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Abstract 

Creating a preschool environment for learning and interaction. 

The purpose of this study was to investigate how preschool teachers describe the practical 

work that they do to design the preschool environments and how the children's learning and 

interaction come to be part of that process. The questions addressed in the study were: How 

do the preschool teachers describe their workplace learning environments? How do the 

preschool teachers reason about their way of developing their workplace learning 

environments? How does your preschool environment promote children's interests, learning, 

and interaction? 

The study is of qualitative nature and both interviews and observations have been carried out 

at two Reggio Emilia-inspired preschools in the southern part of Stockholm. The analysis has 

been examined from a design-oriented perspective. The results show that the preschool 

teacher's thoughts about children are important for how they shape the preschool learning 

environment. By continually observing how the children use the environment to interact and 

what they are interested in, they can, together with the children reflect and start up new 

projects and further develop the learning environment. The preschool teachers seek to create 

an inspiring, accessible and transparent environment but also one that can change long-term 

or short-term at any time. The preschool teachers' perceptions of children as competent and 

unique individuals who can be helped to reach their own special potential allows for the 

children to explore and become co-creators of their learning environment. 

 

Keywords: design-oriented perspective, learning environment, pedagogical documentation, 

reflection, the competent child. 
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1.1 Inledning  

”Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa möjligheter för det genom att vi stödjer, möter 

och utmanar dem i deras lustfyllda lärande” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s.9). 

Som citat ovan lyder så är utgångspunkten i denna uppsats att vi som blivande förskollärare 

vill införskaffa oss nya kunskaper kring vårt pedagogiska förhållningssätt, hur vi lyssnar på 

barnen och att öka vår kunskap om förskolemiljöns betydelse för samspel och lärande. 

Strävan är att skapa möjligheter och förutsättningar som ger våra förskolebarn makten att 

påverka sina läroprocesser, sin omgivning och sin förskolemiljö. Vi vill närma oss barnens 

livsvärld och omvärld och deras sätt att tänka, hur och på vilket sätt skapar vi en lärande och 

utvecklande miljö samt hur vi tillsammans skapar mening i det vi gör. Med miljön menar vi 

både den fysiska miljön i form av lokaler och material, och den subjektiva miljön utifrån vilka 

relationer och samspel som skapas i den. I sin bok, Lärandets grogrund, definierar Ingrid 

Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) förskolans pedagogiska inomhusmiljö som 

allt som finns inom förskolans verksamhet. Miljön innefattar hur lokalen är utformad, vilka 

material som erbjuds och tillgänglighet, samt samspelet mellan pedagogerna och barnen ingår 

under begreppet pedagogisk miljö (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 29-37).  

1.2 Bakgrund 

Förskolan är en plats där många av dagens barn vistas stora delar av sin tid och för att den tiden 

ska bli meningsfull borde miljön på förskolan fånga barnens intressen och förmågor och bidra 

till samspel och lärande. Förskoleverksamheter förstås och ses utifrån läroplanen, Lpfö 98/10, 

som en mötesplats för ett gemensamt lärande där grunden läggs för den första delen av det 

lärande som fortsätter resten av livet. Läroplanens mål om vad förskolemiljön bör ge barnet 

finns formulerade, men det är upp till pedagogerna att utforma miljön och hitta metoder för att 

uppnå målen. Förskolemiljön beskrivs som en viktig del i förskolans verksamhet som ska 

gynna leken, kreativitet och det lustfyllda lärandet. En viktig aspekt är att miljön ska väcka 

barnens olika intressen för att lära och erövra nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter. 

Miljön ska vara trygg, innehållsrik, föränderlig och inbjudande. Man kan utifrån läroplanens 

mål, förstå att synen på barn bör vara att man ser dem som kompetenta och medskapare av sin 

omgivning och sitt eget lärande. Barnen är med och påverkar och konstruerar sin omgivning 
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och anses vara en viktig del av utformningen av förskolans verksamhet.  Detta kan vi läsa om i 

läroplanen för förskolan 98/10, där det står följande;  

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. 

Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 

och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. (Skolverket 2010, s. 11) 

Detta innebär att förskollärarna tillsammans med arbetslaget har ett viktigt uppdrag att skapa 

en lockande och utmanande förskolemiljö där man kontinuerligt behöver reflektera kring hur 

den fysiska miljön påverkar barnen, och hur man kan göra den till en tillgång för samspel och 

lärande. 

Det är värdefullt att belysa att utformningen av förskolemiljön säger något om pedagogernas 

syn på förskolans roll, barnsyn och kunskapssyn. Annika Löfdahl, Maria Hjalmarsson och 

Karin Franzen (2016) poängterar i sin bok, Förskollärarens metod och vetenskapsteori, att 

synen på förskolan och på barnet styr och påverkar vårt sätt om hur vi väljer att forma den 

pedagogiska miljön inom våra verksamheter. Förskolans miljöer bidrar på flera olika sätt till 

att forma barn i en viss riktning. De menar att olika synsätt på förskolan och på barn är en del 

av vårt samhälle och att de vuxnas sätt att skapa förklaringar och få inflytande över vilken 

barnsyn som skapas blir avgörande för hur pedagogerna ordnar förskolans miljöer för barn. 

Samtidigt planerar de för det samhälle som i framtiden ska förvaltas och styras av de barn som 

tillsammans med pedagogerna skapar vårt framtida samhälle (Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzen 2016, s. 25). 

Ovanstående författares synsätt på förskolans praktik kan konstateras vara i linje med Reggio 

Emilias filosofis arbetssätt där miljön anses som en viktig och central del i barnens lärande 

och där barnen ges möjligheter att utforska material och vara medskapare av den miljö de 

vistas i. Inom denna filosofi talas det om att miljön ska fungera som en extra och aktiv tredje 

pedagog och det är just detta begrepp som blir intressant att närma sig förskolemiljön med. I 

sin bok, Boken om pedagogerna, framhåller Anna Forsell (2011) att den första läroplanen för 
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förskolan skrevs år 1998 och påpekar att i den nya läroplanen för förskolan betonas “en syn på 

barn och barns lärande, där Reggio Emilias pedagogiska filosofi har varit en viktig förebild” 

(Forsell 2011, s. 260). 

Eftersom Reggio Emilia filosofin inte är någon metod som går att kopiera med färdiga mallar, 

utan ett förhållningssätt till barns lärande och till individens förmågor och rättigheter, blir 

denna pedagogiska filosofi ett sätt att närma sig och förstå barnens livsvärld. Karin Wallin 

(2013) menar att som pedagog är det viktigt att inte enbart lyssna och fascineras av Reggio 

Emilia filosofins sätt, utan det viktiga blir att hitta kärnan i tänkandet och kunna omsätta den 

till vår miljö och våra barn. Hon befäster detta genom grundaren av filosofin, Loris 

Malaguzzis, tankar där han menade att det är väsentligt att glömma hela Reggio Emilia 

filosofin när man förstått deras sätt att tänka. Man måste helt enkelt reflektera utifrån ens egen 

pedagogroll och barn och den kultur och det samhället man lever i (Wallin 2013, s. 30). 

1.3 Historisk bakgrund av Reggio Emilia filosofin 

För att få en inblick i vad Reggio Emilia filosofin handlar om utgår vi från en kortfattad 

historik kring den. Marika Gedin och Yvonne Sjöblom (1995) skriver i sin bok, Från Fröbels 

gåvor till Reggios regnbåge, att Reggio Emilia heter en stad som ligger i norra Italien och har 

blivit ett begrepp för den pedagogiska filosofi som handlar om en barn- och människosyn 

snarare än pedagogiska inriktningar. Filosofin växte fram under andra världskrigets slut 1945, 

då fascismens styrning var förbi och medborgarna i Italien började känna en frihet. År 1963 

startades Reggio Emilias pedagogiska filosofi för att motverka det fascistiska samhället av en 

kvinnorörelse och folkskolläraren och sedermera barnomsorgschefen Loris Malaguzzi. 

Tillsammans med kvinnorna ville Loris Malaguzzi skapa nya demokratiska och självständiga 

generationer genom att börja med barnen. Tillsammans med föräldrar, pedagoger, näringsliv 

och politiker i staden, har han kunnat utveckla denna pedagogiska filosofi vidare. En 

grundläggande tanke hos honom var att han såg pedagogiken som en föränderlig process och 

därför inte ville låsa sina pedagogiska tankar i en nedskriven text eftersom han såg risken i att 

de på det sättet kunde bli gammalmodiga. Han såg på förskolan som en livaktig verksamhet 

där vuxna och barn delar erfarenheter och relationer. Det handlar om att ha ett förhållningssätt 

där man utgår från barnens omvärld. Ett förenklat sätt att beskriva Reggio Emilias filosofi är 

att man för barnen strävar efter att skapa möjligheter att utveckla alla sina hundra språk genom 

att förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. Några centrala nyckelord i det pedagogiska 
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förhållningssättet är “upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och förundran” (Gedin & 

Sjöblom 1997, s. 101-103). Idag är Reggio Emilias pedagogiska filosofi känd över stora delar 

av världen för sin nyskapande pedagogiska filosofi, inte minst i Sverige. Sverige fick sitt 

första möte med Reggio Emilias pedagogiska filosofi genom en utställning på Moderna 

museet i Stockholm 1981. Sedan dess har intresset för verksamheten blivit allt större (Gedin & 

Sjöblom 1995, s. 100). Gedin & Sjöblom (1997) skriver om att man inom Reggio Emilia 

filosofin pratar om tre pedagoger, förskollärarna, barngruppen och miljön. Miljön och material 

inom dessa förskolor är utformade på ett sätt som ögat ska kunna njuta av. Miljön ska vara 

inspirerande och väcka nyfikenhet, glädje och stimulera fantasin. Rummen ska möjliggöra för 

barnet att starta dialoger och uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. 

Väggarna ska prydas med barnens alster och dokumentation som barnen har gjort och som 

berättar om verksamheten (Gedin & Sjöblom 1997, s. 107-109). 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskolläraren beskriver sitt arbete vid utformandet 

av förskolans miljö och hur de resonerar kring barns samspel och lärande. Vidare syftar 

studien till att se om deras förskolemiljöer designas och utformas utifrån samspel och lärande 

och hur det synliggörs i deras förskoleverksamhet.  

1.5 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskolläraren utformningen av sin förskolemiljö?  

 Hur resonerar förskolläraren kring sitt arbetssätt vid utformningen av förskolemiljön?  

 Hur synliggörs utformningen av förskolemiljön som en del av barnens lärande och 

samspel?   

1.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med utgångspunkt i frågor som rör vikten av 

förskolemiljön för lärande och samspel samt hur pedagoger på förskolan utformar barns miljö. 

För att närma oss en fördjupning inom ämnet har vi utgått från Pia Björklids (2005) 

forskningssammanställning Lärande och fysisk miljö, Sofia Eriksson-Bergströms (2013) 

avhandling Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska 
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miljö samt Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) lärobok Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande. Vidare har vi även utgått från Linda Linders antologi Pedagogisk miljö i 

tanke och handling (2016) och Lenz Taguchi & Anna Åbergs (2005) lärobok Lyssnandet 

pedagogik. 

Björklid (2005) skriver att barnens första möte med det formella lärandet sker i förskolans 

miljö (Björklid, 2005, s. 37). Hon belyser att miljöbegrepp omfattar fysiska, sociala och 

kulturella egenskaper. Dessa egenskaper är integrerade, i ständigt samspel och omöjliga att 

hålla isär. Man brukar skilja på objektiv och subjektiv miljö. Med objektiv miljö menar man 

det faktiska fysiska rummet i form av storlek och läge medan en subjektiv miljö är hur den 

upplevs av oss. Hur det fysiska rummet upplevs beror på hur man tilldelar det betydelse och 

hur det är laddat med känslor (Björklid 2005, s. 29). Vidare poängterar Björklid (2005) att den 

pedagogiska miljön innefattar såväl fysisk utformning och material som samspel som sker 

mellan barn och mellan barn och de vuxna, samt det klimat som råder i verksamheten. Den 

fysiska förskolemiljön utgör en viktig del i förskolans verksamhet då lokalernas utformning 

och miljöns innehåll kan påverka den pedagogiska verksamheten genom att skapa både hinder 

och förutsättningar för barnens samspel och lärande. Hon menar att barn inte leker i en otrygg, 

otillgänglig och understimulerande miljö, vilket resulterar i att barnets fysiska, kognitiva och 

sociala utveckling hämmas (Björklid 2005, s. 169). Miljön talar om vad som förväntas ske i 

den pedagogiska verksamheten och därför bör den utformas på ett sådant sätt att barns lärande 

och samspel underlättas, stimuleras och utmanas. Björklid poängterar vidare att miljön ska 

förändras utifrån de barn som vistas där och utifrån deras intresse (Björklid 2005, s. 39). 

Linder (2016) framhåller att utformningen av den pedagogiska miljön inte enbart handlar om 

de fysiska ytorna, möbler och det material vi har, utan lyfter även de osynliga miljöerna som 

vi rör oss i, där våra tankar och synen om barn, förskolan och vår roll synliggörs och uttrycks 

i den pedagogiska miljön (Linder 2016, s. 20). Hon menar att miljön, materialen och 

aktiviteterna påverkar barnets möjligheter att skapa sin identitet. Man kan se att i vissa miljöer 

kan ett barn beskrivas och framträda som kompetent och kreativt, medan barnet i andra 

miljöer framstår som passivt och okoncentrerat (Linder 2016, s. 15). Detta skriver även 

Nordin-Hultman (2004) om där hon framhåller att identitet och subjektskapande pågår hela 

tiden och menar att när vi pratar något om ett barn, säger vi därmed också något om barnets 

sammanhang och miljö (Nordin-Hultman 2004, s. 176). 
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Vidare beskriver Nordin Hultman (2004) att tingen blir som subjekt när de samspelar med 

barnen eftersom de svarar på barnens handlingar och tankar. När barnet leker med material 

som är tillgängliga och som barnet finner som intressanta och meningsfulla skapas det 

interaktion mellan materialet och barnet. Då menar Nordin-Hultman att man ser ett kompetent 

barn som samspelar med materialet och som ges en positiv identitet. Om inte barnet finner 

materialen som meningsfulla och intressanta, skapas inte någon interaktion mellan barnet och 

materialet, då ser man ett inkompetent barn, som framstår med en negativ identitet (Nordin-

Hultman 2004, s. 71-72). Utifrån en studie som Nordin-Hultman gjort, där hon jämför 

engelska och svenska förskole- och skolmiljöer upptäcker hon att barnen uppträder på helt 

skilda sätt beroende på vad de möter för miljö och material och beroende på vad pedagoger 

tror om barnen. Hon betonar följande; “Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i 

relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” 

(Nordin-Hultman 2004, s. 51). 

Enligt Eriksson-Bergström (2013) ska förskolerummen väcka fantasi, kreativitet och 

nyfikenhet. Miljön ska vara rolig och tillåtande. Barns aktiviteter kan både hindras och 

stimuleras i olika typer av rum. Hon menar att rummen kan av barnen förvandlas till allt 

möjligt för att passa in lekens utformning. En möteshall i förskolan kan bli ett rum för barnen 

att få vara ifred och dela hemligheter. Rummen ska inte på förhand ha bestämda funktioner, 

utan de ska användas mer flitigt av barnen. Barnen kan då i lekarna omskapa miljöerna till 

vad som behövs i leken. Vidare påtalar hon att barnen hellre leker i rum som har många olika 

möjligheter och som kan påverkas och förändras. Hon menar att platser, som präglas av dessa 

egenskaper framstår som mer spännande för barnen. Enligt henne kan barnen skapa egna 

lekvärldar i dessa miljöer (Eriksson-Bergström 2013, s. 18-21). 

Linder (2016) anser i sin tur att barnen ska på ett fritt sätt kunna förflytta, kombinera material 

och miljöer för att förbinda olika områden med varandra. Vi som pedagoger måste inse vikten 

av att inte kategorisera material och vara nära barnen och se hur de använder den pedagogiska 

miljön. På så sätt kan vi lätt se på vad barnen är intresserade av, vilka drivkrafter och 

motivationer som leder oss till planering av den pedagogiska verksamheten enligt förskolans 

läroplan. Alla barn i förskolan har rätt till en miljö där varje barn hittar sitt sätt att 

kommunicera sina tankar och idéer och utveckla nya (Linder 2016, s. 35-36). 
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Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar i sin bok, Lyssnandet pedagogik, den pedagogiska 

miljön som viktig för barns lärande, utveckling och samspel. Enligt dem ska miljön hela tiden 

utformas och förändras efter de barn som befinner sig där och utifrån vad de har för olika 

intressen. De poängterar att om inte pedagogerna medvetet observerar och lyssnar på vad 

barnen gör och säger och hur de använder miljön och material, blir det inte möjligt att förstå 

hur man skapar en miljö som är intressant och lockande för barnen. Det är det som är vikten 

och meningen av en föränderlig och levande miljö (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 27-30). 

Denna studie kan placeras utifrån vad som presenterats ovan i en bred fåra under all 

ovannämnd forskning. Den presenterade forskningen tar på olika sätt upp vikten av det 

samspel som sker mellan barn och miljön för att ett lärande ska uppstå, och att utformningen 

av förskolemiljön påverkar barnets identitetsskapande och möjligheter att samspela och lära, 

vilket vi kan se stödjer studiens syfte och forskningsfrågorna. 

1.7 Teoretisk utgångspunkt  

För att vi bättre ska förstå hur och med vilket syfte de intervjuade förskollärarna designar sina 

förskolemiljöer för samspel och lärande, väljer vi att utgå från det designorienterade 

perspektivet. Det designorienterade perspektivet som valts i denna studie, handlar om att på 

ett begripligt sätt bygga upp en begreppsram som synliggör lärandets olika förutsättningar 

utifrån hur barn samspelar och integrerar med varandra och miljöns olika förutsättningar. 

Annika Elm Fristorp och Fredrik Lindstrand (2012) som har skrivit boken, Design för lärande 

i förskolan, menar att man kan finna verktyg för att observera och analysera lärandet genom 

själva utformandet av miljön, de olika aktiviteter och resurser för lek och lärande som man 

har tillgång till. För att kunna tillvarata och möta hur barn uppfattar världen behövs verktyg 

för att se den komplexitet som uppstår i vardagen (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 36-39).  

Det designorienterade perspektivet har sin utgångspunkt i den socialsemiotiska teorin som 

Gunther Kress med flera i sin tur har utvecklat från sociolingvistiken. Den socialsemiotiska 

teorin berör frågor kring kommunikationens sociala sammanhang och erbjuder verktyg som 

underlättar att kunna analysera på de olika sätt vi kommunicerar och skapar mening i världen 

(Elm Fristad & Lindstrand 2012, s. 38).  Kommentar [h1]: Vi valde att ta bort 

citatet, då vi insåg att den inte fyller någon 

funktion 
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Både i den socialsemiotiska teorin och det designorienterade perspektivet är teckenskapande 

och representation centrala begrepp och används som ett verktyg för att kunna analysera hur 

man kommunicerar på olika sätt och skapar mening. Detta kan ses genom att man 

kommunicerar med hjälp av olika teckensystem utifrån den representation man befinner sig i. 

Teckensystemen kan handla om hur man använder det talade och skrivna språket, olika bilder, 

ljud och gester och så vidare. Man kan säga att teckensystem är något som vi både skapar och 

tolkar utifrån den situation och miljö vi vistas i. Vidare är även multimodalitet ett begrepp 

som kännetecknar båda dessa perspektiv eller teorier, och utgår från hur man kombinerar 

olika typer av teckenskapande som det talade språket, gester och bilder med mera för att 

förtydliga ett budskap. Multimodalitet kan exempelvis röra sig om hur en pedagog framställer 

och berättar en saga. Genom att använda sig av olika tecken som exempelvis en läskig eller 

glad röst, och att göra olika gester och mimiker förstärks sagans budskap genom detta 

teckenskapande. I detta sammanhang är representationen något som sällan blir heltäckande 

utan utgår från de valda teckensystem som den person som presenterar något väljer att visa 

eller vill att man ska uppfatta eller tolka utifrån det. Exempelvis om man väljer en läskig 

berättarröst är det detta tecken som berättaren väljer att visa (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, 

s.40, 45 - 48). 

1.7.1 Design för- och i lärande  

Även om det designorienterade perspektivet och den socialsemiotiska teorin tar upp hur 

miljön är designad för att ett lärande ska ske. Det utgår framförallt från två egentliga 

huvudspår där det ena är design för lärande och det andra är design i lärande. Kortfattat 

omfattar design för lärande allt man organiserar och praktiskt gör för att lärande ska uppstå i 

olika sammanhang och till detta inkluderas även de aktuella lagar, olika styrdokument och de 

faktiska lokaler, material och resurser som blir meningsskapande för barnen. Design för 

lärande handlar enligt författarna med andra ord om hur den enskilda förskolan och de som 

arbetar där utformar miljön utifrån de lagar, styrdokument och resurser de har och en 

eventuell pedagogisk inriktning. Hur man sen analyserar lärandet utgår från just de 

teckensystem, medier och andra resurser som uppkommer utifrån hur man valt att designa för 

lärande och meningsskapande. Med detta menas att beroende på hur man ser på verksamheten 

och designat miljön skapas förutsättningar för hur barnen kan samspela och kommunicera. 

Tillika representerar det även vilken syn på lärande man har och vilken roll barnen får i den 
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här miljön och vad som förväntas av dem. Vad en förskola har för kulturellt, socialt och 

historiskt nedärvda idéer gällande vad som förväntas av barnen när det exempelvis kommer 

till hur de ska leka, lära och bete sig återspeglas i verksamheten och i de artefakter som man 

valt att designa miljön med och benämns i det här perspektivet med begreppet 

meningspotential (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 59 - 62, 69 ). Design för lärande blir 

framförallt intressant utifrån analysen av de två första forskningsfrågorna som berör hur 

förskollärarna beskriver och arbetar kring den förskolemiljön. 

När det gäller design i lärande skriver Elm Fristorp och Lindstrand (2012) att det handlar om 

hur man förhåller sig till miljön och gör den till sin, det vill säga hur man skapar 

förutsättningar utifrån de resurser som finns tillgängliga för sitt eget lärande. Resurser i det 

här fallet kan röra sig om hur miljön är utformad, vilket material som finns tillgängligt, hur de 

positioneras, vilka andra barn och pedagoger som är närvarande. Således handlar det om vilka 

val som görs för att på så sätt skapa mening i ett speciellt sammanhang och hur det i sin tur 

påverkar hur saker och ting förstås på olika sätt. Detta skapar individer som blir aktiva 

deltagare och producenter i sin egen läroprocess. Barnen väljer självständigt olika 

teckensystem för att skapa representationer som överensstämmer med sitt meningsskapande 

och ger dem på så sätt nya möjligheter att engagera sig i världen. Barnen kanske omvandlar 

och väljer att använda dem utifrån de möjligheter som uppstår i en speciell situation, och en 

artefakt som pedagogerna har tänkt för en specifik sak kan användas på ett helt annat sätt. 

Detta fenomen kallas utifrån design i lärande för affordance och bidrar till ett 

meningsskapande för barnen. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver meningspotential 

och affordance genom följande exempel: För ett par pedagoger är meningspotentialen för en 

linjal att mäta med och göra raka streck, medan barnen i sin lek omskapar linjalen till att bli 

ett svärd. Linjalens affordance blir vid just den här representationen ett svärd. Barnen är här 

långt borta från att bara vara passiva mottagare av information utan bidrar på det här sättet 

aktivt till sitt eget utvecklande och lärande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 63 & 70).  

Utifrån den tredje och sista forskningsfrågan blir det intressant att analysera observationerna 

utifrån design i lärande och hur barnen skapar och omskapar den pedagogiska miljön, samt på 

vilka olika sätt som de praktiskt använder sig av olika teckensystem och interagerar och 

samspelar med varandra, pedagogerna men också miljön. Vem blir de med andra ord utifrån 

den miljö som förskollärarna beskriver? 
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2.1 Metod och materialredogörelse 

Vi har använt oss av både intervjuer och observationer i två olika Reggio Emilia inspirerade 

förskolor. Vi har valt att göra våra intervjuer med två förskollärare på vardera förskolan. 

Observationerna valde vi att genomföra innan intervjuerna på samma förskola eftersom vi 

ville se hur förskollärarna praktiskt arbetade med barnen inom deras förskolemiljö. 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod   

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Eftersom studien syftar till att 

beskriva hur förskollärarna resonerarar och beskriver deras utformande av förskolemiljön och 

hur barns samspel och lärande synliggörs i den, blir en kvalitativ metod relevant för denna 

undersökning. Runa Patel och Bo Davidson (2011) skriver i boken Forskningsmetodikens 

grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, att en kvalitativ studie 

inriktas på ”mjuka data” som intervjuer och/eller observationer, som senare tolkas och 

analyseras i analysdelen. Ett mindre antal personer innefattas av studien, men istället går man 

på djupet för att få en djupare kunskap om det område som undersöks (Patel & Davidson 

2011, s. 14 & 119). Man intresserar sig för ett fenomens egenskaper eller de intervjuades 

perspektiv. Det empiriska materialet som analysen i denna studie grundar sig på utgörs av 

intervjuer och observationer. Om en kvalitativ intervju skriver Patel och Davidsson (2011) att 

man skapar för intervjuade breda möjligheter att svara med egna ord. Genom en kvalitativ 

metod kan man identifiera och upptäcka en persons uppfattning av ett fenomen (Patel & 

Davidsson 2011, s. 81–82). Vi kommer att tolka och analysera våra intervjuer för att få en 

djupare förståelse för hur pedagogerna resonerar kring miljöns betydelse för samspel och 

lärande. Under intervjuerna hade vi med oss vår intervjuguide, där frågorna enbart fungerade 

som stöd. Intervjuguiden har varit öppen för följdfrågor. Detta sätt att strukturera en intervju 

menar Patel och Davidsson (2011) har låg grad av standardisering och strukturering (Patel & 

Davidsson 2011, s. 77). Målet har varit att få fram så mycket information som möjligt om hur 

informanterna beskriver miljön och deras arbetssätt. 

 

Våra genomförda observationer var ostrukturerade vilket innebär att man vill ha ut så mycket 

som möjligt kring det man vill undersöka. Patel och Davidson (2011) anser att observation 

som metod är bra när man vill samla information om sådant som berör olika beteenden och 
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skeenden i sin naturliga miljö. Det är också ett bra komplement till andra valda tekniker som 

exempelvis intervjuer. Oftast har man en på förhand god kunskap om det som ska undersökas 

(Patel & Davidsson 2011, s. 91-98).  

 

I vårt fall blir observationer en bra metod då studien syftar till att undersöka hur barns samspel 

och lärande möjliggörs vid utformandet av förskolans miljö. Under observationerna noterades 

och antecknades händelser som ansågs vara relevanta och intressanta för denna studie. Det 

kunde till exempel handla om en observation där barnen deltar i en planerad aktivitet med 

deras pedagog och hur de samspelar, eller en observation på hur materialen är placerade. Vi 

har gjort egna noteringar på var sitt anteckningsblock som vi båda hade med oss. 

Anteckningarna har renskrivits direkt efter observationerna för att inte glömma bort vad som 

var tänkt. Vi har valt att göra observationerna innan intervjuerna med syfte att observera 

miljöns utformning och pedagogernas förhållningssätt till barnen och miljön. Observationerna 

har hjälpt oss att tänka kring nya frågor som upplevdes som viktiga att ta reda på i denna 

studie. Dessa frågor kunde till exempel beröra barnens pågående projektarbeten eller tillgång 

till material och de olika rummen. Observationerna genomfördes på två storbarnsavdelningar, 

4-6 år. Dessa hölls under två dagar då vi kunde både observera miljön, deras planerade 

aktiviteter och barnens fria lek. Under observationerna fick vi även möjlighet att delta i deras 

pågående projektarbete. Vi har intagit en icke deltagande observation som enligt Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzen (2014) innebär att vi observerade utan att delta eller påverka 

situationen (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen 2014, s. 62).  

 

Fokusen har legat på hur samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna fungerar och hur 

barnen använder och ansvarar för miljön och materialet. Observationerna har även riktats mot 

hur miljön och val av material är anpassade och tillgängliga utifrån barnens nuvarande 

intressen och mognad. Vi antecknade situationer och händelser som skedde under 

aktiviteterna, som till exempel hur barnen plockade fram material och hur de fick utrymme att 

bestämma över sina val genom att till exempel välja färg eller omvandla ett visst material 

utifrån deras pågående lek eller aktivitet. 
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2.3 Hermeneutisk tolkningsansats 

I denna studie väljer vi att använda oss av en hermeneutisk tolkningsansats. Magdalene 

Thomassen (2007) skriver i sin bok, Vetenskap, kunskap och praxis, att hermeneutiken är en 

tolkningslära som utgår från att sträva efter att få en bredare förståelse för någons känslor, 

tankar, och upplevelser. Vi är medvetna om att det som har observerats och tolkats inte är helt 

öppet eller förutsättningslöst. Vår förförståelse och kunskap av förskolepedagogik och syftet 

med utformandet av miljöerna på förskolan spelar roll för vad vi lägger märke till och vikt vid 

när vi tolkar empirin. Våra tidigare erfarenheter och de nya kunskaperna som vi får genom 

denna studie präglar och färgar förståelseprocessen inför det som undersöks och ses som en 

tillgång i tolkningsarbetet (Thomassen 2007, s. 194). 

2.4 Urval 

Denna studie har utförts på två Reggio Emilia inspirerade förskolor inom Stockholm kommun. 

Anledningen till detta urval var att miljön anses vara en viktig del inom denna filosofi då den 

speglar det kompetenta och medskapande barnet. Intervjuerna genomfördes med enbart 

förskollärare eftersom de enligt skollagen är ansvariga för att driva den pedagogiska 

verksamheten framåt (Skolinspektionen 2016, s. 12). 

2.5 Presentation av förskolorna och informanterna   

De två utvalda förskolorna som denna studie grundas på ligger i södra delen av Stockholms 

kommun. I studien presenteras de två förskolorna som förskolan Melonen och förskolan 

Vindruvan. Förskolan Melonen är en privat förskola och har totalt 100 inskrivna barn i åldern 

1-6 som är uppdelade i två olika huvudbyggnader om femtio barn var. Förskolan Vindruvan är 

en kommunal förskola med 90 inskrivna barn i åldern 1-6 som är uppdelade på 6 avdelningar. 

Informanterna som intervjuades fick fingerade namn, Mona och Lisa på förskolan Melonen, 

och Veronica och Vera från förskolan Vindruvan. 

2.5.1 Förskolan Melonen 

På förskolan Melonen intervjuades informanterna Mona och Lisa. Mona är utbildad 

förskollärare och ateljerista och har arbetat där sedan 1998. Ateljeristan kompletterar med sin 

estetiska kompetens och kunskap förskollärarens pedagogiska kunskap. Hennes roll innebär 
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bland annat att utveckla miljön, materialen och olika uttryckssätt på förskolan. Lisa är 

förskollärare och har arbetat där sedan 2013. Förskolan består av två huvudbyggnader, varav 

den ena är anpassad för de yngsta barnen 1-3 år, och den andra för de äldsta barnen 3-6 år. 

Rummen är målade i ljusa neutrala färger och kallas för verkstäder som är indelade utifrån 

olika kunskapsområden som ateljé, matematik- och språk, bygg- och teknik och drama. Alla 

möbler är anpassade utifrån barnens storlek i form av låga bord, stolar och hyllor. Förskolan 

har en gemensam matsal där de åt i omgångar. 

2.5.2 Förskolan Vindruvan 

På förskolan Vindruvan intervjuades förskollärarna Vera och Veronica. Båda informanterna är 

utbildade förskollärare. Vera har jobbat där sedan 2016 och Veronica sedan 2012. Byggnaden 

består av ett tvåvåningshus, där den nedre våningen är anpassad för de yngsta barnen 1-3 år 

och den övre våningen anpassad för de äldsta barnen 3-6 år. Rummen kallas för hemvister och 

skildes åt genom olika starka färger på väggar, golv och möbler. Även på denna förskola är 

alla möbler anpassade efter barnens storlek. Matsalen kallades för restaurang, där barnen åt i 

små grupper. 

2.6 Genomförande 

Vi har skickat ett samtyckesformulär till alla informanter via e-post och till förskolechefen. I 

brevet fick de information om vad undersökningen kommer att handla om med syfte kring 

varför det är viktigt att genomföra en sådan undersökning, samt information om 

forskningsetiska principer. Vi har skapat oss tillfällen att i förväg genomföra pilotintervjuer på 

våra egna arbetsplatser med våra pedagogiska handledare samt kollegor. Detta gjordes för att 

säkerställa att frågorna kändes konkreta och lätta att förstå. Enligt Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzen (2016) ska en pilotintervju fungera som generalrepetition där man kan prova sin 

intervjuguide, utrustning och sig själv som intervjuare (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen 2016, 

s. 150). 

I studien har vi gjort tre intervjuer i ett ”ostört” rum och en gjordes medan vi gick runt i de 

olika rummen i förskolan. De intervjuade förskollärarna önskade att i förväg få en kopia av 

intervjufrågorna för att få möjlighet att tänka kring frågorna och förbereda sig på dem. En 

kopia skickades i förväg via e-post. Alla samtal spelades in efter att vi fick förskollärarnas 

godkännande för att möjliggöra transkriberingsprocessen för oss. Om vi inte hade spelat in 
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intervjuerna hade det näst intill varit omöjligt att kunna anteckna, samtidigt som vi skulle vara 

närvarande och kunnat tolka kroppsspråk, gester och ha känslan av att kunna slappna av under 

samtalet. 

Alla våra intervjuer utfördes av oss båda två varav en ställde frågor medan den andre förde 

anteckningar som kunde vara relevanta som kroppsspråk och dylikt. Vi valde att båda två 

spela in samtalen på våra mobiltelefoner utifall något skulle gå fel med den ena inspelningen.  

2.7 Forskningsetiska övervägande 

För att kunna göra en studie med intervjuer och observationer är det av största vikt att ta 

hänsyn till forskningsetiska aspekter. Innan studien påbörjades har ett brev skickats via e-post 

till de utvalda förskolorna med information om de etiska regler som har formulerats av 

vetenskapsrådet (2016). Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med Informationskravet menas att man på 

förhand informerar de berörda vad syftet med forskningen är och samtyckeskravet innebär att 

berörda är berättigade att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att berörda vet att deras medverkan är skyddad för övrigas insyn och nyttjandekravet 

innebär att allt insamlat material är endast för studiens syfte (Patel & Davidson 2011, s. 62-

63). 

Under studien har vi arbetat utifrån dessa riktlinjer genom att vi informerade informanterna 

om syftet med studien och deras medverkan i den. Vidare har vi informerat om att de kommer 

att kunna avbryta sin medverkan om de av någon anledning inte vill medverka under studiens 

gång. För att förhålla oss till kravet om samtycke fick pedagogerna och de observerade 

barnens vårdnadshavare skriva på ett samtyckesformulär där de godkände och lämnade sitt 

medgivande. Båda vårdnadshavarna skrev på samtyckesformuläret som skickades innan 

besöket. All insamlad information och insamlat material från intervjuer och observationer 

blev enbart åtkomligt för denna studie.  

2.8 Generalisering, tillförlitlighet och reliabilitet 

Denna studie kan möjligen presenteras som kvalitativt generaliserbar om man utgår från hur 

de medverkande förskollärarnas uppfattningar beskrivs, och en liknande studie skulle 
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antagligen få likvärdiga resultat. Dock skulle vi inte säga att studien är generaliserbar för en 

hel population (Patel & Davidson 2003, s. 56-59).  

Studien kan troligtvis bidra med kunskap till andra som är intresserade av att förstå mer om 

miljöns påverkan för barnets sätt att vara, och särskild utifrån idén att ett barn framstår och 

uppfattas som kompetent i vissa miljöer och problematisk och med särskilt stöd i andra 

miljöer (Nordin-Hultman 2004, s. 13). 

När det gäller studiens tillförlitlighet bygger den en del på den kunskap vi har fått av att ha läst 

relevant litteratur, samt på informanternas svar men också våra observationer och hur vi har 

tolkat det. Observationerna skedde under väldigt kort tid på varje förskola. Vi har intagit ett 

barnperspektiv och utgått från egna och de medverkande pedagogernas tolkningar på det som 

har observerats under de planerade aktiviteterna. Studiens tillförlitlighet hade kunnat öka om 

barnens röst och tankar kom med. I ett sådant fall behöver forskaren undersöka ett fenomen 

under en längre period och eventuellt använda sig av andra typer av insamlingsmaterial. 

Insamlingsmaterial kan till exempel vara barnens intervjuer, barns upplevelser kring 

förskolans miljö och barns teckningar och berättelser kring hur de upplever deras 

förskolemiljö (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen 2016, s. 62-63).  

Precis som Göran Ahrne och Peter Svensson (2011)  framhåller i sin bok, handbok i 

kvalitativa metoder, så har vi valt att bortse från reliabilitetsbegrepp vilket är vanligt i den 

kvalitativa forskningen (Ahrne & Svensson 2011, s. 105).   

2.9 Bearbetning av datamaterial 

Allt material som spelades in har transkriberats direkt efter besöket. Vi har delat 

transkriberingsarbetet mellan oss två. Därefter delades transkriberingen i ett gemensamt 

dokument och allt material fanns tillgänglig för oss båda att ändra i och lägga till. Vi 

sammanställde våra observationer genom att tillsammans ha gått igenom allt som noterades 

och antecknades av oss båda. I sammanställningen såg vi ett tydligt samband mellan det som 

togs upp av våra informanter och det som vi noterade utifrån våra observationer. Efter att vi 

ett flertal gånger har gått igenom vårt insamlade material, blev det tydligt att vi ville dela vårt 

resultat och analysdel i tre huvudteman, vilket vi anser gav oss svar på studiens syfte och 

forskningsfrågorna. Under varje huvudtema har några underteman framkommit och som 
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stärker huvudtemanas innehåll. Därefter har dessa underteman beskrivits och analyserats 

utifrån det designorienterade perspektivet.  

3.1 Resultat och analys 

Under bearbetning av vårt insamlade material har olika teman blivit tydliga för oss och som i 

denna del av studien kommer att delas upp i tre huvudteman. Dessa teman valde vi att 

benämna som: Miljöns utformning och dess syfte, Arbetssätt kring miljön, Det kompetenta och 

medskapande barnet. Titlarna på temana ger underlag för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågorna. Utifrån intervjuerna och observationerna har några huvudsakliga spår 

kunnat urskiljas och samlats som underteman, och som vi anser fyller och stärker varje temas 

innehåll. De huvudtemana och de framkomna undertemana svarar mot våra 

forskningsfrågeställningar som är följande:   

1. Hur beskriver förskolläraren utformningen av sin förskolemiljö?  

2. Hur resonerar förskolläraren kring sitt arbetssätt vid utformningen av förskolemiljön?  

3. Hur synliggörs utformningen av deras förskolemiljö som en del av barnens lärande och 

samspel? 

 

Temat ”Miljöns utformning och dess syfte” svarar mot studiens första forskningsfråga, med 

följande undertema: En föränderlig, tydlig och tillgänglig miljö.  

Temat ”Arbetssätt kring miljön” svarar mot studiens andra forskningsfråga, med följande 

underteman: Barnsyn, Barnens projektarbete och Reflektion.  

Temat ”Det kompetenta och medskapande barnet” svarar mot studiens tredje forskningsfråga, 

med följande underteman: Barnens intressen och Barnens delaktighet. 

 

3.2 Miljöns utformning och dess syfte  

Under bearbetning av vårt insamlade material och vad som synliggjordes i förskolornas 

pedagogiska miljö så framträdde och upprepades några ord som blev tydliga för oss. Dessa var 

att miljön ska vara föränderlig, tydlig och tillgänglig. Därför valde vi att belysa temats 
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innehåll genom att ha dessa ord som följande undertema:” En föränderlig, tydlig och 

tillgänglig miljö”. Temat inleds med en beskrivning av den pedagogiska miljön på de två 

utvalda förskolorna. 

3.2.1 Miljöns utformning på förskolan Melonen 

De pedagogiska rummen i förskolan Melonen kallas för verkstäder. Varje verkstad 

presenterar ett särskilt kunskapsområde och har ett tydligt syfte. Nästan allt material är 

tillgängligt och synligt för barnen. Undersökningen av den pedagogiska miljön startas med att 

förskolläraren Mona presenterar förskolans ateljé. Ateljén kan beskrivas som ett stort rum 

med skapande och undersökande material som glitter, papper i olika färger, penslar, klister, 

lera, saxar och en hel del återbruksmaterial som kartong, mjölkpaket, lock i olika storlekar 

med mera. Mona beskriver deras ateljé som en central och viktig mötesplats där det kreativa 

och estetiska arbetet är av stor vikt och där barnen ges förutsättningar att utveckla ett 

laborativt utforskande av de olika skapandematerialen. Hon anser leran som ett väldigt 

flexibelt och uppskattat material att utforska med. Ateljéns hyllor är prydda med barnens 

skapade lerfigurer. Mona berättar att hon brukar utmana barnen på olika sätt när de arbetar 

med leran och ger som ett exempel att barnen kan hitta stabilitet i sitt skapande på olika sätt. 

Barnen ges, enligt henne möjlighet att samspela och interagera med materialet, kamraterna, 

miljön och pedagogerna. På detta sätt kommer barnet själv fram till olika lösningar som de 

prövar och kan dra slutsatser av.  

 

Under intervjun med Mona framkommer det att hon anser att tydligheten och strukturen är A 

och O. Hon menar att barnen gör det som rummet signalerar till dem att göra.  

För att tydliggöra hur informanten Mona resonerar har vi valt att citera hur hon ser på barnen 

och förskolemiljön och dess syfte: 

 

Miljön är den tredje pedagogen och det är viktigt att det visas tydligt. Vi måste utvärdera varje 

material vi har, vilket material som används minst och varför och vilket material som barnen 

skulle behöva. Det är för barnens skull, inte för våran skull. Miljön ska vara anpassad efter 

barnens behov och intressen. Som exempelvis, när de stora barnen vill var i dramaverkstaden och 

själva vara verkstadsansvariga så får dem det, för de vet vad man ska göra där när det är tydliga 

hörnor och en tydlig miljö. (Mona, 2017-03-15) 
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I förskolans dramaverkstad är miljön utformad med en teaterscen i mörkrött manchestertyg, 

flera speglar och ett stort utbud av olika kategorier av utklädningskläder. Mona berättar att 

med allt material och möblemang på hela förskolan finns det en tanke och ett syfte bakom. 

Hon ger som exempel deras “djurdräkter” där syftet enligt henne är att barnen med dem leker 

fantasilekar och kommer bort från de traditionella “mamma-, pappa-, barnlekarna”. Ett annat 

exempel som hon nämner är deras ofärdiga material som enligt henne stimulerar barnens 

fantasi och lust till utforskande.  

 

Vidare menar hon att det är varje pedagogs ansvar att skapa för barnen en miljö som 

stimulerar och uppmuntrar till lek och lärande. Hon berättar att de hela tiden observerar och 

dokumenterar det barnen gör, leker och säger. Deras observationer och dokumentationer blir 

utgångspunkten och grunden för att hålla barnens intressen i fokus. De kan då se hur barnen 

använder rummen, vilket ger dem ett underlag om hur de ska utveckla miljön vidare. 

 

Förskolans språk- och matematikverkstad är fylld av olika sagor och böcker och några av 

sagorna har barnen själva skapat med hjälp av lärplattan. Mona berättar att lärplattan är ett 

viktigt lärande verktyg där barnen får möjlighet att skapa egna sagor med hjälp av olika appar. 

Väggarna i rummet är fyllda av alfabeten på olika språk och siffror. På hyllorna ligger spel 

och sorteringsmaterial. Mona förklarar att språk- och matematikverkstaden inbjuder till 

mötestillfällen för att upptäcka och utveckla språket och kommunikationen på flera olika sätt.  

 

I bygg- och teknikverkstan är det fullt med Lego, klossar, Duplo, grenar, kottar och pinnar och 

allt är sorterat och färgkodat. Det finns även digitala verktyg som en smart-boardtavla, 

projektor, overhead-apparat och högtalare för att kunna tillföra ytterligare dimensioner av 

barnens olika byggen. Ett stort byggbord finns i verkstaden där barnen för tillfället håller på 

med ett projekt att utveckla bygget av en stad med stora svarta rör, klossar och en del 

återbruksmaterial som sladdvindor och kartonger. Förskolläraren Lisa berättar att hon brukar 

använda sig av projektorn och smart-boardtavlan för att få in skuggeffekter av hur staden ser 

ut för att få in ytterligare en dimension. Här uppmuntrar miljön och redskapen, enligt henne 

till experiment med ljus och skuggor. Lisa menar att byggverkstaden förändras konstant 

utifrån den rådande barngruppen. Hon berättar att förra året visade barngruppen intresse för 

“Elsas slott” eftersom de flesta barnen såg på barnfilmen Frost. Då ville barnen bygga ett 

“Elsas slott” och det fick de göra. Barnen behövde till exempel ha glitter från ateljén för deras 
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slottsbygge och då fanns ett syfte att ha glitter i byggverkstan. Hon berättar vidare att under 

denna termin har barnen visat intresse för ett annat byggprojekt som hon kallar för 

“Stadprojektet”, och utifrån det intresset tillfört ett mer utforskande material i form av stora 

rör och sladdvindor som gav barnen större möjligheter att bygga staden. Hon menar att det är 

oerhört viktigt att pedagogerna ser på sin förskolemiljö som föränderlig och att den hela tiden 

bör utformas och anpassas efter barnens intressen och behov. 

3.2.2 Miljöns utformning på förskolan Vindruvan 

Rummen i förskolan Vindruvan kallas för hemvister. Hemvisterna har skärmats av med flera 

draperier för att skapa rum i rummen. Tanken med draperierna är enligt förskolläraren Vera att 

skapa spännande och naturliga små mötesplatser. De äldsta barnen består av två grupper och 

delar en hemvist genom att en grupp är ute medan den andra är inne för att på det sättet skapa 

arbetsro och harmoni. De olika hemvisterna är uppdelade i form av bygg-och konstruktion, 

rollek, samlingsplats, vilo/sagorum med tillgång till digitala verktyg som smart-board, 

projektor, lärplattor och en ateljé. Det finns ett matrum som de även kallar för restaurang. 

 

Medan Vera visar oss runt talar hon om vikten av att barnen på förskolan ska ha tillgång till 

förskolans material. Hon presenterar deras hemvister och samtidigt förklarar att miljön på 

förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att bygga och konstruera med olika byggmaterial 

som Lego och klossar och att det ska finnas tillgång till olika skapandematerial som målarfärg, 

pennor, papper, lim, paljetter, glitter med mera. Det ska även finnas material för olika rollekar. 

Vidare berättar Vera att barnen ska ges möjligheter att utforska och experimentera med 

materialen och allt måste vara tillgängligt och att barnen känner att de kan och får komma med 

nya idéer. Miljön ska, enligt henne, inte heller vara alltför fixad och färdig, utan det ska finnas 

en hel del ofärdiga material som återbruksmaterial som inspirerar och utmanar till kreativitet 

och utforskande. 

 

Vera berättar vidare att miljön förändras ständigt, både varaktigt utifrån de rådande 

barngruppernas behov och intresse, men också i stunden utifrån de olika aktiviteterna. Hon 

förklarar att tanken med deras förskolemiljö är att den ska vara föränderlig och locka till 

utforskande. Hon anser att det är av stor vikt att lyssna på barnen och observera vad de gör och 

hur de använder miljön för att på så sätt skapa en miljö som är till för dem. Hon förklarar 
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vidare att förändringar i miljön även sker på grund av att barngruppen inte är statisk. Hon 

uttalar sig på följande sätt: 

 

Det är miljön som måste anpassa sig till barnen. Det kommer hela tiden nya barn med nya intressen och 

miljön måste därför kunna vara föränderlig. Det är därför viktigt att lyssna på barnen och observera vad 

de gör och hur de använder vår miljö, om vi inte gör det så blir det svårt att förstå hur vi ska skapa en 

miljö som är intressant och rolig för barnen/…/ Eftersom vi inte kan ha idéer i bakfickan hela tiden vad 

vi ska göra och så, så måste miljön hjälpa oss och vara inspirerande och att det blir tydligt för barnen att 

här leker vi det här och så. (Vera, 2017-03-16)  

 

Det framkommer att för Veras grupp har de från början tagit bort väldigt mycket material för 

att sedan tillföra och introducera det för barnen lite i taget. Vera lägger stor vikt vid 

introduktionen av material för att det ska bli tydligt för barnen hur de kan användas och att det 

blir de som tillsammans med pedagogerna skapar miljön på förskolan. Allt material ska vara 

tillgängligt och barnen ska veta vad som gäller och hur det får användas. 

3.3.3 En föränderlig, tydlig och tillgänglig miljö 

Det som blir återkommande under intervjuerna på båda förskolorna är att miljön bör förändras 

och utformas utifrån barnens intressen. Informanterna poängterar att det är viktigt att lyssna in 

barnens intressen och göra dem delaktiga vid utformandet av miljön. De nämner på olika sätt 

och vid flera tillfällen att syftet med miljön och material är att det ska utgå från barnens 

intressen och att de känner att miljön är deras. Både Vera och Veronica på förskolan 

Vindruvan menar att barnen ska kunna få tillgång till det mesta i miljön och dess material 

utifrån den lek eller aktivitet som barnen befinner sig i.  

 

Lisa från förskolan Melonen menar att barnen ges möjlighet att praktiskt använda sig av allt 

material för att skapa och omskapa i miljöerna och där de i samspel med andra utforskar och 

skapar meningsfulla aktiviteter. För att uppnå detta lägger hon stor vikt vid själva utformandet 

av miljön och att den ska vara tillgänglig och tydlig och syftet med materialen, är att de ska 

finnas tillgängliga i barnens höjd och inspirera till lek, lärande och samspel. Hur våra 

informanter beskriver utformandet av miljön kan kopplas till det designorienterade 

perspektivet och design för lärande då det framgår att allt som designas och utformas inom 

förskolans verksamheter utgår från vilken syn man har på lärande och hur barnet positioneras i 

miljön. Utifrån förskollärarnas beskrivningar framkommer det att deras resonemang är att de 
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kontinuerligt observerar och granskar verksamheten och utformandet av förskolans miljö, och 

att miljön förändras så att den hela tiden ligger i linje med barnets intressen och lärande. 

Informanterna menar att materialen ska finnas tillgänglig och att det ska finnas en tydlighet 

kring hur materialet presenteras. Genom att designa en tydlig, tillgänglig och föränderlig miljö 

ges förutsättningar för barnens meningsskapande och lärande (Elm Fristorp & Lindstrand 

2012, 62).  

 

Vidare framhåller Vera och Mona att det är viktigt att det både finns färdigt och ofärdigt 

material. Vera menar att om miljön är allt för fixad hämmar det barnens upptäckarlust och 

utforskande. Mona på förskolan Melonen framhåller, att materialet ska placeras på sådant sätt 

att barnen själva kan plocka fram det och att det ska vara tydligt genom att till exempel 

färgkoda och sätta upp bilder. I den beskrivning som Mona och Lisa presenterar upplever vi 

det tydligt att de har gjort ett medvetet val i utformningen av miljön. De vill skapa möjligheter 

för barnen att vara självständiga och ge dem en betydande roll.   

 

Veronica berättar att de brukar vid förändringar av miljön inta ett barns perspektiv och 

förklarar att hon brukar sätta sig på knä och ta bilder på förskolans rum för att kunna se vad 

barnen möts av i miljön? Möts de av stolar och bordsben, eller av inspirerande och 

utforskande material? Hon menar att det är ett bra sätt för de där de har kunnat skapa en 

lockande miljö.  

 

Mona berättar att om miljön utformas och anpassas till barns behov, ålder, mognad och 

intressen blir den ett redskap som stimulerar, inspirerar och uppmuntrar barnen att lära sig och 

erövra nya kunskaper. Om vi ser till hur exempelvis Mona beskriver den pedagogiska miljön 

och dess syfte utifrån det designorienterade perspektivet kan vi dels finna likheter kring vilken 

roll som barnen får i miljön samt vilken meningspotential som miljön ges. Med det menar vi 

att syftet eller meningspotentialen handlar om hur hon har designat miljön utifrån en social 

och kulturell förståelse för förskolans uppdrag och dess läroplan, samt utifrån Reggio Emilia 

filosofin. Miljöns meningspotential utifrån Monas beskrivning är att den ska vara tillgänglig, 

tydlig och föränderlig och att barnet ses som självständig och kompetent i den (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012, s. 62 & 69). Utifrån vad Mona förklarade när hon visade förskolans olika 

verkstäder framkom det bland annat att lärplattan är ett viktigt lärande verktyg där barnen får 

möjlighet att till exempel skapa egna sagor med hjälp av olika appar. Lärplattan ses utifrån 
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design för lärande som en resurs där pedagogernas meningspotential för den blir att den ska 

användas som ett pedagogiskt verktyg där den bidrar till barnens lärande och samspel (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s. 69).  

 

Det vi kan se är att det finns ett samband mellan förskollärarnas beskrivningar och vad som 

syns i deras miljöer. Det är just att materialen är tillgängliga och placerade på sådant sätt att 

barnen ska kunna plocka fram det själva. En stor del av materialen lockar till utforskande som 

stimulerar barnens fantasi i form av återbruksmaterial som kartonger, mjölkpaket, snören, tejp, 

burkar och så vidare. Alla möbler i båda förskolorna är anpassade efter barnens storlek i form 

av låga bord, stolar och hyllor. Väggarna är fulla med pedagogisk dokumentation som visar 

vad barnen gör på förskolan och vad de arbetar med. På förskolan Melonen presenterar 

väggarna en hel del barns teckningar av ett ”Stadsprojekt” och på förskolan Vindruvan 

presenterar väggarna ett ”Fågelprojekt”. Hyllorna presenterar barnens olika alster och skapade 

figurer. De olika rummen på båda förskolorna har ett rikt utbud av olika material som är 

tydligt placerade i de rummen där de fyller sin funktion, till exempel Lego och klossar i 

byggrummen och sagor och lärplattor i vilorummen och så vidare.  

 

Vi upplever att pedagogerna verkade ha ett medvetet sätt att designa och arbeta med miljön 

utifrån hur de tolkar läroplansmålen, men även utifrån att deras verksamhet är inspirerad av 

Reggio Emilia filosofin.  

 

3.3 Arbetssätt kring miljön 

Våra intervjupersoner har uttryckt olika idéer kring hur dem tänker och planerar sin 

verksamhet, både utifrån läroplansmål samt Reggio Emilia filosofin. Informanterna talade om 

att deras barnsyn påverkar hur de lägger upp sitt arbete vid planeringen av verksamheten. De 

menade att reflektion i arbetslaget och tillsammans med barnen är av stor vikt, och har därmed 

hjälpt dem att starta olika projektarbeten på förskolan. Därför valde vi att utgå från följande 

underteman: Barnsyn, Barnens projektarbeten och Reflektion som belyser detta temas 

innehåll.  

 



28 

 

3.3.1 Barnsyn  

Våra informanter har uttryckt vikten av att ha en barnsyn där barnet ses som kompetent och 

kunnig och där pedagogen lyfter upp och synliggör barnens kompetenser och förmågor. Det 

som kontinuerligt framkommer i förskollärarnas beskrivningar är att hur pedagogen ser på 

barnen blir avgörande för hur de väljer att ordna och designa förskolans miljöer. 

På båda förskolorna ses barnen som kompetenta och självständiga, att det är barnen och dess 

intressen som är i fokus och att miljön ska bistå barnens lust för lek och utforskande både i 

den fria leken och i de planerade aktiviteterna som till exempel under projektarbeten. 

”Betraktat utifrån ett designorienterat perspektiv på lärande signalerar utformningen av 

förskolans pedagogiska miljö vilken syn på lärande man bär med sig i verksamheten, och vilka 

föreställningar man utgår ifrån ifråga om vilken roll barnen ska (få) ha i denna miljö” (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s. 62). 

Mona från förskolan Melonen poängterar att, om pedagogen ska kunna skapa en tillåtande och 

tillgänglig miljö som är tydlig så ska allt material introduceras för barnen. Hon menar att 

syftet är att skapa trygga, självständiga barn som känner att de kan och får utforska på så 

många olika sätt. Hon berättar vidare att hon lägger stor vikt vid att skapa ett förtroende 

mellan henne och barnen och strävar konstant efter att göra barnen ansvariga och delaktiga i 

sin vardag. Vidare menar hon att om barnen själva är med och reflekterar kring miljön och 

hjälper till att utforma den blir dem också mer aktsamma och känner att det är deras på ett helt 

annat sätt än om det bara är de vuxna som styr. Hon framhåller vikten av att lyssna på barnen 

och se vad de verkligen menar, vilket framgår av nedanstående citat; 

Min barnsyn grundar sig i att vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofin, det är lyssnandets 

pedagogik…Man får lyssna på barnet, det är inte bara tala till barnet utan prata med barnet, lyssna 

verkligen, se och förstå barnet. För att förstå dem måste vi kunna lyssna och bekräfta att vi hör vad de 

säger och fråga dem jaha!! Är det verkligen det du vill göra? (Mona, 2017-03-15) 

Monas uttalande och hennes förhållningssätt till barnen beskrivs utifrån ett designorienterat 

perspektiv som närvarande och lyssnar på vad barnen säger och då inte bara genom de talade 

orden, utan hon vill förstå barnen och deras intentioner. Med hjälp av att se och lyssna till 

vilka olika tecken som barnet väljer och hur de framförs, tydliggörs dess budskap och hon kan 

lättare förstå vad barnet vill. Väljer barnet exempelvis det verbala språket och framställer det 

med ett glatt tonläge i en snabb följd kombinerat med ett yvigt kroppsspråk signalerar det att 
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barnet kanske är väldigt entusiastisk och angelägen till en speciell sak eller aktivitet, och då 

kan barnet få hjälp av henne (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 48). 

Vidare poängterar förskollärarna Vera och Veronica från förskolan Vindruvan att genom att 

de observerar barnen kan de se och förstå hur barnen tänker och vad de upplever som 

intressant. Vera berättar att observationen är ett verktyg som hon använder sig flitigt av, både i 

projektarbeten med barnen och i den fria leken. I den fria leken observerar hon barnens lek 

med strävan att bättre förstå vad som intresserar och lockar dem. I projektarbeten observerar 

hon barnen för att få syn på deras pågående läroprocesser. Vera berättar vidare att hon 

observerar för att se hur barnen samspelar med miljön och material och vad som blir intressant 

för tillfället och hur de samspelar med varandra. Hon menar att det ger indikationer på vad och 

hur miljön behöver förändras för att möta barnens intressen och på ett bättre sätt skapa 

harmoni. 

Under intervjun med Vera uttalar hon det på följande sätt: 

Observation väcker frågor hos mig som pedagog och gör mig nyfiken på något som jag är nyfikna på. 

Det som gör mig nyfiken i observationen blir det som jag sedan väljer att dokumentera. I min 

dokumentation har jag gjort ett medvetet val som jag vill fördjupa mig i. Den dokumentationen blir 

sedan mitt stöd för reflektionen med mitt arbetslag. Våra gemensamma dokumentationer leder till nya 

reflektioner. Det är just det som har hjälpt mig att utveckla vår verksamhet där jag hela tiden strävar 

efter att ha barnen i fokus. (Vera, 2017-03-16) 

Vera förklarar att hon under deras observationer och dokumentationer försöker hela tiden se 

och uppmärksamma barnens förmågor, kompetenser och intressen. Hon menar att vad hon 

väljer att observera och uppmärksamma påverkar givetvis barnens uppfattning om sig själva 

som kompetenta och kunniga. Vidare menar hon att den bild av barnet som pedagogerna väljer 

att fokusera på och dokumentera får betydelse för hur de organiserar verksamheten. Med 

paralleller till det designorienterade perspektivet kan man utifrån det som Vera ovan 

framhåller, se att vad man fokuserar på och vill visa framställs genom de resurser man har att 

välja på utifrån det aktuella sammanhanget och utgörs av de teckensystem, medier eller 

material som man kan använda för att gestalta det man vill tydliggöra och får betydelse för 

vad som synliggörs och uppfattas. Teckensystemen ovan kan utgöras av hur och vad barnet 

säger, vad barnet gör och med vilken sinnesstämning detta uttrycks. Materialet kan vara de 

saker som barnet använder och medier kan utgöras av de artefakter som pedagogen 
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exempelvis dokumenterar med, såsom kamera, lärplatta, penna och papper med mera (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s. 47).  

Utifrån informanternas beskrivningar kan vi tolka att beroende på vilken barnsyn man har blir 

avgörande för vilka miljöer som skapas inom förskolans verksamhet. Om pedagogerna ser 

barn som självständiga individer som kan själva, skapas det självständiga och trygga barn som 

vågar ta för sig, som vill utforska och vet att deras val och åsikter tas på allvar och bidrar till 

att utforma miljön. Då krävs det att pedagogerna inte bara säger att det ska vara på ett visst sätt 

utan även visar i ord, kroppsspråk och handling vad som gäller. Om vi tolkar det utifrån det 

designorienterade perspektivet där Elm Fristorp & Lindstrand (2012) påvisar att genom att 

exempelvis kombinera språk, gester, mimik så kombinerar vi olika teckensystem och blir en 

multimodal teckenskapare och för fram det budskap som är intressant för stunden. Men om 

dessa olika teckensystem inte harmonierar kan de för mottagaren bli vilseledande om 

exempelvis det talade språket säger en sak, tonläget en annan och gester och mimik ger ett 

tredje budskap, då blir det svårt att veta vad som gäller. Ser vi utifrån pedagogernas barnsyn 

och hur de uttrycker den bör teckensystemen harmoniera och samspela för att skapa trygga, 

självständiga barn (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40-41). 

Vera ger uttryck att det är viktigt att pedagogen är trygg i sin yrkesroll och är medveten om 

hur man själv tänker om barn och hur barn lär och tillägnar sig nya kunskaper, vilket 

avspeglas i hur man väljer att utforma miljön på förskolan. Hon menar att genom att titta på 

barnens pågående projektarbeten, den pedagogiska dokumentationen och barnens alster blir 

det synligt vilka kompetenser och förmågor som barnen erövrat och utvecklat under 

processen. Detta kan ses ur ett designorienterat perspektiv som att lärandet sker i processer 

och i en kontext där barnets egna tolkningar och förståelser spelar en central roll och bygger 

på tecken som de tidigare har använt utifrån en liknande representation. Det är inte bara 

pedagogerna som ska förmedla och mata barnen med kunskap, utan det är väldigt viktigt att ge 

barnen tid att reflektera över sina läroprocesser hur de har förstått något och ses som en 

transformativ process. ”Lärande handlar därför aldrig om ett enkelt överförande av 

kunskapsinnehåll från en person till en annan, utan om en omskapande process där vi, som 

lärande individer, tolkar utifrån intressen, erfarenheter, tillgängliga resurser och tidigare 

förståelse kring det vi arbetar med” (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 50). 
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Förskollärarna i denna studie har på olika sätt nämnt att pedagogens barnsyn påverkar hur 

man väljer att utforma förskolans miljö. Informanterna anser det viktigt att vara närvarande 

och lyssna till barnen. De uttalar sig ha en syn på barnen som kompetenta och självständiga 

och som på många olika sätt bör stimuleras till att utforska miljön och material. För detta 

krävs en miljö som är inspirerande, tydlig, tillgänglig och att den bör förändras utifrån 

barnens intressen och förmågor. Synen på barnet som kompetent och delaktig framkommer 

genom att förskolemiljöerna är utformade och anpassade utifrån de rådande barngrupperna. 

Förskolans olika rum genomsyrades av barnens alster, de olika skapelserna och den 

pedagogiska dokumentationen som utgick från deras projektarbeten och som kommer att 

presenteras här nedan. 

3.3.2 Barnens projektarbeten 

I båda förskolorna som denna studie syftar till framkommer vikten av att arbeta med olika 

projekt under en längre period. I deras pågående projektarbeten som presenteras utgår enligt 

förskollärarna från barnens intressen. På förskolan Melonen arbetar barnen med ett 

“Stadprojekt” och på förskolan Vindruvan arbetar barnen med ett “Fågelprojekt”. 

På förskolan Melonen berättar Lisa om vikten av att arbeta projektinriktat med barnen. Med 

projektarbete menar hon att man följer barnens intressen och omvärld och ger inte svar på en 

gång utan svaret får växa fram genom att ställa öppna frågor där barnens tankar och idéer lyfts 

fram på olika sätt. Enligt henne blir detta ett bra sätt att följa upp barnens läroprocesser och 

utvärdera det. Samtidigt dokumenteras projektarbetet genom exempelvis text, bilder, barnens 

egna teckningar och deras olika skapande kreationer som hon kallar för pedagogisk 

dokumentation. Vidare berättar Lisa att barngruppen för tillfället håller på med ett byggprojekt 

som de kallar för “Stadprojektet”. Lisa berättar att i deras bygg- och teknikverkstad har barnen 

tidigare använt sig av projektorn och smart-boarden som finns tillgängliga i rummet. Genom 

att rikta projektorn mot det pågående bygget på byggbordet, skapades det olika skuggeffekter 

på smart-boarden och detta inspirerade barnen till att utforska och testa att bygga ännu mer 

utifrån den skuggbild som blev. Hon berättar vidare att denna aktivitet fångades upp av henne 

och hon började observera och dokumentera händelser under de stunder som barnen byggde 

upp staden. Hon upptäckte att barnen var lika engagerade varje gång och detta blev uppstarten 

till deras “Stadprojekt”. Hon förklarar att för varje gång som barngruppen kommer in i 

byggverkstaden förändras staden utifrån barnens tankar och idéer om vad en stad är och hur 
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den kan se ut. Väggarna i verkstaden är prydda med bilder på hur bygget av staden utvecklats 

över tid. Lisa menar att den pedagogiska dokumentationen som de har på väggarna sprider 

nyfikenhet och inspiration och att hon och barnen har något att gå tillbaka och reflektera kring 

för att utveckla projektet vidare. Hon poängterar vikten av att lyssna på vad barnen tänker och 

gör, för det är då som pedagogen kan skapa en meningsfull miljö för dem. Det är då som 

miljön kan väcka barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra. På detta 

sätt blir barnen delaktiga i att forma deras egen miljö. 

Under vårt besök på förskolan Vindruvan fick vi möjlighet att observera en mindre barngrupp 

och deras arbete kring ett Fågelprojekt som enligt informanten Veronica har startats i början 

av terminen då några av barnen visade intresse för fåglar. 

De började sitt arbete med att förskolläraren Veronica har bett barnen att berätta vad de minns 

från förra träffen? Barnen börjar direkt prata och berätta om sina fåglar och hur de har gjort. 

Barnen berättar ivrigt genom att titta på sina egna bilder och sina fågelteckningar och om 

deras fågelupptäckter och vad de har ritat och gjort under deras förra projektträff. Veronica 

förklarar att projektet startades då några ivriga barn spanade på fåglar vid ett skogsbesök. Hon 

fångade det genom att hon frågade barnen vad de ville veta om fåglar. Hon berättar att barnen 

har gjort många flera fågelspaningar, de tittade på hur fåglarna flyger, vad de åt och vad det 

fanns för olika sorters fåglar. Barnen upptäckte då att alla fåglar inte såg likadana ut. Vi kunde 

se på barnens olika teckningar vilken fågel varje barn har gjort, och de har även skapat sin 

fågel av gips och papier-maché och under detta tillfälle fick barnen måla sina fågelskulpturer.  

På väggarna i ateljén kan man följa hur barnens tankar och idéer har utvecklats över tid genom 

den pedagogiska dokumentationen. Väggarna var fyllda med bilder på olika fåglar, hyllorna 

visade på barnens skapade fågelskulpturer och bilderna beskrev vad barnen har sagt och gjort 

under projektprocessen. Veronica tillägger att hon anser vikten av att barnen har ett rikt utbud 

av och tillgång till olika material som underlättar deras projektarbete. Hon visar deras material 

i form av fjädrar, pinnar, plastögon, handgjorda näbbar och så vidare och menar att materialet 

möjliggör för barnen att skapa egna fåglar på flera olika sätt. Vidare menar hon att materialet 

kan möjliggöra för barnen att pröva och göra nya upptäckter. Hon berättar glatt att 

fågelprojektet har spridit sig till de övriga barnen i gruppen, och att många av de andra barnen 

visade engagemang och intresse för vad “fågelbarnen” gör och skapar. På så sätt har hon 

tillsammans med barnen drivit igång ett projekt som alla deras barn är på olika sätt delaktiga i. 
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Inom både förskolorna engageras barnen och pedagogerna med olika projektarbeten som från 

början startas utifrån barnens intressen. Informanterna Lisa och Veronica uttrycker på olika 

sätt vikten av att lyssna på barnen för att förstå hur de tänker och menar att man då få reda på 

vad barnen är nyfikna på. Lisa ger uttryck att, om barnet är nyfiket och intresserad av det som 

pågår i verksamheten lär sig barnet nya saker hela tiden. Utifrån det designorienterade 

perspektivet dras paralleller till hur förskollärarna genom att lyssna på och observera vad 

barnen är engagerade i ges ledtrådar på vad barnen upplever som viktigt och vad de upptäcker 

och utforskar i stunden. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) menar att genom att pedagogerna 

riktar sitt fokus på det som sker i representationen och vilka olika teckensystem som de 

använder och kombinerar visar på hur de förstår något (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 

52). Utifrån det som exempelvis Lisa berättar om stadprojektet blir det som Elm Fristorp och 

Lindstrand (2012) ovan tar upp tydligt, då Stadsprojektet först initierades genom barnens 

intresse för skuggbilden på smart-boarden. Samspelet som sker vid projekttillfället runt 

byggbordet visar på hur barnen väljer att kombinera olika teckensystem för att skapa mening 

och förståelse för projektarbetets utveckling. Teckensystemen som de kombinerar rör sig om 

hur de samtalar och reflekterar, hur de använder sig av olika gester och mimik men också hur 

de närmar sig den pedagogiska dokumentationen. Förutom teckenskapande som resurs 

använder de sig även av resurserna smart-boarden och projektorn och de olika 

materialresurserna som de bygger med såsom olika klossar, rör och sladdvindor. 

Med ett projekterande arbetssätt menar några av informanterna att lärandet och barnets 

utveckling blir synliga. Lisa berättar att för henne blir arbetet mycket roligare då hon hela 

tiden kan se på vad barnen gör och vad de pratar om. Både förskollärarna Lisa och Veronica 

tar upp vikten av att pedagogen begränsar och fokuserar sig på ett ämne som man tillsammans 

med barnen fördjupar sig i. För Lisa är det viktigt att i projektet lyfta fram barnens tankar och 

idéer och hon menar att det är just det som driver deras “stadsprojekt” framåt. 

Det som blir intressant i denna del är vikten av ett projekterande arbetssätt där pedagogerna 

utgår från barnens olika intressen som dem fångar upp och driver fram. Reflektionen över den 

pedagogiska dokumentationen blir ett viktigt verktyg för att synliggöra lärandet som pågår. 

Därefter kan pedagogen inspirera barnen genom att tillföra material i den pedagogiska miljön 

som möjliggör och stöttar barnens fortsatta läroprocesser. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) 

tar upp begreppet uppmärksamhetsfokus för att analysera hur barnens uppmärksamhet på ett 

fenomen förändras över tid. Både förskollärarna Lisa och Veronica riktar barnens 
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uppmärksamhet genom att tillföra material och ställer öppna frågor för att driva projektet 

framåt. Elm Fristorp & Lindstrand menar att ju mer uppmärksamhet man lägger på ett 

fenomen desto fler och mer komplexa detaljer får man fram och läggs ihop till en helhet för att 

skapa mening. Uppmärksamhetsfokus blir ett verktyg för att analysera det förändrade lärandet 

i förhållande till de olika teckensystem och resurser som finns tillgängliga och blir intressant 

för pedagogerna när de ska analysera och dokumentera barnets lärprocess i projektarbetet 

(Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 53). Det som blir intressant är hur barnet söker mening 

och förståelse. Genom reflektion över den pedagogiska dokumentationen har pedagogerna 

Lisa och Veronica riktat barnens uppmärksamhet och hjälpt dem att komma vidare. 

Summeringen blir att reflektionen som de gör med barnen och i arbetslaget har gett 

pedagogerna verktyg för att kunna se barnens läroprocesser på ett naturligt och roligt sätt där 

både barn och pedagog erfar och lär nya kunskaper. Mer om detta kommer att presenteras här 

nedan.     

3.3.3 Reflektion 

Förskollärarna poängterar att reflektion är viktig och menar att den fungerar som ett bra 

verktyg för att både tillsammans med barnen och pedagogerna leda den pedagogiska 

verksamheten framåt. De nämner två olika typer av reflektioner: arbetslagsreflektion och 

reflektion tillsammans med barnen. 

När det gäller arbetslagsreflektioner berättar förskolläraren Mona att varje verkstad utgår från 

olika läroplansmål som de arbetar med och bearbetar under hela året och kontinuerligt 

utvärderar och reflekterar kring på arbetsplatsträffar. Genom nedanstående citat påvisas vad 

Mona anser som viktigt när det kommer till reflektion och utformning av den pedagogiska 

miljön: 

Först och främst är det läroplanen och alla riktlinjer som styr, och det som bestäms bestämmer vi 

tillsammans på arbetsplatsträffar, som sagt vi har en suverän chef. Hon, läroplanen och Reggio Emilias 

tankar är det som gäller. Vi utvärderar allt vi gör i våra egna pärmar. Vidare har vi så kallade 

verkstadsträffar där exempelvis ansvarig för drama här på storbarnshuset träffar ansvarig för drama på 

småbarnshuset, och tillsammans med chefen hjälper de varandra för att utvecklas tillsammans. (Mona, 

2017-03-15) 

Mona berättar vidare att de planerar sitt arbete utifrån två pärmar, en som kallas för 

Verksamhetsberättelse och en som är pedagogens egen pärm och kallas för Utvecklingspärm. I 
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pärmen för Verksamhetsberättelsen beskrivs allt som de gör under året. Den tar även upp alla 

olika verkstäder och vilka läroplansmål som ska följas, till exempel när de ska ha 

utvecklingssamtal, föräldramöte och så vidare. Utifrån den egna utvecklingspärmen utvärderas 

allt som görs i de olika verkstäderna, där beskrivs bland annat val av materialinköp och syftet 

med det. Hon poängterar att de hela tiden planerar verksamheten utifrån barnens aktuella 

intressen och pedagogerna har alltid barnen och deras intressen i fokus. Detta kan man dra 

paralleller till design för lärande där Elm Fristorp och Lindstrand (2012) skriver att planering 

och strukturering är en viktig aspekt och görs utifrån de lagar, styrdokument och de faktiska 

resurser som finns tillgängliga. Det kan röra sig om hur den pedagogik eller filosofi man utgår 

ifrån tillmötesgår läroplansmålen vilket vi tydligt kan se när Mona både visar i pärmarna och 

beskriver hur de reflekterar och utvärderar utifrån Reggio Emilia filosofin och hur de kopplar 

sitt arbete till läroplansmålen. Vidare skriver Elm Fristorp och Lindstrand (2012) att om den 

pedagogiska miljön ska vara öppen för ett lärande och meningsskapande för barnen så bör 

pedagogerna kontinuerligt se över resurserna, att miljön och själva materialen bör utvärderas 

och eventuellt revideras, vilket Mona beskriver att hon hela tiden gör genom sin utvärdering i 

sin pärm (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 61). 

När det gäller reflektionen tillsammans med barnen berättar både Veronica och Lisa att 

barnens engagemang och intressen uppmärksammas i reflektionen och genom den 

pedagogiska dokumentationen påvisas deras förändrade lärande och hur deras lärprocesser kan 

fortskrida. Veronica berättar att reflektionen tillsammans med barnen är ett väldigt bra 

hjälpmedel när de arbetar med “fågelprojektet”. Hon berättar att barnen samlas med jämna 

mellanrum i mindre grupper för att “blicka” tillbaka på dokumentationen från tidigare 

projektarbetsträffar och reflektera över skeenden. Barnen brukar diskutera vad de minns och 

pratar om sina egna och andras upplevelser och upptäckter. De lyssnar på varandra och delar 

med sig av sina egna tankar. På detta sätt lär och inspireras barnen av varandra och de kan 

jämföra sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Det anser hon är väldigt viktigt när barnen 

får syn på sina egna läroprocesser. För henne är reflektionen tillsammans med barnen ett 

hjälpmedel för att förstå och själv lära sig av det barnen säger och tänker. 

I båda förskolorna tar informanterna upp observationen och den pedagogiska 

dokumentationen som ett verktyg där de har fångat upp barnens intressen, tankar och idéer 

genom ett så kallat reflekterande förhållningssätt. Vera förklarar att pedagogerna gör sina 

observationer, lyssnar på barnen och dokumenterar händelser och situationer för att därefter 
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använda det under deras arbetslagreflektioner. I sin tur berättar Lisa att de i arbetslaget brukar 

föra anteckningar, tar bilder på barnens arbete och filma det som sker i barngruppen. Sedan 

diskuterar och reflekterar de över dokumentationen för att förstå den på fler än ett sätt. Detta 

menar Lisa blir utgångspunkten för hur hon i nästa steg väljer att utmana barnens tankar. Hon 

förklarar att det är reflektionen som de gör tillsammans som utgör grunden för utvecklingen av 

deras pedagogiska arbete. Vidare menar hon att det är av stor vikt att skapa en diskussion med 

barnen och föra en dialog kring deras tankar och teorier om olika fenomen. Om vi drar 

paralleller till det designorienterade perspektivet där just kommunikationen är en viktig och 

central del kan vi se att pedagoger och barn kommunicerar och samspelar genom de olika 

resurser som de finner användbara utifrån den representation de är i för att föra fram sitt 

resonemang eller budskap. Genom att de sammanfogar tecken och olika resurser blir det 

multimodala teckenskapare. En resurs kan här ses som de olika teckensystem som utgörs av 

det verbala språket, skriftspråket, gester, bilder och ljud, men också den lokal man vistas i, 

medier, material och de personer som eventuellt medverkar. Genom att framföra ett tecken på 

ett speciellt sätt och kombinera olika teckensystem och andra resurser kan man därmed välja 

att visa hur man i en representation vill föra fram något och vad man lägger vikt vid. Detta blir 

därför ett intressant verktyg för pedagogerna både när det gäller reflektionen i ett projekt och 

hur dem strävar efter att driva projektet framåt men också utifrån hur man tillsammans kan 

utveckla förskolans miljö (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 47).   

Vidare menar Mona att om inte pedagogerna under sina reflektioner och dokumentationer 

medvetet har lyssnat på vad barnen gör och hur barnen använder miljön, blir det svårt att veta 

hur man kan gå vidare och skapa en miljö som blir intressant och spännande för dem. Hon 

visar en mall för observationsfrågor som de använder under sitt reflektionsmöte för att förstå 

vad som har intresserat barnen. Här ges några exempel på dessa: 

 Vad och var leker barnen, Var leker barnen inte? 

 Vad använder de för material, Vilket material använder de inte? 

 Vad pratar barnen om, med varandra och med oss pedagoger? 

Mona poängterar att svaren på dessa frågor har hjälpt dem att kontinuerligt utforma en miljö 

som fångar just den nuvarande barngruppens intressen och kunskaper. 

Reflektionen är ett bra hjälpmedel som informanterna på olika sätt använder sig av för att 

driva sitt pedagogiska arbete framåt och planera verksamheten. Både arbetslagsreflektion och 
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den reflektion de har tillsammans med barnen visar sig vara av stor betydelse. Reflektionen är 

ett bra verktyg för barnen att träna sig i att höra och se sig själva, att de lyssnar på de andra 

och ser sitt eget lärande. Veronica lyfter upp vikten av att de lyssnar in och tillsammans med 

barnen diskuterar regler kring miljön och olika projektarbeten. Mona i sin tur menar att genom 

att reflektera kring dokumentationerna får barnen syn på och en förståelse för sin egen 

delaktighet och sitt inflytande i deras förskoleverksamhet. Hon menar vidare att när 

pedagogen visar intresse för barnens tankar så synliggörs det för barnen att det de tänker och 

berättar blir viktigt och att man tar deras tankar på allvar.   

 

3.4 Det kompetenta och medskapande barnet 

Under våra intervjuer har informanterna på olika sätt talat om vikten av att inta ett barns 

perspektiv och utforma den pedagogiska miljön utifrån barnens intressen. Barnen beskrevs 

som kompetenta och medskapare upprepade gånger under intervjuarna. Informanterna 

uttryckte att dem genom att ha fångat barns intressen har de gjort barnen delaktiga i den 

pedagogiska verksamheten och i sina egna läroprocesser. Därför har vi valt att utgå från 

följande underteman: Barnens intressen och Barnens delaktighet som belyser detta temas 

innehåll.  

3.4.1 Barnens intressen  

Denna del inleds med ett citat från Elm Fristorp & Lindstrands (2012) bok Design för lärande 

i förskolan, eftersom det utifrån vår teori väldigt passande ringar in hur informanterna 

beskriver sin syn på barnen: 

 

Barnen betraktas /.../som kreativa aktörer: som teckenskapande individer som utför ett semiotiskt arbete 

när de använder sig av tillgängliga resurser för att skapa representationer kring sådant som de själva är 

engagerade i och som vägleds av deras egna intressen i stunden. (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 37) 

 

Utifrån detta citat belyses det hur barnens olika intressen och hur deras engagemang leder till 

att de använder sig av tillgängliga resurser eller tecken, det vill säga de kommunicerar på olika 

sätt och använder sig av rummet och materiale1t för att skapa mening och lärande i den 
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representation de verkar i. Detta kan ske både i den fria leken och utifrån de pågående 

projektarbeten som görs och grundar sig på vilket budskap de vill framföra och göra tydligt. 

På förskolan Melonen har barnen ett pågående bygge av en stad på ett byggbord. Här har de 

använt en massa olika klossar, rör i olika storlekar och sladdvindor för att bygga upp staden. 

Detta byggarbete startades utifrån barnens intresse när de upptäckte skuggbilden på väggen 

som projicerades med hjälp av projektorn på smart-boarden, och hur den förändras när de tar 

bort eller tillför material. Om man tolkar det här projektarbetet utifrån det designorienterade 

perspektivet och citatet ovan kombinerar barnen olika typer av teckensystem i deras 

engagemang kring utformandet av staden. De blir teckenskapande individer genom att 

använda sig av de tillgängliga resurserna för deras representation som i det här fallet utgörs av 

skuggbilden på smart-boarden, själva byggmaterialet, den pedagogiska dokumentationen i 

form av barnens bilder, teckningar och alster och deras reflektion och förkunskaper (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s. 37). 

På förskolan Vindruvan arbetar en barngrupp med ett fågelprojekt. Barnen har enligt Veronica 

tidigare visat intresse för olika sorters fåglar vid flera av deras skogsbesök. Pedagogerna har 

genom att vara närvarande och inlyssnande skapat situationer för att utmana barnen vidare i 

deras tankar och förkunskaper om fåglar. Genom att tillsammans med barnen reflektera och 

studera olika faktamedier om fåglar fick de möjlighet att driva projektet framåt, utifrån 

barnens intresse och engagemang. Genom att barnen har sökt information och hittat bilder och 

fakta om olika fåglar, använt sig av olika uttryckssätt som att röra sig som fåglar och göra 

fågelritningar och skapa egna fågelskulpturer, har de på så sätt fördjupat sin förståelse om 

fåglar. Här ses representationerna från barnens intresse som en form av olika teckensystem 

som i det här fallet utgörs på alla de olika sätt som de närmar sig vad fåglar är. De använder 

sig av de resurser som de har att tillgå såsom olika faktamedier, rörelserum där de kan röra sig 

som fåglar, olika former av skapandematerial samt reflektion och deras egen förförståelse 

(Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 37). 

Under vår observation började de deltagande barnen att titta på sina fågelritningar från deras 

föregående träff och reflektera över sina fåglar. Därefter delades de in i mindre grupper, där 

den ena gruppen fick leka fritt, medan den andra skulle måla sina skapade papier-machéfåglar 

tillsammans med förskolläraren Veronica. Här kan vi tydligt se hur pedagogen tillät barnen att 

själva ta ansvar över sitt arbete. Detta genom att barnen först utmanades av pedagogen till att 



39 

 

hjälpa varandra med att sätta på sig förklädet. Därefter kunde barnen själva hämta färgflaskor 

och blanda till rätt färg som de ville ha och ansvara för sin målning. Här blir det tydligt hur 

pedagogen genom sin närvaro stöttar och uppmuntrar barnen till samspel och interaktion. Hon 

uppmuntrar barnen på olika sätt till att hämta det de behöver och ställa frågor som hjälper 

barnen att motivera sina val. På detta sätt vägleder hon barnen till att verbalisera, reflektera 

och kommunicera med varandra och med miljön och material. 

Den andra gruppen som leker fritt har startat en bygglek. I denna situation kan vi se att de 

började bygga en borg med klossar. Barnen lever sig verkligen in i leken och runt borgen 

placerar de några kottar som fick agera vakter. Barnen i ”bygga borg leken” har omvandlat 

både klossarna och kottarna till något utifrån deras intresse för stunden, det vill säga en stor 

mäktig borg med vakter runt omkring. Ser vi utifrån klossarnas och kottarnas “affordance”, 

ligger dess egenskaper just i att bli en stor och mäktig borg och inte bara vara klossar, och att 

kottarna blir vakter istället för att vara kottar (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 69-70, 86). 

För att bättre förstå denna leksituation utifrån det designorienterade perspektivet framkommer 

att pedagogernas tanke eller meningspotential med klossarna och kottarna är att bygga med 

klossarna och att kottarna ska vara just kottar. Med meningspotential menar Elm Fristorp och 

Lindstrand (2012) att förskollärarna designar en resurs på ett visst sätt där de har en tanke om 

hur den ska användas och vad de tror barnen kommer uppfatta som meningsfullt. Med 

affordance menas att barnen inte alltid ser resursen på samma sätt som pedagogen utan att de 

tänker utifrån ett annat syfte som passar deras lek. Barnen skapar sina egna förklaringar kring 

saker och ting. Ett citat från texten som tydliggör skillnaderna är ”En resurs för lärande kan 

egentligen inte pekas ut på förhand. Det är snarare alltid det val som deltagare i en aktivitet 

gör som avgör vad som blir en resurs i stunden” (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 69-70, 

86). 

Det är intressant hur barnen förvandlar de olika materialen i sin lek för att skapa mening i sin 

tillvaro. Utifrån “Bygga borg leken” ser vi att barnen kommunicerar och lär sig av varandra 

och i dialog kommer de fram till olika lösningar. Pedagogen har en tanke med vad och hur 

material bör användas, men i barnens lekvärld omskapas de för att passa den lek eller aktivitet 

som barnen är engagerade i. Ser man utifrån design i lärande kommer barnens fantasi i fokus 

där de omskapar miljön utifrån den lek eller aktivitet som de är i (Elm Fristorp & Lindstrand 

2012, s. 69-70, 86).  
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Genom att pedagogerna observerar vad barnen är intresserade och engagerade i kan de genom 

exempelvis projektarbetena rikta sitt intresse mot det som sker i en representation och därmed 

öka sitt kunnande. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) framhåller att genom att rikta intresset 

mot det som sker i en situation, den representation som barnen engagerar sig i och hur själva 

representationen är utformad kan man lättare förstå hur barnen uppfattar och förstår detta. 

Genom att barnen på många olika sätt och vid flera olika tillfällen får möta något som de 

finner intressant, ökar deras uppmärksamhetsfokus, det vill säga att deras uppmärksamhet mot 

något ökar och därmed ökar även deras kunnande om detta. Begreppet uppmärksamhetsfokus 

blir tillsammans med den pedagogiska dokumentationen ett värdefullt redskap för att över tid 

se barnets förändrade lärande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 52-53). Barnen i 

Stadsprojektet fick ett ökat kunnande genom att rikta sin uppmärksamhet mot skuggbilden av 

staden och hur den förändras genom att lägga till eller ta bort material samt hur de tänker att 

en stad kan se ut. Genom att rikta barnens uppmärksamhet mot olika sorters fåglar och dess 

egenskaper i fågelprojektet får barnen ett ökat kunnande om fåglar. Förskollärarna menar att 

genom att pedagogen fångar barnens intressen, har de kunnat göra barnen delaktiga i 

utformandet av förskolans miljöer på ett spännande och roligt sätt, med ett syfte att stimulera 

barnens lärande och samspel och på så vis göra de delaktiga i det. Mer om detta kommer att 

presenteras här nedan. 

3.4.2 Barnens delaktighet 

Informanterna lägger stor vikt vid att barnen är delaktiga i utformandet av den förskolemiljön. 

De menar att barn som upplever att miljön är deras och till för dem, tar ett större ansvar att ta 

hand om miljön och blir måna om att värna om den. Förskolläraren Veronica berättar att 

genom deras olika projektarbeten görs barnen delaktiga vid utformandet av miljön. Hon 

förklarar att när de jobbar med olika projekt som barnen är engagerade i och visar intresse för, 

så hjälper det dem att anpassa miljön och tillföra material som inspirerar barnen och därmed 

blir dem en viktig del i det.  

Förskolläraren Mona berättar att hon ger barnen ett ansvar att ta hand om sin miljö. Hon gör 

barnen delaktiga i diskussionen kring hur materialen ska användas och hur de tillsammans 

ansvarar för sin miljö. Hon berättar att barnen brukar vara så kallade ”ansvarsvärdar” vid olika 

aktiviteter. De är med och bestämmer tillsammans var och hur de ska ta hand om miljön. Hon 

berättar vidare att genom det arbetssättet skapas en känsla hos barnen av att ansvara för miljön 
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och de vet att den är till för dem. Hon brukar alltid säga till barnen att de inte ska göra det för 

hennes skull utan för deras egen skull.  Enligt henne förstår barnen, de lär sig och det smittar 

av sig till varandra. 

Både Vera och Veronica framhåller att barnen ska ges ett stort spelrum och gärna får förflytta 

material mellan rummen bara det kommer tillbaka. Veronica uttrycker följande; 

 

Vi vill ju såklart ha aktiva, kreativa och utforskande barn som också kan vara självständiga och ta för 

sig. Jag tycker att den här miljön som vi har bidrar till det. Barnen använder miljön själva och sätter 

igång och är självgående, och det tycker jag är viktigt /…/ miljön ska vara väl tillgänglig. Barnen ska 

känna en frihet att använda materialet utan att bli hämmade i det de vill göra. (Veronica, 2017-03-16) 

 

Vera förklarar att när barnen får möjlighet att ta ansvar för och vara delaktiga i diskussioner 

kring vilka regler som gäller, blir det begripligt för dem och det blir ett gemensamt ansvar för 

att alla följer det som de tillsammans kommit överens om. Hon poängterar att på det sättet kan 

man skapa demokratiska medborgare och även få in etiska normer och värden i barns vardag 

utifrån deras erfarenheter. Vera framhåller att det är värdefullt att släppa in barnens tankar och 

låta dem ta ansvar, att det är viktigt att göra barnen delaktiga i att fundera kring vad som 

händer i deras vardag och menar att det måste bli synligt i vardagen. Vidare berättar hon att 

deras reflektioner med barnen och i arbetslaget har gett dem möjligheter att förankra det i 

verkligheten.  

 

Begreppet delaktighet har utifrån informanternas beskrivningar framkommit som en viktig del 

när de planerar utformningen av miljön. I de båda förskolornas miljö har barnen möjlighet till 

delaktighet genom att vara med i själva utformandet och val av material. Under barnens 

projektarbeten visar det sig att pedagogerna jobbar utifrån vad barnen visar för intressen, där 

barnen har kunnat påverka sin miljö, genom till exempel att rummen designas på ett sätt som 

lockar dem till nya upptäckter, men även att nya material tillförs utifrån barnens önskningar 

och tankar.  

 

Vidare gavs barnen på förskolan Vindruvan möjligheter att förflytta material och pedagogerna 

har gett dem ansvar att vara “ansvarsvärdar” vid olika tillfällen. Detta skapar hos barnen en 

känsla av delaktighet och de lär sig att ta ett gemensamt ansvar över förskolans miljö.    
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En annan aspekt är att barnen bör enligt förskolläraren Mona ges förutsättningar för att 

uttrycka sig på många olika sätt eftersom de är olika individer med olika förmågor och har 

olika behov. Ur ett designorienterat perspektiv talas det om barn som multimodala 

teckenskapare som utifrån den representation de befinner sig i använder sig av olika 

teckensystem som de kombinerar tillsammans med de resurser som finns tillgängliga för att 

föra fram sin åsikt, vilket blir en viktig aspekt utifrån barns delaktighet (Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s. 47).  

 

Vi avslutar detta kapitel med att lyfta fram det Mona beskriver som en viktig aspekt när det 

gäller barns delaktighet på förskolan; 

 

Jag anser att det är väldigt viktigt att ge alla barn olika förutsättningar utifrån deras skiftande 

behov och förmågor där de skapar tillit och en positiv uppfattning om sig som självständiga 

individer. (Mona, 2017-03-15) 

 

 

 

4.1 Diskussion och slutsats   

Syftet med den här studien var att undersöka hur några förskollärare resonerar och beskriver 

sina tankar kring utformningen av deras förskolemiljöer, och hur de praktiskt arbetar för att 

utforma en miljö som skapar samspel och lärande utifrån barnens intressen. 

Studiens forskningsfrågor var följande: Hur beskriver förskolläraren utformningen av sin 

förskolemiljö? Hur resonerar förskolläraren kring sitt arbetssätt vid utformningen av 

förskolemiljön? Hur synliggörs utformningen av deras förskolemiljö som en del av barnens 

lärande och samspel? Efter att ha gått igenom det insamlade materialet och bearbetat det har 

våra frågeställningar besvarats genom att i analysdelen ha utgått från tre huvudteman och 

underteman som stärker varje temas innehåll. Det första temat svarade mot första 

frågeställningen, andra temat mot andra frågeställningen och tredje temat mot den tredje 

frågeställningen. 
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Studien grundar sig på en kvalitativ metod där både intervjuer och observationer genomfördes 

på två Reggio Emilia Inspirerade förskolor i södra Stockholm. Genom analysen av vårt 

empiriska material har vi kunnat få svar på våra frågeställningar. I resultat- och analysdelen 

har vi använt oss av det designorienterade perspektivet då den utgår från att allt som designas 

och utformas inom förskolan syftar till att utveckla barnets lärande och samspel. 

Här nedan kommer vi att introducera vårt resultat av denna studie.  

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av den här studien visar bland annat att miljön ska vara föränderlig, tillgänglig och 

tydlig och att valet av material påverkar barnen och ansågs därmed som viktiga faktorer för att 

utforma en inspirerande förskolemiljö. Pedagogerna ändrar och anpassar miljön beroende på 

vilka barn som befinner sig där i, och om man vill ha ett självständigt och delaktigt barn krävs 

det att miljön möjliggör det. Vidare visar studien vikten av att det sker möten mellan barn och 

barn, men även mellan barn och material, och därför blir det viktigt att miljön är tillgänglig 

och anpassad för att dessa möten ska kunna uppstå. Detta kan kopplas till det 

designorienterade perspektivet som utgår från att beroende på hur miljön är utformad så 

speglas det vilken syn på lärande pedagogerna har och samtidigt vilken roll barnet ges i den 

(Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 62).  

   

Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller den pedagogiska miljön på förskolan som central 

för barns lärande, utveckling och samspel. Enligt dem ska förskolemiljön hela tiden utformas 

och förändras efter de barn som befinner sig där och utifrån vad de har för olika intressen. De 

poängterar att om inte pedagogerna medvetet observerar och lyssnar på vad barnen gör och 

säger och hur de använder miljön och material, blir det inte möjligt att förstå hur man skapar 

en miljö som är intressant och lockande för barnen. Det är det som är vikten och meningen av 

en föränderlig och levande miljö (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 27-30). På skolverkets 

hemsida (2016) kan man läsa om att det har tagits fram ett dokument som syftar till att 

användas som stöd utifrån förskolans läroplan och som bygger på Skollagen. I dokumentet 

Allmänna råd med rekommendationer för förskolan (reviderad 2016) lyfts arbetet med miljön 

fram under flera punkter. Bland annat tas det upp att miljön på förskolan bör förändras och 

anpassas i den takt som barnen och barngruppens behov också förändras och skiftar över tid 

(Skolverket 2016, s. 28).  
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När det gäller materialvalet skulle det både finnas färdigt och ofärdigt material för att på bästa 

sätt inspirera till lek och utforskande. Vissa typer av material som exempelvis skapande- och 

utforskande material ansågs vara av stor vikt och att det alltid ska finnas på förskolan. Ett 

sådant material som speciellt togs upp är leran och arbetet med den, och anses som en viktig 

del för barns samspel och lärande. Enligt Hellevi Lenz Taguchi (1997) där hon i sin bok, 

Varför pedagogisk dokumentation, skriver att barnen belyser sina tankar och teorier genom att 

till exempel bygga, måla, rita teckningar och skapa med lera. När barnen skapar med 

varierande material i omgångar och i ett sammanhang där de interagerar med miljön och de 

andra, utvecklar de ett aktivt meningsskapande. Detta blir för barnen ett sätt att gestalta och 

pröva sina kunskaper. Det sker ett möte mellan ögat som ser vad som händer, i hjärnan startas 

en process av funderingar och hypoteser om det ämne som barnet är nyfiket på, och handen 

hjälper till att omsätta hjärnans tankar och ögats bilder till en egen förståelse av ämnet. Detta 

blir en meningsskapande läroprocess (Lenz Taguchi, 1997, s. 37). Ateljén och det skapande 

arbetet har en central och viktig plats där ateljeristans roll framhävs som mycket betydelsefull 

för barnens utveckling och lärande. Inom Reggio Emilia filosofin talas det om att skapa en 

utmanande miljö som stödjer och stimulerar barnens kreativitet genom det skapande arbetet. 

Forsell (2011) beskriver att ateljén har två olika funktioner; “för det första utgör den en plats 

där barn kan komma att behärska alla typer av tekniker, målning, teckning och arbete med 

lera. För det andra hjälper den de vuxna att förstå barns läroprocesser” (Forsell 2011, s. 254). 

  

Resultaten visar även att observation, reflektion och dokumentation är av stor betydelse för att 

starta olika projektarbeten som syftar till att utveckla det pedagogiska arbetet framåt. Ett 

projektinriktat arbetssättet utgår från barnens intressen och engagemang där det inte handlar 

om att ge barnen ett färdigt svar, utan att barnens tankar och teorier för projektet framåt. Ser 

vi detta utifrån det designorienterade perspektivet handlar det om att pedagogerna riktar sin 

uppmärksamhet mot den kommunikativa handling som uppstår utifrån barnens intressen och 

vilka olika teckensystem som görs tydliga i den aktuella representationen. Detta hjälper 

pedagogen att utforma öppna frågor som riktar barnens uppmärksamhetsfokus och för 

projektet framåt (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 52-53). Detta kan även kopplas till 

Forsell (2011) där hon menar att de vuxna bör inspireras av barnens intressen och frågor. Den 

vuxne bör ha en förmåga att lyssna till barnens förkunskaper och nyfikenhet och inte ge 

färdiga svar, utan snarare ställa öppna frågor som utmanar och skapar nya föreställningar och 

hypoteser som barnen kan vidareutveckla (Forsell 2011, s. 255). Den pedagogiska 
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dokumentationen har en central roll och anses vara ett pedagogiskt verktyg för att bedöma och 

utvärdera förskoleverksamheten.  

  

Vidare anses det vara av stor vikt att lyssna på barnen för att förstå deras omvärld och vara 

närvarande och nyfikna på det som de gör och säger, vilket har stor betydelse om barnen ska 

göras delaktiga i utformandet av förskolemiljön. Lenz Taguchi (2013) skriver om att när 

barnen känner att miljön är till för dem och uppfyller deras behov, får de därmed ett behov av 

att lära sig att ta ansvar för den (Lenz Taguchi 2013, s. 117). På detta sätt ges barnen makten 

att kunna påverka sin tillvaro på förskolan och att ta ansvar och därmed närmar de sig 

samhällets demokratiska principer och etiska normer och värden. 

4.3 Slutsatser  

De slutsaster vi kan dra av studiens resultat är att om förskollärarna ska kunna arbeta med att 

utforma en lärande miljö så krävs det en medveten och nyfiken pedagog som brinner för sitt 

arbete. En nyfiken och medveten pedagogs barnsyn utgår från barnens intressen och förmågor 

vilket blir grunden för utformningen av miljön. Barnens intressen och förmågor bör 

observeras, reflekteras och dokumenteras för att användas som underlag för utveckling av den 

pedagogiska verksamheten. En förskolemiljö som utformas utifrån den nuvarande 

barngruppens intresse lockar barnen till lek, samspel och utforskande. Detta leder till att 

barnen blir delaktiga och kan påverka sina läroprocesser. När barnen upplever att de kan 

påverka sin miljö och sin omgivning lär de sig att ta ansvar för den. Vidare belyser studien 

vikten av att barn skapar en positiv eller negativ identitet beroende på hur miljön är utformat 

och hur den uppfyller barnens tankar och behov. Enligt Nordin-Hultman (2004) har 

pedagogerna en avgörande roll för vilka egenskaper som barnen ges och identifieras med 

utifrån de förutsättningar som det erbjuds i förskolemiljön (Nordin-Hultman 2004, s.71-72). 

4.4 Metoddiskussion  

Denna studie genomfördes genom att vi intervjuade fyra förskollärare på två Reggio Emilia 

inspirerade förskolor i södra delen av Stockholms kommun. Vi har även genomfört 

observationer på vardera förskolan. I bearbetning av den insamlade empirin har vi utgått från 

tre huvudteman som svarar mot våra forskningsfrågor. Under varje huvudtema har några 
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underteman framkommit och som vi anser stärker temanas innehåll. Dessa olika underteman 

har beskrivits och analyserats utifrån det designorienterade perspektivet.  

Genom vår förförståelse och att vi i förväg har läst vald litteratur ökade det vår kunskap vilket 

gav oss möjlighet att formulera relevanta intervjufrågor som svarade mot studiens 

forskningsfrågor. Då vi gav våra informanter frågorna och information om studiens syfte i 

förväg skapade det en mer avslappnad atmosfär och dem fick möjlighet att förbereda sig, och 

även barnen gavs möjlighet att informeras om vårt besök. 

  

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie, det desorienterade perspektivet, har uppfyllt 

studiens syfte och forskningsfrågor på ett relevant och tydligt sätt. Eftersom studien handlar 

om vikten av den pedagogiska miljön och barns samspel och lärande har denna teori fungerat 

mycket väl. Detta på grund av att teorin utgår från tre olika spår, som handlar om hur det 

kommunikativa samspelet uppstår, samt design för lärande och design i lärande. 

Kommunikationen utgår från hur man kommunicerar med hjälp av olika teckensystem och de 

resurser som finns tillgängliga. Design för lärande handlar om hur pedagogerna designar 

miljön utifrån de lagar och de lokala förutsättningar som finns. Design i lärande handlar om 

vilken roll barnet ges, samt hur de omskapar material och därmed gör miljön till sin. I 

analysarbetet har teorin passat bra ihop för att belysa de viktiga aspekterna i empirin och 

fungerat som en röd tråd för att föra fram betydelsen av samspelet och lärandet i den 

pedagogiska miljön. Om vi hade utgått från en annan teori hade förmodligen resultatet sett 

annorlunda ut. 

 

I denna studie har vi utgått från en hermeneutisk tolkningsansats vilket har påverkat 

tolkningen av empirin. Studien grundade sig på intervjuer och observationer där vi hela tiden 

försökte se och förstå helheten av hur pedagogerna resonerade kring utformandet av miljön. 

Helheten i detta fall var hur dem beskrev miljön, men även hur vi tolkade och uppfattade det. 

Därefter har materialet lästs upprepade gånger för att se delarna, som i detta fall bland annat 

handlar om hur barnens samspel och lärande synliggörs i förskoleverksamheten. Denna 

uppfattning kallar Patel och Davidsson (2011) för holism och med det menas att forskaren 

ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att uppnå en 

fullständig förståelse. En hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå 

människor, deras handlingar och resultat, där de som intar en forskarroll har 

tolkningsföreträde och kan vara subjektiva, öppna och engagerade, samt bör skapa en 
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förståelse för individens livsvärld (Patel & Davidson 2011, s. 29). Vi har i denna studie 

analyserat empirin och tolkat det utifrån ett subjektivt perspektiv. Eftersom vi båda har flera 

års erfarenheter av att arbeta inom förskoleverksamhet har detta påverkat hur vi uppfattat 

empirin vi fått in genom våra intervjuer och observationer. Med facit i hand upplever vi att 

observationerna i samband med intervjuerna har gett denna studie ett lyft och stärkt analysen 

utifrån studiens syften och dess forskningsfrågor. 

4.5 Slutord  

I arbetet med denna studie har vi lärt oss en hel del. Hur pedagogerna designar miljön 

avspeglar deras barnsyn och detta medför att barns identiteter skapas och konstrueras utifrån 

den miljön de befinner sig i. Detta kan kopplas till Åberg och Lenz Taguchi (2005) där de 

framhåller att ”Barn gör det som rummet säger åt dem att göra”. De betonar att det är 

pedagogernas ansvar att kontinuerligt diskutera och reflektera kring hur miljöer och rummen 

på förskolorna är utformade och vad de har för syften (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 32). 

4.6 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi ställts inför dilemmat att avgränsa arbetet. I början av 

skrivprocessen tänkte vi även ha med barnens röst, tankar och upplevelser, men då skulle 

studiens omfattning blivit alldeles för bred och den angivna tiden skulle inte räcka till. För 

vidare forskning skulle det vara intressant att inta barnens perspektiv för att på ett mer gripbart 

sätt närma sig barnens tankar och livsvärld. Detta hade förmodligen gett studien ett mervärde 

för att se ett tydligare samband mellan den insamlade empirin och hur barnen själva uttrycker 

och beskriver sin del i det, hur de reflekterar över sin förskolemiljö, samt hur delaktiga de 

upplever sig vara i den.  
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6.1Bilagor 

6.2 Samtyckesformulär.                      Vällingby 2017-03-03  

Information om vår fördjupade undersökning kring utformandet av pedagogisk miljö 

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om vad som utgör en bra pedagogisk miljö och hur 

barns samspel, utveckling och lärande kommer till uttryck. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er förskola enligt överenskommelse. 

Vi skulle då vilja göra intervjuer med två förskollärare, samt observera en storbarnsavdelning. Vi 

kommer endast att använda oss av anteckningar och ljudupptagningar och gärna fotografera den 

pedagogiska miljön utan barn. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. 

Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även barnen att bli 

åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta om sitt eget 

deltagande. 

Kontakta gärna oss för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar 

Jessica Heijkenskjöld och Lana Hellal 

Jessica Heijkenskjöld 

070-928 82 46 

jessica_heijkenskjold@hotmail.com 

Lana Hellal 070-441 12 02 

sweden1980@hotmail.com 

 

mailto:sweden1980@hotmail.com
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Formulär för samtycke till deltagande i studie. 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                       

Formuläret återlämnas till ditt barns avdelning senast den 10 mars. Om du/ni inte samtycker 

till att medverka i studien så bortse från detta brev. 
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6.3 Intervjufrågor  

1) Berätta lite om din bakgrund och när du började du jobba på en Reggio Emilia 

inspirerad förskola? Hur kommer det sig att du valde just det? 

2) Hur länge har er verksamhet varit Reggio Emilia inspirerad? 

3) Hur skulle du beskriva utformning av den pedagogiska miljön på din avdelning? Finns 

det någon tanke utifrån begreppet ”Miljön som den tredje pedagogen” och i så fall på 

vilket sätt? (tillgänglighet, rum i rummen, material osv) 

4) Hur skulle du beskriva synen på barnet? Kan du ge något/några exempel på hur denna 

barnsyn tar sig uttryck i er verksamhet? 

5) Anser du att den pedagogiska miljön kan stödja ert pedagogiska arbete och i så fall på 

vilket sätt? 

6) På vilket sätt diskuteras utformningen av den pedagogiska miljön på er förskola och 

vad är syftet i så fall syftet? Används förskolans läroplan under dessa diskussioner? 

7) Finns det några gemensamma riktlinjer för hela förskolan gällande den pedagogiska 

miljön och i så fall vilka, hur kom ni fram till det? 

8) Kan du beskriva hur du tror att utformningen av er pedagogiska miljö kan bidra till 

barnens utveckling och lärande och hur arbetar ni kring det? 

9) Hur skulle du vilja beskriva att den pedagogiska miljön på er förskola/avdelning bidrar 

till samspel och interaktion? 

10) Ges barnen möjlighet att använda och förändra materialen utifrån det som är intressant 

för dem för tillfället? 

11) Hur skulle du beskriva din roll för att bidra till att barnen upplever den pedagogiska 

miljön som betydelsefull och inbjudande? Kan du ge ett exempel? 

12) Vilken inverkan tror du att utformningen av den pedagogiska miljön har på 

barngruppen i er verksamhet? Vad skulle barnen ha att vinna på att det är på just det 

här sättet? 


