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Abstract 

 

In my essay I describe the open environment, with a modern and innovative way of work that is 

becoming more and more common in preschools. In the new modern preschool the indoor environments 

are becoming more open to create an increased interaction and learning between the children. The 

science of education says that the pedagogue shall create environments and inspire the children to search 

their own knowledge, but according to me this is a something that causes problems for some children. 

Many children have difficulties to adapt to the large group of children and are characterized as “messy” 

since they are unable to sort all the perception they are exposed to. I experience that children with 

concentration disabilities are becoming more and more common at preschools and that it is caused by 

the environments they are situated in. The purposes of my essay is to investigate how the environment 

can be the cause of a restless behavior and how I, as a pedagogue, can give them the opportunity to 

easier find peace in a preschool which doesn’t have any separate rooms. By reflecting over my 

pedagogical attitude I find that not all children can be met the same way. For every children to 

experience a calm and safe learning environment at preschool, it is necessary that we pedagogues have 

knowledge about how flexible rooms, everyday stress and large groups of children can effect the 

concentration of learning for the child.  

 

Keywords: Open environments, room, Vygotskij, Reggio Emilia, stress, concentration, peace and quiet. 

 



3 

 

Titel: Ska det vara så svårt att ta det lugnt en stund? - om svårigheten att bemöta barns behov av lugn 

och ro i den moderna förskolemiljön. 

 

 

Författare: Annika Fredriksson 

Handledare: Anders Bartonek 

Termin: Hösten 2013 

 

 

Sammanfattning 

 

I min essä beskriver jag den öppna miljön, med ett modernt och nytänkande arbetssätt som blir allt 

vanligare inom förskolan. I den nya moderna förskolan öppnas innemiljöerna upp allt mer för att skapa 

möjligheter till ett ökat samspel och lärande mellan barnen. Pedagogiken säger att vi pedagoger ska 

bygga miljöer och inspirera barnen till att själva söka kunskap, men här anser jag att det finns barn som 

får problem. Många barn har svårt att anpassa sig till den stora barngruppen och utmärker sig för att vara 

”stökiga” eftersom de inte klarar av att sortera alla sinnesintryck runt omkring sig. Jag ser att barn med 

koncentrationssvårigheter blir allt vanligare inom förskolan och är orsakat av miljön de befinner sig i. 

Syftet med min essä är att undersöka hur miljön kan vara grunden till barn som har ett oroligt beteende 

och hur jag som pedagog kan ge dem möjligheter att lättare komma till ro i en verksamhet som saknar 

avdelade rum. Genom att jag reflekterar över mitt pedagogiska förhållningssätt kommer jag fram till att 

alla barn inte kan bemötas lika. För att alla barn ska känna en lugn och trygg lärandemiljö på förskolan 

krävs det att vi pedagoger har kunskap om hur flexibla rum, vardagsstress och stora barngrupper kan 

påverka barnets koncentration till eget lärande. 

 

 

Nyckelord: Öppna miljöer, rum, Vygotskij, Reggio Emilia, stress, koncentration, lugn och ro. 
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En vanlig dag på förskolan mellan 11.00–13.00 

 

Jag har precis kommit in efter att ha varit ute på gården tillsammans med förskolans äldsta barn som är 

mellan tre och fem år. Det är en dag i mitten på mars, solen är framme och dagsmejan har gjort att hela 

gården består av härligt snöslask som barnen lekt i och blivit så där plaskblöta ända in på kroppen som 

bara lekglada barn kan bli, trots att de har på sig både galonisar och gummistövlar. Lunchen närmar sig 

och det är lite bråttom att hinna få in alla tolv barn i tid eftersom vi började ropa in lite för sent. Hallen 

blir fort fylld av högar med blöta kläder som jag snabbt försöker få in i torkskåpet. När jag står där mitt i 

röran tänker jag på hur viktigt det är för barnen att ge dem tid till att klara sig själva, men just nu känner 

jag mig väldigt opedagogisk och klär av dem istället för att de snabbt ska komma undan och ge plats för 

barnen som trängs i hallen. Några barn som själva tagit av sig allt blött står halvnakna och letar i sina 

korgar och väskor efter torra kläder att ta på sig. Jag känner mig okoncentrerad och har svårt att veta var 

jag ska vara. Min frustration över att inte räcka till för alla barn som springer fram och tillbaka gör att 

även jag far från det ena till det andra barnet för att hjälpa och bekräfta dem i den pågående situationen. 

 

Hallen är en lång korridor mellan våra två hemvister där också toalett, personalrum och kök är 

placerade. Jag pustar av irritation och tänker på hur bra det var för barnen på min gamla förskola där 

entrén var frånskild från övriga utrymmen. Där kunde jag stänga dörren om oss och tillsammans med 

barnen blev det lättare att fokusera på det vi höll på med. I dag arbetar jag på en nybyggd förskola som 

erbjuder förskolebarnen en öppen miljö, med ett modernt och nytänkande arbetssätt. Till min hjälp i 

hallen kommer nu min kollega Jenny som precis avslutat sin gruppaktivitet med sex barn som hon alltid 

har inne på torsdagar. Tillsammans försöker vi nu effektivt slussa alla barnen vidare in till de två olika 

rum som tillhör barnens hemvist på förskolan.  

Samma stund öppnas dörren och min andra kollega Anita kommer in med ett glatt leende tillsammans 

med de tre sista barnen och säger: ”Gud vad de här tre har lekt och haft roligt tillsammans idag. Jag 

trodde aldrig jag skulle få med dem in”. ”Va kul”, svarar jag kort men vet inte var jag ska hålla mitt 

fokus just nu. Runt omkring mig ser jag bara ett kaos av livliga barn som springer fram och tillbaka trots 

jag sagt åt dem att välja varsin bok att titta i tills någon av oss pedagoger kommer. Med en djup suck 

vänder jag mig till Anita och säger: ”Snälla, går du in och styr upp dem inne i Ateljén, så kommer jag så 

fort jag fått fram torra kläder här. Vi får försöka dela upp barnen nu så det blir en lugn stund innan vi 

ska äta”. ”Jo tack jag hör det. Märkligt att de har så svårt för att sätta sig ner och ta det lugnt en stund” 

svarar Anita, och byter snabbt om och går in. Själv har jag tänkt den tanken många gånger. Förr kunde  
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jag se att något enstaka barn kunde vara lite överaktivt och hade problem med att varva ner, men idag 

anser jag det vara tvärt om. Jag kan känna att många barn inte har tillräcklig koncentration till att lyssna 

på vad de uppmanas till och fullföljer inte det som påbörjats. Men vem är det egentligen som har 

behovet av en lugn stund? För vems skull säger jag ”springa gör vi ute, nu varvar vi ner en stund”?  

Ateljén kallas rummet där lugna aktiviteter med olika spel, pussel, sagor och barnens skaparförmåga 

nyttjas. Det mesta av materialet är placerat på låga hyllor eller i skåpmoduler där dörrar plockats bort för 

att barnen ska inspireras av vad som finns och själva kunna plocka fram det som intresserar dem. Här 

väljer barnen att sitta på golvet, i soffan eller vid ett av de fyra borden när de leker. Det finns inga 

skärmar eller väggar som åtskiljer barnens val av aktiviteter utan pedagogerna har här möjlighet att se 

varje barns behov av hjälp och kan lätt ge dem vägledning. I rummet bredvid som barnen också kan 

välja att leka i är tänkt för mer roll- bygg- och rörelselekar. Dessa lekar blir ofta mer livliga och 

högröstade än vad lekarna blir ute Ateljén. Barnen tillåts i möjligaste mån fritt gå mellan de båda 

rummen och vi pedagoger placerar oss en i varje rum för att stötta och instruera barnen i deras lekar. 

Borden används även vid alla måltider som serveras på förskolan och pågående aktivitet måste då 

avslutas eller läggas åt sidan.  

”Nej nu får ni sätta er och göra något lugnt” hör jag Anita säga till Max och Emma som jagar runt efter 

varandra mellan de båda rummen. ”Ni kan välja en bok att titta i eller leka med playmogubbarna här på 

golvet”. Anita samlar ihop några barn som bett om att få en saga läst. Under tiden hon läser får hon flera 

gånger avbryta för att tysta ner de två barnen som nu ställt sig på varsin stol och sjunger och dansar 

precis som artisten Robin Stjärnberg gör. Att de har roligt går inte att ta miste på men den leken passar 

inte just nu eftersom alla barn ska varva ner innan vi sätter oss och äter. ”Sätt er och rita tillsammans 

med Sara och Mahmoud istället” hör jag Anita säga, med lite irriterad röst. Hur ska hon kunna sitta och 

läsa i den här röran tänker jag, samtidigt som jag också tänker att det kanske kan sända signaler till att 

fler barn sätter sig bredvid och lyssnar, och det vore ju bra.  

Jag börjar känna mig stressad i hallen över att aldrig bli klar och torkskåpet är redan proppfullt trots att 

jag fortfarande inte hängt in alla blöta kläder. För att Anita ska kunna läsa i lugn och ro lämnar jag en 

hög blöta kläder och tar istället med mig de två sjungande barnen in till det angränsade rummet och 

stänger igen glasdörren efter mig för att minimera allt ljud. Där inne går cd-spelaren på hög volym och 

ur högtalarna ljuder blandade låtar från melodifestivalen samtidigt som flera barn studsar omkring på 

scenen och härmar olika artisters dansuppträdanden. Första tanken jag får är, men gud vad kul de har, 
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och själv är jag också på väg att börja dansa till musiken. Men så kommer jag på att vi pedagoger 

bestämt att lugna aktiviteter gäller nu och säger därför ”Nehej, vad är det här nu då. Ni skulle ju plocka 

undan allt lego från bordet så det går att duka. Vi ska ju snart äta här”. Jag stänger av musiken och fyra 

barn hjälper till att sortera legobitar medan Emma och två andra barn fortsätter sjunga och dansa. Jag 

låtsas som jag inte ser dem och tänker att de behöver säkert få leka färdigt och får sen kanske lättare för 

att sitta stilla vid matbordet. 

Dörren öppnas och in kommer Ingrid med matvagnen i full fart för att duka till lunchen på de två borden 

som barnen ännu inte hunnit avslutat sin lek på. Jag ser hur Ingrid tittar upp mot klockan på väggen och 

säger: ”Men är ni inte klara här än, barnen i Ateljén har redan börjat sätta sig vid sina matbord”. Så fort 

hon sen börjar ställa fram den varma maten på borden slänger sig barnen över karotter och tallrikar, ett 

tjatter och kiv om platser vid borden uppstår bland barnen. Att det ska vara så svårt att komma ihåg våra 

gemensamma trivselregler tänker jag och med en bestämd ton ber jag alla att sätta sig ner på var sin stol 

vid deras respektive bord. Nu kommer även Jenny till sitt bord och ursäktar sig för att hon är sen och 

säger: ”Jag hängde upp alla blöta vantar på elementet som låg kvar på golvet”. ”Tack, va snällt”, svarar 

jag men tänker att hon hade behövts bättre här inne. Vantarna hade jag inte glömt utan tänkt ta reda på 

efter lunchen när alla kommit till ro. 

Nu har alla fått mat på sina tallrikar och äntligen lägger sig ljudnivån och övergår till trevliga 

samtalstoner bland de tio barnen som är fördelade mellan de två borden. Åh, vad skönt tänker jag, 

samtidigt som jag funderar över hur det kommer sig att det ofta tar en stund innan lugnet lägger sig. 

Borde inte barnen vara trötta efter att ha varit ute i nästan två timmar och sen känna behovet av att bara 

sjunka ner en stund när vi kommer in? Trots att jag nu sitter i rummet med minst antal barn blir det lätt 

stojigt och mina tankar faller åter tillbaka till minnen från min gamla förskola som var inrymd i en 

gammal bostadsvilla med flera små rum. Jag känner saknaden efter våra mysiga och pedagogiska 

pratstunder jag fick tillsammans med barnen under lunch och mellanmål och funderar vidare på vad som 

gjorde att barnen då var lugnare? Ställer jag kanske högre krav på barnen idag jämfört med då, och hur 

kommer det sig i så fall? Eller är det kanske så att min toleransnivå för vad som är rörigt har förändrats? 

I Ateljén har nu småbarnen kommit från sin hemvist för att äta mat tillsammans med oss. Alla fyra 

borden behövs till de 23 barnen och trots att dörren in till rummet där jag sitter är stängd hör jag hur 

barn gråter, ett glas åker i golvet och kollegor som med höjd röst uppmanar barnen vid sina bord av 

olika anledningar. När alla är klara med maten och dukat av efter sig har jag en del kvar att plocka 

undan och bordet måste torkas av. På golvet runt omkring bordet har det rasat ner en hel del ris och 

andra matrester från måltiden som måste sopas upp innan barnen kan använda bordet igen till sina lekar. 



8 

 

Vartefter barnen blir klara grupperas de själva efter sina egna val av lugna aktiviteter. Några väljer 

rollek, en börjar bygga med kapplastavar och snart kommer fler från andra rummet som också vill vara 

med. Ljudnivån ökar igen när dörren mellan rummen öppnas och Emma drar med sig flera av barnen 

som också har svårt att komma igång med någon riktig lek. De vandrar mest omkring och kommer inte 

till ro utan blir istället till ett orosmoment för de barn som redan grupperat sig till olika aktiviteter.  

Direkt efter lunchen följer småbarnens pedagoger med dem tillbaka igen till deras hemvist för att sova 

och de äldre barnen ska själva försöka hitta en lugn plats att varva ner på en stund. Jag kan känna mig 

lite avundsjuk på de yngre barnen som varje dag efter maten får lägga sig på sin madrass i vilrummet 

som bara används till en mysig sovstund. Vem avgör egentligen att barn senare vid treårsåldern plötsligt 

inte ska vila på dagarna längre? ”Nej nu är han för stor för att sova” har jag många gånger hört från 

kollegor och föräldrar, och vanligtvis lämnar dessa barn sin småbarnsgrupp och anses inte längre ha 

samma behov av att ligga och vila. 

Det har blivit dags för Anita som är inne i Ateljén att ta sin rast och jag går dit och byter av henne. Hon 

talar om för mig vilka barn hon lovat att få använda Ipaden idag. Den har redan startats igång och 

används till att spela olika pedagogiska spel på och är mycket efterfrågat hos barnen. Anita går på rast 

och själv sätter jag mig bredvid två barn som spelar ett traditionellt memoryspel. Jag får inte sitta länge 

förrän en flicka som sitter med Ipaden ropar på mig: ”Fröken, Emma knuffas och säger att det är hennes 

tur nu”. Emma går inte bort själv när jag ber henne flytta på sig utan jag måste avleda henne och 

tillsammans sätter vi oss och ritar istället. Efter fem minuter springer hon iväg utan att avsluta det hon 

påbörjat, hämtar ett pussel som hon inte lägger klart utan börjar istället kasta pusselbitar mot flickan 

med Ipaden efter att hon glatt ropat ”Jaaa, jag klarade nästa nivå”. Återigen tvingas jag gå emellan och 

medla för att ingen konflikt ska uppstå. 

Jag tar Emma tillbaka till bordet som hon tidigare satt och ritade vid. Där är det nu full aktivitet av 

pärlande barn och Emma sätter sig också ner och börjar på en pärlplatta. Själv sjunker jag ner på en stol 

bredvid men störs av musik och pling-plongljudet från Ipadspelet från andra änden av rummet. Jag 

börjar reflektera över allt som låter där jag sitter och upptäcker snabbt hur många olika ljud som återges 

runt omkring mig från de olika aktiviteterna. Trots att alla barn nu grupperats och leker stillsamma lekar 

kan inte jag känna att lugnet har lagt sig eftersom jag distraheras av allt som låter. Det susar i mitt huvud 

och tröttheten jag känner övergår smygande till huvudvärk. Jag tittar på klockan, en kvart kvar att jobba, 

skönt tänker jag, då får jag snart åka hem och vila. 
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Anita kommer tillbaka från sin rast och säger: ”Åh va skönt det var att komma ifrån en stund, och vilken 

tur att jag satte timern på mobilen för jag nickade faktiskt till”. Jag får mig en tankeställare när jag hör 

vad hon säger och börjar jämföra barns rättigheter med vuxnas. Ett barn kan vara i förskolans miljö en 

hel dag utan tillgång till en lugn vrå att gå till. Jag tänker då på barnen som inte längre sover på dagarna 

men som jag ändå tror behöver hjälp med att gå ner i varv en stund varje dag om de inte själva kan det. 

Här kommer samtidigt andra problem in, som föräldrars åsikter om barns behov av vila och vad den 

pedagogiska miljön ska eller kan erbjuda.  

 

Syfte och frågeställning 

 

I min berättelse har jag försökt beskriva vad jag ser och tänker, kopplat till den öppna miljön som blir 

allt vanligare inom den nya förskolan. Att jag valt att kalla den för den moderna förskolan beror på att 

den utvecklats och även fått en annan status efter att vi började arbeta utifrån förskolans läroplan 1998. 

En modern förskola står för nytänkande och nyfikenhet där pedagoger och barn möts, lär och utvecklas 

tillsammans. För mig står ordet modern för det senaste eller mest trendiga inom förskolans pedagogik 

och verksamhet, där ny vetenskap får ta plats. 

Många barn tillbringar sin större del av dagen tillsammans med barn och pedagoger inom förskolans 

verksamhet och inte som förr tillsammans med familjen. Eftersom föräldrar arbetar eller studerar mer 

idag upplever jag också att spridningen av barnantalet under veckan inte skiljer sig så mycket längre. 

Barnens lediga dagar eller tidiga hämtning blir allt ovanligare. Föräldrar som är hemma med småsyskon 

har rätten att lämna sitt förskolebarn 15 timmar i veckan, men inom kommunen diskuteras även att 

utöka den tiden till 30 timmar i veckan som redan finns i flera andra kommuner.  

Jag anser många gånger att oron hos barnen idag orsakas av förskolans öppna miljöer som gör att stora 

barngrupper och pedagoger är tillsammans under större delen av dagen och påverkas av alla intryck runt 

omkring dem. På min gamla förskola kunde jag längta till den pedagogiska lunchstunden med mina sex 

barn jag hade vid mitt bord. Dörren stängdes under måltiden och blev en tydlig markering för barnen att 

nu finns jag här för bara er. Ljudnivån la sig snabbt, och om jag även då mötte stojiga barn så anser jag 

att de hade lättare för att varva ner jämfört med idag. 

Jag funderar ofta över vad det kan vara som påverkar barnen till att ändra sitt beteende i vissa 

situationer. Det finns barn som nästan inte märks under en hel dag samtidigt som det finns barn som har 
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jättesvårt för att varva ner och finna ett lugn. Allt fler barn får idag diagnosen adhd och det diskuteras 

också om orsaken är miljön de vistas i eller om det till större delen beror på ökad kunskap hos oss 

pedagoger. Eftersom de flesta barn idag placeras inom barnomsorgen redan som ettåringar och 

tillbringar mer vaken tid i förskolemiljön än hemma med sina föräldrar så tror jag att adhd många 

gånger kan bli feldiagnostiserat. Jag tänker här närmast på hur jobbigt det är för ett barn som inte har 

förmågan att kunna filtrera alla sinnesintryck från rummet och då får svårt att koncentrera sig på en 

uppgift. Många barn som inte längre sover efter lunchen visar på trötthet under eftermiddagarna genom 

att de lättare kommer i konflikt och får svårt med koncentrationen. De orkar helt enkelt inte med en hel 

dag i förskolan och får oftast heller inte sova för sina föräldrar. Jag kan se hur den öppna miljön med 

stora barngrupper skapar problem för många och med den kunskap vi pedagoger har idag är det lätt att 

döma ut dessa barn till att ha koncentrationssvårigheter bara för att de inte passar in i miljön.  

 

Om det var möjligt skulle det vara intressant att titta på om Emmas beteende i min berättelse såg 

annorlunda ut i den gamla traditionella hemlika förskolemiljön. Men hur kan då jag som pedagog 

förhindra att barn hamnar i dessa situationer? Att kunna förmedla en lugn och rofylld miljö för alla barn 

är en stor utmaning som inte alltid är så lätt att åstadkomma, men med rätta metoder hoppas jag hitta nya 

sätt att bemöta dessa barn på.  

Eftersom jag själv känner att jag ibland störs av ljud och rörelse runt omkring mig tänker jag på om även 

Emma i min berättelse påverkas likvärdigt och om det kan vara orsaken till hennes oro. Samtidigt kan 

jag anse hennes beteenden som stressrelaterande eftersom hon visar på nedsatt koncentrationsförmåga i 

många situationer. Hennes impulsivitet och stora rörelsebehov gör att jag också funderar på om hon kan 

visa tecken på adhd. Eller har det kanske hänt något i Emmas hemsituation som påverkar hennes 

mentalitet här på förskolan? Min erfarenhet säger att barn som Emma ofta benämns av andra barn för att 

de bråkar och förstör och har därigenom också svårt att ta sig in i en pågående lek. Jag hade önskat att 

det fanns fler delningsmöjligheter för val av olika aktiviteter och tänker då på hur rörigt det kan bli i ett 

rum där kanske fem olika aktiviteter pågår samtidigt. Hur ska jag då som pedagog kunna stötta Emma i 

verksamheten om hon kanske inte känner miljön runt omkring sig som trygg och rofylld?  

Vidare funderar jag på vad det är som kan orsaka hinder i innemiljön för mig som pedagog. Jag får 

fortlöpande utbildning i barnens olika utvecklingsområden och anordnar verksamheten därefter med 

material som bland annat ska inspirera till läs, -språk, -matematik, roll och rörelselekar. Men var i 

innemiljön hittar jag sådant som fångar barnen till att stanna upp för en stunds ”må-bra-lek”. Här anser 
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jag att vi som arbetar inom förskolan måste lära oss att hantera den vardagliga stress vi lever med idag 

och arrangera en miljö där verksamheten blir lugnare och därmed en bättre miljö att vistas i för både 

barn och pedagoger.  

När jag tog med mig Emma in till det angränsade rummet innan lunchen och stängde dörren störde hon 

inte längre lika många barn som innan. Även om hon fortsatte sjunga och dansa så ansåg jag att hon 

behövde få göra det eftersom hon blir glad och mår bra av rörelselekar. Alla barn klarar inte av att 

plötsligt sätta sig ner och välja en lugn aktivitet, och Emma anser jag är ett exempel på ett sådant barn. 

Hon finner ingen ro i att tvingas sitta och lyssna på en saga tillsammans med andra barn utan behöver 

hjälp med att först kunna gå ner i varv. För hennes och många andra barns bästa skulle jag därför behöva 

kunskap i hur jag kan skapa en miljö som fångar deras lust till en stunds vila från alla livliga lekar. 

När jag tillsammans med kollegorna i arbetslaget har reflektionsträffar pratar vi ofta om barns beteenden 

och vad som kan vara bakomliggande orsaker. Vi utgår från våra yrkeskunskaper och diskuterar barnens 

påverkan av varandra, men den nya öppna förskolemiljön med inspiration från Reggio Emilia-

pedagogiken har vi ingen tidigare erfarenhet av. Den lär vi och utvecklas i tillsammans med barnen. Hur 

påverkas då barnen av den moderna miljön de vistas i under hela sin vistelsetid på förskolan?  

Hur jag än vänder och vrider på mina funderingar runt Emma så kommer jag kanske aldrig hitta ett svar, 

men min empati för henne gör att jag ändå funderar vidare och jag kommer nu att fördjupa mig i några 

forskningsfrågor. Genom att reflektera över berättelsen jag beskriver och ta hjälp av teoretiska 

perspektiv som jag anser relevanta söker jag nu vidare svar. Jag vill bli en bättre praktiker, men syftar 

härigenom även till att delta i en vetenskaplig diskussion om frågor kring:  

 Hur kan den öppna förskolemiljön orsaka problem för barn som exempelvis Emma? 

 Hur kan jag i mitt arbete skapa möjligheter för barns behov av en lugn stund trots miljöns 

förutsättningar? 
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Metod 

Jag har valt att skriva en vetenskaplig uppsats i essäform eftersom den metoden synliggör mina 

handlingar och mitt förhållningssätt i vardagen som pedagog baserade på den yrkeskunskap jag har idag. 

Maria Hammarén är författare till Skriva - en metod för reflektion och säger att den skrivna berättelsen 

är det vi minns och blir till ett möte med oss själva. Att läsa sin berättelse för någon annan skapar en 

distans för att kunna reflektera över sin egen erfarenhet (Hammarén 2005, s. 24). I min yrkesroll ställs 

jag dagligen inför olika dilemman som jag tolkar och sedan bemöter efter den kunskap jag fått genom 

många års livserfarenhet. Det jag väljer att göra påverkas av i vilken situation jag befinner mig och går 

sällan att förutse inom mitt yrke. Samma författare skriver om att dilemmat uppmärksammar 

komplexiteten av att vi ställs inför olika handlingsalternativ och att det inte alltid visar sig finnas en bra 

lösning på problemet. Den skrivna berättelsen speglar sättet vi möter och organiserar verkligheten på 

och är därmed ett etiskt dilemma som visar på vårt yrkeskunnande. (ibid, s. 18-19). I essän ges jag nu 

möjligheten att prova mina tankar som dyker upp och jag kommer att vända och vrida på dilemmat för 

att betrakta det genom mina olika ”kunskapsglasögon” som jag växlar mellan under reflektionen och 

skrivprocessens gång. 

Henriksen, professor i teologi och Vetlesen, docent i filosofi, skriver om hur olika våra ”etiska blickar” 

är. De menar att i ett arbete med människor krävs en god människosyn, det vill säga, att ha förmågan att 

sätta sig in i hela människans behov och handla därefter (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 137-138). 

Berättelsen jag beskriver är min personliga iakttagelse och mina tankar som uppstår i situationen. Den 

barnsyn jag har påverkar mig i mitt handlande som pedagog och är ett ofta diskuterat begrepp inom 

personalgruppen på förskolan. Genom att noggrant undersöka och reflektera över mitt handlande, 

kopplat till relevant litteratur, önskar jag få en helhetsbild i vad som sker i min berättelse. Hur jag vidare 

förstår dilemmat i essän diskuteras med hjälp av den kunskap jag bär på och kan förhoppningsvis 

utveckla både mig och andra pedagoger till att se och lösa liknande problem med nya ögon.  

Förklaringen av olika förhållningssätt till kunskap diskuterar Gustavsson om och hävdar att hur vi 

uppfattar tillvaron och vidare beskriver den påverkas av vilket språk vi använder oss av. Han 

sammanfattar det med att kunskap är makt, och de som deltar i diskursen påverkas av egna normer 

tillhörande deras klass, kön och etnicitet (Gustavsson 2000, s. 84-86). Kunskapstraditionen uttrycks i 

ord på olika sätt beroende på vilken status och yrkespositionen vi har i samhället. Kunskapen finns 

enligt den idag dominerande filosofen Aristoteles i tre olika former. Den vetenskapliga, kallad episteme, 

förklarar hur vår värld fungerar och är uppbyggd genom olika vetskapsteorier som finns beskrivet i 

litteraturen. Produktiv kunskap behövs för att klara av att skapa olika produkter, kallad techne, och 
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förklarar det vi kan. Fronesis är den tredje som vi använder oss av när förmågan att bedöma utifrån 

etiska dilemman uppstår och vår praktiska klokhet avgör handlandet (ibid s. 15-21). 

I mitt yrke som pedagog hamnar jag hela tiden i olika mänskliga möten. Även om jag med lång 

livserfarenhet och en bred utbildning kan tyckas ha kunskapen om hur jag ska bemöta barn, föräldrar 

och kollegor ställs jag dagligen inför olika dilemman. Vilket bemötande som är det bästa går inte att 

säga eftersom situationen som personen befinner sig i är avgörande för vad just jag bedömer vara det 

bästa här och nu. Jag har många gånger funderat på vad som hade hänt om jag valt ett annat sätt att 

använda min praktiska klokhet på men genom det här arbetet får jag kanske en del ny vetenskaplig 

kunskap som kan utveckla och hjälpa mig förstå mitt handlande i Emmas fallbeskrivning. 

Sekretesslagen styr mig som anställd inom förskolan och är ett skydd för den personliga integriteten. 

Detta innebär att inga uppgifter får föras utanför verksamheten som kan avslöja hemligheter (Bengtsson 

& Svensson 2009, s. 306). Alla namn i min berättelse är därför fingerade och ska på så sätt inte kunna 

identifieras av varken barn eller pedagoger. 

 

Teoretiska perspektiv 

Vad säger styrdokumenten? 

Jag kommer nu granska vad som står skrivet i Barnkonventionen och Förskolans läroplan som är två 

styrdokument jag har att förhålla mig till när jag ska se till Emmas och de andra barnens bästa under 

deras dag på förskolan. Som förskollärare har jag ett ansvar för att se till att förskoleverksamheten 

anpassas till alla barns behov och då är styrdokumenten ett bra stöd att ta hjälp av för att bevisa barnens 

rättigheter. Jag vill på detta sätt reflektera över hur inomhusmiljön ser ut idag och vad som kan 

förändras för att lättare ge alla barn en lugn stund på dagen. 

Barnkonventionen 

I konventionen om barns rättigheter betonas i artikel 31 om vikten av att varje barn har rätt till lek, vila, 

fritid och rekreation som är anpassad till barnets ålder (Barnkonventionen 1989). Här tänker jag lägga 

tonvikten på vila och rekreation eftersom jag anser att det är det som är bristfälligt för Emma men även 

för hennes jämnåriga kompisar på förskolan. Min första fundering är vad ordens innebörd egentligen 

står för så jag söker svaret i Nationalencyklopedin och får veta att rekreation betyder att återhämta 

krafter genom vistelse i en avkopplande miljö, det vill säga, genom en avkopplande aktivitet. Och ordet 
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vila står för ett tillstånd av låg aktivitet (Nationalencyklopedin). Eftersom barn idag vistas tillsammans i 

stora grupper på förskolan, ofta hela dagar, anser jag som pedagog ha ansvar för att även barn mellan tre 

och fem år får tid till vila och rekreation.  

När jag tänker efter kan det vara så att Emma fick sin tid för rekreation när hon lekte ute och skottade 

undan snöslasket. Att vara ute kan ses som en avkopplande aktivitet för henne eftersom jag vet att hon 

trivs på gården och ofta själv ber om att få gå ut. Om jag sen anser det avkopplande att sätta sig och läsa 

i en bok behöver inte det betyda att samma lugna aktivitet kan fånga en stunds vila för alla barn. 

Förskolans läroplan 

I Läroplan för förskolan finns att läsa under rubriken om förskolans uppdrag och värdegrund: 

”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och 

miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat 

sätt” (Lpfö 98/10, s.7). Vidare läser jag under rubriken utveckling och lärande om att arbetslaget ska 

”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (ibid. s. 11).  

Inom den nya moderna förskolan öppnas miljöerna upp allt mer för att skapa möjligheter till ett ökat 

samspel mellan barnen som Sofia Eriksson Bergström skriver om i sin avhandling. Att barn lär och 

utvecklas i en sociokulturell miljö har vi pedagoger idag stor kunskap om, men hur ser egentligen 

balansen ut mellan miljöns inspiration av lärande och vila? Driver vi kanske barnen i för hög grad till att 

hela tiden prestera och glömmer vikten av att de faktiskt också har behov av att lära sig gå ner i varv för 

att lyckas bättre i sin lärandeprocess? Här kan jag tänka mig att Emma efter lunchen skulle må bra av en 

avskild miljö som bjuder in för en stunds avkoppling från alla stimulanser. Att lära alla barn på 

förskolan ta en stilla stund efter maten ger dem samtidigt kunskap om att försöka tyda sina egna 

kroppssignaler. Små barn vet vi måste sova på förskolan och miljön organiseras därefter. Men i dagens 

stressade samhälle anser jag även att vi inom förskolan måste lära oss uppmärksamma alla barns behov 

av vila och rekreation.  

 

Rummets betydelse – Hur påverkar miljön barnen? 

Jag har många gånger funderat över hur det kommer sig att när jag går in i en kyrka blir jag plötsligt 

allvarlig, börjar viska och går med tysta lätta steg, fast jag strax innan har skrattat och varit sprallig. Det 

spelar ingen roll om kyrkan är tom, eller om det är begravning eller bröllop så är alla mycket diskreta 
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där inne i sitt sätt att vara. Att gå på bröllop är ju i alla fall ett festligt tillfälle som borde sprida glädjerop 

och skratt i kyrkan men det väntar vi med tills vigselakten är över och alla kommit utanför kyrkan, då 

släpper alla loss och blir sig själva igen. Men om jag istället kliver in på en hockeyarena där matchen är 

i full gång rycks jag genast med i att bua på domslut eller heja fram laget fast jag egentligen inte är den 

person som brukar ropa ut mina åsikter offentligt. 

Leif Strandberg är psykolog och arbetar bland annat med skolpsykologi och skolutveckling. Han skriver 

om rummets betydelse och gör kopplingar till Vygotskijs teorier i praktiken. Här diskuteras om vad som 

anses vara ett läranderum och att ”det är hur miljön existerar för barnet som är det väsentliga”. Han 

menar att miljön uppfattas olika beroende av bland annat barnets ålder, kunskaper, känslor och 

förväntningar. Barnet utvecklar också nya tolkningar om meningen med miljön och gör den till sin egen 

förmån (Strandberg, 2006, s. 20). Här anser jag förskolans miljöer som likvärdiga skolans eftersom de 

båda ska inspirera barnen till att lära in kunskap av olika slag. För Emmas del anser jag att ateljén är ett 

rum med för mycket stimulans och hon får svårt att själv välja ut en lugn aktivitet. Hon har svårt att läsa 

av vad som är uttänkt ska ske i rummet och känslan av att inte kunna fokusera gör att hon istället 

springer omkring för att sysselsätta sig med något. Om vi som arbetar inom förskolan saknar förståelsen 

för hur miljön påverkar barnen tror jag att vi i framtiden kommer möta betydligt många fler barn med 

det beteendet som Emma visar. Idag hör jag ofta mig själv och mina kollegor säga att barnen har så svårt 

att ta det lugnt, men här börjar i alla fall min insikt för hur olika barn tar till sig det som erbjuds i 

rummet de befinner sig.  

 

I Strandbergs bok hittar jag fem bedömningsgrunder till hur vi kan observera barnets miljö vid planering 

av att utveckla ett läranderum. Det första är Interaktioner och här tittar man då efter vilka samspel som 

finns mellan barn och pedagoger. Lärandet sker i två steg, först på social nivå mellan människor och sen 

på individuell nivå som ett tankearbete inom människan. Vygotskijs teori menar här att det krävs två 

olika rum. Ett för att samtala tillsammans med andra i och ett tyst rum för att tänka i. Aktiviteten är det 

andra. Här tittar man då på möjligheter och vad som är omöjligt att göra i rummet. Finns det rum för 

olika aktiviteter? Artefakter är det tredje och har betydelse för vilka verktyg till lärande som finns 

tillgängliga i rummet. Finns det kunskap hos pedagogerna om att den tänkta aktiviteten även kan 

innehålla verktyg för annat lärande? Den fjärde är Utvecklingshopp och den ska hjälpa oss se att det 

finns rum vi trivs i och vilka rum som känns obekväma. Barns drivkrafter för att utvecklas finns inte 

bara i deras huvuden, utan på väggar, i lekmaterial och från pedagogernas förväntningar. Den femte och 

sista är Kreativiteten. Hur får barnen möjlighet att delta och påverka miljön som ska förändras? Barns 

kreativitet hjälper här pedagogen att förstå vad de behöver och hur de tänker och bidrar på så vis med 
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förståelse av barnets lärprocesser. Skolbyggnader och rummens utseenden är idag olika de som byggdes 

på 1960-talet och skolledning och lärarlag har ständigt kommit med idéer om hur rum för barns lärande 

bör se ut. Men vid planering av innemiljön glömmer vi att ta med barnens tankar om förhållandet till 

rummet. Vygotskijs syfte med de fem kriterierna är att tillsammans med barnen upptäcka hur rummet 

påverkar lärandet och sen göra dem delaktiga i förändringarbetet. Genom den här metoden kan många 

oväntade idéer skapas och barnets tankeprocesser kan också förstås (ibid, s. 23-36). 

 

Barnet påverkas alltså av vad de möter i ett rum och tar del av det till sina egna behov. Jag måste här 

försöka sätta mig in i hur Emma ser på innehållet i miljön på förskolan och vad hon egentligen har för 

behov. Det kanske inte är så lätt att plötsligt sätta sig på en stol och börja koncentrera sig på ett pussel 

om hon samtidigt ser andra barn och pedagoger röra sig fram och tillbaka mellan hallen och de två 

rummen. Vidare läser jag i Strandberg att ”[m]änniskan kan inte ses skild från kultur. Var vi befinner 

oss påverkar vilka vi är” (ibid, s. 20). 

Jag tänker direkt på hur lätt jag påverkas av min omgivna miljö som jag skrev om i inledningen. För mig 

skulle det vara en omöjlighet att kunna fokusera på att läsa en bok under pågående hockeymatch utan att 

lockas av att titta och kommentera vad som händer runt omkring mig. Även om jag själv valt en lugn 

aktivitet jag tycker om är den svår att genomföra på grund av allt stimuli runt omkring mig som stör och 

det troliga är att boken läggs åt sidan och att jag dras in i pågående match. Samma situation uppstår i 

hallen när jag ska hjälpa barnen av med kläderna. Rummet jag befinner mig i just då är stojigt och 

rörigt. Min frustration över att inte räcka till för den pedagog som jag vill vara gör mig stressad och 

okoncentrerad och jag gör och säger saker som jag inte annars skulle gjort. Vilka signaler får Emma här 

från förskolekulturen, och vad är kultur i förskolan? Kanske har hon lärt sig att få uppmärksamhet i 

barngruppen genom att spela pajas eller finns det kanske inget i miljön som fångar hennes 

uppmärksamhet till en lugn stund? Det hon ser omkring sig kanske mer lockar till att hoppa, klättra och 

tjoa. Genom att ta hjälp av de fem kriterierna som jag beskriver ovan får jag möjlighet att prova en 

metod som kanske gör att jag tillsammans med Emma kan förstå hur hon tänker i den miljön vi befinner 

oss. Hittills har jag i samråd med mitt arbetslag möblerat om och inrett rum utifrån vad vi pedagoger 

anser ge en lugn pedagogisk miljö, men hur Emma och de andra barnen själva vill ha det vore intressant 

att undersöka.  

Min egen känsla av stress påverkar givetvis också hur jag bemöter Emma och här kanske mina 

förväntningar på henne visar sig bli för höga i förhållandet till situationen när jag själv inte hinner med 

att se och bekräfta alla barn. Hallsituationen skulle kunna bli bättre om jag tog emot två barn i taget, 
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istället för att låta alla komma in samtidigt. Det skulle resultera i ett lugnt och harmoniskt bemötande 

mellan mig och barnen som vidare hjälpte dem att fortsätta varva ner. Genom att ha förberett med att 

ställa fram några pussel på ett bord innan barnen kommer in i Ateljén kanske det skulle fånga deras 

intresse till att direkt sätta sig ner en stund och pussla. 

Forskaren och barnpsykologen Elisabeth Nordin-Hultman ställer sig frågan hur det kommer sig att vi 

inom förskola och skola allt oftare bedömer att barn har svårigheter av olika slag och att den 

diagnostiserade kulturen ökar inom verksamheten. I boken Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande vill hon visa hur pedagogen måste lära sig se och förstå hur den pedagogiska miljön 

påverkar ett barns identitetsskapande. I en jämförande studie mellan engelska, och svenska förskolerum, 

gjord mellan 1994-1996, visar hon hur den pedagogiska miljön, materialet och organisationen skiljer sig 

åt. Hennes studie ska inspirera den nytänkande pedagogen att i linje med läroplansmålen vara driftig för 

framtidens förskola (Nordin-Hultman 2004, s. 55-70).  

Under större delen av 1900-talet uttrycks tydligt att den svenska förskolemiljön ska vara så hemlik som 

möjligt. I socialstyrelsens råd och anvisningar kunde man läsa att lekskola och daghem skulle efterlikna 

hemmets små trivselrum och inredas därefter, gärna med en soffa att kunna krypa upp i och få en saga 

läst eller bara kunna mysa i en stund (Nordin-Hultman 2004, s. 116-120). I en sammanfattande 

reflektion av relationen mellan barnen och den pedagogiska miljön och omgivningen läser jag sen vidare 

att barn är olika i olika miljöer och situationer. Barns personligheter uppstår i samband med olika 

relationer, aktiviteter och material. Inom förskolan byggs förväntningar upp på hur ett barn bör uppträda 

i det sammanhang och den miljö som barnet befinner sig i och de som inte har den förmågan bedöms ha 

ett avvikande beteende: ”när man säger något om ett barn, säger man därmed också alltid något om 

barnets sammanhang och miljö” (ibid, s. 176). 

Jag kan här återkoppla till Strandbergs beskrivning av observationskriterierna över ett läranderum som 

en bra metod för att lära mig se om Emma påverkas av vilka personer hon har runt omkring sig, 

materialet i rummet och aktiviteten hon ställs inför. Istället för att bara beskriva hur hon är kan jag efter 

observationen på ett tydligt sätt bevisa om det kan finnas något i förskolans olika miljöer som påverkar 

hennes beteende.  

Ann Åberg är pedagog sen tjugo år tillbaka och har varit med i ett förändringsarbete på sin förskola. 

Hon beskriver ett nytt arbetssätt, inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken och grundtanken är att 

verksamheten ska strävar efter en ständig förändring. Hon har utmanats i att vända upp och ner på det 

gamla traditionella sättet att se på förskolans roll och i stället fått lära sig att lyssna och reflektera över 
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hur barn tänker, lär och utvecklas. Därigenom ges en demokratisk mötesplats i förskolan med ett 

gemensamt lärande. Hennes beskrivning av den konkreta vardagen på förskolan har sedan Hillevi Lenz 

Taguchi, lektor på lärarhögskolan i Stockholm, vävt samman med ett teoretiskt tänkande (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005, s. 5-6). 

I deras bok Lyssnandets pedagogik beskrivs hur tankarna i förändringsarbetet runt den pedagogiska 

miljön hjälpte henne att förstå att barn är olika med olika intressen. Från början var innemiljön mer likt 

ett vanligt hem och barnen skulle anpassa sig till den statiska miljön. Att miljöns utformning kunde vara 

orsak till att barn var stökiga var det ingen som tänkte på. I ett exempel beskriver hon hur pedagogerna 

skapat en läshörna genom att placera två soffor mitt emot varandra för att ge barnen en lugn och mysig 

vrå att gå till, men barnen gjorde vad de ansåg rummet signalerade till och började istället hoppa mellan 

sofforna. Sofforna togs då bort och istället gjordes hörnan om till att synliggöra allt pysselmaterial på 

öppna hyllor. Kommande dag stormar barnen in och raserar allt i hyllorna. Det pedagogerna hade glömt 

var att ta med barnen i förändringprocessen av miljön, hur kunde barnen annars förstå vad miljön var 

tänkt att användas till? (ibid, s. 27-30). 

Jag kan här känna igen mig i Åbergs beskrivning på hur lätt det är att faktiskt glömma bort barnen vid 

en omorganisation av miljön. Men samtidigt kan jag också fundera kring hur stort utrymme ett barns 

åsikter och deras inflytande kan få ta. Jag har ju trots allt en läroplan för förskolan att förhålla mig till 

med strävansmål för alla barn. Ibland känns det nästan som att barnen tar makten över oss pedagoger när 

vi hela tiden ska se till individens behov och försöka rätta miljön därefter.  

Birgitta Davidsson är lektor i pedagogik och har forskat om mötet mellan olika pedagogiska traditioner 

sen mitten av 1990-talet. I en studie har hon studerat skolans olika rum ur ett barnperspektiv genom att 

sex- och sjuåringar fått ritat och sen berättat om de rum som finns att tillgå. Det visade sig att barnen 

tolkade olika vad rummen kunde användas till och att de hade olika möjligheter till inflytande beroende 

på vilken plats de valde att leka eller arbeta på. Den sociala kunskapen styrde dem till rummens 

gemensamma regler och användningsområden. Hallen var det rum som många ansåg som en plats att 

dra sig undan på. Här kunde olika stillsamma aktiviteter utföras ensamma eller tillsammans med en 

kamrat samtidigt som de upplevde att de fick vara ifred för andras öron och ögon. Genom barnens 

berättelser visade det sig att de har behov av att få vara ifred från vuxnas insyn i allt de gör, och skapar 

här också själva möjlighet till eget inflytande över hallens användningsområden och regelsättning 

(Davidsson 2008, s. 37-44).  
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Genom att använda mig av Birgitta Davidssons metod får jag ett bra underlag till hur Emmas perspektiv 

ser ut på miljön. Emmas teckningar och hennes tankar och åsikter exemplifierar just rummens betydelse 

för henne, och för mig kan det kanske ge svar på mina funderingar kring hennes oro. Det hon behöver 

som stimuli till att klara en lugn aktivitet kanske inte visar sig finnas i miljön? Här skulle jag även kunna 

ta hjälp av Vygotskijs teori som säger att det krävs två olika rum för inlärning. Den sociala inlärningen 

har vi inom den moderna förskolan utvecklat genom att ta emot många barn med möjlighet till olika 

aktiviteter i samma rum, men tyvärr anser jag att rummet till den individuella inlärningen glömts bort. 

Precis som min kollega Anita hade behov av att kunna gå undan i ett avskilt rum en stund under dagen 

så tror jag att även våra förskolebarn skulle må bra av det. Men var på förskolan hittar jag ett tyst rum 

för att tänka i till Emma? De enda avskilda rum från verksamheten som finns idag är personalrum, 

kontor, kök, skötrum och toaletter. Och någon ekonomi för att bygga ett ”tyst rum” finns inte. Det bästa 

för Emma vore kanske därför att få gå ut en stund för att finna en lugn plats, kanske genom en promenad 

eller en skogsutflykt? 

Idag kan jag många gånger sakna möjligheten att kunna ta med mig ett eller flera barn för att gå undan i 

ett rum som avgränsar från livliga situationer. Samtidigt som jag vet att den öppna miljön med många 

barn i rörelse och som sysslar med olika aktiviteter anses ha pedagogiska fördelar. I en nyutgiven 

avhandling visar doktorand Sofia Eriksson Bergström på hur öppna miljöer skapar mer samspel. Genom 

att undersöka tre förskolors användning av deras fysiska miljöer har det empiriska materialet visat att 

föränderliga miljöer som inte i förväg bestämts av pedagogen gör att barnen sinns emellan börjar 

förhandla om vad som kan lekas och därigenom upptäcker och utvecklar mer komplexa sätt att diskutera 

på (Eriksson Bergström 2013, s. 169).  

I tidskriften Förskolan intervjuas Sofia Eriksson Bergström där hon säger att förskolekulturen går ut på 

en målsättning av kollektiv lek. Hennes forskning visar att pedagogerna inte såg samma status i barn 

som satt enskilt och lekte. En annan intressant fråga hon får är vilken roll hon tror arkitekturen har och 

hennes gissning är att den troligtvis inte är så stor eftersom förskolepersonalen skapar möjligheter och 

begränsningarna i rummet. Hon avslutar intervjun med att anta att barngrupperna många gånger är så 

stora att det bli svårt att skapa en miljö som fungerar för enskild lek och hon skulle tycka det vore 

intressant att fråga förskolebarnen om de känner att de har möjlighet att gå undan en stund (Hofsten 

2013, s. 14-15). 

När jag läser om Sofia Eriksson Bergströms syn på arkitekturen blir jag lite bekymmersam. Visst är det 

jag som pedagog som förändrar innemiljön, men barngruppens storlek och rummet i sin helhet kan jag 

inte göra mycket åt. Jag kan hålla med om att förskolans stora öppna miljöer skapar samspel mellan 
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barnen, men på både gott och ont. För Emmas del tror jag det skulle behövas ett mindre rum att kunna 

gå undan till för en stunds enskild lek, och jag tänker då på kopplingen till läranderummets interaktioner 

som Leif Strandberg skriver om. Barn lär visserligen tillsammans med andra barn och vuxna men måste 

också ha tillgång till avskildhet för att bearbeta sina tankar, och ett sådant rum finns inte att tillgå på 

förskolan. Enda rummet som finns för en stunds ensamhet är toaletten och det kanske inte är så konstigt 

att barn ibland söker sig dit, och drömmande sitter kvar för en stunds filosoferande i lugn och ro. 

 

Den moderna förskolans pedagogik 

Fram till att Förskolans läroplan blev styrdokument för verksamheten 1998, såg miljön annorlunda ut 

inom barnomsorgen mot vad den gör idag. De ofta mindre rummen inreddes hemlikt med gardiner och 

krukväxter i fönstren. På borden låg fina dukar och lekmaterial ställdes ofta högt eller gömdes undan i 

skåp och lådor. Bara lite material fanns synligt i barnens höjd. Hade barnen behov av större ytor kunde 

det finnas en större lekhall eller ”kuddis” att gå till. Pedagogerna samlade alla barn och lärde ut sin 

kunskap utifrån vad som planerats. Verksamheten skulle bedrivas i en hemlik miljö och vara ett 

komplement till hemmet. För att förstå utvecklingen i hur vi inreder dagens nya moderna förskola och 

pedagogens nya roll kommer jag nu kort beskriva vad interkultur är och sedan belysa två av våra 

moderna filosofer som många förskolor arbetar efter idag. 

 

Interkulturell pedagogik 

Forskaren Anna Forsell är redaktör för Boken om pedagogerna där hon i förordet diskuterar om vad som 

påverkat vår svenska skola vi har idag och som tog sin form under 1990-talet. Grundläggande för 

utvecklingen av pedagogiska frågor nämner hon bland annat om invandringen som medfört en 

flerspråkig och mångkulturell skola. Men även att barnsynen förändrats och att vi människor ser på oss 

själva med andra ögon idag jämfört med för fyrtio år sedan då den gamla skolan präglades. Detta har 

medfört att lärarens uppdrag förändrats från att konservativt förmedla sin yrkesmässiga kunskap till att 

idag skapa miljöer som lockar eleven att lära och utvecklas efter egen förmåga (Forsell 2005, s. 7-9).  

Det har alltså hänt en hel del under de sista tjugo åren ute i det svenska samhället. Mycket har förändrats 

och utvecklats under relativt kort tid och den kulturella mångfalden har också skapat en målsättning av 

att inta ett interkulturellt förhållningssätt inom förskolans verksamhet. Genom att vi pedagoger förändrar 

i förskolemiljön möter vi samhällsutvecklingen och bemöter därmed också varje barns individuella 

behov och intresse i verksamheten. 
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I Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter har Johannes Lunneblad, lektor i 

pedagogik förklarat begreppet interkulturell, som är ett relativt nytt förhållningssätt inom den moderna 

förskolan. 

Skillnaden mellan mång- och interkulturell är att mångkulturell kan läsas som om ”mång” 

är en kvantitativ beskrivning, medan ”inter” i interkulturell brukar ange en handling, en 

interaktion eller en beskrivning av en interkulturell handling. Begreppet får utifrån denna 

förståelse innebörden av något som sker, snarare än att beskriva hur något är (Lunneblad 

2009, s. 27). 

På min förskola finns barn med många olika kulturella bakgrunder som också innebär att föräldrars 

barnsyn ser olika ut. I vissa kulturer ställs inte samma krav på barn som i andras och barns beteenden 

kan uppfattas olika beroende på vilken hemkultur barnet har. Med kultur menar jag inte bara de med 

annan etnisk bakgrund utan det kan lika väl vara barn till föräldrar som har sociala missförhållanden 

eller som växer upp i trygga hem. Här kan jag se en orsak till att många barn på förskolan har ett oroligt 

beteende eftersom de idag har så skilda hemförhållanden jämfört med hur det såg ut inom barnomsorgen 

för tjugo år sedan. I Förskolans läroplan står att: 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 

leva och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett alltmer 

internationaliserat samhälle” (Lpfö 98/10, s. 6). 

För Emma blir den öppna förskolemiljön med många olika intressegrupper ett problem eftersom hon 

visar på svårigheter att samspela när många olika aktiviteter är igång samtidigt. Men för att stärka 

hennes självförtroende till att klara av att välja en lugn aktivitet så tror jag hon skulle känna trygghet i 

att ha en närvarande pedagog vid sin sida som bekräftar händelserna som sker runt omkring henne. Den 

interkulturella pedagogikens fördel, blir då för Emma att visa på allas lika värde genom att bemöta det 

som sker i hennes omgivning. Istället för att be min kollega ”gå in och styra upp där inne före lunchen” 

kunde jag på ett tydligare sätt uttrycka mig i att Emma, i det här fallet, behöver hjälp att komma till ro. 

Genom att hon får vägledning i val av lämpligt material kan hon bättre klara av situationen och den fria 

leken blir lugnare för alla. 

Vygotskijs teori  

Professorn Tomas Kroksmark forskar inom pedagogiskt arbete och har skildrat filosofers syn på lärande 

i boken Den tidlösa pedagogiken. Här läser jag bland annat om den ryske psykologen och läraren Lev 
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Vygotskij som levde mellan 1896-1934 och har under 1900-talets sista årtionden haft ett stort inflytande 

över didaktiken och pedagogiken inom förskolan. Efter att ha fått sitt genombrott hos psykologiska 

kognitivister och pedagoger i USA blev han snabbt känd för tänkarens teorier och är idag en filosof med 

stort inflytande över pedagogiken inom den nya förskolan i Sverige (Kroksmark 2003, s. 446-447). 

Vygotskij beskriver här läraren för att inta en ny roll där eleven fostrar sig själv. Den nya läraren ska 

organisera den sociala miljön så att eleven inspireras till att själv bli intresserad av att vilja utvecklas och 

lära sig nya saker. Skillnaden mellan hans nya pedagogik med den gamla är att läraren inte längre enbart 

ska lära ut sitt eget kunnande utan istället uppmuntra eleven till att själv söka kunskap (Vygotskij 2003, 

s. 458-459).  

Roger Säljö, professor i pedagogik, skriver att Vygotskij ansåg att kulturella skillnader bäst förstås 

mellan människor genom sociala och kulturella erfarenheter i samspel med andra. Då formas de till 

kommunicerande, tänkande och kännande individer. I Vygotskijs teori finns ett särskilt intresse för barn 

med kommunikativa handikapp och andra inlärningssvårigheter samt ett eget intresse för att använda sig 

av estetisk kommunikation (Säljö 2005, s. 111-113). Språket blir en länk mellan samhället och den 

enskilda individen och anses som ett redskap för kommunikationen både mellan och inom människor 

(ibid. s. 119). 

Ett känt begrepp för Vygotskij är den proximala utvecklingszonen som innebär området från vad barnet 

redan kan till nya möjligheter att utveckla sitt kunnande. I den kringliggande zonen finns det som barnet 

bara kan klara av med hjälp av stöd från en kunnig person. Här menar han att lär gör vi tillsammans med 

andra genom att bygga broar mellan varandra. Ibland behövs stöttning för att klara delar av ett problem 

och när nya färdigheter blivit kunskap uppkommer nya utvecklingszoner i samband med intellektuella 

och fysiska färdigheter. Dessa proximala utvecklingszoner introduceras hela livet igenom och Vygotskij 

såg kunskapen som en sociokulturell färdighet (Säljö 2005, s. 122-123). 

Jag har redan tidigare under rubriken ”Rummets betydelse” diskuterat Vygotskijs syn på hur miljön 

påverkar barnen men gör här en koppling till min roll som pedagog. Om inte jag har kunskap och 

förståelse för hur konsekvensen blir av en miljö som inte sänder de signaler jag tänkt, kan jag heller inte 

åtgärda problemet. Den proximala utvecklingszonen kan för Emma innebära att hon behöver hjälp med 

att knäppa upp spännet på sina galonisar för att sen själv klara av att ta av sig och hänga upp dem på sin 

krok. För ett annat barn kan det betyda att hen utan svårigheter kan både klä av sig själv och gärna 

hjälper andra barn i hallen, men då är det också viktigt att jag har förståelsen för vad den moderna 

pedagogikens utformning av miljön har för betydelse för barnens inlärning.  
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Reggio Emilia  

Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik samt Gunnar Åsén, professor i bildpedagogik skriver 

tillsammans om den italienske filosofen Loriz Malaguzzi som levde mellan 1921-1994. Han är 

inspiratör till Reggio Emilia och ses idag som en av vår tids stora filosofer inom förskolan, känd för det 

berömda citatet ”[e]tt barn har hundra språk men berövas nittionio” (Dahlberg & Åsén 2005, s. 189). 

Den pedagogiska filosofin Reggio Emilia säger att lärarens roll är att skapa en utmanande miljö utifrån 

barnens intresse som stimulerar till att aktivt undersöka och utveckla sina kunskaper. Genom att bygga 

upp verkstäder och ateljéer kan barn och lärare mötas i olika miljöer och lärarens uppgift är här att 

inspireras av barnens nyfikenhet och frågeställningar genom att vara delaktig som medforskande 

pedagog. Miljön brukar benämnas som den tredje pedagogen och inom Reggio Emilia säger man också 

att pedagogen skapar rummet och rummet skapar oss (ibid. s. 202-203). 

Från 1992 pågår i Stockholm ett forsknings- och utvecklingsprojekt med Reggio Emilia där 

pedagogiken varit en inspirationskälla till att ge pedagogerna ett perspektiv på den svenska förskolans 

traditionella barnsyn, lärande och kunskap. 1998 får sen svensk förskola en läroplan, Lpfö 98, där synen 

på barns lärande och kunskap beskrivs, och är en pedagogisk hjälp som starkt inspirerats av Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi (ibid. 209-210). 

Karin Elgåsen och Ida Fahlgren skriver i sitt examensarbete Pedagogers resonemang kring 

inomhusmiljön på en Reggio Emilia - inspirerad förskola om betydelsen av inomhusmiljöns utformning 

med tanke på barnens ålder. Här kan jag läsa att den pedagogiska miljön bildas av sakerna som finns där 

tillsammans med relationerna mellan barn/vuxen, barn/barn och vuxen/vuxen. Rummet i sig säger inget 

om miljön. Materialet ska anpassas efter barnets ålder och utvecklingsnivå och därför anses 

åldersindelade avdelningar kunna tillgodose barnets behov på bästa sätt. Syftet ligger i att det krävs 

olika sätt till att lära ut kunskap till en treåring jämfört med en blivande sexåring som snart börjar 

skolan. Den pedagogiska traditionen säger att varje avdelning har ett stort rum som kallas ateljé. Ateljén 

organiseras så att barnen själva lockas till att sysselsätta sig med material för att utforska, experimentera 

och prova olika estetiska sätt att uttrycka sig på. Rummet delas av med små hyllor, materialet placeras 

synligt, är tillgängligt för alla och den flexibla miljön anpassas efter barnens olika intressen (Elgåsen & 

Fahlgren 2008, s. 10-12). 

Här kan jag återigen se miljön som ett hinder för Emma, så som den ser ut i berättelsen. Men om vi 

istället skapade åldersindelade avdelningar skulle det vara lättare att tillgodose hennes behov av 
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sysselsättning eftersom det då inte krävs så många val av till exempel olika svårighetsnivåer på pussel 

som ligger framme. Eftersom barnen är olika och impulsiva måste också miljön och organisationen vara 

flexibla. Om jag som pedagog inte har kunskapen om hur miljön kan orsaka problem för vissa barn kan 

jag heller inte utveckla den pedagogiska miljön på förskolan för en lugnare tillvaro.  

 

Vad är koncentrationssvårigheter? 

Björn Kadesjö är läkare inom barnmedicin och forskar runt barn med beteendeproblem. Han kom ut 

men sin första upplaga av Barn med koncentrationssvårigheter för femton år sedan som då var en bland 

de första böckerna på svenska som beskrev dessa barn. Genom många års samarbete tillsammans med 

barn och vuxna har han fått en större förståelse av hur beroende dessa barn är av sin omgivning och att 

en miljö som är tillrättalagd efter deras behov är betydelsefull (Kadesjö 2007, s. 8-9).  

När jag läser Kadesjös förord inser jag direkt hur ovetande vi pedagoger var om rummets betydelse för 

dessa barn under 1990-talets början då förskolans läroplansmål började implementeras i verksamheten. 

Min erfarenhet var då att det fanns ett fåtal barn som hade svårt att följa gruppens normer och att deras 

”stökiga uppträdande” var orsakat av en dålig uppfostran hemifrån. Idag möter jag dagligen många barn 

som har svårt med att koncentrera sig på vardagliga händelser och jag har under mina yrkesverksamma 

år samlat på mig utbildning och kunskap i hur barn påverkas av sin omgivning, men mitt dilemma är hur 

jag ska kunna bemöta alla dessa barn i en förskolemiljö som inte är passande för deras behov? 

Några förklaringar på vad som kan visa okoncentration hos barn säger Kadesjö kan vara en rörig 

förskolemiljö med otydlig förväntan, barn med dålig självtillit som ofta söker bekräftelse på att de gör 

rätt och olika stressfaktorer i uppväxtmiljön. Okoncentration kan orsakas av både biologiska och 

psykologiska faktorer och han skriver även att det finns olikheter mellan primära och sekundära 

koncentrationssvårigheter som visar sig enligt följande: Primära koncentrationssvårigheter är biologiskt 

orsakade, påverkan visar sig i de flesta situationerna och följer ofta barnet under hela uppväxten. En 

brist i hjärnans funktion gör det då svårt att rikta uppmärksamheten på en specifik uppgift och samtidigt 

klara av att utesluta alla oviktiga stimuli runt omkring. För att barnet ska få större chans att lyckas är det 

viktigt med en nära vuxen som styr, sätter gränser och bekräftar beteendet. Sekundära 

koncentrationssvårigheter är en följd av tillfälliga brister eller stressfaktorer i barnets uppväxtsituation 

och visar sig bara under den period barnet inte mår bra psykiskt. Koncentration innebär att kunna sortera 

sina sinnesupplevelser, tankar och känslor till att komma igång med en uppgift, genomföra och avsluta 

den på ett regelmässigt sätt. Detta innebär ett möte mellan barnets yttre verklighet och deras inre liv. 
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Barn som inte klarar detta blir istället fort överaktiva och impulsstyrda eller tvärtom, drömmande och 

initiativlösa (Ibid. s. 15-21). 

Visst är det så att Emma är impulsstyrd och har koncentrationssvårigheter men om de är primära eller 

sekundära är inte det viktigaste i situationen. För mig som pedagog är det viktigare att ha förståelsen för 

att den öppna förskolemiljön vi har i ateljén kan påverka henne negativt. För barn som Emma blir det 

svårt att själv söka kunskap och utvecklas i ett samspel med andra barn när de hela tiden störs av allt 

som händer runtomkring dem. Därför anser jag att den moderna förskolemiljön är orsaken till att många 

barn idag har svårt att fokusera på den specifika uppgiften de står inför.  

Emilie Kinge, förskollärare med magisterexamen i specialpedagogik, skriver om hur ”bokstavsbarnen” 

blir påverkade när vardagslivet är stressigt och att de ofta stör när det förväntas vara en lugn stund. I 

större grupper provocerar de ofta med sitt beteende och får pedagogerna att känna sig otillräckliga och 

maktlösa. Men ges de tillfälle att vara tillsammans i en mindre grupp, gärna med bara en person, blir 

situationen enklare och man kan tro att det är två helt olika barn beroende på miljön de befinner sig i 

(Kinge 2009, s. 94). 

Att vardagskraven på barnen är så stora idag, säger även Björn Kadesjö, vara orsaken till att fler barn än 

de som har primära koncentrationssvårigheter framkallar ett oroligt beteende. Orsaken påstår han bero 

på det ökande barnatalet i grupperna och att de förväntas klara många uppgifter utan vuxenstyrning. 

Barnen ska själva kunna hitta en metod och lämplig plats att vara på och gruppera sig efter hur 

uppdraget ska genomföras. Pedagogens uppgift blir här att följa varje individ i deras inlärningsprocess 

och anpassa material och miljö därefter. Men han skriver också om vikten av att analysera olika 

pedagogiska förhållningssätts betydelse för dessa barn, så vi inte riskerar att skapa en skola som hindrar 

deras kunskapsutveckling. (Kadesjö 2007, s. 61-62). 

Här anser jag att både Kinge och Kadesjö har en viktig poäng för möjligheterna till att den moderna 

förskolan kan ge en lugn och trygg miljö för alla barn och pedagoger. Om miljön istället skulle anpassas 

till Emmas behov skulle sannolikt hennes större oro minska. Miljön utvecklar många barn men för 

Emma hämmar den hennes förmåga till att leka och lära tillsammans med andra barn på förskolan. 

Genom att jag i den här essän analyserar miljöns påverkan på olika vardagssituationer kan jag klart se 

att mitt pedagogiska förhållningssätt måste ändras till att ge tydliga anvisningar för barn som Emma. För 

hennes bästa skulle jag då kunna säga att hon ska sätta sig och rita tillsammans med Mahmoud och Sara 

fram tills lunchen är klar, istället för att låta henne välja själv. Vid det bordet skulle även pedagogen 

Anita vara placerad för att ta emot, bekräfta och anpassa lämpligt material till uppgiften. Samtidigt som 
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jag ger Emma en tydlig ram att hålla sig till kan de barn som själva klarar av att välja en lugn aktivitet få 

möjligheten till en lugn stund. 

 

Vad är stress? 

Stress är idag ett mycket omdiskuterat begrepp i min vardag som pedagog. Vi får allt mer vi ska hinna 

med att göra på samma tid som vi tidigare använde till att vara närvarande i barnets lek på. Synsättet på 

vad pedagogisk verksamhet är har förändrats, teknisk utrustning implementeras alltmer i arbetet, 

barngrupperna blir större och kraven från våra styrdokument gör också att vi pedagoger skapar oss en 

känsla av otillräcklighet. Men kan barn uppleva samma känsla av stress som vi vuxna? 

 

Ylva Ellneby, förskollärare och specialpedagog, har skrivit boken Om barn och stress- och vad kan vi 

göra åt det. Här redovisar hon om en stressforskning på barn som gjordes vid Karolinska institutet i 

Stockholm redan 1980. Genom en jämförande studie på utsöndringen av deras stresshormoner i urinen 

kunde man se att förskolebarn som vistades i grupper med lägre personaltäthet hade högre värden och de 

som då inte mådde bra kännetecknades av att bråka, bli rastlösa och otrygga. Trots att studien visade att 

en pedagog på tre barn var mer hälsosamt än en pedagog på fem barn har vi idag en förskola med den 

lägre personaltätheten och Ellneby ställer sig frågan var gränsen går för vad barn tål. Är det rimligt att 

alla barn ska klara av stora grupper med få vuxna (Ellneby 2008, s. 177)? 

Kanske det är så att Emmas beteende är stressrelaterat eftersom jag känner igen kriterierna som Ellneby 

tar upp. Kadesjö resonerar ju om att sekundära koncentrationssvårigheter är orsakat av stressfaktorer, 

men hur ska jag kunna ta reda på vilka de kan vara för Emma? 

Ellneby klargör att stress är en kroppslig reaktion efter att ha blivit utsatt för extremt stora 

känslomässiga, kroppsliga eller intellektuella krav och belastningar, av så kallade stressfaktorer. Dessa 

tillhör ett normalt liv men om vi utsätts för extremt många stressfaktorer samtidigt och under en längre 

tid kan det visa sig genom fysisk eller psykisk sjukdom. Vårt moderna samhälle orsakar mer psykisk än 

fysisk påfrestning och utmaningarna leder till att vi lever med ett ”ständigt gaspådrag”. Om vi här 

glömmer bort att fylla på med energi ökar bara stresshormonerna och till slut fungerar inte ”gaspedalen” 

och vi har bränt ut oss. Orsaken sägs bero på konsekvensen av vårt föränderliga samhälle som ställer 

krav på individens kunnande och prestation. Forskare och läkare pratar idag om ”hjärnstress” som 2000-

talets stora folksjukdom och blir alltså nästa generations stora dödsorsak (ibid, s.31-34). 



27 

 

Jag som pedagog ansvarar för att bygga upp en bra grund att stå på för barnens framtid. Här skulle jag 

kunna se mig själv som ”bilskolläraren” och Emma som min ”körkortselev”. Tillsammans skulle vi då 

kunna blicka tillbaka i backspegeln för att förstå vad som påverkar henne från det förflutna. 

Sidospeglarna skulle hjälpa mig se miljöns påverkan runtomkring henne och genom framrutan blickar vi 

framtidsmålen. Skulle jag märka att hon i sin körning tappar kontrollen och börjar köra okoncentrerat tar 

jag över kommandot, trycker på bromspedalen, kör åt sidan och stannar upp en stund. Det kan då vara 

dags att tanka på med ny energi för att återigen känna körglädjen och rytmen under resan. 

För att kunna hindra stress hos barn säger Ellneby att vi kan tänka oss en våg med två vågskålar. Den 

ena skålen fyller vi med stressfaktorer och den andra skålen med sådant som gör gott och hindrar stress. 

Ett sådant synsätt hjälper oss att se vad barn behöver för att klara av den stress som hör till livsmönstret 

vi har i dagens samhälle. ”Ohälsa beror inte alltid på att det är ”för mycket av det onda”, utan kanske 

istället ”för lite av det goda” (ibid, s.22). 

Med sin bok vill Ellneby sprida kunskap om hur vi kan minska stressen bland våra barn i förskolan och 

säger också att det hittills inte finns mycket forskning och litteratur om hur barn påverkas av stress. Den 

forskning som finns idag grundar sig till största delen på vuxnas och djurs beteenden. För att minska 

stressen nämner hon mindre barngrupper och fler vuxna, utevistelse, att sänka ljudnivån inne och ge 

utrymme för ostörd lek. Klassisk musik, massage och metoder där barnen ges tillfälle att uttrycka sina 

känslor, motverkar också stress. En annan metod som tidigare använts i arbetet med handikappade barn 

är snozelenmetodiken, men som nu även börjar användas inom förskolan. Ordet snozelen är holländskt 

och betyder gå ner i varv, snusa och dåsa. Metoden syftar till utvecklingen av barnets uppmärksamhet 

och koncentration genom kravlös sinnesstimulering i samspel mellan barnen och mellan vuxna och barn 

(ibid, s. 24). 

Under skrivprocessens gång har jag fått förståelsen för hur viktig min kunskap är för hur allt som ingår i 

förskolemiljön inverkar på Emmas beteende. När jag själv befinner mig i hallen känner jag mig stressad 

över att inte hinna med alla barn. Drömmen vore att minska antalet barn i gruppen men där vet jag att 

ledningen bara skakar på huvudet och säger att det inte är genomförbart. Många barn och pedagoger på 

gemensam öppen yta skapar många orosmoment. Men blir jag medveten om vilka stressfaktorer som 

påverkar oss negativt i vardagen på förskolan får jag också möjlighet att skapa yttre förhållanden som 

kan erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. 

Det goda för Emma skulle kunna vara rogivande musik innan lunchen och efteråt kunna få en stunds 

avstressande massagevila. Att sätta sig med Ipaden, kopplad till hörlurar, för att avskärma sig från andra 
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ljud en stund under eftermiddagen skulle också ge en lugn stund. Även om den största stressforskningen 

som finns idag är gjord på vuxna och djur tror jag inte resultatet skiljer sig mot hur barns 

forskningsresultat skulle se ut. 

 

Slutord 

Redan i början på vårterminen fick jag till uppgift att lämna in vilket ämne och skrivform jag tänkt 

använda mig av till mitt examensarbete. För mig var det inga tveksamheter för vad jag ville belysa och 

att den skulle skrivas i essäform. Jag har nämligen under mina sista år upplevt att många barn får allt 

svårare att varva ner till lugna aktiviteter på förskolan och problemet har varit att kunna se och förstå 

grunden till dilemmat. Under skrivprocessens gång har jag blivit alltmer införstådd i vad som är en bra 

lärandemiljö och hur den kan påverka ett barns beteende. 

 

En fundering jag haft är hur det kommer sig att det idag nästan bara byggs stora förskolor med öppna 

miljöer för stora barngrupper där det egna ansvaret till lärande är dominerande. Min förhoppning är att 

de vetenskapliga studierna runt pedagogiska teorier driver förskolekulturen i samhället till alla barns 

bästa, men här börjar jag känna en viss tvekan. Det tas politiska beslut som vi pedagoger inom förskolan 

ska implementera i verksamheten trots att vi inte alltid ser dem som lämpliga ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Tänk om vi istället blev tillfrågade av våra politiker och byggherrar till vad våra 

förskolebarn är i behov av för miljöer för att få bästa möjliga start i livet. Då skulle i alla fall jag se till 

att vi fick en ”nygammal förskola” med både stora och små rum för att kunna uppnå en flexibel 

förskolemiljö för alla barn, och pedagogers behov.  

Jag kan känna att den inomhusmiljö vi har idag till största delen skapas av oss pedagoger i okunskap av 

hur olika den påverkar barns förmåga till att själva välja och fullfölja en aktivitet. Vi förväntar oss att 

alla barn ska kunna anpassa sig till den moderna förskolemiljön och de som inte klarar det skapar 

problem med sina växande koncentrationssvårigheter. Deras möjligheter till utveckling hämmas 

därigenom och istället växer ett oroligt beteende fram som ett rop på hjälp till oss pedagoger att kunna 

upptäcka hindren i deras lärandemiljö. Att ta en enkel instruktion som att sätta sig ner och titta i en bok 

kan bli en omöjlighet när man påverkas av alla orosmoment runt omkring sig och istället styrs av sina 

impulser. Men genom det här arbetet har jag nu fått kunskap i att när man bedömer ett barn, säger man 

samtidigt något om barnets miljö.  
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Barn upplever olika känslor när de kommer in i en miljö. En del fångas direkt in i en pågående 

sagoläsning när andra istället lockas av att planlöst springa omkring i rummet. Inom Reggio-Emilia 

pedagogiken nämner man innemiljön som den tredje pedagogen och här kan jag därför stanna upp en 

stund och reflektera över hur viktig min roll är för att åstadkomma en god miljö. Vidare säger 

Vygotskijs teori att barn lär och utvecklas i samspel med andra i sin omgivning och här blir min 

pedagogiska roll viktig för att kunna se att alla barn ges möjlighet till att kommunicera mellan varandra.  

 

När jag nu blickar tillbaka på Emmas beteende har jag fått en bättre förståelse för vem hon är och hur 

det kommer sig att hon blir påverkad av rummet, materialet och organisationen som tillsammans ska 

skapa miljön för en lugn aktivitet. Jag har genom reflektionerna mellan mig, Emma och miljön funderat 

på vad jag kan göra i min förskolemiljö för att hindra uppståndelsen som sker runt henne i mitt dilemma.  

Eftersom det saknas små rum att gå till, som jag anser är bristfälligt, måste jag istället hitta andra 

lösningar som kan inspirera till en lugnare verksamhet och därmed också en bättre hälsosam miljö för 

allas behov. 

Här skulle jag kunna föreslå att en pedagog alltid fanns för att ta emot, fånga in och bekräfta varje barn i 

det rum de befinner sig. Med lugn musik i en miljö som barnen själva varit med och utformat uppnår vi 

lättare balansen mellan den lugna inre och utvecklande tankeverksamheten och den yttre fysiska 

stimulansen. För en pedagog som saknar kunskapen om vad som är en lärandemiljö och hur den 

påverkar barnet i sin lärandeprocess blir förskoleverksamheten med stora barngrupper påfrestande.  

Allt fler vuxna som arbetar inom barnomsorgen blir i dag sjukskrivna för att de känner sig trötta och 

otillräckliga på grund av den vardagsstress vi lever med hela tiden. Men nu börjar man även prata om att 

våra förskolebarn blir allt mer påverkade av samhällskraven och metoder som massagevila arbetas fram 

och lärs ut för att motverka stressymptomen.  

Under skrivprocessens gång har jag läst relevant litteratur och samtidigt fått upp ögon och öron för hur 

andra barn reagerar på miljön med många barn runtomkring sig hela tiden. En kväll, strax innan 

stängning går jag runt och plockar i ordning det sista inne på förskolan. På golvet sitter en femårig flicka 

ensam och leker med några hästar. Alla andra har gått hem och plötsligt säger hon: ”Vad tyst det blev”. 

Jag frågar henne hur det känns, och får till svar: ”Jätteskööönt”. En annan dag ser jag hur en fyraårig 

pojke sitter själv i soffan. Jag tycker han ser lite ensam och sorgsen ut och försöker därför få honom till 

att komma och spela ett spel tillsammans med två andra barn, men han skakar på huvudet och svarar 

bestämt: ”Jag gillar att vara ifred”.  
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Jag hade nog aldrig reflekterat över de båda barnens känsla av vad som var lugn och ro för dem i 

stunden om inte jag var mitt uppe i den här skrivprocessen. Efter att ha lyssnat till pojkens skäl till 

varför han inte ville vara med kunde jag känna en inre glädje till att jag lät honom sitta kvar i soffan och 

mysa en stund. Mitt förhållningssätt till barn som jag nu ser valt en lugn aktivitet kan jag istället stärka 

med att säga: ”Vad lugnt och skönt du ser ut att ha när du sitter och ritar”, istället för att bara 

kommentera att de ritar. På så sätt blir barnen medvetna om vad lugn och ro innebär och deras må-bra-

känsla blir bekräftad. 

I början av min essä ställde jag två frågor som jag reflekterat kring i mitt essäskrivande och jag har 

därigenom fått bekräftat att alla barn inte passar in i den moderna förskolemiljön vi har idag. Vi 

pedagoger måste lära oss att se hur miljön påverkar barnen och rätta till den till barnets bästa. Det kan 

handla om att dela upp barn efter intresse eller åldrar för att skapa mindre grupper som lättare ger en 

lugn atmosfär. Den öppna förskolemiljön blir ohållbar för barn med koncentrationssvårigheter om ingen 

styrning eller bekräftelse finns från oss pedagoger. Det handlar inte bara om saknaden av de små 

rummen utan det primära är hur organisationen av verksamheten läggs upp. I min kommande yrkesroll 

som pedagogiskt ansvarig förskollärare måste jag därför tillsammans med mina kollegor sprida 

kunskapen jag nu fått för att åstadkomma en modern förskola med miljöer som passar alla.  

För att uppnå en god miljö och möjlighet till rekreation som jag tog upp från styrdokumenten krävs det 

att vi pedagoger reflekterar över hur rummen är anpassade för att underlätta en lugn stund. Som motvikt 

till alla aktiviteter och den vardagstress vi lever med idag har jag också fått insikt i att vi pedagoger 

måste lära våra förskolebarn att varva ner en stund för att lättare kunna tillgodose behovet av vila.  

 

För att alla barn ska känna en lugn och trygg lärandemiljö på förskolan krävs det att vi pedagoger har 

kunskapen om hur flexibla rum, vardagsstress och stora barngrupper kan påverka barnets koncentration 

till eget lärande. Vi är och vi blir! 
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