsscheman var ett effektivt hjälpmedel, som 
utgjorde ett gott stöd då vi på förhand visste vad vi skulle titta på. De punkter som 
observerades utifrån schemat, är de delar som litteratur inom Reggio Emilia belyser 
gällande arbetet med inomhusmiljön. Vi kompletterade även observationsschemat med 
de svar som pedagogerna under intervjun betonat som centrala i deras arbete med 
miljön. Med observationerna kunde vi på så sätt se hur pedagogerna implementerar 
teorier om miljön från Reggio Emilia i sin verksamhet samt det som de själva belyser 
som betydelsefullt beträffande miljön. 
 
Vi valde att genomföra observationerna utan en pedagog närvarande, eftersom vi ville 
skapa våra egna uppfattningar om miljön på avdelningen samt kunna ha möjlighet att 
enskilt reflektera över utformningen, utan att pedagogernas tankar och åsikter skulle 
färga oss. Vi såg även en risk med att ha pedagogerna närvarande, då de eventuellt 
skulle kunna ha styrt våra observationer, så att vi missade andra väsentliga delar. En 
fördel med att ha pedagogerna närvarande under observationerna, skulle kunna ha varit 
att vi direkt hade kunnat följa upp spontana tankar som uppkommit under iakttagelserna 
med nya frågor. De frågor och tankar som vi fick när vi observerade avdelningarna 
skrev vi istället direkt ned, för att sedan ställa till pedagogerna efteråt. 
 
Avslutningsvis anser vi att studiens metod och de metodval som genomförts har hjälpt 
oss att uppnå studiens syfte. 
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6.3 Slutsats 
 
Under studiens gång har vi förvånats över att vi fick förhållandevis lika svar av 
respondenterna och att de i många fall poängterade liknande saker som viktiga. Barsotti 
(1997) menar att Reggio Emilia inte är en pedagogik och att det inte ska finnas några 
färdiga handböcker. Det ska vara ett levande förhållningssätt, som ständigt ska 
utvecklas. Att pedagogerna har ett liknande synsätt på miljön kan förklaras med att 
samtliga har gått liknande utbildning och läst liknande litteratur, kopplad till den 
fortbildning de gått. Här kan vi se en begränsning med den Reggio Emiliainspirerade 
verksamheten. Den litteratur som finns att läsa, kan till viss del uppfattas som 
handböcker, då det ofta finns konkreta tips och idéer på hur man kan utforma sin 
verksamhet och vad man ska tänka på gällande miljön. Att ha ett förhållningssätt som är 
helt utan riktlinjer och metodik tror vi är svårt, då man som pedagog inom Reggio 
Emilia ändå behöver någon form av kompetensutveckling och utbildning. 
 
En slutsats som kan dras är att samtliga pedagoger som deltagit i studien har en hög 
medvetenhet kring miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. De har många 
goda pedagogiska tankar och teorier om miljön och de arbetar aktivt med miljön som ett 
pedagogiskt redskap (den tredje pedagogen). Miljöerna som observerades, anser vi var 
välgenomtänkta och det låg tanke och planering bakom samtliga rum på förskolorna. 
Studien visar även att pedagogerna utformar sin miljö efter det som de anser vara 
betydelsefullt. Exempelvis hade den en tydlig miljö som kompletterar den barnen möter 
i hemmet. Vi upplevde även miljöerna som lockande och inspirerande. Vi såg tydliga 
samband mellan pedagogernas utsagor gällande miljön samt hur de planerat och 
utarbetat miljön på deras avdelning. 
 
Under studiens gång har vi fått en fördjupad kunskap om miljöns betydelse för barns 
lärande och utveckling. Det har varit en lärorik och intressant process vilken har gett oss 
en förändrad syn på förskolemiljön. Studien har gett oss en ökad medvetenhet vilken vi 
anser kommer att ge oss en ökad beredskap inför vårt kommande yrkesliv. 
 
Vi vill avsluta med ett citat som fanns uppsatt på en vägg på en av förskolorna. Vi anser 
att det här citatet sammanfattar vår studie väl och att det speglar pedagogernas tankar 
gällande miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. 
 
”Färgen i barnens ögon kommer utav arvet. Men glittret i dem kommer utav miljön.” 
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7 Vidare forskning 
 
 
 
Under studiens gång har vi fått flera tankar som skulle vara intressant att forska vidare 
om. I vår studie har vi endast observerat inomhusmiljön på förskolan. En intressant 
aspekt vore att även observera barnen och hur de samspelar med miljön som 
pedagogerna utformat utifrån de kategorier som vi fick fram i resultatet. Upplever 
barnen miljön som tydlig? Är den lockande och inspirerar den barnen till utforskande? 
Hur miljön förändras på förskolorna är något som vi inte har kunnat observera, då vi 
endast har genomfört en observation på varje förskola. Vi anser att det hade varit 
inspirerande och intressant för studien att få möjlighet till att följa förskolorna under en 
längre tidsperiod, så att förändringar i miljön hade kunnat ses. Hur anpassar och 
förändrar förskolan miljön efter barnens behov? Slutligen så skulle vi vilja fördjupa 
studien genom att genomföra observationer på en förskola som är byggd och 
konstruerad efter ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt. På så sätt skulle vi kunna 
få mer och fördjupad kunskap om hur miljöerna kan utformas och samspela med 
barnen. 
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Bilaga 1 Ett barn har hundra språk 
 
 
 
Ett barn 
 är gjort av hundra.  
Barnet har  
hundra språk  
hundra händer  
hundra tankar  
hundra sätt att tänka  
att leka och att tala på  
hundra alltid hundra  
sätt att lyssna  
att förundras att tycka om  
hundra lustar  
att sjunga och förstå  
hundra världar  
att upptäcka  
hundra världar  
att uppfinna  
hundra världar  
att drömma fram.  
Ett barn har 
hundra språk  
(och därtill hundra hundra hundra)  
men berövas nittionio.  
Skolan och kulturen  
skiljer huvudet från kroppen.  

 
 
 
Man ber barn: 
 att tänka utan händer 
 att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala  
att begripa utan glädjen i  
att hänföras och överraskas  
annat än till påsk och jul.  
Man ber dem:  
att bara upptäcka den värld som 
redan finns  
och av alla hundra 
berövar man dem nittionio.  
Man säger dem:  
att leken och arbetet  
det verkliga och det inbillade  
vetenskapen och fantasin  
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna  
är företeelser  
som inte hänger ihop.  
Man säger dem:  
att det inte finns hundra 
 men barnet säger:  
tvärtom, det är hundra som finns. 

 
 (Wallin 1996, sid 9-10) 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet? 

Har du någon utbildning inom Reggio Emilia? 

Vilken betydelse anser du att utformningen av den fysiska miljön har för barns lärande? 

Vad gällande den fysiska miljön anser du är betydelsefullt?  

Vilka fördelar /möjligheter ser du med en reggio emilia inspirerad verksamhet? 

Hur arbetar du med den fysiska miljön för att främja barns lärande? 

Hur använder du miljön som den tredje pedagogen? 

Vad begränsar dig i arbetet med den fysiska miljön? 

Vad anser du är styrkor och svagheter i den miljö som finns på din avdelning? 

Vad skulle du förändra i miljön om du fick möjlighet till? 



 

 

 

Bilaga 3 Observationsschema 
 

Materialåtkomst 

Speglar 

Barnanpassat 

Utformat som hemmiljö? 

Rum med tydlig avsikt tex atelje 

Rum i rum? 

Väggarna 

Golv 

Tak 

Material 

Leksaker – komplement eller kompensation till hem 

 


