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$EVWUDNW�
�
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare i en traditionell förskola 
och en Reggio Emilia inspirerad förskola ser på inomhusmiljön och dess 
betydelse för barns lärande. Studien genomfördes hösten 2005 i dessa två 
förskolor i norra Norrland. Undersökningsgruppen bestod av 12 verksamma 
förskollärare. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer samt observerat 
inomhusmiljöns utformning vid de två olika verksamheterna. Resultatet i studien 
visar att målet för förskollärarna inom båda verksamheterna är att skapa en trygg 
och stimulerande miljö, där barns vilja och lust att lära lyfts fram. Skillnaderna är 
att inom den traditionella förskolan styrs inomhusmiljöns utformning av 
förskollärarna, de nämner vikten av att skapa en skapa en ombonad och hemlik 
miljö. I Reggio Emilia förskolan är barnen ständigt delaktiga vid inomhusmiljöns 
utformning. Förskollärarna inom denna verksamhet tycker att miljön ska vara 
kreativ och utmanande på ett sätt som barnen inte är vana vid hemifrån.  
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%DNJUXQG�
 
,QOHGQLQJ�
Vi är tre studerande som går sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 
grundskolans tidigare år, vid Luleå Tekniska Universitet. Innan vi� påbörjade vår 
lärarutbildning hade vi inte reflekterat över varför utformningen av förskolemiljön ser ut på 
ett visst sätt samt om förskollärarna utformar miljön så att den stödjer och stimulerar barns 
intresse, motivation och kreativitet. Under vårterminen 2005 läste vi kursen %DUQHQ� L�
I|UVNRODQ��/86�����, där vi fick möjlighet att besöka en Reggio Emilia inspirerad förskola. 
Under detta besök såg vi väsentliga skillnader i inomhusmiljöns utformning, jämfört med en 
traditionell förskola. Studiebesöket medförde att vårt intresse för barns pedagogiska 
inomhusmiljö växte fram. Därmed bestämde vi oss för att undersöka och jämföra 
förskollärares kännedom om inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i två olika 
pedagogiska verksamheter – traditionell förskola kontra Reggio Emilia inspirerad förskola, 
vilket detta examensarbete kommer att handla om.  
 
Ett av förskollärarens uppdrag är att skapa en meningsfull miljö för barns lärande. 
Förskollärarna ska ge barnen möjlighet till att påverka sin tillvaro i förskolan, till exempel 
genom att barnen får vara delaktiga vid utformandet av sin inomhusmiljö, detta kan kopplas 
till följande citat från Läroplan för förskola (Lpfö98): 
 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 
och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 
ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.  

 (Lpfö98, s.14) 
 
Inledningsvis kommer vi att definiera olika begrepp som vi använder oss av i vårt 
examensarbete. Fortsättningsvis presenterar vi styrdokumentens syn på barns miljö och 
därefter historiken kring den svenska förskolan, dagens förskolemiljö samt Reggio Emilias 
bakgrund och dess förskolemiljö. Vi kommer även att redogöra för begreppet pedagogisk 
kvalitet samt beskriva olika barnsyner, eftersom vi tror att förskollärares syn på barn 
synliggörs i miljöns utformning. Avslutningsvis kommer vi att ta upp den psykosociala, 
pedagogiska och fysiska miljöns betydelse i förskolan. Detta gör vi för att ge en förståelse för 
sambandet mellan barns behov och inomhusmiljöns betydelse för barns lärande.  
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'HILQLWLRQ�DY�EHJUHSS�
I detta examensarbete tar vi upp flera centrala begrepp som är av betydelse och som 
återkommer löpande i denna studie, nedan presenteras innebörden av dessa begrepp: 
 
� Inom barnomsorgen arbetar personer med olika yrkesutbildningar tillsammans i ett 

arbetslag, till exempel barnskötare och förskollärare. Vår undersökningsgrupp i vår studie 
inkluderar endast förskollärare. Vi kommer ibland att använda begreppet pedagog som en 
gemensam benämning för yrkeskategorin förskollärare.  

 

� Med inomhusmiljö menar vi den fysiska och pedagogiska miljö som barn möter dagligen 
under sin vistelse i förskolan. Denna miljö består av rummens utformning, möblering, 
leksaker samt material som används av barnen.  

 

� Benämningen traditionell förskola anser vi stå för en planerad pedagogisk verksamhet, 
utan någon speciell inriktning, innefattande barn från ett års ålder upp till sex års ålder. 

 

� Begreppet Reggio Emilia står för ett pedagogiskt arbetssätt. Detta arbetssätt bygger på en 
stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att 
alla barn föds med en stark drivkraft att utforska världen. Arbetssättet i sin tur 
representerar ett synsätt, det vill säga ett förhållningssätt till barns lärande och till 
individens inneboende förmågor och rättigheter (Abbott & Nutbrown, 2005). 

 

� Begreppet barnsyn uppmärksammar oss på våra föreställningar om hur saker och ting 
påverkar vårt handlande. Den barnsyn vi har styr oss, oavsett om vi har ord för den eller 
inte. Vuxna som ser barn som rika och kompetenta bemöter de annorlunda än barn som de 
ser som sårbara och i behov av stöd (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2003).  

 

� Dokumentation är ett hjälpmedel för att följa barn, barngruppen och pedagogens lärande. 
Genom bland annat barns teckningar, barnintervjuer, fotografering samt ljud- och 
videoupptagningar ligger denna dokumentation som grund för reflektion både i 
barngruppen och med kollegor i syfte att utveckla och förändra verksamheten. Att 
använda dokumentation vid inomhusmiljöns utformning bidrar till att barns lärande 
synliggörs och gör det även möjligt för barnen och pedagogerna att ta del av varandras 
tankar och teorier (Lenz Taguchi, 1999).  

 
9DG�VlJHU�VW\UGRNXPHQWHQ�RP�PLOM|Q"�
Med stöd av Lpfö98 ska förskolans arbete bedrivas utifrån mål att sträva mot, dessa 
strävansmål ska anpassas till varje enskilt barns utveckling. Det är kommunen som har till 
uppgift att fördela och organisera resurserna till verksamheterna, så att nationella mål och 
krav kan uppfyllas. Därefter är det verksamheterna själva som väljer de arbetssätt som passar 
dem (Skolverket, 2005). 
�
Enligt Björklid (2005) är förskolan en av de första miljöer där barn möter teoretiskt lärande. 
Där sker lärandet utifrån ett planerat innehåll i riktning mot läroplanens mål. För att 
verksamheten i förskolan ska kunna bedrivas i riktning mot dessa mål är det viktigt att skapa 
miljöer där barn inspireras till lärande. Björklid menar att förskolans läroplan har en grundsyn 
som bygger på uppfattningen om att varje barn ska bemötas av vuxna som kan se deras 
utvecklingsmöjligheter. Resonemanget stärks genom följande citat ur Lpfö98:  

 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 
Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje  
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barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.  
 (Lpfö98, s. 9) 
�

I Skolverkets rapport (2005) som handlar om förskolans kvalitet, kan man läsa att barn ska få 
stimulans och vägledning av vuxna. Genom att göra lärandet till en gemensam upptäcktsfärd 
kan pedagogen tillsammans med barnen undersöka världen, varandra och sig själva. 
Pedagogerna ska skapa förutsättningar för lärandet, genom utformning av rum och val av 
material, men också genom sitt sätt att se och lyssna på barnen och ge dem utmaningar. Dessa 
tankegångar från Skolverkets rapport styrks även under punkten Utveckling och lärande i 
Lpfö98:  
� 

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 
skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse 
för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
 (Lpfö98, s. 12)�

 
Med hänvisning till ovanstående citat tolkar vi att i förskolans pedagogik ska förskollärares 
syn på barn avspegla sig i miljön samt i förskollärarnas lyssnande och tilltal till barnen. 
Förskolläraren blir, i och med denna barnsyn, en människa som möter varje enskilt barn. 
Även barns behov och intressen bör på olika sätt ligga till grund för utformningen av miljön 
och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 
 
'HQ�VYHQVND�I|UVNRODQV�IUDPYl[W��
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den svenska förskolans framväxt. Vi har i första hand 
fokuserat oss på institutioner som tar hand om yngre barn, men kommer även att nämna 
verksamheter för äldre barn, som till exempel arbetsstugor och fritidshem. Gemensamt för de 
institutioner vi kommer att beskriva är att de har hand om barns omvårdnad och fostran.  
 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Sverige ett land under genomgripande 
förändring. Industrialiseringen ökade och befolkningen flyttade från landsbygden in till 
städerna för att arbeta på fabriker. Denna inflyttning skapade ett ökat geografiskt avstånd 
mellan släkt och familjemedlemmar, som tidigare hjälpt varandra med till exempel vård och 
tillsyn av barnen.  Följden av detta blev att barnen lämnades utan tillsyn när föräldrarna 
arbetade. Kyrkan, överklassen och borgerskapet ville förhindra att ensamma barn vistades ute 
på gatorna. De ville rädda barnen från, som de ansåg, föräldrarnas vanvård och dåliga 
moraliska inflytande. Då många barn saknade daglig tillsyn hämtade Sverige idéer från andra 
industriländer om hur arbetarbarn kunde tas om hand under dagtid. Dessa idéer hämtades 
bland annat från barnanstalter eller så kallade småbarnsskolor i England och Frankrike 
(Tallberg Broman, 1995). 
��
6PnEDUQVVNROD�
I England startades de första småbarnsskolorna av fabriksledaren Robert Owen, som ville 
skapa bättre villkor för sina fabriksarbetares barn. Sveriges första småbarnsskola startade år 
1836 i Stockholm. Syftet med de svenska småbarnsskolorna var att ta hand om och fostra barn 
mellan två till sju år samt vara skolförberedande. Pedagogiken gick ut på att barnen skulle lära 
sig olika skolämnen samt hygien, respekt, moral och gudsfruktan. Barnen skulle även 
uppfostras och vänjas vid uppmärksamhet och ordning. Människosynen var auktoritär, där 
man såg barn som syndiga redan från födseln och som passiva inlärnings- och arbetsmaskiner 
(Vallberg Roth, 2002). 
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%DUQNUXEED���
År 1854 öppnades den första barnkrubban i Stockholm, där barn till fattiga och ensamstående 
förvärvsarbetande mödrar togs emot. Denna verksamhet hade till uppgift att förvara och 
skydda barn i åldrarna tre månader till sju år, utan någon pedagogisk målsättning. Målet var 
att skapa ordning och bidra till samhällets växande behov av arbetare. Barnkrubborna drevs 
likt småbarnsskolorna genom välgörenhet, inredningen bestod av material och föremål som 
till exempel tyg, leksaker och möbler som skänkts av välbärgade samhällsmedborgare. 
Barnkrubborna hade regelbundna rutiner som bestod av ständigt återkommande moment 
såsom tvättning, städning och vädring, för att förhindra att sjukdomar uppstod och spreds. Ett 
dagligt återkommande inslag var den inplanerade fria leken som helst skulle bedrivas 
utomhus. Barnkrubban anses vara föregångare till dagens förskolor (Tallberg Broman, 1995). 
 
$UEHWVVWXJD��
Den första arbetsstugan startade 1887 och syftet med denna var att ordna tillsyn för de 
fattigaste barnen under deras skolfria tid. Barnen som vistades i arbetsstugan var mellan sju 
till fjorton år och benämndes som lärjungar. Arbetsstugan skulle även komplettera skolan och 
förebygga de ungas förfall och brottslighet genom att bland annat hindra och motverka 
tiggeri. Arbetsstugan hade ett religiöst, moraliskt och uppfostrande syfte som samtidigt skulle 
vara lustfyllt. Den skulle även odla barns sinne för renlighet, stil och smak samt ge kunskap i 
olika hantverk och yrken.  För att förbättra barns inlärningsförmåga varvades praktiskt arbete 
med lek. Varanannandagssystem tillämpades ofta, vilket innebar att pojkar och flickor 
undervisades på olika dagar (Vallberg Roth, 2002).    
 
%DUQWUlGJnUG��
Tallberg Broman (1995) nämner att under slutet av 1800 - talet övergavs den auktoritära 
barnuppfostran för ett mer demokratiskt synsätt. Från Tyskland importerades pedagogiska 
idéer om barnuppfostran, främst från barnträdgårdens fröbelpedagogik som grundades av 
pedagogen Friedrich Fröbel (1782 -1852). Enligt Fröbel var barnet en skör planta som skulle 
behandlas med stor varsamhet och respekt. Fröbel motsatte sig hård disciplinering och tog 
avstånd från den auktoritära syn på barn som annars var dominerande under hans tid.  Den 
första svenska barnträdgården grundades år 1896 av Anna Eklund. Syftet med 
barnträdgårdsrörelsen var att ”lyfta fram EDUQHW som ett unikt väsen, som krävde vård och 
goda utvecklingsbetingelser” (Tallberg Broman, 1995, s.21). Detta gjordes med hjälp av 
barnens lek och av en detaljstyrd utvecklingsbaserad pedagogik, det vill säga en pedagogik 
som gick ut på att barnträdgårdsledarinnan i detalj styrde och planerade barns dagliga arbete. 
Naturupplevelser, sånglekar, musik, målning, sagor och uppfostrande sysslor blev 
kännetecken för de fröbelinspirerade barninstitutionerna, liksom det ämnesintegrerade 
arbetssättet. Enligt Fröbel var hemmet betydelsefullt för barn och genom att tilldela dem 
husliga sysslor och uppgifter förknippades verksamheten i barnträdgården med hemmet. 
Fröbelläran framhöll att barnträdgårdarna skulle vara öppna för alla barn och ändamålet var 
att ge kvinnorna några timmars avlastning, samtidigt som barnen fick möjlighet att besöka en 
pedagogisk och harmonisk miljö som främjade deras utveckling. Barnens leksaker var 
könsrelaterade, det vill säga pojkarna lekte med bilar, båtar och tåg medan flickorna använde 
sig av dockor, sömnadsmaterial och husgeråd (Tallberg Broman, 1995).  
 
(IWHUPLGGDJVKHP��
År 1940 utvecklades eftermiddagshemmen, där tanken var att ta hand om barnen och 
sysselsätta dem med bland annat läxläsning och rekreation under eftermiddagens skolfria tid. 
Fritidsintressen uppmuntrades och omsorgen av barnet betonades. Enligt Tallberg Broman 
(1995) var syftet med eftermiddagshemmen att ge barnen en moralisk fostran genom att de 
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skulle ta ansvar för olika hemrelaterade uppgifter och på så vis fostras för familjeliv och fritid. 
Föreståndarinnan i eftermiddagshemmet skulle vara kvinna, eftersom de ansågs vara bäst 
lämpade i att sköta och ta hand om hemmet och dess göromål.  Nordin-Hultman (2004) 
uppger att i en barnanpassad miljö, under denna tid, bestod möblerna av två storlekar, en för 
de yngre samt en för de äldre förskolebarnen. Tanken bakom de olika möblemangens storlek 
var att barnen skulle ges möjlighet till en ergonomisk sittställning.  
 
+DOY|SSHQ�EDUQDYnUG�±�GDJKHP�RFK�OHNVNROD�
Under 1950-talet började en ny tidsepok i förskolans historia. Halvöppen barnavård blev nu 
den sammanfattande benämningen, med daghem och lekskola som underordnade former. På 
detta sätt hoppades man få bort barnkrubbans fattigstämpel. Under denna tid byggdes inte 
daghemmen ut, eftersom motståndare ansåg att det blev för dyrt. Dessa motståndare 
poängterade även att alternativet till hemmet inte fick vara så bra att det tog över föräldrarnas 
roll, utan mammorna skulle vara hemma med barnen. Lekskolor byggdes dock ut i allt större 
omfattning och dessa hade en mer pedagogisk inriktning jämfört med daghemmens 
heldagstillsyn/vård. Daghemmen delades in i olika avdelningar såsom spädbarnsavdelning 
(ligg- och krypbarn), koltbarnsavdelning (barn två till tre år) och barnkammare (barn tre till 
fem år). Barnen i åldrarna fem till sju år tillbringade sin tid i lekskola/lekis. Tanken med 
lekskolan var att barnen skulle få möjlighet att möta jämnåriga på ett naturligt sätt och 
samspela med dessa på sin egen utvecklingsnivå. Verksamheten skulle vara planerad och utgå 
ifrån barnens livsbetingelser och utvecklingsstadier, vilket förde med sig att fler förskollärare 
anställdes på lekskolorna.  Ofta förekommande aktiviteter var barns fria lek, träslöjd, sömnad, 
trä pärlor, teckning, målning samt utelek och promenader. Under denna tidsepok betonades 
vikten av att inredningen, till exempel bord och stolar, skulle vara anpassade till barnens höjd 
(Tallberg Broman, 1995). 
 
)ULWLGVKHP�
På 1960-talet kom fritidshemmen, som hade betydelse för utvecklingen av landets förskolor. 
Fritidshemmens mål var att utveckla en positiv inställning till skolarbetet samt skapa en 
hemlik atmosfär för att barnen skulle få en sund utveckling. Fritidshemmen var ofta i 
anslutning till förskolan, men kunde även ha egna lokaler eller en enskild avdelning i skolan. 
Aktiviteterna bestod av bland annat fritt skapande, avkoppling, sport och utomhuslekar. 
Barnen skulle själva komma med förslag till olika sysselsättningar och därigenom 
uppmuntrades självständighet och frihet (Richardsson, 1999). 
 
'DJKHP���I|UVNROD�
Under 1970-talet byggdes daghemmen ut på allvar och synen på daghemmens verksamhet 
förändrades. Tallberg Broman (1995) anser att barnomsorgen nu fick en viktigare uppgift än 
att bara förvara barn och målen för personalen och daghemmens verksamhet skulle vara 
pedagogiska. 1972 formulerades Barnstugeutredningens betänkande, i den utformades 
pedagogiska principer och idéer som fick stort genomslag och kom att betyda mycket för 
barnomsorgens fortsatta inriktning. Arbetslag, åldersblandade grupper, lekens betydelse och 
integrering av barn med särskilt stöd var något av det som togs upp och som är giltigt än idag. 
Utredningen lanserade också ett nytt förhållningssätt till barn där dialogen mellan barn och 
vuxna betonades, den så kallade dialogpedagogiken. Barnstugeutredningen införde även 
beteckningen förskola som ett enhetligt begrepp för lekskola, daghem och deltidsgrupp. 
Förslagen från Barnstugeutredningen resulterade i en förskolelag där kommunerna från och 
med 1975 blev skyldiga att erbjuda alla sexåringar plats i förskola. För första gången antogs 
även övergripande mål för förskolan, där�barn med behov av särskilt stöd och invandrarbarn 
uppmärksammades speciellt. Målet med verksamheten var att gynna barns utveckling socialt, 
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emotionellt och intellektuellt samt att arbeta för en positiv anpassning av barnen till samhället. 
Nordin-Hultman, (2004) påpekar att förskolans lokaler möblerades ändamålsenligt och att 
personalen började arbeta i arbetslag som byggde på samverkan och samplanering. Istället för 
åldersindelade barngrupper indelades barnen i syskongrupper som bestod av barn i åldrarna 
tre till sex år.  
 
År 1987 kom skrifterna 3HGDJRJLVNW� SURJUDP� I|U� I|UVNRODQ och de allmänna råden från 
Socialstyrelsen, där det betonades att inredningen skulle finnas i både barn- och vuxenhöjd.  
Borden som barnen åt vid skulle vara i vuxenhöjd och barnstolarna hade flyttbara sitsar och 
fotstöd som barnen kunde använda för att själva ta sig i och ur dessa. Detta underlättade även 
pedagogernas arbete och skapade en miljö som påminde om barnens hem (Regeringskansliet 
SOU 1997:157). 
 
'DJHQV�I|UVNROHPLOM|�
Under 1990-talet försämrades statens och kommunernas ekonomi, vilket ledde till 
besparingar. Detta medförde att personaltätheten minskade på förskolorna, samtidigt som 
barngrupperna blev större. Dator- och informationsteknologin utvecklades och begrepp som 
livslångt lärande växte sig allt starkare. I detta livslånga lärande anses förskolan vara en 
grund. Decentraliseringstanken, det vill säga att delegera ut ansvaret för förskolan till 
respektive kommun tog också fart under denna tid. Detta innebar att varje kommun fick 
ansvar för att driva förskolan utifrån Lpfö98. I läroplanen kan pedagogerna fördjupa sig i de 
mål och riktlinjer som finns för förskolans verksamhet, samt läsa mer om förskolans uppdrag 
och värdegrund. År 1998 fördes bestämmelserna om barnomsorgen in i skollagen, 
sexåringarna fick då en egen skolform, det vill säga förskoleklass (Vallberg Roth, 2002). 
 
I förskolans verksamhet ska förskollärarna ge barnen en start i det livslånga lärandet, genom 
att upptäcka och fånga deras behov och intressen. Barnen undersöker sin omgivning impulsivt 
och därför är det upp till pedagogerna att skapa utforskande miljöer med goda 
inlärningssituationer som utmanar barnen. Genom att låta barnen vara delaktiga vid 
utformandet av inomhusmiljön synliggörs och befästs deras kunskaper (Pramling Samuelsson 
& Mårdsjö, 1997). 
 
Nordin- Hultman (2004) anser i sin avhandling att inomhusmiljöns utformning och möblering 
på nutidens förskoleavdelningar ofta liknar den som barnen är vana vid hemifrån. Enligt 
studien består en traditionell förskoleavdelning oftast av tre rum, det vill säga OHN�PDWUXP��
OHN�E\JJ�YLOUXP� VDPW�GRFNYUn� Lek/matrummet är oftast det största rummet där barnen äter 
och där de även har möjlighet att pyssla med sådant material som de redan är bekanta med 
hemifrån, till exempel pussel, spel, lego, dockor, småbilar, rit och skrivmaterial. I 
lek/bygg/vilorummet kan barnen leka olika bygg och konstruktionslekar, rummet är ofta 
också avsett för samling och vila. Det tredje rummet, dockvrån, är ibland en del av ett större 
rum som avgränsas med en vägg. I nära anslutning till de olika förskoleavdelningarna finns 
även gemensamma utrymmen som nyttjas efter behov, dessa rum kallas för DWHOMp�PnODUUXP,�
YHUNVWDG�VQLFNDUUXP,� YnWUXP�U|UHOVH�� eller KRSSUXP. Tallberg Broman (1995) hävdar att 
förskolan har en hemlik miljö, vilken hon anser härstammar från pedagogen Friedrich Fröbels 
tankar om ”Hemmet som förebild för den goda institutionen” (s. 76). Vid våra studier av 
Lpfö98 kan inte vi finna några konkreta anvisningar för hur förskolans inomhusmiljö skall 
utformas, dock betonas miljöns pedagogiska betydelse. Det är upp till förskollärarna att 
utifrån sina egna pedagogiska kunskaper tolka läroplanen så att de kan erbjuda barnen en 
trygg miljö som inspirerar och utmanar deras kreativitet samt lockar dem till lek med hjälp av 
inomhusmiljöns utformning. 
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6DPPDQIDWWQLQJ�DY�GHQ�VYHQVND�I|UVNRODQV�IUDPYl[W�
Med ovanstående presentation av den svenska förskolans framväxt kan vi konstatera att de 
olika verksamheternas uppdrag har förändrats under de senaste hundra åren. Denna förändring 
beror till viss del på att samhällsutvecklingen gått från ett bondesamhälle till ett mer 
högteknologiskt samhälle. Förskolans framväxt har även påverkats av andra länders stora 
samhällsförändringar, till exempel England med sina småbarnsskolor och Tyskland genom 
Friedrich Fröbel (Tallberg Broman, 1995). I den litteratur vi studerat har vi funnit att under 
början av 1800-talet var syftet med barnomhändertagandet fokuserat på att barnen skulle ha 
daglig tillsyn och omsorg under tiden föräldrarna arbetade. Under denna tid nämns 
inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i liten skala. Det är först under slutet av 1800-
talet, då Friedrich Fröbels pedagogik introducerades, som inomhusmiljön uppmärksammades 
och ansågs betydelsefull för barns lärande. Fröbel menade att barn skulle ges möjlighet att 
besöka en pedagogisk, harmonisk och hemlik miljö som främjade deras utveckling. I mitten 
på 1900-talet ändrades tankesättet bakom förskolans verksamhet. Från att ha varit en daglig 
tillsyn och vård av barnen blev det en verksamhet som hade en mer pedagogisk inriktning 
(Tallberg Broman, 1995). Lpfö98 som anger förskolans värdegrund, uppdrag samt mål för 
verksamheten betonar vikten av att barn ska ges möjlighet att vistas i en trygg miljö som 
lockar och utmanar dem till lek och lärande. 
 
5HJJLR�(PLOLDV�IUDPYl[W�
I detta avsnitt kommer vi att presentera den andra verksamheten vi ämnar studera i vårt 
examensarbete, nämligen Reggio Emilia och dess bakgrund samt förskolemiljö. Vi kommer 
även att presentera grundaren till Reggio Emilias filosofi, Loris Malaguzzi.  
 
Efter andra världskrigets slut, år 1945, befriades Italien från kriget och fascismen. Med 
förtrycket mot människorna i färskt minne började några föräldrar att bygga en egen förskola, 
i den italienska byn Cella. Tanken med denna förskola var att föräldrarna ville skapa en 
barnomsorg där barnen skulle få kunskap, självkänsla och styrka att försvara sig för att slippa 
ett liv under förtryck. Föräldrarnas strävan var att hjälpa barnen växa upp och bli människor 
som vågade ifrågasätta och lita på sina egna kunskaper��Ambitionen var även att skapa en ny 
pedagogik byggd på en vision om att barn kan handla och tänka själva samt att lära dem att 
leva i ett samhälle som är byggt på en demokratisk grund (Wallin, 1996). 
 
Synsättet på barn inom Reggio Emilia visar på ett pedagogiskt förhållningssätt till barns 
lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter. Därför vill pedagogerna inom 
Reggio ta tillvara barns fantasi och skaparförmåga genom�experiment och utforskande.�För att 
kunna göra� detta� blir det således pedagogens� roll� att lära barn att själva söka svar på sina 
frågor, samt�stödja dem i sökandet efter olika lösningar.�Pedagogerna lär även barnen att det 
inte är den vuxnes uppgift att berätta hur allt förhåller sig, eller att ständigt visa hur saker och 
ting bör göras. Pedagogerna förväntas fånga barnens intresse och sedan gå vidare på det 
barnen själva vill lära sig (Ibid.). 
 
Arbetet inom Reggio Emilia utgår ifrån den stora inspiratören Loris Malaguzzis ord om att 
barn har hundra språk, men berövas nittionio (Wallin 1996).  Med anledning av detta 
tankesätt anser Reggiopedagogerna att inomhusmiljön ska utformas så att alla barn får 
möjlighet att använda sig av skapande verksamhet. Inomhusmiljöns utformning ger på så vis 
barnen möjlighet att använda alla sina sinnen och därigenom utveckla så många som möjligt 
av sina hundra språk. Malaguzzi uttrycker dessa hundra språk i följande dikt:  
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Ett barn  
är gjort av hundra 
 
Barnet har    
hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
att förundras att tycka om 
hundra lustar 
att sjunga och förstå 
hundra världar 
att uppfinna 
hundra världar 
att drömma fram 
 
ett barn har 
hundra språk 
(och därtill hundra 
hundra hundra) 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen.  
 
 
 
 

Man ber barn: 
att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa utan glädjen i 
att hänföras och överraskas 
annat än till påsk och jul. 
 
Man ber dem: 
att bara upptäck den värld 
som redan finns 
och av alla hundra 
berövar man dem nittionio. 
 
Man säger dem: 
att leken och arbetet 
det verkliga och det inbillade 
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna 
är företeelser 
som inte hänger ihop. 
 
Man säger dem 
att det inte finns hundra 
Men barnet säger. 
tvärtom, det är hundra som finns. 
  
 LORIS MALAGUZZI 
                       (Jonstoij & Tolgraven  2001 s. 53) 

�
/RULV�0DODJX]]L�������±�������
Loris Malaguzzi var psykolog och tidningsredaktör och hade en bakgrund som lärare för både 
barn och vuxna.� Malaguzzi var eldsjälen och den stora inspiratören för de kommunala 
förskolorna och 1975� blev han ledare över hela barnomsorgen i staden Reggio. Pedagogen 
Loris Malaguzzi fick då i uppdrag att leda och vidareutveckla den kommunala 
barnomsorgsverksamheten och anses vara den man som haft en avgörande betydelse för 
kvalitén i Reggios pedagogiska arbete (Wallin, 1996). 
 
Fram till 1960-talet var den katolska kyrkan ensam huvudman för barnomsorgen i Italien. 
Detta förde med sig att kyrkliga organisationer försökte motarbeta nya privata förskolor som 
växte fram och som inte styrdes av kyrkan. Först år 1963 lyckades kommunen överta 
huvudmannaskapet över den katolska kyrkans förskolor, vilket till stor del berodde på att 
föräldrarna i byn Cella motsatte sig den katolska kyrkans undervisning. Till denna by där 
föräldrarna med gemensamma krafter byggt upp en förskola, kom Loris Malaguzzi med nya 
moderna idéer om att barn likaväl som vuxna har medborgerliga rättigheter. Idéer som inte 
sågs med nådiga ögon från kyrkans sida. Trots kyrkans motstånd utmanade han tillsammans 
med föräldrarna, kyrkans ålderdomliga auktoritära skoltänkande och ensamrätt på 
förskoleområdet. Wallin (1996) menar att i och med detta spreds ryktet om att kvalitén i dessa 
privata förskolor var avsevärt bättre än i de kyrkliga organisationernas förskolor.� � Denna 
ryktesspridning gjorde att den katolska kyrkan blev orolig för att de skulle förlora sitt välde 
över barnomsorgen och anklagade därför Malaguzzi för att� hans pedagogiska tankesätt 
influerade barnen till att bli kommunister.� På grund av kyrkans starka makt och 
kommunisträdslan ville inte föräldrarna sätta sina barn i de kommunala förskolorna. Till följd 
av detta bildades det föräldra- och personalgrupper som var anhängare av Malaguzzis idéer 
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och dessa�sammanfattade sina uppfattningar om hur barnomsorgen skulle fungera.�Det som 
grupperna kom fram till summerades i en tryckt publikation som än i dag finns på Reggios 
kommunala förskolor.�Loris Malaguzzis massiva stöd lyckades övertyga kyrkan om att hans 
arbetssätt var pedagogiskt rätt och att föräldrarna och personalen hade samma inställning som 
Malaguzzi. Jonstoij & Tolgraven (2001) hävdar att ”Mötet mellan Loris Malaguzzi och 
föräldrarna i Cella blev den livgivande gnistan till en ny pedagogisk grundsyn med dialogen 
och demokratin som grundpelare” (s. 52).  
 
5HJJLR�(PLOLDV�I|UVNROHPLOM|�
Inom Reggio Emilia ses miljön som ”den tredje pedagogen” vid sidan av barnet och 
förskolläraren. Med detta menar Gedin & Sjöblom (1995) att miljöer kring barn ska vara så 
pedagogiskt upplagda som möjligt, genom att de är tydliga och lättillgängliga för barn. Barn 
ska på egen hand kunna använda sig av det material som finns på förskolan, på sina villkor 
istället för förskollärarnas. Björklid (2005): Barsotti (1997) anser att när barn får möjlighet att 
vistas i upplevelserika rum som bjuder på spännande material, ljus, och färger så stimuleras 
och inspireras deras sinnen och då kan barns tankar utmanas. Miljön ska kunna fungera som 
en pedagog, därför bör barnen vara uppdelade på åldersavdelningar, eftersom olika åldrar 
kräver olika saker av sin pedagogiska miljö. Vidare menar författarna att miljön och 
materialet på en Reggioavdelning ska stimulera barns upptäckarglädje och reflektion. Därför 
finns materialet alltid tillgängligt för barnen för att på så vis öka deras självtillit och 
kreativitet. 
 �
Enligt Wallin (1996) finns det på varje förskola en ateljé som oftast ligger i hjärtat av 
förskolan. I ateljén kan barnen arbeta med olika material, projekt och teman. Även barnens 
olika lekrum ligger centralt på avdelningen och där finns det olika aktivitetspunkter som kan 
fånga upp och väcka barns intresse. Väggarna mellan de olika rummen har fönster som är 
placerade i barnens höjd för att de skall kunna se vad som pågår även i de andra rummen. 
Wallin (2003) påtalar att speglar används mycket i Reggio Emilias inredning, dessa är 
medvetet placerade i barnens höjd för att de skall kunna se sig själva i olika vinklar. 
�
Rummens väggar talar bokstavligen på förskolorna eftersom de är fyllda med bilder och annat 
som barnen tillverkat samt fotografier och texter som berättar om verksamheten. Gedin & 
Sjöblom (1995) hävdar att detta beror på att i Reggio Emilias pedagogiska synsätt ska 
rummen inte bara vara rum, utan en plats som barnet kan ha en dialog med. Därför är 
dokumentation i form av fotografering, bandinspelning och videofilmning en viktig del i 
Reggio Emilias filosofi, i att ge barnen möjlighet till eftertanke och reflektion över sitt eget 
lärande och kunskapssökande. Dokumentationen handlar även om att pedagogerna observerar 
och dokumenterar vad som händer i verksamheten, vad barnen gör enskilt, i samspel med 
kamraterna och de vuxna samt synliggöra arbetet och lärandet för föräldrarna och 
allmänheten. Barsotti (1997) klargör att dokumentation kan fungera som underlag för en 
diskussion om hur inomhusmiljön samt dess redskap, till exempel material, kan förändras så 
att det gagnar barnen ännu mer. 
 
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�5HJJLR�(PLOLDV�IUDPYl[W�
Med ovanstående presentation av Reggio Emilias framväxt kan vi konstatera att den stora 
inspiratören och grundaren till Reggio Emilias filosofi var Loris Malaguzzi. Trots starkt 
motstånd från den katolska kyrkan lyckades Malaguzzi tillsammans med föräldrar i byn Cella 
skapa en förskola i privat regi som byggde på att barnen skulle få samma rättigheter som de 
vuxna. I dagens Reggio Emilia förskolor anses miljön vara en tredje pedagog, där barn ges 
möjlighet till ett aktivt, utforskande och lärande i en inspirerande miljö. I Reggio blir 
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pedagogens uppgift att skapa förutsättningar för ett utforskande genom att planera och 
organisera miljön. Man lägger stor vikt vid att skapa en utmanande inomhusmiljö, som kan 
stödja och stimulera barns intresse, motivation och kreativitet. Genom att man inom Reggio 
Emilia arbetar mycket med barns kreativitet och skapande får man underlag till en rik 
dokumentation av verksamheten, skapandet blir en del av barnens kunskapsprocess. 
�

3HGDJRJLVN�NYDOLWHW�
Pedagogisk kvalitet anses vara en grundsyn som omfattar både barns läroprocess och 
förskollärares förhållningssätt gentemot barnen. Pedagogisk kvalitet innefattar även 
pedagogers förmåga att föra samman målet med verksamheten och viljan hos barn att ta till 
sig ny kunskap. Förskollärare som bär på en pedagogisk kvalité har vetskap om hur en god 
lärandemiljö för barns utveckling skapas. För att barnen skall utveckla sina idéer om ett visst 
innehåll i en specifik situation krävs att pedagogen är lyhörd för vad som händer, vad barnen 
talar om och funderar över. Pedagogerna ska vara uppmärksamma på vilken miljö i förskolan 
som barn föredrar att vistas i. Genom denna lyhördhet och observation kan pedagogerna 
bygga upp verksamheten i förskolan och därmed erbjuda ett flertal möjligheter till att öka 
barns lärande. Detta kan ske genom exempelvis förändringar i förskolans inomhusmiljö, där 
barnen ges möjlighet att tillsammans med andra utforska och pröva sina tankar och 
funderingar (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 
 
%DUQV\Q�
Ordet barnsyn är enligt Dahlberg & Lenz Taguchi (2003) varje enskild individs uppfattning 
om vad barn är och vad de behöver för att utvecklas. Människor som möter barn i en 
pedagogisk verksamhet agerar med utgångspunkt av sina tidigare kunskaper och erfarenheter 
av barn. Pedagogers sätt att se på barn, det vill säga pedagogers barnsyn får direkta 
konsekvenser för hur dessa förhåller sig till och bemöter barn i förskolan. Med hänvisning till 
ovanstående författare tolkar vi att pedagogers barnsyn, det vill säga den bild på barn som 
pedagoger ser, återspeglas i hur pedagoger tänker kring och utformar inomhusmiljön på 
förskolan. 
 
Genom förskolans och skolans förändrade traditioner samt utvecklingen av dessa har 
Dahlberg & Lenz Taguchis (2003) namngivit tre olika sätt att se på barn. Den första 
traditionella synen� på barnet i förskolan benämner de som %DUQHW� VRP� QDWXU. Den andra 
barnsynen som de konstruerat nämns som %DUQHW�VRP�NXOWXU�RFK�NXQVNDSVnWHUVNDSDUH��Den 
sista barnsynen återfinns i Reggio Emilias synsätt på barn och betecknas som %DUQHW� VRP�
NXOWXU�RFK�NXQVNDSVVNDSDUH� Författarna menar att vi genom att skaffa oss kunskaper om de 
två första� barnsynerna� kan finna en gemensam mötesplats för förskolan och skolans 
utveckling. En sådan mötesplats presenterar författarna i den tredje barnsynen.  
�
%DUQHW�VRP�QDWXU�
Barnsynen Barnet som natur anses vara företrädd i förskolan. Pedagoger som möter dessa 
barn berömmer oftast slutprodukten av vad barnen utfört, men utmanar inte barnen att gå 
vidare genom att pröva och experimentera sina tankar ytterligare. Detta innebär att varken 
pedagogerna eller barnen får syn på dennes kompetenser eller förmågor. Pedagoger som har 
denna barnsyn sätter istället stopp för barns läroprocess i tron att barnen inte var mogna för 
mer (Dahlberg & Lenz Taguchi 2003). 
 
%DUQHW�VRP�NXOWXU�RFK�NXQVNDSVnWHUVNDSDUH�
Synsättet Barnet som kultur och kunskapsåterskapare lyfter fram en annan bild av barn än den 
ovanstående. Pedagoger som har denna barnsyn ser sig själv som bärare av kunskapen, barnen 
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i sin tur förväntas komma ihåg och återge lärdomarna så likartat som möjligt. Den kompetens 
hos barnet som blir synligast i detta synsätt är att tänka och göra lika som den vuxne. Genom 
att pedagoger med detta synsätt inte utmanar och lockar fram barns tankar och förmågor, 
glömmer pedagogerna bort de erfarenheter och kompetenser som barn redan bär med sig 
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 2003). 
�
%DUQHW�VRP�NXOWXU�RFK�NXQVNDSVVNDSDUH�
Vid synsättet Barnet som kultur och kunskapsskapare blir barn delaktiga i sin egen 
läroprocess. Barnen ses som kompetenta, nyfikna, kreativa och anses vara en resurs i sin egen 
samt sina kamraters läroprocess. I detta synsätt möts barnen av medforskande pedagoger som 
tror på barns egen förmåga att vara med i utforskandet av nya kunskaper. Denna barnsyn 
återfinns i Lpfö98 som har hämtat inspiration från Reggio Emilias filosofi (Dahlberg & Lenz 
Taguchi, 2003). 
 
'HQ�SV\NRVRFLDOD��SHGDJRJLVND�RFK�I\VLVND�PLOM|QV�EHW\GHOVH�
För att förstå betydelsen av den psykosociala, pedagogiska och fysiska miljön behöver vi veta 
hur den påverkar barn och pedagoger i förskolans verksamhet. Vi kommer att beskriva några 
sammanhang för att ge en viss förståelse för relationen mellan barns behov och 
inomhusmiljöns betydelse för deras lärande. En del inomhusmiljöer kan få barn att framstå 
som kompetenta och aktiva, medan andra miljöer får barn att verka passiva och 
okoncentrerade. Inomhusmiljön som barn vistas i är väsentlig för om åskådaren samt barnet 
själv ska se ett barn med en positiv eller negativ identitet (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
 
Björklid (2005) anser att det finns en självklar koppling mellan den fysiska miljön, det vill 
säga den miljö där barn befinner sig i för tillfället, och till barns lek och lärande. Den fysiska 
miljön sänder tydliga budskap till barnen om de är välkomna att vara där eller inte. Om barn 
upplever miljön som otillgänglig, otrygg och understimulerande så lockas de inte till lek. Det i 
sin tur kan hämma barns utveckling både fysiskt, intellektuellt och socialt. Enligt Björklid 
(2005) ska förskolans- och skolans rum för lek och lärande ha verkstadskaraktär, det vill säga 
pedagogiska miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska och lärande aktiviteter. Miljön 
bör vara självinstruerande, så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. 
Det bör även finnas material för rörelselekar samt flyttbart material såsom stolar, kuddar, små 
bord och madrasser, allt för att barnen skall kunna ändra miljön så att den passar deras 
lektema. 
�
Förskolans utformning och inredning påverkar barns psykosociala välbefinnande och ger dem 
upplevelser av olika slag samt får dem att reagera på något sätt. Laike (1995) anser att en 
oorganiserad miljö där man inte planerat inredning, form och färg på grundligt sätt och inte 
skapat en helhet får barnen att må sämre och bli stressade samt mer utåtagerande. Särskilt tre 
faktorer i miljön påverkar barns välbefinnande, dessa tre är komplexitet, helhet och 
rumslighet. En miljö med hög komplexitet uppfattas som litet, rörigt, med mycket färger, 
mönster och material.  En miljö med hög helhetskänsla ger intrycket att möbler och inredning 
har en balans där färger på exempelvis möblernas textilier får stå tillbaka för förmån för 
leksaker. Den tredje faktorn, rumslighet, står för hur vi upplever rummets volym, ett rum med 
många fönster och stor tillgång till dagsljus har därför hög rumslighet. I verksamheter skapade 
för vuxna satsas pengar på inredning och färgsättning för att på så vis skapa en god 
arbetsmiljö, medan verksamheter skapade för barn är satta på undantag. Laike (1995) 
poängterar avslutningsvis att en bra miljö för barn ska ha både hög komplexitet och 
helhetsfaktor.  
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6\IWH�IUnJHVWlOOQLQJDU�
Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares syn på inomhusmiljöns betydelse för 
barns lärande i en traditionell förskola och i en Reggio Emilia inspirerad förskola.  Utifrån 
syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 
� Hur ser förskollärarna på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande inom den 

traditionella - och den Reggio Emilia inspirerade förskolan? 
 

� Är det någon skillnad i förskollärarnas syn på inomhusmiljöns betydelse för barns 
lärande? 
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0HWRG�
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod vid intervjuerna (bilaga 1), för att 
på så vis få en djupare förståelse för vårt problemområde. Kvale (1997) menar att denna 
metod innebär att forskare sätter sig in i och försöker förstå hur människor tänker, samt hitta 
variationer och likheter i deras uppfattningar.   
 
De intervjuer vi utfört har varit av kvalitativ karaktär, vilket enligt Patel & Davidson (2003) 
betyder att intervjuerna har en låg grad av standardisering.  Denna standardisering innebär att 
frågorna vi ställde gav utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord. Vi har även 
utfört observationer i de två olika verksamheternas inomhusmiljö, (bilaga 2) för att på så vis 
få en överblick över dess struktur och utformning. Observationerna kan så till vida bli ett bra 
komplement till intervjuerna, vilket även Backman (1998) anser. Backman menar även att 
denna metod kan tillhandahålla forskaren med data som är viktiga för de antaganden eller 
frågeställningar som utformats.  
 
8QGHUV|NQLQJVJUXSS�
Vi bedömde att det skulle vara möjligt att genomföra tolv intervjuer inom rimlig tid. De 
intervjuade bestod av sex verksamma förskollärare inom en traditionell förskola samt sex 
förskollärare inom en Reggio Emilia inspirerad förskola. Samtliga tolv personer är kvinnor, 
ett könsval som inte var medvetet, utan kan ses som en konsekvens av att yrket är 
kvinnodominerande.  
 
8UYDO��
Undersökningen som vi genomfört har skett på två olika förskolor i norra Norrland. En av 
dessa förskolor är av traditionell karaktär medan den andra arbetar Reggio Emilia inspirerat.  
Den traditionella förskolan bestod av fem avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. I 
denna förskola valde vi slumpmässigt ut avdelningen som skulle vara föremål för observation, 
även de sex intervjuade förskollärarna var slumpmässigt utvalda. Den Reggio Emilia 
inspirerade förskolan hade tre avdelningar, en småbarnsavdelning (ett till tre år) och två 
avdelningar för de större barnen (tre till fem år). Observationen på denna förskola 
genomfördes på den ena slumpmässigt valda avdelningen, där barnen var tre till fem år. De 
sex intervjuade förskollärarna var verksamma på de tre olika avdelningarna.  
�
%RUWIDOO�
Vi ämnade intervjua tolv förskollärare, alla tolv tillfrågade ställde upp, i och med detta hade 
vi inget bortfall. 
 
0DWHULDO�
I vår undersökning observerade vi utformningen av förskolornas inomhusmiljö, med hjälp av 
ett i förväg färdigställt observationsprotokoll som innehöll sju frågeställningar. Till 
intervjuerna hade vi formulerat 17 frågor rörande barns lärande och inomhusmiljön. 
Intervjufrågorna inleddes med en neutral fråga, för att den intervjuade på så vis skulle komma 
in i samtalet innan det egentliga syftet i intervjufrågorna berördes. Intervjun avslutades med 
en öppen fråga, där den intervjuade fick möjlighet att komma med ytterligare belägg för 
sådant som våra intervjufrågor eventuellt inte täckt in.  
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*HQRPI|UDQGH�
 
7LGVSODQ�
cU������
9HFND���  Val av ämne samt  sökande efter relevant litteratur.�
9HFND����±����� Bearbetning av litteratur samt färdigställande av PM. 
9HFND��� PM: et klart för inlämning och godkännande. 
9HFND����±���� Påbörjar arbetet med bakgrundsdelen samt formulerar intervjufrågor och 

observationsschema. 
  Kontaktar handledaren inför den verksamhetsförlagda utbildningen. 
9HFND����±���� Verksamhetsförlagdutbildning. 

Utför den praktiska delen av examensarbetet; intervjuer och 
observationer samt färdigställer bakgrundsdelen. 

9HFND���� Bakgrundsdelen inskickas och�arbetet med metoddelen påbörjas. 
 Träff med handledaren i Luleå. 
 Sammanställning av intervjuer och observationer. 
9HFND����±���� Färdigställande av examensarbetet. 
9HFND���� Granskning av rapporten. 
 
,QWHUYMXHU�
Intervjupersonerna� kontaktades per telefon då tid för intervju bestämdes. De kvalitativa 
intervjuerna som rörde ämnet förskollärares syn på inomhusmiljöns betydelse för barns 
lärande genomfördes i personalens arbetsrum. Vi var noga med att upplysa den intervjuade 
om att dennes svar skulle behandlas konfidentiellt. Patel & Davidson (2003) nämner att detta 
innebär att det enbart är vi intervjuare, som kommer att ha tillgång till den intervjuades svar 
och vet vem svaren tillhör. Vi bestämde oss för att vara två personer vid intervjun, en som 
ledde intervjun medan den andra antecknade de svar som gavs på intervjufrågorna. En fördel 
med att använda sig av sekreterare vid intervjutillfället, är att man då kan koncentrera sig på 
intervjun och ge den intervjuade total uppmärksamhet. Intervjuaren har då även lättare att 
komma med följdfrågor som kan ge mer uttömmande svar. Vi valde att inte använda oss av 
bandspelare vid intervjutillfällena eftersom vi ville uppnå ett så naturligt samtal som möjligt, 
där de intervjuade inte skulle känna sig hämmade av bandspelaren. Enligt Patel & Davidson 
(2003) kan närvaro av bandspelare även påverka de svar den intervjuade ger. Flertalet av de 
intervjuade personerna motsade sig även att ställa upp på intervju om den skulle 
dokumenteras med hjälp av bandspelare.  
 
Intervjuerna genomfördes efter den så kallade trattmetoden, vilket innebär att intervjun 
påbörjas med en neutral fråga för att så småningom gå vidare till mer detaljerade frågor. 
Denna trattmetod leder till att den intervjuade får möjlighet att komma in i samtalet, innan 
intervjun fokuseras på det egentliga syftet (Patel & Davidson, 2003). Den beräknade 
tidsåtgången för varje intervju var ungefär trettio minuter, men flertalet av intervjuerna pågick 
i cirka en timme. 
 
2EVHUYDWLRQHU�
Genom att vi i förväg beslutat vad som skulle observeras i den traditionella förskolan samt i 
den Reggio Emilia inspirerade förskolan, utarbetade vi ett observationsunderlag bestående av 
sju frågeställningar. Frågeställningarnas syfte var att fungera som ett hjälpmedel vid själva 
observationen. Patel & Davidson (2003) kallar denna observationsmetod för strukturerad 
observation, vilket innebär att man gör observationerna i utforskande syfte för att inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Vidare nämner författarna att, 
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oavsett vilken typ av observation man bestämmer sig för att genomföra, finns det tre viktiga 
frågor som måste besvaras före observationens start, nämligen: 
 

� Vad ska  observeras? 
 

� Hur ska observationerna registreras? 
 

� Hur ska observatören förhålla sig vid observationstillfället? 
 

Våra observationsfrågeställningar rörde utseendet och utformandet av förskolornas 
inomhusmiljö, samt om pedagogerna utformat inomhusmiljön så att den lockar barnen till 
kreativitet. Eftersom vi ämnade göra en jämförelse mellan två olika verksamheter, 
genomfördes observationerna under en arbetsdag, vid två skilda tillfällen höstterminen 2005.  
 
Under observationsdagarna besökte vi tillsammans de olika förskoleverksamheterna, dock 
gjordes observationerna enskilt. Våra roller som observatörer var att förhålla oss neutrala 
genom att vi inte medverkade i verksamhetens aktiviteter. Vid observationerna gick vi runt på 
de olika avdelningarna och skrev ner stödord i observationsprotokollet, rörande 
inomhusmiljöns utseende. Med hjälp av stödorden gjorde vi därefter enskilda utförliga 
sammanställningar. Dagen efter de olika observationstillfällena gick vi igenom de olika 
sammanställningarna och påbörjade en gemensam observationsanalys.  
 
$QDO\V�DY�GDWD�
Det material vi utgick ifrån var sammanlagt tolv intervjuer samt sex observationer. För att 
göra en analys av det insamlade materialet har vi haft Patel & Davidson (2003) som 
utgångspunkt och vi har gått tillväga på följande sätt. Vid intervjuerna skrev vi ner stödord 
som sedan låg till grund för sammanställningen av samtalet. Under den gemensamma 
bearbetningen av det sammanställda intervjumaterialet letade vi efter likheter och skillnader i 
svaren. En av intervjufrågorna berörde förskollärarnas utgångspunkter vid utformandet av 
inomhusmiljön, i denna fråga kategoriserade vi pedagogernas svar i två olika grupper. I 
redovisningen av data har vi använt oss av löpande text, diagram samt citat där vi ansåg det 
vara lämpligt och passande för vårt syfte. Enligt Patel & Davidson (2003) kan citat användas 
för att illustrera den intervjuades förhållningssätt till den aktuella frågan. På alla 
intervjufrågor fick förskollärarna svara fritt, vilket har fört med sig att de på vissa frågor 
svarat med flera olika alternativ. 
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5HVXOWDW�
Vår studie kommer att visa hur förskollärare inom en traditionell förskola samt en Reggio 
Emilia inspirerad förskola, ser på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande samt se om det 
finns några skillnader eller likheter verksamheterna emellan. 
 
5HVXOWDW�DY�LQWHUYMXHUQD�
Här kommer vi att presentera resultatet av de förskollärarintervjuer vi genomfört i den 
traditionella- och den Reggio Emilia inspirerade förskolan. De tolv intervjuade personerna 
inom de två olika verksamheterna har arbetat som förskollärare mellan sex till trettio år. 
Ålderssammansättningen av barngruppen i den traditionella förskolan bestod av barn i 
åldrarna ett till fem år, medan barnen i den Reggio Emilia inspirerade förskolan var mellan tre 
till fem år. För att få en mer överskådlig resultatredovisning har vi valt att dela in 
intervjufrågorna i tre överskådliga teman. Dessa benämner vi som 0LOM|�RFK�GHVV�XWIRUPQLQJ��
0LOM|�RFK� OlUDQGH�samt 0LOM|�RFK�PDWHULDO� Sammanställningen av intervjuerna kommer att 
ske i löpande text. En del av frågorna kommer vi att belysa med citat, där vi anser det vara 
relevant för själva frågan eller där svaret skiljer sig åt från de övriga. 
 
0LOM|�RFK�GHVV�XWIRUPQLQJ�
Under denna rubrik kommer vi att redovisa förskollärarnas syn på inomhusmiljön i de 
aktuella verksamheterna samt om dess utformning och förändring gynnar barns utveckling 
och lärande.  
 
På frågan om YDG� DUEHWVODJHW� DQVnJ� DWW� LQRPKXVPLOM|Q� VND� VWn� I|U, förklarade vi för 
förskollärarna att det var deras personliga åsikt vi var intresserade av. Flertalet av de 
intervjuade förskollärarna inom den traditionella- och Reggio Emilia inspirerade förskolan, 
ansåg att miljön ska vara trygg, inbjudande och lockande för alla barn. Det som skiljde 
förskollärarna, i de två olika verksamheterna ifrån varandra, var att två pedagoger inom den 
traditionella förskolan ansåg att det ska finnas en tanke bakom miljöns utformning, det vill 
säga den skall vara organiserad och strukturerad. I den Reggio Emilia inspirerade förskolan 
var fem av pedagogerna av denna åsikt. Dessa förskollärare ansåg även att miljön ska ses som 
en extra pedagog genom att den ska inspirera och stimulera barnen, vilket belyses i följande 
citat: 
 

Barnen ska känna att miljön lockar dem till kreativitet. Jag tycker det ska synas vad man kan göra i 
rummet. 
                                                                      (Förskollärare inom Reggio Emilia inspirerade förskolan) 

 
Vi fick varierande svar på frågan om YDG� I|UVNROOlUDUQD� XWJnU� LIUnQ� QlU� GH� XWIRUPDU�
LQRPKXVPLOM|Q. På denna intervjufråga fick förskollärarna svara fritt, vilket har fört med sig 
att de svarat med flera olika alternativ och därmed blir antalet svar mer än antalet 
intervjupersoner. Förskollärarna svarade med att nämna allt ifrån tillgängligt material till 
barngruppernas sammansättning. Vi valde att redovisa nedanstående svar, ekonomi och 
intresse, eftersom de visar på en markant skillnad på vad pedagogerna utgår ifrån vid 
utformandet av inomhusmiljön i de två olika verksamheterna. 
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Av diagrammet kan vi utläsa att alla pedagoger inom den traditionella förskolan utgår ifrån 
ekonomin när de utformar inomhusmiljön. Inom Reggio Emilia är det en av sex pedagoger 
som utgår ifrån ekonomin. 
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Av diagrammet kan vi utläsa att två av sex pedagoger inom den traditionella förskolan utgår 
ifrån barnens intresse vid utformandet av inomhusmiljön, medan alla sex pedagoger inom 
Reggio Emilia utgår ifrån intresset hos barnen. 
  
Vid frågan om YDG�VRP�VW\U� HYHQWXHOOD� I|UlQGULQJDU� L�PLOM|Q svarade samtliga pedagoger i 
båda verksamheterna att det är barnens intressen som styr.  
 
På frågan om� EDUQHQV� ROLND� nOGUDU� SnYHUNDU� LQRPKXVPLOM|Q, ansåg samtliga pedagoger att 
barngruppens ålderssammansättning har en avgörande betydelse för hur eventuella ändringar i 
inomhusmiljön kan göras. Ingen av de tolv pedagogerna hade någon annan åsikt i dessa 
frågor.  
 
De båda verksamheternas pedagoger svarade jämförelsevis lika på frågan om� GH� I|UlQGUDU�
LQRPKXVPLOM|Q�QnJRQ�JnQJ. Enligt de intervjuade sker förändringarna med jämna mellanrum 
och varierar av olika orsaker, till exempel när något i barngruppen inte fungerar, de olika 
årstiderna, samt barnens intresse och önskemål.  
 
Gällande frågan om�EDUQV�GHODNWLJKHW�YLG�PLOM|QV�XWIRUPQLQJ skiljde sig svaren åt i de olika 
verksamheterna. Barnens delaktighet i den traditionella förskolan består i att få vara med om 
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att välja vilka leksaker som ska köpas in till förskoleavdelningen. Barnen inom den Reggio 
Emilia inspirerade förskolan är ständigt med vid utformandet av inomhusmiljön.  
 
Alla förskollärare i de båda verksamheterna ansåg att det är�P|MOLJW�DWW�E\JJD�XSS�HQ�PLOM|�
XWDQ�DWW�NlQQD�EDUQHQ, bara de vet åldrarna på dem. Majoriteten av pedagogerna inom Reggio 
Emilia poängterade vikten av att iaktta barnen efter miljöutformandet, för att se om miljön 
fängslar dem. Inom den traditionella förskolan nämnde flertalet av pedagogerna att de med 
föräldrarnas hjälp får reda på vad barnen har för intressen, och kan därigenom bygga upp en 
miljö. 
  
Förskollärarna i den traditionella - samt den Reggio Emilia inspirerade förskolan förklarar att 
de InU� NXQVNDS�RP�EDUQHQV�EHKRY�RFK� LQWUHVVHQ genom återkommande samtal med barnen. 
Reggio Emilias förskollärare poängterar även vikten av att dokumentera dessa samtal vilket 
inte förskollärarna inom den traditionella förskolan nämner något om. Den traditionella 
förskolans pedagoger påpekar däremot att de även med hjälp av föräldrasamtal får kunskap 
om detta. Observationer för att få reda på barnens intressen och behov används dagligen av de 
intervjuade förskollärarna inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan.  
 
Alla intervjuade förskollärare menade att de har P|MOLJKHW� DWW� WD� KlQV\Q� WLOO� EDUQ� PHG�
VlUVNLOGD� EHKRY� YLG� XWIRUPDQGHW� DY� PLOM|Q. Båda verksamheternas pedagoger nämner att 
möjligheten finns att få hjälp av resurser utifrån, såsom specialpedagoger, om de inte själva 
kan utforma en miljö till det enskilda barnets behov.  
 
0LOM|�RFK�OlUDQGH�
I detta stycke kommer vi att redogöra för vad som, enligt förskollärarna, främjar och hindrar 
barns utveckling och lärande. Vi kommer även att redovisa förskollärarnas syn på 
inomhusmiljöns betydelse för lärandet.�
�
Det som IUlPMDU� EDUQV� OlUDQGH� RFK� XWYHFNOLQJ är enligt de flesta förskollärare inom båda 
verksamheterna pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Detta förklarades med att om 
pedagogen bemöter barnet på ett respektfullt�sätt, kan detta skapa trygghet hos barnet och på 
så vis kan barnets utveckling främjas. Inom den traditionella förskolan svarade en 
förskollärare att inomhusmiljöns utformning kan vara till hjälp när man vill fånga barns olika 
intressen. Inom Reggio Emilia ansåg alla sex pedagogerna att i en kreativ och stimulerande 
inomhusmiljö lär sig barnen.  
 
Det som skiljde förskollärarnas svar ifrån varandra var att flertalet av pedagogerna inom den 
Reggio Emilia inspirerade förskolan poängterade att inomhusmiljöns utformning kan ses som 
ett KLQGHU� I|U� EDUQV� OlUDQGH RFK� XWYHFNOLQJ,� om den inte utformas efter barns intresse och 
behov. I den traditionella förskolan var det ingen av förskollärarna som nämnde något i 
inomhusmiljöns utformning som kan hindra barns utveckling. Däremot så svarade flera av 
dessa förskollärare att om barn ska utvecklas i sitt eget lärande ska de få mycket beröm och 
uppskattning för det som de presterat. Nedanstående citat belyser en av Reggio Emilias 
förskollärares åsikt på denna fråga: 
                                                

Pedagogens syn på miljön kan vara en bromskloss som hindrar utvecklingen hos barnet. Därför kan 
jag tycka att vi som personal måste bli ännu duktigare i att se miljön som en resurs. 
                                                                (Förskollärare inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan) 
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Alla tolv intervjuade förskollärare ansåg att LQRPKXVPLOM|Q�KDU�EHW\GHOVH�I|U�EDUQV�OlUDQGH. 
Hälften av pedagogerna inom den traditionella verksamheten ansåg att rutiner och upprepande 
aktiviteter var betydelsefulla för barnens lärande och hjälper dem att bli självständiga. Reggio 
Emilias förskollärare menade däremot, att en inomhusmiljö som lockar barnen till skapande 
av olika slag har störst betydelse, något som är upp till varje pedagog att förverkliga. 
 
Övervägande delen av de tolv intervjuade förskollärarna svarade på frågan vad de�DQVHU�lU�
YLNWLJW�XU�PLOM|V\QSXQNW�I|U�DWW�EDUQHQ�VND�XWYHFNODV�SRVLWLYW�RFK�WULYDV�Sn�I|UVNRODQ�att barnen 
upplever förskolan som rolig och trygg. Den markanta skillnaden i denna fråga är att flertalet 
av pedagogerna inom den traditionella förskolan menade att barnen ska erbjudas en ombonad 
och hemtrevlig miljö. Reggio Emilias förskollärare ansåg att förskolan ska erbjuda en miljö 
som utmanar både flickors - och pojkars kreativa förmåga, vilket de ansåg vara viktigt ur ett 
genusperspektiv. Följande citat visar den generella synen som förskollärarna inom den 
traditionella förskolan  har på denna fråga: 
 

Avdelningen ska vara ombonad och trygg och gärna lite hemtrevlig. 
                                                                                      (Förskollärare inom den traditionella förskolan) 

 
  
0LOM|�RFK�PDWHULDO�
Som rubriken anger kommer vi här att redovisa de respektive förskollärarnas tankar kring 
förskolans material samt även hur de ser på dokumentation. Med denna dokumentation avser 
vi barns teckningar, fotografier, barnintervjuer samt ljud- och videoupptagningar. 
�
På frågan om YLONHW�PDWHULDO�VRP�HUEMXGV�EDUQHQ�svarade båda verksamheternas pedagoger att 
de erbjuder barnen en mångfald av skapande material såsom rit- skriv- och målarmaterial men 
även leksaker, spel, pussel med mera. Frågan 9DG� KDU� QL� XWJnWW� LIUnQ� QlU� QL� KDU� YDOW� GHW�
PDWHULDO�VRP�QL�KDU�Sn�DYGHOQLQJHQ"�gav oss svaren, att alla pedagoger utgår ifrån barnens 
åldrar, intressen och behov.  
 
Förskollärarna i de båda verksamheterna förklarar att de GRNXPHQWHUDU�EDUQV�OlUDQGH genom 
att gemensamt diskutera och utvärdera vad de gjort med barnen eller vad barnen gjort själva. 
Skillnaden mellan de två verksamheterna är att inom den traditionella förskolan sker 
dokumentationen vanligen vid personalens planeringstid som oftast äger rum en gång i 
veckan. Däremot använder pedagogerna i den Reggio Emilia inspirerade förskolan sig 
dagligen av dokumentation, för att låta barnen se sitt eget lärande. Dessa två nedanstående 
citat visar på skillnaderna mellan de olika förskollärarnas syn på dokumentation inom den 
traditionella förskolan och den Reggio Emilia inspirerade förskolan: 
 

Vi observerar och dokumenterar ständigt när vi har samlingar, enskilda samtal med barnen eller 
speciella samtal barnen emellan. Barnen får också dokumentera sitt eget lärande med hjälp av en 
portfolio. 
                                                                (Förskollärare inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan) 

 
 

När vi gjort nåt speciellt med barnen så skriver vi utvärderingar. Och barnen får ta hem sina 
teckningar. 
                                                                                      (Förskollärare inom den traditionella förskolan) 

 
  



 20  

5HVXOWDW�DY�REVHUYDWLRQHUQD�
Vi har observerat inomhusmiljön i två verksamheter, en traditionell förskola samt en Reggio 
Emilia inspirerad förskola. De förskollärare vi intervjuat arbetade inom dessa två 
verksamheter. Syftet med observationerna var att få en fördjupad förståelse till hur 
förskollärarna utformar inomhusmiljön för att gynna barns lärande. Observationerna 
genomfördes vid två skilda tillfällen under en arbetsdag, på vardera förskola. För att få en mer 
överskådlig resultatredovisning har vi valt att dela in resultatet av observationerna i två 
överskådliga teman. Dessa benämner vi som 0LOM|� RFK� GHVV� XWIRUPQLQJ� samt 0LOM|� RFK�
PDWHULDO�  Sammanställningen av observationerna kommer att ske i löpande text.  
 
0LOM|�RFK�GHVV�XWIRUPQLQJ�
Under denna rubrik kommer vi att redovisa vad vi observerat kring inomhusmiljöns 
utformning i de två aktuella verksamheterna. Följande observationsfrågor kommer att 
redogöras: +XU�VHU�DYGHOQLQJHQ�XW"��bU�LQRPKXVPLOM|Q�I|UlQGHUOLJ"��/RFNDU�LQRPKXVPLOM|QV�
XWIRUPQLQJ�EDUQHQ�WLOO�OHN�RFK�NUHDWLYLWHW"��8QGHUOlWWDU�LQRPKXVPLOM|Q�I|U�EDUQHQ�DWW�GHOD�LQ�
VLJ�L�VPn�JUXSSHU"��bU�WDPEXUHQ�HQGDVW�DYVHGG�I|U�DYVNHG�RFK�SnNOlGQLQJ"�
 
Både den traditionella- och Reggio Emilia inspirerade avdelningen är utformad likt en 
lägenhet, vilket innebär att de inrymmer tambur, kök, toalett samt olika rum av varierande 
storlek. En väsentlig skillnad verksamheterna emellan är att den traditionella avdelningen är 
av en hemlik karaktär, det vill säga den har gardiner i alla fönster, blomkrukor, dukar på 
borden, tavlor och mattor. Rummen på den traditionella förskolans avdelning (dock - vilrum, 
mat - lekrum samt målarrum) kan nyttjas till olika aktiviteter utan tanke på rummets egentliga 
syfte, till exempel kan barnen sitta och måla i matrummet eller spela spel i dockrummet. 
Reggio Emilia inspirerade förskolan är däremot av en verkstadsliknande karaktär, vilket 
innebär att varje rum har ett särkilt tema. Dessa temarum är läs/skrivrum, byggrum, 
vattenlekrum, samt målar- och skaparrum. Alla väggar på denna avdelning är beklädda av 
barnens olika temaarbeten och fotografier som var tagna under tiden barnen arbetade. 
Fönstrena på Reggioavdelningen är gardinlösa, istället täcks de av barnens egenhändigt 
tillverkade fönstermålningar. 
�
Enligt våra observationer är inomhusmiljön föränderlig i både den traditionella- och den 
Reggio Emilia inspirerade förskolan. Detta kan innebära att förskolans pedagoger till exempel 
kan avgränsa ett stort rum till flera olika små lekhörnor, allt utifrån barnens önskningar och 
behov. Genom inomhusmiljöns utformning lockas barnen till lek i båda verksamheterna. 
Under observationsdagen lade vi märke till att barnen delade in sig i mindre grupper i båda 
verksamheterna, detta innebär att vi inte såg någon skillnad mellan förskolorna. Den 
traditionella förskolans tambur användes av barn och vuxna vid av- och påklädningen. Även 
tamburen i den Reggio Emilia inspirerade förskolan nyttjades till av- och påklädning. Den 
användes också av barnen vid lekar samt när de tittade på datorns bildspel. I tamburens soffa 
satt det ofta barn och vuxna som samtalade. 
 
0LOM|�RFK�PDWHULDO�
Under denna rubrik kommer vi att beskriva vad vi observerat kring materialets förvaring och 
dess tillgänglighet för barnen. Följande observationsfrågor kommer att besvaras: +XU�I|UYDUDV�
PDWHULDOHW"��bU�PDWHULDOHW�OlWWLOOJlQJOLJW�I|U�EDUQHQ"�
 
Under vår observation vid den traditionella förskolan såg vi att materialet var svårtillgängligt 
för barnen. De fick ofta be någon pedagog om hjälp med att plocka fram materialet eftersom 
det mesta förvarades i stängda skåp utanför avdelningen eller inne på några av avdelningens 
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höga hyllor. Inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan förvarades det mesta materialet 
lättillgängligt i genomskinliga burkar av varierande storlekar, på hyllor i barnens höjd. 
 
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�LQWHUYMX���RFK�REVHUYDWLRQVUHVXOWDW��
Förskollärarna har ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt där de utgår ifrån att främja 
barns lärande, detta synsätt speglas både inom den traditionella förskolan samt den Reggio 
Emilia inspirerade förskolan. Enligt vår tolkning av resultaten så har alla intervjuade 
förskollärare på ett eller annat sätt barnens bästa i fokus vid utformandet av inomhusmiljön. 
Inom den traditionella förskolan nämnde flertalet av förskollärarna vikten av att skapa en 
ombonad och hemlik miljö, medan Reggio Emilias förskollärare menade att miljön ska vara 
utmanande och kreativ på ett sätt som barnen inte är vana vid hemifrån. Inomhusmiljön inom 
de båda verksamheterna förändras med jämna mellanrum på ett eller annat sätt, synen på 
barnens delaktighet i detta förändringsarbete varierar dock. I Reggio Emilias verksamhet är 
barnen delaktiga i förändringsarbetet från början till slut, medan barnen i den traditionella 
förskolan styrs mer av pedagogerna. Båda verksamheterna har en mångfald av material, allt 
utifrån barnens ålder, intresse och behov. Skillnaden verksamheterna emellan är placeringen 
av materialet. Reggio Emilias pedagoger förespråkade att materialet ska finnas tillgängligt för 
alla barn, för att på så vis locka och inbjuda barnen till kreativitet. Den traditionella förskolans 
pedagoger ansåg däremot att materialet ska förvaras ouppnåeligt för småbarnen. 
Dokumentation används inom båda verksamheterna för att utvärdera vad barnen och 
pedagogerna gjort tillsammans samt att visa barnen på deras eget lärande.  Det som skiljde 
verksamheterna ifrån varandra var att dokumentationen i den traditionella förskolan var mer 
fokuserad till förskollärarnas planeringstid, som skedde en gång i veckan. Reggio Emilias 
förskollärare dokumenterade däremot varje dag, för att synliggöra för barnen deras eget 
lärande.  
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'LVNXVVLRQ�
 
5HOLDELOLWHW�
Med reliabilitet menas tillförlitligheten i vår undersökning, vilket enligt Kvale (1997) handlar 
om hur väl metodernas tillförlitlighet motstår slumpinflytande av olika slag. I denna 
undersökning använde vi oss av material såsom intervjufrågor och observationsprotokoll. 
Materialet utformade vi själva för att det skulle överensstämma med vårt syfte. Före 
undersökningens start hade vi tillsammans noggrant gått igenom hur vi skulle utföra 
undersökningen, för att på så vis kunna få en så tillförlitlig undersökning som möjligt. Vi 
uppfattade att förskollärarna var positiva och motiverade till att hjälpa oss i vår undersökning 
och att de inte kände någon slags stress i denna situation, vilket vi tror ökar reliabiliteten i 
detta arbete.  
 
I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med låg standardisering, vilket 
innebär att våra egna tolkningar, tankar och åsikter kan göra sig gällande (Kvale, 1997). Vi 
har försökt att göra så opartiska tolkningar som möjligt av intervjusvaren, men vi är medvetna 
om att våra tolkningar kan påverkas av våra egna uppfattningar och föreställningar, samt 
tidigare erfarenheter om vad som är viktigt. Detta är något vi måste ta i beaktande och räkna 
in i undersökningens reliabilitet. 
 
Vi tror att en undersökning av detta slag är mer lämplig att genomföra då man vistas i 
förskolemiljön under en längre tid, det skulle förmodligen ge ett mer tillförlitligt resultat. 
Detta resultat gäller enbart i denna kvalitativa studie, vilket innebär att det inte går att dra 
några generella slutsatser utifrån undersökningens dimension.  
 
I två av intervjufrågorna var det svårt att analysera de olika svaren som förskollärarna gav 
eftersom de förmodligen tolkat frågorna fel. Vid intervjusammanställningen 
uppmärksammade vi att av frågorna var formulerade på ett likartat sätt, vilket förde med sig 
att förskollärarnas svar på den ena frågan motsade svaret på den nästkommande. 
 
9DOLGLWHW�
Ordet validitet betyder giltighet, med det menas om vi har kunnat undersöka det vi har haft 
för avsikt att undersöka. Vårt syfte var att undersöka och jämföra förskollärares syn på 
inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i två olika verksamheter, nämligen den 
traditionella – och den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Vi tycker att vi har lyckats hålla 
oss till ämnet och genomfört undersökningen på det sätt som vi ämnade göra. Dock kan 
nämnas att vårt intervjumaterial kunde ha omformulerats i vissa frågor eftersom 
intervjupersonerna kan ha upplevt att frågorna antytt vad vi önskat höra och därefter svarat 
utifrån detta. En del av de givna intervjusvaren anser vi inte vara relevanta till 
frågeställningen, vilket kan bero på oss som ovana intervjuare. Vi hade förmodligen kunnat 
komma med relevanta följdfrågor till intervjupersonerna om vi varit mer erfarna som 
intervjuare.  
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5HVXOWDWGLVNXVVLRQ���
Som vi tidigare skrivit i vårt syfte är avsikten med denna studie att undersöka och jämföra 
förskollärares syn på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande, inom två olika 
verksamheter. Vi kommer att diskutera hur olika förskollärare kan se på inomhusmiljöns 
påverkan för barns lärande, då en av förskollärarnas uppgifter är att utforma inomhusmiljön så 
att barns lärande och utveckling gynnas.����
�
0LOM|�RFK�GHVV�XWIRUPQLQJ�
Som vi tidigare nämnt i bakgrunden har förskolans uppdrag förändrats genom tiderna från att 
ha gått från en uppfostrande form till en mer pedagogisk inriktning. En anledning till detta 
kan vara att familjebilden ser annorlunda ut idag än i tidigare generationer. I vårt nutida 
samhälle tillbringar barnen en stor del av sin uppväxt i förskolor, där det idag ställs mer krav 
på förskollärarnas pedagogiska kvalitet än det gjort under tidigare århundraden. I vår studie 
framkommer det att de flesta pedagoger inom den Reggio Emilia inspirerande förskolan anser 
att de vid utformandet av inomhusmiljön utgår från barns intressen, medan förskollärarna 
inom traditionella verksamheten menar att ekonomin styr utformandet av inomhusmiljön. 
Enligt Wallin (1996) är det pedagogernas uppgift att skapa en inomhusmiljö som väcker barns 
intresse men som även tar hänsyn till barns olika behov. På frågan om vad som styr eventuella 
ändringar av miljön, var dock båda verksamheterna ense om att det är barns intresse som 
avgör ändringarna. Det är svårt att analysera dessa ovanstående svar från förskollärarna i den 
traditionella förskolan eftersom de förmodligen tolkat frågorna fel. Svaren pekar på att de 
traditionella förskollärarna menar att ekonomin styr förskolans grundutformning av 
inomhusmiljön, medan barns intresse styr mindre förändringar i miljön såsom 
ommöbleringar.  
 
Förskolebarns delaktighet i miljöns utformning varierar. Inom den traditionella förskolan 
består barns delaktighet i utformningen i att få vara med vid beställandet av leksaker som ska 
köpas in till förskoleavdelningen. I den Reggio Emilia inspirerade förskolan är barnen 
delaktiga genom hela förändringsarbetet när det gäller utformandet av miljön. Trots att 
förskollärarna inom den traditionella förskoleverksamheten inte nämner något om barns�
delaktighet i miljöutformningen, så anser vi att barnen ändå indirekt är med i 
förändringsarbetet. Denna slutsats grundar vi på att personalen lyssnar och iakttar barnen, 
samt utgår från barnens olika intressen och behov innan de förändrar inomhusmiljön.     
 
0LOM|�RFK�OlUDQGH��
Människors hem präglas av de personligheter som bor där. På samma sätt präglas miljön på 
olika förskolor av dem som arbetar där. Inomhusmiljön i en förskolegrupp betyder mycket för 
hur barnen utvecklas i sitt lärande. I vår studie framkommer det att förskollärarna inom 
Reggio Emilia ser miljön som en tredje pedagog, det vill säga en utmanande och kreativ miljö 
som barn inte är vana vid hemifrån. Förskollärarna i den traditionella förskolan vill skapa en 
mer hemlik och ombonad miljö för barnen. De anser att i en inomhusmiljö som påminner om 
hemmet blir barnen trygga,�denna trygghet leder till att de utvecklas i sitt lärande. Vi fått den 
uppfattningen att alla pedagoger inom båda verksamheterna vill att miljön ska uppmuntra 
barn till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Vi delar Laikes (1995) uppfattning om 
att alla miljöer ger oss upplevelser och får oss att reagera, vilket är viktigt att ha i beaktande 
vid utformandet av förskolans inomhusmiljö.   
 
Som vi tidigare nämnt i bakgrunden har synen på barn förändrats genom förskolans historia. 
Långt tillbaka i tiden såg man ofta barnet som syndigt, med en oförmåga att lära sig. Idag ser 
många förskolors pedagoger ett kreativt och nyfiket barn som är en aktiv medskapare av sin 
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egen kunskap.  Som tidigare diskuterats i bakgrunden (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2003) är 
det förskollärarens syn på barns utveckling och lärande, samt deras sätt att förhålla sig till 
barnen som är grunden till hur de utformar inomhusmiljön.  Enligt vår undersökning verkar 
det som att pedagogerna i den traditionella förskolan har barnsynen barnet som natur,�
eftersom de ofta berömmer och visar uppskattning för det som barnet presterat. Oftast blir det 
själva slutprodukten och inte vägen dit som uppmärksammas. Reggio Emilias förskollärare 
ser barnet som kultur och kunskapsskapare, eftersom dessa pedagoger förklarar vikten av att 
skapa inomhusmiljöer som utmanar barns tankar och kreativa förmågor. I arbetet som 
förskollärare bör förskollärarna reflektera över sin egen syn på vad ett barn är och vad de 
behöver för att utvecklas, eftersom denna syn kan ligga till grund för inomhusmiljöns 
utformning (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2003). Vår uppfattning är att ju mer pedagogen 
reflekterar�över sin egen barnsyn, desto större är möjligheten att inomhusmiljön utformas till 
varje barns bästa, för att de ska utvecklas och må bra. Att som pedagog utveckla ett 
reflekterande förhållningssätt till barns lärande är något som ställer höga krav på 
professionalitet, det innebär att förskolläraren tar tillvara och försöker bygga vidare på 
tidigare gjorda erfarenheter i barngruppen. Undersökningsresultatet visar att målet för alla 
förskollärare är att skapa en stimulerande miljö där barns vilja och lust att lära lyfts fram på 
olika sätt.   
 
0LOM|�RFK�PDWHULDO��
I rummens möblering och i förskollärarens val av material kan det vara möjligt att se hur 
pedagogerna mer eller mindre medvetet ger barnen utrymme, möjligheter eller begränsningar 
i deras lärande. I vår studie framkommer det att båda förskolorna har ett varierat 
materialutbud såsom spel, leksaker samt skapande material. Vi kan dock se en skillnad över 
hur tillgängligt materialet är för barnen i de två olika verksamheterna. Reggio Emilias 
förskollärare ansåg att material som är lättillgängligt lockar barnen till att lära, därför 
förvarades allt material åtkomligt för dem. Den traditionella förskolans pedagoger ville ha en 
mer ”barnsäker” miljö, av den orsaken var materialet placerat utom räckhåll för barnen. Enligt 
vår uppfattning ska förskollärarna ständigt kunna bearbeta inomhusmiljöns utformning så att 
den passar alla barn, men även reflektera över vilket material som används och är 
lättillgängligt för barnen, för att på så vis kunna möta barns olika intressen och behov. 
Björklid (2005) anser att miljön ska vara utformad på ett självinstruerande sätt för barn, det 
vill säga de ska kunna se vad som finns i materialväg och självständigt ta fram det. Vi 
instämmer med Björklids (2005) tankar om hur inomhusmiljön ska vara utformad för barnen 
på förskolan. 
 
Förskolans läroplan har en grundsyn som säger att varje barn ska mötas av pedagoger som ser 
deras utvecklingsmöjligheter. Dokumentation kan i detta fall fungera som ett utmärkt 
hjälpmedel för att synliggöra barns utveckling och lärande, samt det gemensamma arbetet 
mellan barn och pedagog.  I studien framkommer det att dokumentation förekommer inom de 
båda förskolorna vi jämförde, dock i varierande utformning och omfattning. Under 
observationen i den Reggio Emilia inspirerande verksamheten synliggjordes lärandet för 
barnen med hjälp av dokumentation tydligare än i den traditionella förskolans verksamhet.  
Pedagogerna i Reggio Emilia verksamheten använde sig av digitalkamera för att fotografera 
och dokumentera under tiden barnen arbetade. Enligt förskollärarna skulle dessa fotografier 
sedan ligga till grund för diskussion och reflektion, barnen och pedagogerna emellan. Wallin 
(1996) menar att genom dokumentation kan förskollärarna få en ökad medvetenhet om var 
och hur barn lär, samtidigt som barnen får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Vi 
överrensstämmer med Wallin (1996) och anser att dokumentation kan vara ett redskap där 
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förskollärarna får underlag till förändring och utveckling av inomhusmiljön så att det gagnar 
barnen i deras lärande.  
 
(UIDUHQKHWHU�I|U�IUDPWLGHQ�
I vår framtida roll som förskollärare hoppas vi att kunna ha nytta av de kunskaper vi fått i 
detta examensarbete om inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Vi har genom denna 
studie fått en ökad medvetenhet om att miljöns utformning kan ses som en extra pedagog. 
Med detta menar vi en miljö som lockar barnen till utmaningar och stimulerar deras fantasi 
och kreativitet på ett lustfyllt sätt. Personligen anser vi att Reggio Emilias pedagogiska 
förhållningssätt stämmer väl överens med vår uppfattning om hur en förskoleverksamhet bör 
bedrivas, något vi kommer att bära med oss i vår kommande yrkesroll.  
�
)RUWVDWW�IRUVNQLQJ�
En vidareutveckling till denna undersökning kan vara att studera ett större antal barn under en 
längre tidsperiod inom den traditionella förskolan samt den Reggio Emilia inspirerande 
förskolan. Detta för att se om en pedagogiskt upplagd inomhusmiljö kan stimulera och 
påverka barns upptäckarglädje samt viljan att lära. En fortsatt jämförande forskning, inom de 
två olika verksamheterna, skulle kunna visa på om de skilda inomhusmiljöerna på något vis 
ökar barnets förmåga att klara skolan på ett tillfredställande sätt. Vi tror att en sådan studie 
skulle bidra till mer kunskaper om inomhusmiljöns påverkan för  barns lärande, beroende på 
vilken förskoleverksamhet de vistats i.  
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,QWHUYMXHU      Bilaga 1 

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
2. Vad är det som främjar barns lärande och utveckling? 
 
3. Vad är det som hindrar barns utveckling? 
 
4. Vad vill ni inom arbetslaget att inomhusmiljön ska stå för? 
 
5. Vad utgår ni ifrån när ni utformar inomhusmiljön? 
 
6. Vad är det som styr eventuella ändringar i miljön? 
 
7a. Tror du att inomhusmiljön har någon betydelse för barnens lärande? I så fall, på vilket 
      sätt? 
 
7b. Hur förverkligar du som pedagog det här i miljön? 
 
8a. Går det att bygga upp en miljö utan att känna barnen? I så fall på vilket sätt? 
 
8b. Hur gör ni då? 
 
9. Förändrar ni inomhusmiljön någon gång? I så fall, hur ofta? 
 
10. Vilken ålderssammansättning har barngruppen där du arbetar?  
 
11. Hur påverkar åldersgrupperingarna på avdelningen miljön? 
 
12. Vad anser du är viktigt ur miljösynpunkt för att barnen ska utvecklas positivt och trivas på 

förskolan? 
 
13.  Är barnen delaktiga i utformandet av miljön? I så fall, på vilket sätt? 

 
14a.  Hur får ni kunskap om barnens behov och intressen? 
 
14b. Har ni möjlighet att ta hänsyn till barn med särskilda behov (t.ex. DAMP, ADHD) vid  
        utformandet av deras miljö? 
 
15. Vilket material erbjuds barnen? 
 
16.  Vad har ni utgått ifrån när ni har valt det material som ni har på avdelningen? 
 
17.  På vilket sätt dokumenterar ni barnens lärande, d v s det ni gjort med barnen eller det 

barnen gjort själva? 
 
 
 
Finns det något mer angående inomhusmiljöns utformning som du känner att våra frågor inte 
täck in, men som du vill berätta? 



  

2EVHUYDWLRQHU�     Bilaga 2 

 
1. Hur ser avdelningen ut? 
 
2. Är inomhusmiljön föränderlig? 
 
3. Lockar inomhusmiljöns utformning barnen till lek och kreativitet? 
 
4. Underlättar inomhusmiljön för barnen att dela in sig i små grupper? 
 
5. Är tamburen endast avsedd för avsked och påklädning? 
 
6. Hur förvaras materialet?  
 
7. Är materialet lättillgängligt för barnen? 
 
 




