
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för Undervissningsprocesser, kommunikation och             
lärande 

Examensarbete 10 p 
Allmänna utbildningsområdet 
Pedagogiskt arbete med yngre barn (60p)  
Höstterminen 2007 
Examinator: Christina Gars 
English title: Learning environments – a survey on Reggio Emilia, 
Montessori and traditional pre-school education in Sweden 

 
Pedagogiska miljöer – 
en studie om Reggio 
Emilia, Montessori 
och  
traditionella förskolor i 
Sverige  

         Renata Rams 

         Mihaela Oprea



  
Pedagogiska miljöer – en 
studie om Reggio Emilia, 
Montessori och traditionella 
förskolor i Sverige  

Renata Rams 

Mihaela Oprea  

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att reflektera kring organisationen av pedagogiska miljöer i en 
traditionell förskola, i en Reggio Emilia inspirerad förskola och i en Montessori 
förskola. 

Vi har riktat uppmärksamheten dels mot hur strukturering och planering av rummen ser 
ut, dels mot hur organisationen av tiden ser ut i de besökta pedagogiska verksamheterna.  

Fokus i observationerna utgör inramning och användning av det pedagogiska materialet.   

Uppsatsen bygger på ett induktivt angreppssätt där en kvalitativ studie har genomförts 
för att besvara frågeställningarna. Datamaterialet har i huvudsak samlats in med hjälp av 
observationer och intervjuer. Till analysen har teorin och resultaten från 
observationsschemat och intervjuerna använts. Underlag för våra slutsatser utgörs av 
analyskapitlet.  

Vi har kommit fram till att organisationen av rummen i den traditionella förskolan 
skiljer sig från förskolor Reggio Emilia och Montessori. Aktiviteterna är i hög grad 
bundna av planeringen. Barnen får lite makt över innehållet och över vad de vill göra. 
Materialet är placerat synligt men inte alltid tillgängligt för barnen.   

Vi anser att Reggio Emilia och Montessori förskolorna har många gemensamma tankar 
om hur barn lär sig genom eget arbete samt de vuxnas respektfulla inställning till 
barnen. Detta påverkar pedagogiken och förhållningssättet till barnen, vilket återspeglas 
i hur rummen, tiden och materialen organiseras. Miljön anpassas efter barnen och tiden 
används mer flexibelt än i den traditionella förskolan. Även utbudet av material är mer 
varierat än i den traditionella förskolan. Allt material är placerat synligt och tillängligt 
för barnen. Barnen har större möjligheter att välja sina aktiviteter och utföra dem på 
egna villkor.  
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Inledning 

Bakgrund 
Miljö definieras som ”omgivning, de yttre förhållandena (miljöfaktorer) som påverkar 
människor, djur och växter; fysisk miljö innefattar vatten, luft och mark, bebyggelse och 
arbetsplats, kommunikationer...”(Bonniers Svenska Ordbok, 1990, s.338)  

Enligt Pia Björklid (2005) omfattar miljöbegreppet såväl fysiska och sociala som 
kulturella egenskaper. Dessa egenskaper är i ett ständigt växelspel, interagerande och 
svåra att särskilja. 

Man kan mäta en objektiv miljö på olika sätt - det faktiska fysiska rummet kan man 
inventera och beskriva som en fysisk verklighet i termer av storlek, läge och samband 
med andra fysiska platser. Inte desto mindre existerar även en subjektiv miljö, med 
andra ord den miljö en enskild individ eller grupp individer upplever. Det handlar om 
hur vi tilldelar en fysiskt rum mening och betydelse, hur det är laddat med känslor - en 
känsla för platsen eller sin närmiljö.  

Även enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) innefattar den pedagogiska 
miljön såväl fysisk utformning och material som samspel mellan både barn och vuxna 
och mellan barn, samt den atmosfär som råder i verksamheten. Miljön sänder budskap 
om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och därför ska den 
pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas 
och utmanas. Den pedagogiska miljön ska inspirera barn till olika typer av verksamheter 
och handlingar, till utforskande och upptäckande. Miljön innefattar såväl fysiska som 
psykiska aspekter, d.v.s. både utrymmen, material och klimat. Förskolans fysiska 
utformning får inte vara statisk. Miljön ska kunna användas och förändras på ett 
flexibelt sätt beroende på vilka verksamheter som pågår och vad som för tillfället 
intresserar barnen.  

Forskning visar (Nordin-Hultman, 2004) att organisationen av pedagogiska miljöer i 
huvudsak varit för givet taget och inte särskilt reflekterad del av skolarbetet. Det finns 
ett mönster för hur rummen är disponerade, vilka aktiviteter de är avsedda för och hur 
gränser upprättats mellan olika aktivitetsområden. Det finns också ett mönster för hur 
tiden planeras och hur den schemalägger aktiviteter och rutiner.   

Med stöd i forskningen (Nordin-Hultman, 2004) betraktar vi de pedagogiska miljöerna 
som barn handlar i som betydelsefulla för deras sätt att vara och för hur de uppfattas av 
andra.  

Vi anser att sättet på vilket rum, material och tid ordnas är en viktig aspekt av 
pedagogernas arbete i förskolan. Det kan ses som ett uttryck för vår syn på barn och 
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barns lärande samt att det bestämmer hur lärandet kan gå till. Ett varierande material är 
en betydelsefull förutsättning för att skapa meningsfulla sammanhang och intressanta 
aktiviteter för barn. Hur tiden planeras och utformas påverkar barnens delaktighet i 
läroprocessen och deras egna val och medverkan i den. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att reflektera kring organisationen av pedagogiska miljöer i de 
utvalda förskolorna. I våra observationer har vi riktat uppmärksamheten dels mot hur 
struktureringen och planeringen av rummen ser ut, dels mot hur organisationen av tiden 
och dagsprogrammet ser ut i de besökta pedagogiska verksamheterna. Fokus i 
observationerna utgör inramning och användning av det pedagogiska materialet. Syfte 
med arbetet är också att bidra till olika synsätt på de regleringarna av tiden och rummet 
och på de situationer som dessa regleringar kan skapa. Ett annat syfte är att rikta 
uppmärksamheten mot en uttalad samspelsyn på relationen mellan barn och miljön i 
förskolan.   

Forskningsfrågor 
De forskningsproblem som behandlas i denna studie kan sammantaget uttryckas genom 
följande frågor:   

 

Hur organiseras de pedagogiska rummen och tiden i en traditionell förskola, i en 
Reggio Emilia förskola och i en Montessori förskola? 

 

Vilket material finns i de nämnda förskolorna och hur är det organiserat? 

Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till att enbart undersöka den pedagogiska miljön med fokus på det 
pedagogiska materialet i en traditionell förskola, i en Reggio Emilia inspirerad förskola 
och i en Montessori förskola. De tre utvalda förskolorna ligger i Stockholmsområdet. 

Som andra avgränsning har vi koncentrerat oss på att utföra våra observationer bara 
inomhus. Hur rums- och tidsperspektivet förändras när man kommer på utevistelse ser 
vi som ett förslag på en vidareforskning. 

Relaterad forskning 
I ”Pedagogiska miljöer och barns identitetsskapande” försöker författaren Elisabeth 
Nordin – Hultman (2004) väcka intresse för en bredare diskussion kring den 
pedagogiska miljön, dess material och organisationen av tid och rum i en jämförande 
studie mellan engelska och svenska förskole- och klassrum. I studien påpekas att en 
förutsättning för att barns olikheter skall rymmas i förskolan är att även de pedagogiska 
miljöerna präglas av flera arbetssätt, där tid och rum inte är lika starkt reglerade.  
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Den centrala tanken i studien är att ”sanningen om barnen skapas i de pedagogiska 
rummen”, dvs. materialen och organisationen av tid och rum påverkar barns identitets- 
och subjektskapande.  

Elisabeth Nordin – Hultmans studie avgränsas till undersökningen i engelska och 
traditionella svenska förskolor. 

Utifrån studiens resultat framstår de pedagogiska miljöerna i de svenska förskolorna 
som homogena och de präglas av brist på variation både när det gäller utbud av material 
samt olika arbetssätt. Forskaren framhäver att det finns ett mönster för hur rummen är 
disponerade, vilka aktiviteter de är avsedda för och hur gränser upprättats mellan olika 
aktivitetsområden. Det finns också ett mönster för hur tiden planeras och hur den sche-
malägger aktiviteter och rutiner.  

Boken har inspirerat oss till att även undersöka hur organisationen av rum och tid samt 
det pedagogiska materialet ser ut i förskolor som skiljer sig från den traditionella 
svenska förskolan. Vi har valt att undersöka den pedagogiska miljön i de utvalda 
förskolorna: Reggio Emilia och Montessori som vi jämför med den pedagogiska miljön 
i en traditionell förskola. 

Disposition 
I kapitel två finns redogörelse för forskningsmetod och arbetsgång som har använts i 
undersökningen samt en diskussion kring denna metod. Uppsatsen bygger på ett 
induktivt angreppssätt där en kvalitativ studie har genomförts för att besvara 
frågeställningarna.  

Datamaterialet har i huvudsak samlats in med hjälp av en observation och individuella 
intervjuer med tre förskollärare. 

I kapitel tre redogörs för det teoretiska perspektivet där delar angående pedagogiska 
miljöer tas upp. Vidare presenteras ett historiskt perspektiv och de olika sätten att se på 
barn och de pedagogiska miljöerna. Även miljöns aspekter som rum, tid och material tas 
upp. En viktig del i teoriavsnittet utgör perspektiv på relationer mellan barn och miljön i 
förskolan.  

Kapitel fyra består av analys där undersökningens resultat presenteras och jämförs med 
det teoretiska perspektivet. Resultatet har vi fått fram genom att analysera det empiriska 
materialet som genom relevanta referenser förankras i teorin.  

Kapitel fem innehåller en diskussion kring resultat samt slutsatserna.  

Bilagorna innehåller observationsschemat, intervjuguide, e-brev.  
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Tillvägagångssätt och metod 

I detta kapitel beskriver vi dels hur litteraturstudien har gått till, dels översiktligt vårt 
tillvägagångssätt. Längre fram i kapitlet redogörs för och diskuteras den metod som vi 
valt att genomföra vår studie med. I metodbeskrivningen utgår vi ifrån den logiska 
nivån, sedan presenterar vi vår ansats och vår datainsamlingsmetod samt metod för 
dataanalys. Syftet med denna presentation är att klargöra vilka vetenskapliga 
utgångspunkter som finns och vilka av dem vi har valt och varför. I metoddiskussionen 
tar vi upp nackdelar och fördelar med den valda metoden, studiens tillförlitlighet samt 
etiska aspekter med undersökningen. 

Litteraturstudie 
Inför utförandet av vår undersökning studerade vi å ena sidan den litteratur som finns 
inom området pedagogiska miljöer med särskild hänsyn tagen till den litteratur som tar 
upp det pedagogiska materialet. Å andra sidan studerade vi den litteratur som beskriver 
hur man bedriver vetenskapliga studier med fokus på kvalitativa metoder. För att få 
fram, för vår problemformulering relevant information, har vi letat efter litteratur genom 
att söka på Internet, besöka bibliotek och studera Läroplanerna. Litteraturstudierna gav 
oss information för att ytterligare precisera vårt observationsschema samt 
intervjufrågorna. Tanken med litteraturstudien har varit att få en förståelse för vad 
pedagogiska miljöer kan vara. Det insamlade materialet har sedan använts som underlag 
för analysen. Under hela arbetets gång höll vi kontakt med vår handledare Anders 
Hultman som bidragit med goda råd kring uppsatsens struktur. 

Uppsatsens struktur 

Logisk nivå – induktion och deduktion 

Uppsatsen bygger på det induktiva tillvägagångssättet. Induktion innebär att allmänna, 
generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta eller observationer. Utifrån empiri som 
består av insamlad information formuleras sedan en teori (Holme och Solvang, 1997). 

Denna metod har valts utifrån den problemformulering som vi har gjort för vårt 
undersökningsarbete. Starrin et al (1991) menar att många forskare idag anser att 
problemet bör styra valet av metod och inte tvärtom. Eftersom vår undersökning ska 
resultera i en studie av de pedagogiska miljöerna på olika förskolor tycker vi att 
induktion passar bäst in för detta ändamål.  

För att närma sig ett vetenskapligt problem finns deduktion som ett alternativt tillväga-
gångssätt man kan utgå ifrån. Deduktion innebär att en logisk slutsats dras och beaktas 
som giltig om den är logiskt sammanhängande. Teorin används som utgångspunkt och 
därifrån ställs en hypotes upp. Antagandena som görs i hypotesen prövas och tolkas 
sedan med hjälp av empirin (Holme och Solvang, 1997) 
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I vår undersökning är vi inte ute efter att befästa eller förkasta hypoteser och teorier utan 
vi vill göra en egen undersökning för att se hur den företeelse vi studerar ser ut. Vi vill 
utföra våra observationer samt ta del av pedagogernas egna föreställningar kring 
pedagogiska miljöer på förskolan och därmed skapa oss en förståelse för hur dessa ser 
ut. Därför verkar en induktiv metod lämpa sig bra för att lösa den typen av problem som 
vi har formulerat i våra frågeställningar. 

Ansats - kvalitativa och kvantitativa metoder 

Data enligt Holme och Solvang (1997) kan samlas in med framförallt två metoder, den 
kvalitativa och den kvantitativa. Båda metoderna inriktar sig på att få en bättre 
förståelse för det vi har för avsikt att undersöka. De skillnader som finns är främst att 
med kvantitativa metoder omvandlar man information till siffror och på detta sätt kan 
man uttala sig om en viss population. Statistisk generalisering och representativitet har 
inte samma centrala plats i kvalitativa metoder. Istället söker man ett totalperspektiv och 
fullständig förståelse för det man vill undersöka.  

Repstad (1999) anser att när man väljer en metod borde man ta hänsyn till problemställ-
ningen, resurser och forskningserfarenheter. Med dessa kriterier som utgångspunkt 
anser vi att ett kvalitativt angreppssätt är bäst anpassat för att belysa våra 
frågeställningar. 

Eftersom induktion ligger till grund i vår undersökning och vill vi studera de 
pedagogiska miljöerna är det lämpligt att anta en kvalitativ ansats. Med hjälp av denna 
ansats kan vi försöka skapa vår egen uppfattning om de pedagogiska miljöerna och 
därmed besvara våra frågeställningar.  

Bryman (1997) menar att det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den 
uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar och värden utifrån de studerade 
personernas eget perspektiv. Vi vill därför sätta oss in i den undersöktes situation och se 
problematiken utifrån det perspektivet. Dessutom kommer vi att ta hänsyn till 
kontextualism vilket innebär att vi vill förstå de pedagogiska miljöerna i större 
sammanhang.  

Kvalitativa studier enligt Repstad (1999) är ofta undersökningar av avgränsade miljöer, 
där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer. Med 
hjälp av en kvalitativ undersökning (en observation) kan vi alltså uppnå en förståelse för 
den undersökta situationen genom den närkontakt som en sådan undersökning skapar. 

Metod/teknik 

Avslutningsvis har vi konstaterat att en kvalitativ ansats tillhandahåller metoder och 
tekniker som kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Holme och Solvang 
(1997) menar att de mest representativa tekniker i kvalitativ forskning är: direkt 
observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt analys 
av källor. Av dessa har vi valt direkt observation och informantintervju i vår 
undersökning. Genom vår tolkning av observationerna och intervjuerna vill vi uppnå en 
förståelse för det undersökta fenomenet och förmedla detta till läsaren. Vi vill jämföra 
materialet från våra observationer och intervjuer med teorin och undersöka om det finns 
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en överensstämmelse mellan teori och empiri. Denna jämförelse kommer att hjälpa oss 
att dra slutsatser som bidrar till att besvara våra frågeställningar och uppfylla syftet med 
uppsatsen. 

Datainsamlingsmetoder 

Observation som en basmetod 

Vi har använt oss av en observation som av Repstad (1999) anses vara den mest centrala 
kvalitativa metoden inom pedagogiska fältet. Observationen har vi kompletterat med 
intervjuerna. Vi har valt två datainsamlingsmetoder för att få ett bredare underlag för 
tolkningen.  

Om man som forskare gör en kvalitativ intervju och kombinerar den med exempelvis en 
observation brukar det kallas för att man gör en ”metodtriangulering”. Observation 
passar bra när den är kopplat till ett tydligt definierat område. För att få bästa möjliga 
resultat måste observationsområdet belysa de frågeställningar man har. 

I forskningsmetodiklitteraturen anses att det värdefulla med observationer är att de ger 
forskaren direkt tillträde till socialt samspel i den miljö man vill utforska. Det är ofta 
också aktuellt att gå in i någon form av samtal med aktörerna för att ta reda på deras 
uppfattningar om de händelser man som forskare har observerat (a.a.).  

Vi har valt som vår basmetod att göra en direkt observation i de utvalda förskolorna. 
Enligt Repstad (1999) har en öppen observation alltid en forskningseffekt som påverkar 
resultatet eftersom aktörerna självklart vill visa sina bästa sidor medan en dold 
observation sällan ger den effekten. 

Vi har använt oss av ett observationsschema inspirerat av litteraturen. Observations-
schemat var indelat i olika rubriker, där olika sorter av det pedagogiska materialet tas 
upp.  Dessa rubriker hade i sin tur ett antal underrubriker att observera. Observerad del 
markerades med ett kryss och den kompletterades även med våra kommentarer.  

Repstad (1999) menar att i själva fältarbetet, när man är tillsammans med aktörerna, är 
det sällan lämpligt att arbeta utförligt med anteckningar. Vidare påpekar han att risken 
finns att en del information kan gå förlorat om man inte får tid att registrera data 
omedelbart efter observationen. Registreringen av fältdata var en viktig del i vårt arbete. 
Vi har använt oss av både ett observationschema och en digitalkamera. Efter varje 
observation skrev vi våra observationsanteckningar som kompletterades med en skiss av 
den fysiska miljön. Vi har lagt särskild vikt vid de egenskaper i miljön som enligt vår 
uppfattning kan ha sociala konsekvenser, t.ex. placeringen av möblerna.  

Intervjuer  

Vi har bokat tid hos intervjupersonerna samt skickat ett e-brev till dem (se bilaga tre). I 
brevet har vi förklarat vilka vi är, vad studien handlar om samt att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.  
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Vi har också beskrivit det ämnesområde som vi skulle fråga om utan att ange specifika 
frågor. Dessutom har vi informerat om hur lång tid intervjun skulle ta. 

Intervjuerna genomfördes i en samtalsliknande form med en pedagog på respektive 
förskola. 

I varje förskola var det den pedagog som följde med oss under våra observationer. 
Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden (se bilaga två). 

Validitet och reliabilitet 

Validitet (giltighet) avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget medan 
reliabilitet (pålitlighet) avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. Det är viktigt att alltid 
sträva efter hög validitet och reliabilitet (Dahmström, 1996).  

Det går inte att undvika att det under insamling och bearbetning av information smyger 
in fel. Vi har dock strävat efter att göra dessa fel så små som möjligt genom att vara 
noggranna och uppmärksamma under hela undersökningsarbetet, t.ex. genom att 
kontrollera att inga felaktiga inmatningar har skett i datorn (Holme och Solvang, 1997). 

Repstad (1999) menar att i ganska många kvalitativa studier nöjer man sig bara med att 
undersöka en viss miljö. Risken finns å ena sidan att det i en sådan fragmentiserad 
forskning inte går att dra generella slutsatser. Å andra sidan är problemet med flera fält i 
samma studie, där varje fält har var sin observatör, samordningen av intryck och 
tolkningar. För att få en valid data har vi använt oss av ett observationsschema. Varje 
observation utfördes på samma sätt, dvs. enligt observationsschemat. Det finns ett 
inbyggt dilemma här. Om uppläggning är bestämd och välstrukturerad före fältarbetet, 
förlorar man delar av den flexibilitet som kännetecknar kvalitativa metoder.  

Vi har valt att använda oss av observationsschemat för att försäkra oss att vi observerar 
samma delar av miljö i de olika förskolorna samt att lättare kunna strukturera våra 
observationer. 

I vår undersökning, som vi har påpekat tidigare, är vi inte ute efter att kunna 
generalisera resultatet utan vi vill göra en egen undersökning i en specifik miljö för att 
se hur den företeelse vi vill studera ser ut.  

Observationsschemat syftar också till att skaffa oss reliabel information.  

Samtidigt blir det svårt att säkra informationens reliabilitet vilket vi kunde erfara vid 
tolkningen av vår information. Vi har valt att inta rollen som oberoende observatörer. 
Men vi är medvetna om att:  

”man är aldrig enbart forskare i förhållande till aktörerna och dessa är aldrig enbart 

forskningsobjekt” (Repstad, 1999, s.39). 

För att stärka validitet och reliabilitet i vår undersökning har vi sparat intervjumaterialet 
på band samt använt oss av digitalkamera vid inventeringen av det pedagogiska materia-
let. Validiteten i studien stärks genom att de intervjuade har haft tillgång till samma 
intervjuguide. Frågorna ställdes på ungefär samma sätt till samtliga. De är inte 
formulerade som ledande frågor, snarare ges de intervjuade en möjlighet att reflektera 
och svara utifrån egna erfarenheter.  
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Tillförlitligheten i undersökningen kan mätas utifrån huruvida en liknande undersökning 
med samma tillvägagångssätt skulle leda fram till samma resultat. Detta benämns 
vanligtvis som ett mått på reliabiliteten. I kvalitativa undersökningar är tillförlitligheten 
ofta ett problem då undersökningarna är av en tolkande karaktär (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 1991). Det är inte troligt att intervjuer med andra informanter skulle 
ge exakt samma information då erfarenheter har en stark koppling till individers 
personlighet. Därmed skulle också analys och slutsats se annorlunda ut. 

Metod för dataanalys 
Hermeneutiken ligger som grund i analysen av observationsmaterialet. Enligt Runa 
Patel och Bo Davidson (2003) har hermeneutiken fått stå för kvalitativa tolkningssystem 
och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. Vi har för avsikt att försöka 
förstå det vi observerar istället för att lägga tonvikten på att förklara företeelser. Med 
utgångspunkt i det humanistiskt- hermeneutiska synsättet kommer vi sträva efter att nå 
fram till en så fullständig förståelse som möjligt.  I praktiken betyder det att vi kommer 
att beröra olika synvinklar i tolkningsakten. Avsikten är inte att nå fram till en teori i 
form av allmängiltiga lagar. Vi vill poängtera det unika som vi har observerat i de 
pedagogiska miljöerna. För att nå fram till en god förståelse av det studerade problemet 
har vi valt att komplettera våra observationer med intervjuerna. 

För att analysera vårt intervjumaterial har vi använt oss av textanalys. Enligt Holme och 
Solvang (1997) finns det två huvudformer för textanalys: helhetsanalys och delanalys. 

Helhetsanalys innebär att man ser till helheten i den insamlade informationen. Man 
väljer ut vissa teman som man sedan arbetar med, andra aspekter berör man inte. 
Delanalys innebär att man först delar upp intervjutexten i olika kategorier och sedan 
grupperar svaren under respektive kategori.   

Vi har valt att använda oss av delanalys i vårt analysarbete därför att vi tycker att det är 
enklare att analysera om man först skapar kategorier om de problemområden som står i 
fokus för undersökningen. Vi har skapat två rubriker utifrån intervjumaterialet, tid och 
material. 

Diskussion av metoden 
Det finns både för- och nackdelar med den valda metoden. I den kvalitativa 
forskningstraditionen betonar man ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den 
miljö som studeras. Fördelen med en observation enligt Repstad (1999) är att den ger 
forskaren ”ett mer direkt angreppssätt”. Nackdelen kan vara att eftersom forskaren 
skriver ned sina observationer i form av anteckningar och de kommer att tolkas, kan 
detta innebära att forskaren lägger sina egna värderingar i tolkningen. Vi är medvetna 
om att varje registrering av information utgör samtidigt en tolkning. Vissa saker 
kommer med, medan andra utesluts. På så sätt framstår registreringsfasen som en form 
av filtrering av verkligheten.  
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Vårt mål har varit att återge de pedagogiska miljöerna så objektivt som möjligt under 
våra observationer. Vi har varit försiktiga med att lägga in våra egna värderingar som 
grund för beskrivning och tolkning.  

Vi anser att vi har skapat oss en direkt bild av de undersökta miljöerna genom att 
noggrant registrera det som fanns i dem. Våra observationer resulterade i ett rikt 
material som kompletterades med intervjuerna. 

En av nackdelarna med intervjun är risken att tappa den röda tråden i samtalet vilket kan 
leda in på för studien irrelevanta områden. Denna oönskade effekt motverkas till viss 
del genom att använda ett hjälpmedel i form av en intervjuguide (se bilaga två). 
Intervjuguiden används för att kunna fokusera intervjun på relevanta frågeställningar, 
samtidigt som den ger möjligheter att följa sidospår. 

En av de främsta fördelarna med intervjuer är att intervjuaren har kontroll över 
intervjusituationen. Genom en intervju kan man också säkerställa att de intervjuade 
uppfattade frågorna på det sätt som avsetts. Uppfattas frågorna på olika sätt av olika 
personer blir detta ett hinder för en tillräcklig och rättvisande analys. En annan viktig 
fördel med den valda metoden är att, i det fall en fråga inte bidragit med ett relevant 
svar, frågan kan omformuleras eller tas bort helt. 

Vid enkätundersökningar definierar man däremot alla sina frågor i förväg och kan inte 
ändra dem under undersökningens gång. Risken är då stor att relevanta frågor inte blir 
ställda.  

Frågor som upplevs som oklara kan inte heller ändras. Detta innebär en högre grad av 
styrning från forskarens sida beträffande insamlingen av informationen (Holme och 
Solvang, 1997). 

Etiska ställningstaganden 
En del av vår undersökning handlar om människors subjektiva upplevelser, personliga 
värderingar och uppfattningar. Vi har uppfyllt HSFR: individsskyddskrav enligt 
följande:  

 

Informationskravet innebär att vi har informerat berörda förskolor om syftet med 
vår undersökning.  

 

Samtyckeskravet: alla berörda har informerats om att deltagandet är frivilligt och 
att det är möjligt att avbryta om de inte vill fortsätta (se bilaga tre). 

 

Konfidentialitetskravet: vi har inte lämnat ut datamaterial för utomstående eller 
avslöjat uppgiftslämnares identitet på något sätt. De medverkande i 
undersökningen är helt anonyma. Resultatet av intervjuerna har presenterats på 
sådant sätt att det inte går att avgöra vem som har sagt vad och inga namn 
nämnts och inga utpekanden av enskilda personer gjorts. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som vi samlat in endast används för 
forskningsändamål. 
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Teori 

Följande kapitel börjar vi med att presentera ett historiskt perspektiv och de olika 
sätten att se på barn och de pedagogiska miljöerna. Vidare tar vi översiktligt upp 
miljöns aspekter som rum, tid och material. I senare del går vi mer specifikt in på att 
beskriva Reggio Emilias och Montessoris synsätt på den pedagogiska miljön. En viktig 
del i teoriavsnittet utgör perspektiv på relationer mellan barn och miljön i förskolan. 
Sist diskuterar vi det postmoderna perspektivet. Teoriavsnittet betraktar vi som ett 
verktyg vilket vi använder under våra observationer. 

Ett historiskt perspektiv på barn och pedagogisk 
miljö i en svensk förskola 
Förskola har sitt ursprung i de verksamheter som växte fram i slutet av 1800-talet. Den 
första barnkrubban öppnades i Stockholm 1854. Barnkrubborna tog hand om barn till 
fattiga förvärvsarbetande kvinnor och finansierades av privatpersoner eller 
välgörenhetsorganisationer.  

Sveriges första Kindergarten (barnträdgården) öppnades1896 och var en lekskola till 
mer välbärgade föräldrar. Till skillnad från barnkrubborna hade Kindergarten en 
pedagogisk målsättning, grundad på Fröbels idéer. Här lyftes barnet fram som en unik 
varelse som behövde vård men också utvecklingsmöjligheter. Detta var den klart 
dominerande pedagogiken i Sverige under 1900-talets första decennier och dess 
påverkan är tydlig i den svenska förskolan än idag, vilket kan ses i den betydelse leken 
och omvårdnad fortfarande har för verksamheten i förskolan (Ödman, 2006). 

Pedagogiska teorier 
Enligt Gedin och Sjöblom (1995) är pedagogik vetenskapen om uppfostran och 
undervisning. Ända sedan antikens dagar har filosofer ägnat sig åt dessa frågor. Till de 
mest kända hör Platon, följda av bl.a. Jean – Jacques Rousseau och John Dewey. 
Dagens förskola har sina rötter i Friedrich Fröbels Kindergarten. Den har påverkats av 
Maria Montessori och Rudolf Steiner. Systrarna Ellen och Maria Moberg har haft stort 
inflytande på den svenska förskolan.  

Arbetssättet vid förskolorna i Reggio Emilia i Italien har de senaste åren inspirerat 
pedagogiken.  

Enligt Hartman och Lundgren (2005) är sekelskiftets sociala och kulturella villkor två 
viktiga faktorer till Deweys pedagogik. Kärnan i den består av två kategorier: individen 
och det sociala sammanhanget, där relationen mellan individ och omvärld behandlades 
som en dialektisk process. Denna dialektiska tanke framkommer ofta i Deweys texter. 
Skola och samhälle, teori och praktik, tanke och handling är några exempel på det 
dialektiska tänkandet. Dessa begrepp framställs inte som dualistiska motsättningar.  
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”Teori och praktik är inte varandras motsats men väl varandras förutsättning. Därför kan 

ingendera värderas högre än den andra” (Hartman och Lundgren, 2005, s.17) 

Dewey betonar individens betydelse i dennes samspel med omgivningen. Individen 
utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, framför allt i skolan, där den lär sig 
sociala regler, lär sig förstå sammanhanget och samhället. Skolan definieras som ”en 
social mötesplats” och den utgör en länk mellan individen och samhället. Den enskilde 
elevens individualitet borde uppmärksammas och respekteras.  

I skolan växer individen ”inifrån” och berikas genom samspelet med andra elever, där:  

”Inlärning är något aktivt… Det innebär en organisk assimilation som startar inifrån” (a.a. s. 

110)  

Det framgår tydligt att Dewey ställer höga krav på lärarens kompetens och dennes 
pedagogiska kunskaper. Pedagogens roll är att vägleda individen i det samspel som 
uppstår mellan individen själv och omgivningen:  

”läraren är inbegripen, icke endast i utbildningen av individer, utan även i formandet av ett 

lämpligt socialt liv” (a.a. s.56). 

Hos Dewey är kunskap inte något statiskt, ”den har blivit flytande”. Detta tänkande har 
sina konsekvenser i kunskapssynen. Det finns inte några givna teorier som har ett 
konstant och absolut värde när det gäller synen på kunskap. Dewey menar att samhället 
förändras och tillsammans med denna förändring måste även människor omformulera 
sina uppfattningar.  

Friedrich Fröbel brukar betraktas som förskolans grundare. Många av hans idéer är 
fortfarande lika aktuella och finns kvar än idag. Han var intresserad av växter och 
trädgårdsskötsel, vilket återkommer i hans pedagogik. Fröbel betonade moderns 
betydelse för det lilla barnet, och han ansåg att Kindergarten skulle utformas så hemlikt 
som möjligt. Hans pedagogik har två grund principer, självverksamhet och lek. Han 
menade att barns självständiga lek är deras naturliga uttrycksform, där både tankar och 
känslor uttrycks. Leken är vägen till allt lärande (Gedin och Sjöblom, 1995). 

Fröbel utformade lekmaterial som gavs till barn i en bestämd ordning för att motsvara 
deras utvecklingsnivå. Han skapade en ny idealistisk attityd till barn och barndom. 

Man värdesatte barnen som individer och barndomen som ett värdefullt livsskede.  

Fröbel utvecklade redskap för leken, av dem är Fröbels klossar de mest kända. Med 
hjälp av geometriskt formade klossar och andra leksaker eftersträvade Fröbel att 
aktivera barnets fantasi via barnets arbete, dvs. leken (a.a.). 

Vad säger Styrdokumenten (Läroplanerna) om 
pedagogisk miljö?  
När man pratar om lärandemiljöer i förskolan är det lätt att tankarna går till den fysiska 
miljön som stimulans för lärandet. För att verksamheten i förskolan skall kunna 
bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barn 
inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och 
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upptäckande. Detta framhålls i förslag till läroplan för förskolan ”Att erövra 
omvärlden” (SOU 1997:157).  

En av de första miljöer där barnet möter formellt lärande är förskolemiljön. Lärandet i 
förskolan sker utifrån ett planerat innehåll i riktning mot mål att sträva mot. 

Ett mål som förskolan ska eftersträva är att varje barn utvecklar sin förmåga att ta 
ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö (Lpfö 98, s.14). Den fysiska 
miljön - lokaler, inredning, möblering och material - behandlas dock mycket kortfattat 
och övergripande.  

Under rubriken förskola och hem står i läroplanen att vårdnadshavare har ansvar för 
sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas. Vidare betonas att 
förskolans arbete med barnen därför ska ske i ett nära samarbete med hemmen. 
Föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan.  

Att förskolan är tydlig ifråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens 
och föräldrarnas möjligheter till inflytande.   

Det betonas i Läroplanen att: 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden”. 

”Barnen skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan skall vara 

en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och sociala kompetens” (s.9) 

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

dagsrytm och miljö” (s.10).     

En bra miljö i förskolan kännetecknas av att den lyckas väcka barnets nyfikenhet, 
intresse och inlärningsmotivation och stimulerar barnet till aktivitet och kreativitet. Den 
inverkar på barnets utveckling, inlärning och förmåga till utvärdering av sin egen 
verksamhet. På fostrarens ansvar faller att utveckla omgivningen, men barnen ska också 
ges möjlighet att delta i planeringsarbetet. 

I förskolan ska den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av verksamhet och 
handlingar, till utforskande och upptäckter. Den pedagogiska miljöns utformning har 
därför en stor betydelse för barns lärande.  

I boken ”Analys och tolkning av Lpfö 98” (2005) betonas att den psykiska 
inlärningsmiljön består av sociala, emotionella och kognitiva element. I en lyckad 
pedagogisk miljö råder en öppen, stressfri och trygg atmosfär där olikheter respekteras.  
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I en miljö av detta slag är växelverkan mellan barnet och fostraren liksom barnen 
emellan fungerande och mångsidigt.  

Den fysiska inlärningsmiljön utgörs av naturen, människorna och den bebyggda 
omgivningen. I denna ingår trygga och hälsosamma verksamhetsutrymmen, 
läromaterial och närmiljö. 

En bra inlärningsmiljö motsvarar barnets utvecklingsnivå och stimulerar till vidare 
utveckling samt ger barnet tillfälle att på egen hand fundera, undersöka och 
experimentera. Redskap och material av olika slag är alltid tillgängliga för barnen. 
Utrymmena, redskapen och materialen ska vara mångsidiga och möjliga att använda på 
olika sätt. Miljön väcker barnets intresse till att utforska nya saker och att lösa problem. 
En inlärningsmiljö som förespråkas i läroplanerna ska kännetecknas av att den skapar 
upplevelser, fungerar inspirerande och inverkar positivt på inlärningen.   

Detta uttrycks på följande sätt i Läroplanen: 

”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kre-

ativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (s.12) 

En sådan formulering gör att det är lätt att bilder av möbler anpassade för barn 
framträder liksom hyllor med material som främjar olika lärandeaspekter. Den fysiska 
miljön anses sända tydliga budskap som talar om man är välkommen eller inte i en 
miljö.  

Miljön ska vara självinstruerande så att barnen inte behöver be om hjälp för att få 
tillgång till materialet utan kan klara sig själva.   

Detta förhållande finns mer eller mindre uttalat inom olika pedagogiska inriktningar och 
är mer eller mindre synliggjort. Den fysiska miljön framhävs inom till exempel 
Montessoripedagogiken. Andra miljöer för lärandet som lyfts fram i 
förskolesammanhang är Reggio Emilia där skapandet ges ett stort utrymme, vilket 
återspeglas i den fysiska miljön. Där synliggörs barnens verksamhet tydligt genom den 
visuella dokumentation som sker kontinuerligt.  

Perspektiv på miljö - rum och tid  
I forskningen (Trageton, 1996) betonas att även om merparten av förskolornas 
inomhusyta vanligtvis brukar klassificeras som lekutrymme, har många förskolor stora 
rent fysiska hinder för barns lek. Olämplig inredning och utrustning kan hindra eller 
förstöra leken. Vidare framhävs att förskolorna ofta är övermöblerade för stillasittande 
aktiviteter som begränsar utrymme för den rörliga leken.   

De frågor man bör ställa i förhållande till organisationen av rum är följande:  

”Är avdelningen uppdelad i många små rum som stimulerar till koncentrerad lek i smågrupper 

eller har man satsat på att sysselsätta 10-12 barn med samma vuxenstyrda aktiviteter runt ett 
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bord? Är lekytan utomhus också indelad i små intima lekhörnor, eller har den mera karaktären 

av fotbollsplan, där tanken på ensidiga grovmotoriska aktiviteter är viktigast? Kan inne- och 

utelekar försiggå parallellt för att skapa större utrymme för varje lekgrupp?”(a.a. s.19)  

Forskaren (Trageton, 1996) menar att hur tiden organiseras påverkar barns möjligheter 
eller brist på möjligheter till en kreativ lek. Om dagen är indelad i långa, flexibla pass 
stimuleras barn till varierad och koncentrerad lek. Är däremot dagsrytmen fastlåst och 
dagen uppdelad i småbitar risken finns att den självständiga leken inte får tid att 
utvecklas. Det är viktigt att leken kan försättas nästa dag, nästa vecka.  

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2006) påpekar att hur pedagoger ordnar miljön 
på förskolan säger något om vad de har för uppfattning om förskolans roll och barns 
lärande.  

Hur det ser ut i rummet beror på vilka barn som finns i en specifik förskola och vilka 
intressen som finns i gruppen. Idag är det inte barnen som måste anpassa sig till miljön 
utan tvärtom; det är miljön som får anpassa sig till barnen. Vidare framhävs att om 
pedagogerna inte medvetet observerar vad barnen gör och hur barnen använder miljön, 
blir det svårt för dem att förstå hur man skapar en miljö som är intressant och spännande 
för barnen.   

Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund, vilket innebär att 
pedagogerna inte kan välja bort att lyssna på barnen. När det handlar om miljöns 
utformning betyder det att det är pedagogens ansvar att ständigt observera vad barnen 
gör i sin miljö, t.ex. vilka material barnen använder, men också vilka material som inte 
används. Det är pedagogens ansvar att bjuda in barnen till en diskussion där de 
tillsammans kan resoneras om miljön och materialet i förskolan (a.a.).  

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) har i avhandlingen ”Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande” genomförts studier av det material som pedagogiska rum är utrustade 
med. Hon påpekar att varje pedagogisk verksamhet på något sätt är planerad i tid och 
rum. Det finns ett mönster för hur rummen är disponerade, vilka aktiviteter de är 
avsedda för och hur gränser upprättats mellan olika aktivitetsområden. I förskolan kan 
det vara matrum, snickarrum eller förskolegården; i skolan klassrum, grupprum eller 
skolgården. Det finns också ett mönster för hur tiden planeras och hur den schemalägger 
aktiviteter och rutiner. I förskolan kan det vara samling, utevistelse eller lunch; i skolan 
lektioner eller raster. I studien ingick sju svenska kommunala förskolor och fem 
engelska. De engelska förskolorna användes som kontrast eller perspektivtagande till de 
svenska. 

I studien hänvisas till Michel Foucault som myntade begreppet ”inrutning” av rum och 
”inrutning” av tid. Enligt forskaren kan Foucaults resonemang om hur makten 
produceras kopplas till hur tiden organiseras i förskolan.   
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Foucault (2006) visar hur inrutningen av tid och rum tagits i bruk som övervakande och 
disciplinerande tekniker för att kontrollera och ”underordna” individen.  Denna 
underordning av individen kan man åstadkomma inte bara med våld och tvång, utan 
också med en reglering av kroppens handlingsfält. Denna reglering tillämpas genom 
inrutningsprincipen (i tid och rum), dvs. att fördela individerna i rummet, där de 
tilldelas en bestämd plats och ständigt övervakas utan att övervakaren blir synlig för 
dem samt att införa återkommande tidsrytmer: 

 ”Tidsschemat skulle avvärja risken att tiden förspilldes” (Övervakning och straff, 2006, s.155).   

Antagandet om en sammankoppling mellan disciplinering och makt ligger under 
Foucaults alla överväganden. ”Den disciplinära makten är nämligen en makt som istället 
att beröva och uppbära ser som sin huvudsakliga uppgift att dressera” (a.a. s.171). 

Disciplinen enligt Foucault är den specifika tekniken för en maktutövning, där individen 
är både ”föremål och verktyg”. På så sätt ”framställer” disciplinen individer, dvs. 
producerar subjekt. Individen blir på ett visst sätt och makten skapas. 

Individen ”är en verklighet framställd av den specifika maktteknologi som kallas 
disciplin (a.a. s.195) 

Foucault definierar disciplinen - ”maktens teknologi” - som ”en teknik för att bringa 
ordning i den mänskliga mångfalden” (a.a. s.218) och han menar att varje maktsystem 
använder sig av olika medel för disciplinering. Den är en typ av makt som ”omfattar en 
hel uppsättning av redskap” (a.a. s.216). Medlen för disciplinering som nämns är en 
oavbruten kontroll genom hierarkisk övervakning, normaliserande granskning som 
eliminerar allt som avviker från regeln, betygsättning utifrån två motsatta värden – ont 
och gott, kontroll av individens uppförande genom belöning – bestraffning samt exa-
mensförfarandet; ”det förhållande där den disciplinära individen ständig syns, alltid kan 
iakttagas” (a.a. s.188). Foucault påpekar att den maktutövningen som eftersträvas i det 
moderna samhället bör vara effektiv, uppträda diskret samt kosta så lite som möjligt. 
Med detta menas att disciplinära metoder och examensförfaranden ersätts att individen 
sätts under ”en observation”.  

Perspektiv på det pedagogiska materialet 
Enligt Läroplanerna ska barn vara delaktiga i sitt eget lärande och det är viktigt att de 
aktivt deltar i utformningen av den fysiska miljön. Det betyder att barnen ska kunna 
använda samtliga utrymmen under dagen samt de ska kunna möblera om och skärma av 
utrymmen beroende på aktivitet eller funktion i verksamheten vid behov.  

Liknande slutsatser kommer Arne Trageton (1996) fram till utifrån sina observationer 
av barns konstruktionslek med olika sorters material. Lekmiljön måste ha 
verkstadskaraktär, gärna inredd med tydligt avgränsade hörn för olika områden. Barn 
ska kunna leka ostört utan avbrott i leken och själva kunna välja med vad. Miljön ska 
dessutom vara självinstruerande så barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig 
själva.  
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Det påpekas i studien att de frågor som pedagogen borde ta hänsyn till är följande:  

”Är materialbudet i de olika lekhörnorna lätt tillgängligt, och finns det full av allsidigt, formbart 

material som stimulerar fantasin?  Är barnstugan fylld med standardiserade, färdiga leksaker 

som berövar barnen möjligheten att skapa saker och sin miljö på egen hand?” (a.a. s.19).  

En omfattande inventering av material genomfördes av Birgitta Almqvist (1993). 
Forskaren fann påfallande likartat mönster i alla förskolor. Det som betecknas som 
pedagogiskt skapande material var vanligast. Det var t.ex. övningsböcker, pennor, 
färger, kritor, lera och pärlor. Dockor, dockleksaker, små fordon och 
konstruktionsmaterial var också vanligt förekommande, liksom material för 
grovmotorisk lek. En slutsats av inventeringen var att lekmaterialet inte speglade ett 
samtida leksaksutbud utan var uttryck för ett förskolespecifikt traditionsburet mönster i 
Fröbel-pedagogiken.  

Birgitta Almqvist (1993) har på nära håll följt de olika trender och ideologier som 
präglat förskolor. Det har fått henne att reagera när någon talar om "pedagogiska" eller 
"kreativa" leksaker.  

Enligt henne är inga leksaker mer pedagogiska än andra. Leksakerna blir vad barnen 
själva gör dem till.  

Enligt Elisabeth Nordin-Hultman studie (2004) fanns relativt sparsamt material i de 
svenska förskolorna: det fanns lite material för så kallade skapande verksamheter och 
det material som fanns var placerat otillgängligt för barnen och sällan använt. Materialet 
var dessutom “rumsrent”, erbjöd lite variation och var “diskret, svalt och neutralt”. 
Vidare fanns lite material som erbjöd aktiviteter som var “lätt att koncentrera sig på”. 
Material med naturvetenskaplig och teknisk laddning fanns också sparsamt och därför 
gavs få möjligheter till experimenterande och laborerande inslag i barnens aktiviteter 
och lek. Något som däremot var en betonad aspekt i de svenska förskolorna var material 
för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus.  

Reggio Emilias synsätt på pedagogisk miljö 
Reggio Emilias förskolor och dess grundare Loris Malaguzzi (1921-1994) blev mot 
slutet av 1900-talet kända över världen. Tankarna från Reggio Emilia har spridit sig 
utanför Italien och man fick i Sverige under början av 80-talet höra talas om och 
upptäcka deras fantastiska arbeten med barnen från Reggio på en utställning i 
Stockholm som hette "Ett barn har hundra språk". 1993 startade ett projekt på några 
förskolor i Stockholm tillsammans med pedagoger från Reggio Emilia och då bildades 
Reggio Emilia Institutet (RE-Institutet) som öppnade i Stockholm (Wallin, 2001).  
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Det är viktigt att poängtera att man i Sverige inte arbetar som i Italien, utan man 
inspireras av deras pedagogiskfilosofiska tankar och deras barnsyn. Den anpassas efter 
vår kultur, efter barngrupper och efter vår läroplan. Gunilla Dahlberg som är engagerad 
i RE-Institutet och författare till bl.a. tidningen "Förskolan” är en av dem som varit med 
och utarbetat förskolans nya Läroplan (a.a.).  

Enligt Reggio pedagogiken ser man barnen som rika och kompetenta. Det innebär att 
man tror att barnet har en egen lust och vilja att lära, att få veta och få kunskap. Det är 
barnen man fokuserar kring när man planerar och utvecklar inne- och utomhusmiljö. 
Man har som syfte i en Reggio inspirerad förskolan att använda den pedagogiska miljön 
som arbetsredskap samt anpassa miljö och material efter barnens intressen och behov. 
Det viktiga är att miljön har en inbjudande och utforskande prägel (Projekt Zero Reggio 
Children, 2001).   

Reggio förskolor använder rum, tid och material enligt några viktiga principer: att 
indela barnen i småbarns och storbarnsgrupper för att lättare kunna anpassa miljö och 
material, att sänka stolar och bord så att det är i passande höjd för barnen samt att ha 
inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och synligt material. Det gör det lättare för 
barnen att själva plocka fram det de vill arbeta med. Att indela rummen i "stationer" 
med inspirerande miljöer som lockar till lek och utforskande aktiviteter. Utomhusmiljön 
är också ett rum för lek och aktivitet där vi tillbringar mycket tid. Miljön ska vara 
inspirerande och fantasifull ute som inne och inbjuda till roliga saker (Wallin, 2001).  

Inom Reggio Emilia anser man att miljön ska vara aktiv och föränderlig. I dessa miljöer 
är arkitekturen en del av själva pedagogiken. Genom att vistas i upplevelserika hus som 
kännetecknas av spännande ljus, material och färger, stimuleras barnens sinnen och gör 
dem mer känsliga för den rikedom som miljön kan bjuda på. Det handlar om att både se 
och uppskatta det man ser och möter. Ting och miljöer blir delar i den sociala 
identitetsutvecklingen och färgar barnets uppfattning om var det hör hemma. En viktig 
del av miljön är ateljén, en bildverkstad som helst ska ligga centralt som en viktig 
mötesplats, en “piazza”, ett öppet och tillgängligt torg. Denna miljö är också en 
förutsättning för det kontinuerliga dokumentationsarbete som pågår i form av texter, 
foto, video och barnens alster (a.a.).  

Wallin (2001) poängterar att i Reggio Emilia pedagogiken handlar det om att skapa rum 
för lärandet och att miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek och utforskande. 
Miljön har också betydande roll i den meningen att den ska bidra till nyfikenhet och 
väcka fantasin. 

På Reggio Emilias förskolors väggar hänger bland annat framväxande temaarbete eller 
fotografier med texter till som berättar om verksamheten. De är bland annat till för att 
föra en dokumentation för barnen och föräldrarna. Dokumentation av barnens arbete 
fyller en viktig funktion i Reggio Emilias filosofi, och miljön blir den tredje pedagogen 
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genom att den används på så sätt att väggarna är prydda med barnens alster. På varje 
förskola finns en ateljé och här förekommer mycket av skapandet inom temaarbete. 

I ateljén sker också stora delar av dokumentationen. I ateljén kan barnen arbeta med 
olika material, projekt och teman. Bilden är ett av de hundra språken barn använder sig 
av.  

Skapande verksamhet ses som ett viktigt inslag i Reggio Emilias förskoleverksamhet. 
Utifrån den skapande verksamheten i det tematiska arbetet menar man att en 
medvetenhet skapas hos barnen. I denna pedagogik finns en grundläggande tanke om att 
varje barn är unikt och att barnet har huvudrollen i sitt sätt att lära och sin egen 
utveckling.  

Det andra sättet att se barnet är att de lär sig genom att förstå och det innebär att de 
vuxna är mer aktiva då det gäller att stimulera barnet och på sätt få möjlighet att växa.  

Här menar Malaguzzi att barnet inte får tillfälle att ta ansvar för sin eget kunskapande. 
Han ser ett barn som vill lära, växa och veta. Det innebär att barn kan skapa sin egen 
kunskap i en aktiv handling. Barnet behöver den vuxne till att lyssna, se och föra en 
dialog med, inte en vuxen som bara vill beskydda barnet (a.a.).  

Inom Reggio pedagogiken använder man begreppet ”intelligent material” och med detta 
menas det material som inbjuder till frågor, nyfikenhet och experiment; intelligent 
material balanserar mellan enkelhet och komplexitet. Medan vissa material leder barnen 
i vissa riktningar är andra mer associativa och underlättar upptäckt, utforskning och 
skapandet av berättelser, metaforer och lekar. Dessa material leder till en känsla av 
förundran och spänning, så att barnen blir motiverade att återvända till dem (Projekt 
Zero Reggio Children, 2001).     

Inom Reggiopedagogiken studerar man material och miljö för att undersöka vilka 
processer som främjas av dem. Pedagogerna letar fram material som förvandlar det van-
liga till det ovanliga. I t.ex. studiet av ljus sökte lärarna efter material som skulle fängsla 
och roa barnen. De beslöt sig för att ge dem pergamentpapper, ett speciellt papper för 
arkitekter. Pedagogerna studerar materialet med speciellt hänsyn till vilka typer av 
intellektuella, emotionella och estetiska processer som det kan ha potential att locka 
fram (a.a.). 

Montessoris synsätt på pedagogisk miljö 
Maria Montessori betonade starkt miljöns betydelse för barnets utveckling, vilket har 
fått till följd att materialet ofta dominerar pedagogiken och miljön på 
Montessoriförskolor.  

Där spelar miljön en aktiv pedagogisk roll och har en tydlig del i pedagogiken.  
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Maria Montessori inspirerades av Friedrich Fröbel och Jean Piaget och hon ansåg att 
barnet är den lilla plantan som måste skyddas från den vuxnes övergrepp. Med stöd i 
Fröbels tankar om barnets medfödda förmågor att utvecklas i en miljö av frihet och 
harmoni betonade hon att barn måste få stimulans för att kunna utveckla sin 
personlighet. Med andra ord utvecklas barnen bäst när pedagogerna i rätt miljö och med 
rätt stimulans tar vara på deras inneboende resurser (Montessori Tidningen, nr. 3, 1994).  

”Hjälp mig att göra det själv” är en bärande tes i Montessoripedagogiken, dvs. at ge 
barnet endast den hjälp det behöver. Istället för att styra i en viss riktning, borde 
pedagogen låta barnet självt tänka ut en lösning på problemet. Annars hindras barnet i 
dess utveckling.  

Barn lär sig genom att absorbera intryck från sin omgivning, dvs. från miljön på 
förskolan som anpassas efter deras behov. De formas av dessa intryck och de bygger 
upp sin kunskap genom att interagera med stimulerande material (a. a)  

Enligt Nina Hedlund (1995) inspirerades Maria Montessori av Jean Piaget och hon 
menade att alla barn följer ett visst mönster i sin utveckling. Under olika perioder är de 
speciellt mottagliga för olika sorters kunskap. Hon hävdade att man kan urskilja vissa 
stadier i barns utveckling. Den allra viktigaste perioden är den första, då läggs grunden 
för de kommande stadierna. De sex olika sensitiva perioderna är känslighet för: ordning, 
språk, att lära sig gå, social träning, små föremål och detaljer, att lära med alla sinnen.  

För att kunna möta barns behov av stimulans och aktivitet utvecklade Maria Montessori 
arbetsmateriel för alla tänkbara intresseinriktningar och mognadsstadier.  

Materialet är i centrum, det finns ofta på likadana hyllor och i samma ordning på olika 
förskolor. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken men det är en god hjälp på 
vägen.(a.a.)  

Relationer mellan barn och miljö i förskolan 
I Projekt Zero Reggio Children (2001) betonas att lärande och kunskap möjliggörs men 
betingas också av interaktioner mellan individer, som konstruerar kunskap tillsammans 
med andra, och av deras gemensamma fysiska och kulturella miljö. Individen och 
kontexten är huvudpunkterna: de definierar varandra och ger varandra identitet.   

Enligt forskningen (Björklid, 2005) har den fysiska miljön betydelse för barns 
utveckling men också för hur barn skapar sig en identitet i relation till platsen. Såväl 
barn som vuxna har en känslomässig tillhörighet till speciella platser eller miljöer som 
är meningsfulla för individens identitet. Laddningar av platsidentitet beror på samtliga 
kvaliteter i den fysiska miljön och dess mera specifika egenskaper som t.ex. tillgängligt 
utrymme, belysning, luftkvalitet, osv. 
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Miljö och material är viktiga områden för att barnen ska kunna identifiera sig. För yngre 
barn är en fysisk miljö som tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande viktig. Då kan de 
identifiera den och den kan väcka nyfikenhet och kännas meningsfull för dem. Äldre 
barn tolkar byggnaden och den fysiska miljön på ett mer symboliskt plan. De använder 
inte sinnena och känslorna i lika hög grad som yngre barn. Miljön har betydelse för 
barns allmänna utveckling och identitetsskapande och för deras lärande (a.a.).  

Men kvaliteten i en fysisk miljö är också en funktion hos kvaliteten i sociala 
sammanhang och spelar en viktig roll i barns gemenskapande. Platsidentitet hör inte 
bara ihop med platsens egna egenskaper utan också med vad människor säger om, gör 
på och tillskriver platsen. Torftiga miljöer kan leda till positiva uppfattningar därför att 
det sociala sammanhanget är mycket positivt. Barn använder inte bara rum till vad de är 
avsedda för, utan ser också andra möjligheter i dem. Funktionslösa mellanrum kan ses 
som möjligheter att skapa avskildhet.  

De använder dessa i sitt gemensamma identitetsskapande där de kan skapa “ett vi” 
(a.a.). 

Det postmoderna perspektivet på barn och 
pedagogisk miljö 
Nordin-Hultman (2006-09-27) anser att det i alla tider har funnits en ”folkpsykologi”, 
dvs. olika uppfattningar om hur barn borde vara. Trots att det inte finns ett givet och 
allmängiltigt sätt att förstå barn, sitter de teoretiska traditionerna djupt i vår 
västerländska kultur och de påverkar vårt sätt att se och förstå barn. 

En av de teoretiska traditionerna är enligt Nordin-Hultman (2004) 
utvecklingspsykologiskt perspektiv som kännetecknas av sökandet efter det typiska och 
det generella hos barn.  

Det utvecklingspsykologiska synsättet avgränsar barn från dess aktuella sammanhang 
och miljö. Det centrala draget i detta perspektiv är föreställningarna om 
utvecklingstänkandet. Utveckling ses som en linjär förändring som sker i en given 
förutbestämd ordning, där varje fas bygger på det föregående. Det ligger därmed alltid 
en norm i utvecklingstänkandet med infogade begrepp som normalitet och avvikelse.   

Ett annat sätt att se och förstå barn finner vi i de postmoderna traditionerna. Enligt det 
postmoderna perspektivet kan vi inte finna en absolut sanning om barn, dvs. någon 
essentialitet mot vilken våra föreställningar kan valideras finns inte. Våra teorier är 
beroende av hur vi förstår, ”sätter ord på” och tänker om det vi ser och känner. Någon 
”färdigkategoriserad” kunskap om barn inte finns, den skapas däremot och konstrueras i 
olika situationer. Barn är inte på ett speciellt sätt men de blir på olika sätt i olika 
situationer och sammanhang (a.a.).  



  

22

 
Med stöd i det postmoderna perspektivet anser vi att, om vi vill förstå varför barnen i 
förskolan uppfattas som de gör, så behöver vi undersöka de pedagogiska miljöer i vilka 
de synliggörs. Det är mot denna bakgrund som vi valt att fördjupa oss i hur 
organisationen av tid, rum och material ser ut i de utvalda förskolorna. Vi betraktar de 
pedagogiska miljöerna som barn handlar i som betydelsefulla för deras sätt att vara och 
för hur de beskrivs av andra.   

Med det poststrukturella synsättet bedöms inte barnets handlande i termer av dess 
utvecklingsnivå. Barnet handlar inom de möjligheter det har i den faktiska kontexten. 
Detta behövs inte förstås i relation till bakomliggande faktorer utan istället som resultat 
av barnets meningsskapande i den konkreta situationen. Vidare betonas att:  

”när man säger något om ett barn, säger man därmed också alltid något om barnets 

sammanhang och miljö” (a.a. s.176). 

Analys  

Detta kapitel består av en analys där undersökningens resultat presenteras samt 
jämförs med det teoretiska perspektivet. Kärnan i kapitlet utgör vår empiri; 
observationerna, vilka sammanförs med intervjuerna. 

Rum, tid och material i Reggio Emilia förskola  

Beskrivning av rum 

Den av oss utvalda Reggio Emilia förskolan består av fyra avdelningar. Observationen 
gjordes på avdelningen med barn i åldrarna 1-3 år. Här finns tre rum, två större och ett 
mindre, även kapprum och tvättrum används som lekytor. Rummen är möblerade med 
möbler som ska passa ihop med varandra, allt enligt inredningsarkitektens idéer. I första 
rummet (som även är det största) finns ett centralt placerat bord som används för 
skapande av olika slag, en bokhylla med material, ett ljusbord och en hylla med saker 
till ljusbordet. Här finns även ett akvarium med fiskar och ett ”byggrum”. Rummet är 
indelat i olika ”hörnor”, dvs. ”stationer”.    

I rum två finns en familjevrå och en stor triangelsspegel som man kan gå igenom. Här 
finns också stora plastdjur och stora bilar som får köras runt på hela avdelningen. På 
golvet ligger små runda mattor att sitta på. Det tredje rummet är ett litet rum med 
madrasser på golvet. 

Här vilar barnen med det används också som rörelserum. I tvättrummet finns en balja 
för vatten, Det finns också hinkar, mått och annat att använda när barnen vill leka med 
vattnet.  
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Efter vår observation och intervju med pedagogen på Reggio förskolan kan vi 
konstatera att på denna förskola utformar man miljö med utgångspunkt i barngruppens 
behov. 

Pedagogen menar att ”vi skapar rummet och rummet skapar oss”. På så sätt poängteras 
att rummen aldrig är neutrala, därför måste de formas medvetet. Liknande tankar finner 
vi hos Lenz – Taguchi (2006) som ställer en fråga ”För vem ordnar vi miljön?” (s.28) 
Den frågan är viktig att ställa till varandra i arbetslaget enligt den intervjuade 
pedagogen som medger:  

”För att få oss att tänka på vem det är som vistas i verksamheten, vilka behov som finns 
och på vems villkor miljön ser ut som den gör. Miljön anpassas efter barnens behov i en 
väl fungerande förskola”. 

Inventering av materialet  

Enligt vår observation (se observationsschemat) finns det gott om alla sorters material 
som är placerat synligt och lätt tillgängligt för barnen. Materialet verkar vara uppdelat 
mellan fast och flexibelt material. Enligt pedagogen händer det allt som ofta att 
klossarna (fast material) hamnar på ljusbordet tillsammans med lite pärlor och några 
tygbitar (flexibel material).  

Pedagogen reflekterar kring materialet under intervjutillfället:  

 ”Går det att dela upp material och skilja dem åt, då barnen tycks blanda de olika sorterna och 

inte bryr sig om hur pedagogerna har ställt det?” 

Vi har observerat att inom kategorin fasta material finns inte Brio material 
representerade t.ex. Brio tåg och trälastbilar. Tanken bakom valet av material enligt 
intervjun är att istället för att använda ”färdigt” material rekommenderas att barnen 
leker med mera flexibel material som främjar fantasin. Materialet som betecknas som 
”skräp” material är övervägande.  

Även skapande material finns representerat på avdelningen.  Med utgångspunkt i 
litteraturen (Trageton, 1996) anser vi att förskolans val av materialet tyder på att 
pedagogerna ger uttryck för idén att barn inte bara behöver leksaker utan framför allt 
”saker att leka med!” 

Det färdiga materialet ersätts med ”kök” och ”skräp” material för att främja den 
skapande, kreativa aktiviteten.  

Barns inflytande över materialet 

Pedagogen menar att förskolan främjar relationer mellan barnen och mellan barnen och 
materialen. Det betyder i praktiken att pedagogen och barnen tillsammans förbereder 
materialet. Denna gemensamma förberedelse stimulerar förväntningar, nyfikenhet och 
önskningar och den vidgar och sökandet efter redskap. Det som utmärker pedagogiken i 
förskolan är att barnen kan ta med sig föremål fram och tillbaka mellan hem och 
förskola. Att tillåta denna förflyttning av föremål markerar klart kontinuiteten mellan 
förskola och hem.  
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Enligt pedagogen är förskolan är en plats för diskussion, delaktighet och förhandling 
med familjerna. Tiden, sättet och möjligheten att leka med leksaker från hemmet - allt 
detta förhandlas individuellt. Dagens olika perioder signalerar inte med klockor eller 
toner av något slag. Barn som håller på att avsluta en aktivitet eller lek får att göra detta 
utan att behöva känna sig stressade.   

Reggio – den välreglerade friheten, hur tiden används? 

En av Reggio Emilias metoder som utmärker den besökta förskolan, är att låta barnen 
själva välja vilka aktiviteter de vill ha. Barnen delas upp i olika grupper och får välja 
mellan att exempelvis baka, leka med dockor, bygga raket, rita eller lägga pussel.           

En sådan pedagogik kan enligt vår uppfattning kopplas till Charlotte Tullgrens (2003) 
koncept om den välreglerade friheten som uttrycks på följande sätt:  

”Styrningen som i form av en väl reglerad frihet konstruerar det lekande barnet och bidrar till 

skapandet av ett barn som kan förverkliga föreställningarna om framtiden” (a.a. s.123) 

De vuxna i Reggio kontrollerar, styr och beskyddar inte barnen men trots att 
pedagogerna inte kontrollerar barnen så är det inte en ”låt gå – pedagogik” där barnen 
helt fritt gör vad de själva vill. ”Vi behöver regler, men vi behöver inte följa dem 
slaviskt”, medger den intervjuade. Vidare påpekas att de vuxna behövs för att handleda 
barnen i deras kunskapsskapande och att man ser kunskap som mål och just tema- och 
projektarbetet är vägen till det.  

Hur tiden används och regleras utgör en viktig aspekt i Reggiopedagogiken. I den 
besökta förskolan påpekas att utgångspunkten är alltid det enskilda barnet när det gäller 
planeringen och användningen av tiden. Det gäller att bli allt bättre på att se barnens 
behov och lyssna till barnen. Den intervjuade pedagogen menar att i förskolan läggs 
tonvikten på att inte ”forma” barn via färdiga program utan att i stället följa dem i öppna 
projekt och temaarbeten.  

De bestämmer själva vilka vägar de väljer och hur långt de vill och kan gå.   

Planeringen kan påverkas av många faktorer men det är barnen själva som får bestämma 
på vilket sätt man får planera aktiviteterna. Om ett tema väcker intresse, lust och 
nyfikenhet, då fortsätter man på samma sätt och pedagogerna uppmuntrar och utmanar 
under projektets gång. Planeringen ser ut som en kedja: en aktivitet kopplas till en 
annan, ett tema utvecklas till ett annat tema, ett projekt skapar ett annat projekt beroende 
av barnens intresse.  

Många säger att ”barnen står i centrum” och att den pedagogiska praktiken måste 
orienteras enligt barnens behov. ”Jag tror att det är inte bara barnen som står i 
centrum, utan att det också är pedagogen”, medger den intervjuade.  
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Hon menar att man måste ta hänsyn till pedagogens behov och pedagogens vilja att 
arbeta på ett eller på ett annat sätt, på pedagogens erfarenhet och förmåga att hantera 
olika situationer. 

Vi anser att liknande tankar framhävs i litteraturen (Åberg och Taguchi, 2006). 

I boken betonas pedagogens roll i skapandet av den pedagogiska miljön på följande sätt:  

”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad vi har för uppfattning om 

förskolans roll, barn och barns lärande” (a.a. s.56).  

Organisationen av materialet 

Efter vår observation kan vi konstatera att allt material ligger på hyllor, tillgängligt för 
barnen. De har möjlighet att utforska och skapa när de själva har lust. De kan ta egna 
initiativ och är inte beroende av att pedagogerna ska ta fram materialet. Det stimulerar 
också barnen att göra meningsfulla saker tillsammans. I denna Reggio förskolan har 
man alltid åldersindelade grupper; ”det gör det lättare att bygga upp en miljö som 
passar alla barn i gruppen, en ettåring har annorlunda behov än en femåring”, medges 
i intervjun.  

Något som vi anser utmärker den av oss besökta förskolan är den skapande 
verksamheten. 

Enligt pedagogen ska barnen själva kunna upptäcka miljön, och därför finns allt 
material på barnens nivå. De uppmuntras att använda sina sinnen genom att arbeta med 
skapande ämnen såsom musik, bild och drama. Ämnet bild läggs det extra mycket tid 
på, och i förskolan har en ateljé central plats.   

Vi har observerat att det finns speglar på förskolan. Deras funktion är att väcka barnens 
intresse för sig själva och andra. Eftersom miljön ses som något föränderligt så ändras 
den ofta efter barnens önskemål och barnen ska inspireras till att upptäcka och 
reflektera.  

Speglarna symboliserar att det inte finns ett sätt att se på saker. Det finns inte heller ett 
svar som är det rätta, utan barnen ska uppmärksammas att se saker från flera synvinklar.   

Enligt litteraturen (Projekt Zero Reggio Children, 2001) handlar det i Reggio Emilias 
pedagogiken mer om att lära sig lära, än att bara tillägna sig fakta och mer traditionella 
kunskaper. Det är själva processen som är viktig, hur man kommer fram till resultatet 
och inte resultatet i sig. Arbetsmetoden ses även som något som är i ständig förändring.   

Dialogen ses som ett viktigt inslag i den av oss besökta förskolan. Den intervjuade 
förskolläraren uppger att pedagoger hjälper barnen att vidga perspektivet genom att 
ställa utmanande frågor, samtala och diskutera tillsammans med barnen. Pedagogens 
roll är inte att komma med färdiga svar utan barnen ges möjlighet att tänka själva, 
undersöka och upptäcka. 



  

26

  
Vid aktiviteter som aldrig är schemalagda är barnen ofta indelade i små grupper eller 
jobbar två och två, detta för att man anser att barnen kan ta hjälp av varandra när de står 
inför ett problem. Barnen kan lära sig av varandra.   

Vi anser att det finns ett stort antal teorier kring barns lärande och sättet att förstå barn i 
konkreta pedagogiska situationer är beroende av vilka perspektiv som används. 
Gemensamt för de olika perspektiven är att de betonar att lärandet främjas av ett 
samarbete mellan barn.  

Enligt Vygotskij ses kommunikationen och interaktionen mellan barn som länkar för 
lärandet. Piaget påpekar att kognitiva konflikter, dvs. när barnen inte håller med 
varandra, skapar förändring. Forskarna betonar samstämmigt dialogens roll i 
kunskapsskapandet (Williams, 2000).  

Den pedagogiska dokumentationen 

Det påpekas i litteraturen (Åberg och Taguchi, 2006) att även om dokumentation tar tid, 
leder den ofta till givande reflektioner som i sin tur används för att utveckla det fortsatta 
arbetet. 

I dokumentationen synliggörs den gemensamma kulturen på förskolan, samtidigt som 
samhället blir involverat då barnen tar med sig upplevelser utanför förskolan in i 
verksamheten.  

I Lyssnandets pedagogik understryks att: 

”Ett dokumentationsarbete i en reflekterande kultur gör oss till aktiva medkonstruktörer, inte 

bara av vår egen kunskap och kultur, utan också av samhället som sådant. Vi är alla medska-

pare i ett samhälle som är i ständigt vardande”(a.a. s.56) 

Dokumentation präglar förskolans vardag, enligt pedagogen. Vi har observerat att man 
ofta dokumenterar genom foton som sätts upp i barnens höjd på väggarna, men man 
dokumenterar även genom text och video. På så sätt synliggörs barnens arbete, men 
även pedagogernas. Syftet med dokumentationen är att föräldrarna kan känna sig 
delaktiga i barnens lärande och därmed vet att deras barn blir sedda av pedagogerna. 
Genom att barnen själva får se och ta del av dokumentationen, blir de bekräftade och får 
känna att det de sagt och gjort uppmärksammas.  

Temaarbete 

Något som är specifikt för den besökta förskolan är deras sätt att arbeta med bild inom 
temaarbete. Temaarbetet har till syfte att stimulera barnens kreativitet och skapandet 
står i fokus. Barnen ska utveckla många språk, i synnerhet ett bildskapande, men 
målsättningen innehåller också glädje, nyfikenhet, vetenskaplighet och sinnlighet.   
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Ett annat arbetssätt inom temaarbeten är det undersökande. Det innebär att barnen 
uppmanas att komma med idéer. Tanken med detta är att barnen ska kunna hitta sin 
egen uttrycksform som passar dem bäst. Inför varje temaarbete samtalar pedagogerna 
med barnen för att ta reda på barnens tankar kring det pågående temat och deras 
förförståelse för temat.   

Under vår observation på förskolan kunde vi se att det arbetas mycket med projekt och 
olika teman där allt material används i utmanande processer. Vi fick ta del av 
dokumentationen av projektet ”Skogen”. Alla barn jobbade med samma tema. Vad 
barnen fick göra under projektets gång anpassades efter deras ålder. Barnen var på 
utflykt där de plockade pinnar, kottar, blommor och annat som skogen hade att erbjuda. 
Dessa saker samlades i hallen för allas beundran. De dokumenterades i form av foton 
och text. Allt fanns i barnens höjd.  

Föräldrarnas medverkan  

Förskolans verksamhet bygger till stor del på att föräldrarna är delaktiga inom många 
områden som dokumentationen, den pedagogiska miljön, materialet och de deltar i den 
pedagogiska diskussionen i olika forum. Alla personalmöten är öppna för föräldrarna.  

I hallen finns en kalender där föräldrarna kan läsa om det som sker på förskolan och den 
som vill kan delta i det man är intresserad av. Föräldrarna är ofta involverade i de olika 
temaarbeten samt hjälper till att skaffa material som används i det skapande syftet.  

Rum, tid och material i Montessori förskola 

Beskrivning av rum 

Avdelningen för äldre barnen (3-5 år) består av fyra rum. I det första rummet finns 
ämnesområdet ”Naturkunskap” representerat med ett växthus som barnen skapade 
tillsammans med pedagogerna. Syftet med rummet är att skapa intresse för och 
medvetenhet om naturen. I valet av materialet markeras tydligt att vi alla är beroende av 
varandra och naturen.  

Det största rummet består av många ”stationer”, som är avskärmade och där olika sorter 
av material finns synligt placerade på hyllorna.  ”Stationerna” är: ”praktiska 
sysselsättningar”, ”språk”, ”matematik”, en station med ”sinnestränande” material, 
”geografi”, ”musik”, ”historia”, ”konst” och en ”hörna” där finmotoriken tränas.   

I historiehörnan ges barnen tillfälle att skapa förståelse för livets skapelse och för tid. 
Musikhörnans syfte är att barn utvecklar sin musikaliska förmåga. Den station som 
liknar en ”konstateljé” innehåller ett material som stimulerar eget skapande och 
estetiska sinnen.  
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Geografihörnan består av materialet som introducerar barn i solsystemet. Jordglober, 
planeter, flaggor, böcker och bilder utgör det material som utmärks. Flaggorna är skal-
enliga. Enligt intervjun brukar barnen börja sitt utforskande i denna station efter att de 
introduceras i solsystemet av pedagogerna. Som komplement finns det möjlighet att titta 
på filmen som handlar om jorden och planeterna.     

Nästa rum kallas rörelserum och där tränas grovmotoriken. Rummet används också som 
ett vilorum samt till sagostunden. Barnens rörelse och rörelseutveckling är en stor del av 
arbetet vilket framgår av intervjun:  

”Grovmotoriken tränas när barnen rör sig mellan materialen, tar fram och ställer tillbaka på 

hyllorna. Finmotoriken tränas av pillerjobb med små ärtor och pärlor. Utomhus springer och 

hoppar barnen spontant. Och utevistelse har vi på schemat varje dag.”   

Rummet intill har en kökskaraktär och där brukar barn kavla deg och baka kakor. Och 
det gör de på riktigt. Den intervjuade pedagogen påpekar att barn har ett behov att 
imitera vuxna.  

I detta rum ges barn möjlighet att prova på att baka. Genom övning utvecklar barn sin 
koncentration och sin självständighet. Till köksrummet hör ett skötrum som även 
används för vattenlekar.   

Vi anser att det största rummet, som är placerat centralt, liknar de idéer som propageras 
för i litteraturen. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) skriver om rum som i första hand är 
planerade efter barnens aktiviteter: 

”För barnens aktiviteter och lek skall det finnas ett stort öppet rum indelat i ett antal tillgängliga 

aktivitetsområden eller hörnor” (a.a.s.130).  

Trageton (2006) förespråkar den s.k. High Scope- modellen som bygger på idén att 
förskolans fysiska miljö ska stimulera barnens lek genom t.ex. bildandet av rum med 
hjälp av avskärmning med låga hyllor som inbjuder till lek i smågrupper. Genom att låta 
allt material vara tillgängligt för barnen och ha det synligt i rummet ger man dem 
möjligheten att själva kunna bestämma vad de vill leka med. Placeringen av 
materialhyllorna hindrar också spring och inbjuder istället till kreativ lek. I och med 
avskärmningen hjälper man barnen att fokusera på en sak i taget.  

Hur används tiden 

Det som är en grundtanke i Montessoripedagogiken utmärks av att varje barn har rätt att 
utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Det betyder att barn ges 
frihet att välja aktivitet och möjligheten att arbeta ostört. Verksamheten styrs av barnens 
behov och de kan välja själva hur länge vill de jobba och med vilket material. 



  

29

 
Pedagogens roll ses som en handledare vilken observerar barnets utveckling och 
erbjuder lämpligt material att arbeta med.   

Tiden används flexibelt och anpassas till barnen. De väljer själva om de vill vara 
inomhus eller utomhus. Aktiviteterna ät inte begränsade av rum och tid. ”Oavbrutet 
förmiddagspass” innebär att barn väljer själva sin sysselsättning. För de äldre barnen 
kan det oavbrutna passet innebära att de får ägna sig åt det de vill under 2-3 timmar.  

Nedan kommer ett exempel på hur dagen kan ser ut för barnen 3 till 5 år.  

7.30 – 8.00 Frukost serveras 

8.30  Skall alla barnen vara på plats 

8.30 – 11.00 Oavbrutet förmiddagspass, fri frukt finns tillgänglig 

11.00 – 11.20 Samling 

11.20 – 12.00 Lunch 

12.00 – 14.00 Utevistelse 

14.30 – 15.00 Mellanmål 

15.00 – 16.30 Utevistelse eller verksamhet inomhus 

16.30 Fruktstund för barn som stannar längre, därefter fortsätter utevistelse eller 
verksamhet inomhus till dagens slut.  

Organisation av det pedagogiska materialet 

Enligt vår observation innehåller förskolan övervägande typiskt Montessorimaterial.  

Material i kategorierna: ”Skräp”, ”Kök” och ”Verkstan” är inte representerade. Tanken 
bakom valet av materialet är att varje barn ska kunna finna material som är anpassat till 
dess mognad.  

Det framgår av intervjun att det finns ett tydligt syfte med materialen som finns på 
förskolan, vilka kan indelas enligt följande:  

Det praktiska materialet har som syftet att lära barn hjälpsamhet mot andra, att lära de 
att ta hand om sin egen person samt träna både fin- och grovmotoriken: handen och 
kroppen. 

Exempelvis klädramar finns i olika varianter: små knappar, stora knappar, tryckknappar, 
rosetter, dragkedja och snörning.  

Det sinnestränande materialet är ofta självrättande och är till för att skapa ordning i de 
intryck som finns i omgivningen. Med materialets hjälp kan barnet utveckla sina sinnen 
och sitt språk.  
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Syftet med exempelvis känselplattor är låta barnet upptäcka olika ytors struktur, träna 
känselsinnet och träna handen som indirekt förberedelse inför skrivning. 
Temperaturplattor används för att öka förståelse för olika materials 
värmeöverföringsförmåga.  

Färglådor finns för att träna barnets färgsinne, förbereda för bild och konstuppfattning 
samt öka intresse för färger i närmiljön. Viktplattors syfte är att öka medvetenhet om 
föremåls vikt och förbättra känslan för små viktskillnader.  

Språkmaterialet som exempelvis sandbokstäver på träplatta, används för att träna 
barnets tal och öva barnet i skrivning. Vokaler har rosa och konstanter blå plattor. Syftet 
med dem är att underlätta för barnen att lära sig formen på bokstäverna och träna 
fonetiska ljud.   

Enligt intervjun används även det sinnestränande materialet för språkinlärning. 
Pedagogerna gör detta genom ett medvetet arbete med de olika föremålen, t.ex. genom 
att benämna de olika kvaliteterna i det sinnestränande materialet (t.ex. tjock, kort, blå, 
ljus, mörk).  

Matematikmaterialet exponeras på förskolan och det finns i övervägande mängd. Det är 
material som räknestavar, geometriska figurer, glaspärlor, vilka syftar till att lära barnen 
mängder och siffror och ger träning i framförallt addition oh subtraktion.   

Genom att känna materialet lär sig barnen förstå värdena av ett, tio, hundra och tusen. 
Räknestavarna används för att lära barnen namnen på talen och förknippa dem med 
kvantiteten.   

Allt material börjar i det konkreta materialet och går mot abstraktion. 
Matematikmaterialet visar klart och tydligt varför man mäter och räknar på ett visst sätt. 
När ett barn väl förstått matematikens uppbyggnad är det dags att lämna materialet och 
lösa abstrakta problem utan hjälpmedel. De flesta material är självrättande. Barnen får 
uppleva tillfredsställelsen av att själva se att de har lyckats med en uppgift.  

Placering av materialet 

Materialet är strukturerat efter olika användningsområden och det är synligt och 
tillgängligt för barnen. Allt material finns bara i ett exemplar. Barnen har ansvar för att 
de olika sakerna inte skadas i onödan. Materialen finns alltid att hämta på samma plats 
och i barnets höjd, vilket uppmuntrar ordning och självständighet. Den som har använt 
ett material har ansvar för att det snyggt och prydligt hamnar på sin rätta plats igen.   

Man hjälper varandra och visar hänsyn. Är ett visst material upptaget får man vänta på 
sin tur eller komma överens om att använda det tillsammans. Ordning och reda samt 
tydliga regler och rutiner är viktiga i Montessori förskolan, vilket framgår av intervjun. 
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Annelie Hippinen (2006-11-03) talar om vikten av att skapa förtroende mellan barn och 
vuxna i verksamheten. Att ge barnen fri tillgång till allt material visar att de vuxna har 
förväntningar på barnen, som de i sin tur gärna vill leva upp till. Ett sådant förtroende 
skapar en känsla av trygghet och bidrar till ett lugn i barngruppen.  

Den pedagogiska dokumentationen 

Att dokumentera anses vara vikigt i Montessoripedagogiken. Tonvikten läggs på att 
noggrant observera hur varje barn utvecklas, följa barnet samt erbjuda rätt material i rätt 
tid för att stimulera utvecklingen. Enligt den intervjuade pedagogen är det viktigt att 
observera vad som intresserar barnen och utmana barn i deras kunskapsskapande. Fokus 
i observationen läggs på barnets starka sidor för att bygga tilltro till barnets egen 
driftkraft och kompetens. Den intervjuade pedagogen betonar att det viktiga är att även 
observera om ”alla barn känner sig delaktiga och får utrymme att utveckla sin egen 
personlighet.”   

Dokumentationen används ofta för att skapa kunskap om hur barn interagerar med 
materialet samt hur de löser olika problem med hjälp av materialet. Observationerna 
samlas och varje barn har sitt skriftligt förda kort, där pedagogen för in uppgifter om 
barnets arbete, kunskaper och färdigheter. Pedagogerna sparar mycket av sina 
dokumentationer för att kunna gå tillbaka och reflektera över vad som skett i 
verksamheten och hur den kan utvecklas. Dessa används vid planering och vid 
utvecklingssamtal.   

Rum, tid och material i traditionell förskola 

Beskrivning av rum  

Förskolan har delat in avdelningarna i åldersgrupper då det blir lättare att anpassa 
miljön för barnen. Avdelningen för barn i åldern 2-3 år som vi har besökt, består av fem 
rum som är uppdelade i ”byggrum”, ”samlingsrum”, ”dockrum” och ”matrum/lekrum”. 
Till dem tillhör ”skötrum” kombinerat med ”vattenrum”. I ”byggrummet” finns det gott 
om byggmaterial av olika slag så som klossar, kaplastavar, bilar och plastdjur. I 
”vattenrummet” finns ett vattenbord. I matrummet spelas spel, leks med lera och målas, 
på papper och på staffli. I samlingsrummet har man samling emellanåt, i övrigt står det 
tomt. I rummet finns madrasser att sitta på under samlingen.   

Aktivitetsområden i lekrummet är: läs- och skrivhörna, räknehörna, målarhörna samt 
område för olika temaarbeten. I detta rum finns ett varierat utbud av material vilket 
betecknas som pedagogiskt skapande material. Det är pennor, färger, kritor, saxar samt 
material i räknehörnan.  
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För att barnen ska förstå skriftspråkets funktion och skapa en positiv hållning till språk-
inlärningen exponeras ord i rummet på olika sätt i form av lösa bokstäver, stimulerande 
bilder och olika böcker. Skönlitteratur och sagor lockar till läsning och de visas så att 
barnen har lätt att uppmärksamma dem. Likaså finns det ett stort antal olika typer av 
siffer- och bokstavsmaterial. Barnens alster och berättelser visas på väggarna. En 
stödjande miljö i detta rum främjar språkutvecklingen samt hjälper barnen på vägen till 
läsandet.   

Materialet i rummet har placerats i ett lågt plan som barnen lätt kan nå. Det som ligger i 
ett högt plan används sällan, ex. kvarglömda teckningar. Materialet ät tydligt markerat 
och det består till största del av pennor (tusch- och färgpennor), sudd, ritpapper och 
kritor.  

Här finns det också en låda med böcker som man kan låna hem. Centralt på väggarna 
exponeras barnens teckningar.  

Eftersom rummet med matborden har funktionen lekrum - matrum är det just vid dessa 
matbord som barnens mest kreativa aktiviteter sker. Detta rum betraktas av barnen som 
deras viktigaste rum. Det har enligt pedagogerna en specifik funktion som 
”trygghetspunkt”, där alla samlas under måltiderna. Till detta rum knyts ett viktigt tema 
i avdelningens vardag: det sociala. Det är rummet för samvaro och för sociala möten. I 
detta rum skapas framför allt relationer under lekfulla former. Det intressanta är att just 
detta rum är centralt för barnens görande. Av samtal med pedagogerna framgår att 
matrummet/lekrummet uppfattas som en knyttpunkt mellan barn och pedagogerna.  

”En sådan planlösning, med många olika åtskilda rum för olika aktiviteter, uttrycker starka 

inrutnings- och avgränsningsprinciper”, skriver Elisabeth Nordin- Hultman (2004, 
s.96). 

Liknande tankar finner vi hos Williams (2000) som menar att pedagogerna måste skapa 
förutsättningar för att kommunikationen mellan barn kan ske.  

”Det handlar dels om att det fysiska rummet utformas så att ett samarbete mellan barn 

uppmuntras, dels om att barn får tid att samarbeta med varandra” (a.a. s.104).  

Dockrummet är utrustat med en stor variation av material som kan associeras med ett 
hem. Rummet ger intryck av att det finns mycket material såsom kramdjur, dockor, 
dockkläder, köksutrustning med bestick, matservis, kaffekokare samt små kastruller. 
Här finns också olika utklädningskläder. Detta rum med en soffa i hörnan används ofta 
för sagostunden. Här brukar barn lyssna på ljudinspelningar.  

Nästa rum som ligger intill dockrummet har den mest hemliknande miljön. Inredningen 
med matbordet, stolarna och soffan påminner om möblerna i barnens hem. Nordin-
Hultman (2004) menar att en sådan hemliknande inredning är ganska typisk för de 
svenska förskolorna och fritidshemmen.  
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Hon har förankrat den svenska förskolans strävan att skapa en kontinuitet med hemmet 
som förebild i den pedagogiska iscensättningen med traditionen som har sina rötter i 
Fröbels pedagogik.  

Trageton (2006) menar att man, i jämställdhetens namn, bör skapa en familjevrå som är 
anpassad till båda könen. Tanken är att man utifrån det ska kunna skapa alla möjliga 
slags lekar, som allt från den klassiska ”mamma-pappa-barn” leken till verkstad eller 
mataffär. Det krävs då att man anpassar materialet därefter och t.ex. har 
utklädningskläder som kan inspirera till olika roller. 

Vi anser att det på avdelningen finns mest material som inbjuder till den traditionella 
”familjeleken”.   

På avdelningen finns det möjlighet till ”vattenlek”. Enligt intervjun och 
dokumentationen som hänger på väggarna använder barnen hela kroppen när de leker 
med vattnet. Den svenska traditionen när det gäller ”vattenlek” är att barnen använder 
hela kroppen, något som påpekas i litteraturen (Nordin-Hultman, 2004).   

Vårt förslag till hur man når det utforskande arbetssättet skulle kunna vara att barnen får 
tillgång till olika former av mät- och väginstrument och laborativt använda sina händer. 
Vi anser att det är en viktig del i en utforskande verksamhet eftersom det ger barnen 
möjlighet att med hjälp av vattnet utforska volym, vikt, konsistens och tyngd mm.  

Hur organiseras tiden 

Vår observation och intervjun med pedagogen tyder på att verksamheten på förskolan är 
övervägande starkt reglerad i tid. Barnen har litet inflyttande över om de vill vara 
inomhus eller leka utomhus. Tiden organiseras i ett schema. 

Nedan kommer ett exempel på hur dagen kan se ut på avdelningen:  

Så här ser dagen ut för barnen (2-3 år): 
07.45 Dagen börjar och barnen kommer undan för undan 
08.30 Vi går ut på gården 
09.00 Alla barn har kommit/utelek/planerad aktivitet inne  
ca 10.30 Vi går in/blöjbyte, handtvätt 
10.45 Samling 
11.15 Lunch 
11.45 Vila/Lugna aktiviteter allt eftersom barnen vaknar upp 
14.00 Gemensam sångsamling med Skeppet varje fredag 
14.15 Mellanmål/fri lek (vid fint väder utelek)/barnen börjar gå hem 
17.00   Slut för dagen   
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Elisabeth Nordin- Hultman (2004) betonar att det finns ett mönster i den svenska 
förskolan hur tiden organiseras och används och hon menar att:  

”En aspekt av dessa pedagogiska regleringar är att de utgör en ordning. Denna ordning 

bestämmer hur barnen ska vara – och inte vara – vid vissa tillpunkter och vilka material och 

aktivitetsmöjligheter de har tillgång till- och inte tillgång till” (a.a. s.89).  

Vi anser att tidsregleringen på förskolan rymmer både fri lek och styrda aktiviteter men 
är till stor del ganska styrd. Den situation där det blir ett tydligt avbrott i 
leken/aktiviteten är vid lunchen, då alla pågående sysslor plockas undan eller städas bort 
från borden. Nackdelen med det kan vara att barnen efter lunchen har svårt att återgå 
och hitta tillbaka till den tidigare aktiviteten.  

Vi har observerat att aktiviteterna på förskolan ofta avbryts när det är dags för lunch. 
Detta på grund av att borden används till både måltiderna och aktiviteterna. Vi ser att 
detta kan vara svårt att ändra just i lunchsituationen, men vi har noterat att personalen 
brukar kombinera exempelvis fruktstunden och sagostunden där barnen kan äta och 
lyssna på en saga samtidigt.   

Med Foucaults terminologi kan vi säga att tiden har delats in och differentieras i små 
enheter. Barnen på förskolan gör olika aktiviteter på bestämda platser vid bestämda 
tidpunkter.  

Denna strukturering av tiden har en starkt disciplinerande effekt. Foucaults begrepp 
inrutning av rum och tid kan användas som redskap för att analysera fenomen i 
förskolan. Varje plats i rummet skulle ha sin bestämda funktion, skriver Foucault, 
liksom varje individ skulle ha sin bestämda plats. Inrutningsprincipen som en 
styrningsform samt starka regleringar förekommer i det pedagogiska sammanhanget. Vi 
kan konstatera att förskolans verksamhet regleras enligt tidsschema och att 
dagsprogrammet avgör vilka aktiviteter som utgörs. 

Vi anser att decentraliseringen i skolan medför att uppfattning av tiden och av 
disciplineringen borde ändras redan i förskolan. Vi hänvisar till Österlind (1998) som 
använder uttrycket ”mild makt” och hon menar att i dagens skola tar ”disciplineringen 
formen av självdisciplin” genom att eleverna tar mer ansvar för sina studier. På så sätt 
övergår sanktioner, begränsningar och tvång till självkontroll. Valfrihet och ansvar 
träder fram tydligare istället för lärarens kontroll. Förändringarna i sättet att se på skolan 
innebär att även synen på elevernas effektivitet har ändrats. Från tidigare ”tid är 
pengar” övergår man till tanken att eleven ska följa sin egen arbetsrytm. Enligt 
Österlind förespråkar även Westlund en svagare tidsstruktur i klassrummet. Han myntar 
begreppet ”tät tid” och han menar att eleverna upplever att tiden går fort när de får välja 
och arbeta i sin egen takt. ”Det bidrar till ökad arbetsro och effektivitet eftersom 
elevernas beroende av läraren minskar”, enligt studien (a.a. s.133).  
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Vi menar att detta resonemang borde gälla även i förskolan. Tillsammans med ökad 
valfrihet ändrar även disciplineringen sin karaktär. Foucaults tanke om att alla ska 
befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt och jobba på samma sätt, borde ersättas 
redan i förskolan med ett nytt tänkande som innebär att bindningen till tid och rum 
minskar. Vi menar att förskolläraren inte behöver ha den absoluta makten i 
organisationen av tiden och schemat.  

Övergången till friare användning av tiden kommer att medföra att de disciplinerande 
och sorterande kontrollmekanismerna försvinner.  

Läroplanernas mål och riktlinjer har en central roll för hur tiden används för lärande, 
som direkt eller indirekt formar hur och med vad tiden skall fyllas. Läroplanerna 
innehåller inte minst krav på ”tidsdemokrati” beträffande hur makten över tiden utövas 
för och av eleverna. Tidsanvändningen skall anpassas till barnets behov och mål. Inom 
förskolan märks en tendens att tiden har blivit mer inrutad i kortare pass. Barnen i 
förskolan ges möjlighet att påverka och ha medinflytande i första hand inom ramen för 
den fria leken. Lärarna i förskolan lyssnar aktivt till barnens idéer och förslag på 
aktiviteter eller innehåll.     

Placering av materialet  

Enligt vår observation (se observationsschemat) är materialet placerat på låg höjd och 
oftast synligt. Det synliga tillgängliga materialet är i kategorin fasta material: 
byggklossar, legoklossar, dockor, brädbitar, träplattor.  Allt material i dockrummet är 
placerat tillgängligt för barnen. Vattenfärg och lera finns synliga men inte tillgängliga 
för barn.  Saxar, pärlor, penslar, glitter och limstick står placerade högt upp och får 
endast användas under pedagogens uppsikt, eftersom enligt den intervjuade pedagogen 
är:  

”Saxar vassa, färger kladdar och det blir dyrt när pärlorna hamnar på golvet och sopas upp.”  

Elisabeth Nordin- Hultman (2004) påpekar att:  

”begränsningen av så kallat skapande material sammanhänger med en uppdelning i ”rumsrent” 

respektive ”smutsigt” material” (a.a. s.86)  

Material i kategorin ”Verkstan” finns i begränsat antal.  ”Skapande” material finns syn-
ligt men inte tillgängligt för barnen. ”Ostrukturerade” leksaker som Star Wars figurer 
och Pokemon finns inte representerade på avdelningen. Vi har även noterat att det finns 
sparsamt med material i kategorin ”skräp” material.   
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Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta undersökningens huvudresultat.  Resultatet 
har vi fått fram genom att analysera det empiriska materialet som genom relevanta 
referenser förankras i teorin.   

Nedan sammanfattar vi studiens huvudresultat mot bakgrund av två av de frågeställ-
ningar som formulerades i kapitel 1.  

 

Hur organiseras de pedagogiska rummen och tiden i en traditionell förskola, i en 
Reggio Emilia förskola och i en Montessori förskola? 

 

Vilket material finns i de nämnda förskolorna och hur är det organiserat?  

I vår teoridel har vi påpekat att Läroplanerna lyfter fram miljöns betydelse för barns lek 
och lärande i förskolan.  Den fysiska miljön, dvs. lokaler, inredning, möblering och 
material behandlas dock mycket kortfattat och övergripande. Med ökad decentralisering 
måste de nationella målen konkretiseras på lokal nivå i varje förskola. Vårt empiriska 
material visar hur de förskolor som ingick i vår studie tolkar läroplanerna och skapar 
miljö enligt dem.  

Varje verksamhet är reglerat i rum och tid. Organisationen av rummen i den 
traditionella förskolan som vi valt att utföra vår observation i, skiljer sig från förskolor 
Reggio Emilia och Montessori. Den största skillnaden är att inredningen liknar 
”hemmiljö”. Rummen är trånga och de är ursprungligen byggda för mindre barngrupper 
än vad som förekommer i dagsläget, vilket utgör en begränsning i möjligheterna att 
arbeta på det sätt man önskar. Lekgården är liten och används samtidigt av många barn. 
Detta påverkar även hur tiden organiseras.   

Enligt intervjumaterialet är den pedagogiska verksamheten i förskolan schemalagd. 
Scheman tyder på både starka och svaga regleringarna av tiden förekommer. Den starka 
regleringen dominerar på förmiddagarna, då alla barn har en utevistelse på gården. De 
kan inte välja att leka inomhus. Aktiviteterna är i hög grad bundna av planeringen. 
Barnen får lite makt över innehållet och över vad de vill göra. Den svaga regleringen tar 
sig uttryck i att olika lekar på eftermiddagar i stort inte hålls isär tids- och rummässigt, 
ex. barnen brukar leka, lyssna på sagor och äta mellanmål samtidigt.   

Rummen i den traditionella förskolan ger intryck av en varierad förskolemiljö där 
materialet kring läs- och skrivinlärning exponeras. Övervägande finns det material i 
kategorierna: ”fasta” och ”natur”. Materialet ät placerat synligt men inte alltid 
tillgängligt för barnen.   
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Vattenfärg och lera finns synliga men inte tillgängliga för barnen och detta 
sammanhänger med en uppdelning i ”rumsrent” respektive ”smutsigt” material.    

Det som är iögonfallande är att material som har en naturvetenskaplig karaktär och 
material i kategorin ”Verkstan” inte är representerat. Något som enligt forskning borde 
finnas i varje förskola. Det formuleras uttryckligen att:  

”den naturvetenskapliga sektorn bör utnyttjas mer än vad som i allmänhet sker i förskolan. Det 

skall finnas rika möjligheter att observera, registrera, mäta, väga, jämföra och 

klassificera”(Nordin-Hultman, 2004, s.130)  

Rummen i Reggio Emilia förskolan däremot har en större yta och de karakteriseras av 
att de är möblerade med möbler som harmoniserar med varandra, allt med utgångspunkt 
i barnens behov. Det centralt placerade bordet i det största rummet utgör en kärna och 
används för skapande av olika slag. Rummet är indelat i olika ”hörnor”, dvs. 
”stationer”, vilket rekommenderas i forskningen (Nordin-Hultman, 2004).  

Tiden används flexibelt och det finns inget schema på Reggio förskolan. Enligt 
pedagogerna är en stark reglering av tiden ingen bra förutsättning för att barnen ska 
känna sig delaktiga:  

”Barn behöver precis som vuxna känna att de kan påverka och att de är kompetenta och vi 

vuxna måste bemöta dem på ett sätt som gör det möjligt. Vi vuxna gör för ofta en massa saker 

med barnen utan att fråga dem.”   

Förskolan utmärks av ett rikt utbud av material i alla kategorier utom det typiska 
Montessori materialet.  Inom kategorin ”fasta” material finns inte Brio material 
representerade t.ex. Brio tåg och trälastbilar. Istället för att använda ”färdigt” material 
rekommenderas att barnen leker med mera flexibelt material som främjar fantasin. Även 
”skräpmaterialet” används i barnens skapande. Ljuskällor förstärker placeringen av 
materialet som är tillänglig för barnen.   

Vissa lysrör har bytts ut och pedagogerna har hängt tyg över lamporna. Man tränar 
barnen att se estetiken i belysningen. Speglar är en annan typ av ljuskällor som används 
i denna förskola.  

Det finns färger av olika slag, pennor, papper, kritor, saxar, lera klister, pärlor, 
pärlplattor, garn, tyg, vävramar och annat skapande material. Det finns också pussel, 
spel och material för läs/skriv- samt matematikövningar. Avdelningen har redskap till 
rollekar och andra leksaker som dockor, bilar, mjuka leksaksdjur. Det finns även 
material med verkstadskaraktär.   
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Det görs synligt att förskolan strävar efter att erbjuda barnen en miljö rik på 
sinnesintryck. Det finns också möjlighet att experimentera med vatten.  

Vi anser att arbetet med Reggio Emilia- inspirationen är annorlunda än att jobba 
traditionellt. Ett exempel är att när man jobbar traditionellt, bestämmer ofta 
pedagogerna vilka teman som barn skulle arbeta med, i vilka grupper och med vilket 
material. I Reggio Emilia utgår man från barnen och de har större inflytande över sina 
aktiviteter än i den traditionella förskolan.  

Miljön i Montessori förskolan är imponerande och mångsidig. Det största rummet som 
är förskolans centrum imponerar av variationen av materialet. Varje ”station” i rummet 
har sin särskilda karaktär och samtidigt ingår den i en helhet. Det finns en tydlig 
struktur i materialet och varje sak har sin plats. Material både för praktiska, 
intellektuella och sinnestränande övningar finns tillgänglig och synlig för barnen. 
Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt och mate-
matiskt tänkande: pussel i trä med geometriska figurer, knappar, räknestavar, pärlramar 
och färglådor. Material som övar upp språkförmåga och ordkänsla exponeras. Men 
också saker som låter barnen träna syn, hörsel, lukt och smak: cylinderblock, stavar, 
färglådor, känselplattor.  

En av tankarna med det praktiska och sinnestränande Montessorimaterialet för små 
barn, är att öva finmotorik och koncentration. Maria Montessori utarbetade ett 
grundläggande material för musikundervisning. Klockorna med sina olika toner är ett 
hjälpmedel att få små barn att förstå toner, skalor och noter.  

      

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta, 
vilket även förespråkades av Piaget. Matematikmaterialet visar klart och tydligt hur och 
varför man mäter och räknar på ett visst sätt.   

Alla rum erbjuder barnen möjligheter att främja identitetsskapandet. Allt som är tänkt 
för barnen finns på hyllor som de lätt kan nå själva. Alla bord och stolar på 
avdelningarna är låga och anpassade efter barnens storlek. Tiden används flexibelt och 
anpassas efter barnen.   

Montessoris ide är att sträva efter att se allt ur ett helhetsperspektiv och att sätta in det i 
ett sammanhang. Det är sammanhangen som utgör kärnpunkten. Mot denna bakgrund 
valde hon termen ”cosmic plan” för undervisning av barn mellan 6-12 år. 
Undervisningen i den här åldersgruppen handlar främst om att ge barnen en vision om 
universum och dess skapelse.  
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Undervisningen ska handla om saker som har hänt och saker som händer i nuet. En dag 
i veckan arbetar Montessori förskolan med tema. Temat är planerat utifrån Maria 
Montessoris ”cosmic education”. Ordning ses som basen för all intellektuell kunskap. 
Det finns en ordning för hur materialet är placerat på hyllan eller hur materialet är 
grupperat. Materialet har en ordning från enkelt till mer komplicerat. Det förväntas av 
barnet att det returnerar materialet på samma sätt.        

Vi anser att Reggio Emilia och Montessori förskolorna har många gemensamma tankar 
om hur barn lär sig genom eget kunskapssökande och arbete samt om de vuxnas 
respektfulla inställning till barnen. Detta påverkar pedagogiken och förhållningssättet 
till barnen, vilket återspeglas i hur rummen, tiden och materialen organiseras. 
Utgångspunkten är att barn betraktas som rikt utrustade och ansvarsfulla individer. 
Pedagogen ska vara en observatör som leder barnen i deras kunskapsskapande.   

Miljön anpassas efter barnen och tiden används mer flexibelt än i den traditionella 
förskolan. Även materialet väljs och anpassas efter barnens behov. Utbudet av material 
är mer varierat än i den traditionella förskolan. Allt material är placerat synligt och 
tillängligt för barnen. Barnen har större möjligheter att välja sina aktiviteter och även 
utföra dem på egna villkor.   

Syftet med vår undersökning har varit att beskriva hur de pedagogiska miljöerna ser ut i 
de utvalda förskolorna. Arbetet beträffande organisationen av rummen, tiden och 
materialen har varit givande, intressant och väckt många frågor och tankar. Vi har 
skaffat oss teoretiska grunder och praktiska förhållningssätt i ämnet som förebild i vår 
kommande roll som pedagoger. Vi tror oss därför ha stor nytta av vår undersökning i 
framtiden.              
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Bilaga 1 Ett Observationsschema  

Material Traditionella 
Förskolan 

Montessori

 

förskolan 
Reggio 
Emilia 

förskolan

 

Kommentarer 

lera X -  X Det är ett vanligt material 
bland alla förskolor; 
används också som 
flexibel konstruktivt 
material 
Inte så vanligt i 
Montessori förskolan 

sand  X X X Används bara för 
uteaktiviteter  

stenar X - X Mest användbara i 
matematiken; i 
Montessori förskolan 
kopplas till ”ämne” 
undervisning, t ex biologi 
eller geografi 

kottar X - X Används i Montessori 
förskolor bara för 
uteaktiviteter; ingen 
koppling till matematik 
eller ”kreativa” aktiviteter 
som i traditionella 
förskolan eller Reggio 
förskolan   

kvistar X - X Vanligt natur material i 
traditionella förskolan 
och i Reggio förskolan; 
Montessori förskolan 
används natur material i 
samband med uteaktivi-
teter 

fjädrar X - X I Reggio används fjädrar, 
blommor och svamp i 
samband med ”tema” 
eller ”projekt” arbete   
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blommor X X X Som ett växthus i 

Montessori, blommor 
finns Montessori och 
Reggio, kopplade till 
olika aktiviteter: ämne 
undervisning, tema eller 
projekt   

svamp X X X Uteaktiviteter i skogen för 
att uppmärksamma 
matematik eller natur-
vetenskapliga ämnen   

Fasta material    
Termen fasta material bör 
användas som gemensamt 
namn för skräp-, natur- 
eller slöjdmaterial 
(Trageton)   

byggklossar X - X Används inte i 
Montessori förskolan 

plåtburkar X -  X Används inte i 
Montessori förskolan 

legoklossar X - X Används inte i 
Montessori förskolan 

nålar X X X Finns i alla förskolor och 
kopplas till praktiska 
aktiviteter och slöjd 
verkstan 

ståltråd X - X Finns i både traditionella 
förskolan och i Reggio 
förskolan och används 
mest som skapande 
material i ”papper 
manche” teknik   

brädbitar X - X Finns inte i Montessori 
förskolan 

vattenfärg X X X Finns representerade i alla 
förskolor 

Brio material X X - Finns i den traditionella 
förskolan och i 
Montessori förskolan; 
Reggio förskolan satsar 
inte så mycket på 
”färdigt” material  

dockor X X X Traditionellt 
material/leksak i alla tre 
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förskolor  

träplattor X - X Används i de traditionella 
och Reggio förskolor: 
Montessori har sina egna, 
typiska ”träplattor” 

klämmare X X X Finns i alla förskolor  

knappar  X - X Finns inte i 
Montessoriförskolan  

Flexibla 
material     

garn X X X Alla typer av flexibla 
material används i alla tre 
förskolor i samband med 
praktiska aktiviteter och 
slöjdverkstan 

textilier X X X  

ull X X X  

vadd X X X  

snören X X X  

Flexibla 
konstruktiva 
material     

sand X X X Bara ute material 

lera X - X Används inte i 
Montessori förskolan  

Skapande 
material    

På Reggio förskolan är 
materialet för det mesta 
tillgängligt och till-
räckligt. Allt material 
som finns kan användas 
som ”skapande” material, 
tom skräp materialet. 

vattenfärg X X X Användbart material i alla 
former av förskolan 

ritpapper X X X Användbart material i alla 
former av förskolan 

limstick X X X  

pennor X X X  
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kritor X X X  

bakkavlar X - X Kopplad mest med lera; 
finns inte i Montessori 
förskolan 

penslar X X X  

glitter X X X  

vävramar X X X  

Ostrukturerade 
leksaker     

Star Wars 
figurer   

-  

Pokemon   X  

Barbiedockor  
kläder, möbler, 
hus 

X X X  

turtles   X  

dinosaurier X X X  I Montessori förskolan 
används inte som en 
leksak utan som ett före-
mål för att illustrera djur 
historia; i traditionella 
och Reggio förskolan ses 
som en riktig leksak    

 Brio tåg X X - Finns inte i Reggio 
förskolor 

trälastbilar X X - Finns inte i Reggio 
förskolor 

Intelligent 
material     

memory-lek X X X Finns i alla tre former av 
förskolan 

pussel X X X Finns i alla förskolor; i 
Montessori är mer 
specificerad: kroppsdel, 
fåglar, blommor  

speglar   X Typiskt Reggio material, 
kan finnas i andra 
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förskolor  

klepsyder   X Används i Reggio för 
tidsuppfattning  

små lådor  X X Typisk Montessori 
material som kan finnas i 
de andra förskolorna  

färgade trianglar  X X Typisk Montessori 
material som kan finnas i 
de andra förskolorna  

sagoböcker X X X ”ett måste” i varje 
förskola 

datorer X X X Finns i alla förskolor men 
används enligt olika 
uppfattningar 

Verkstan 
material     

skruvmejsel   X  

klämmare   X  

såg   X  

spikar   X  

hammare   X  

träplattor   X  

sax X  X  

”kök” material    Reggio barnen tycker 
mycket om ”konstigt” 
material; fantasin präglas 

 

makaroner X - X  

bönor X - X  

bakpapper  - X  

plastfolie  - X  

aluminiumfolie  - X  

potatis  - X  

äggskal   - X  
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Skräp material    

Typiskt Reggio material, 
men det kan finnas i alla 
förskolor 

mjölkförpacknin
gar 

X - X  

toarulle X - X  

skinnrester  - X  

kartonger X - X  

korkar X - X  

tidningar X - X  

frigolit  - X  

äggkartonger X - X  

kartongcylinder  - X  

gamla skor, 
kläder, väskor 

X - X  

plast flaskor  X X  

Montessori 
material     

cylinderblock  X - Finns i Montessori 
förskolan i olika 
dimensioner och färger 

rosa tornet  X - En Montessori variant för 
vanliga klossar 

rosa stavarna   X - Förbereder barn inför 
inlärning av matematik  

färglådor  X -  

känselplattor  X - Montessori barn 
upptäcker olika ytors 
struktur 

viktplattor  X - Ökar barns medvetenhet 
om föremåls vikt 

temperatur-
plattor  

X - Montessori barn får 
förståelse för olika 
materials 
värmeöverföringsförmåga 

 

ljuddosor  X X Ett färdigt levererad 
material i Montessori 
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förskolan medan i Reggio 
förskolan tillverkas av 
barn själva  

geometriska 
figurer  

X X Finns i alla förskolor 

klädramar  X - Finns i olika varianter: 
thermoknäppning, 
små/stora knappar, tryck-
knappar, rosetter, 
dragkedja, snörning 

räknestavarna X X X Nästan obligatorisk i 
varje förskola 

glaspärlor  X X Används i Montessori 
förskolan med 
matematiskt begrepp; i 
Reggio har pärlorna ett 
mer estetiskt begrepp  

sandbokstäver  X - Hållbart material med A-
Ö i sand och träplattor  

jordglober  X X  

flagor och 
flaggställ  

X -  
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Bilaga 2      Intervjuguide   

1. Kan du beskriva hur en vanlig dag på förskolan ser ut? 

2. Har ni någon tanke bakom möbleringen på förskolan?  

3. Hur regleras tiden på er avdelning? 

4. Har ni ett schema över aktiviteterna?  

5. Brukar ni följa schemat noga? 

6. Har barnen möjlighet att påverka planeringen av aktiviteterna? 

7. Kan barnen välja om de vill vara inomhus eller utomhus? 

8. Kan barnen välja aktiviteterna inomhus/utomhus? 

9. Har ni någon tanke bakom valet av materialet? 

10. Kan barnen påverka vilket material som införskaffas? 

11. Har barnen möjlighet att välja materialet i sina aktiviteter? 

12. Har ni allt material placerat synligt/tillgängligt för barnen?    
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Bilaga 3 e-brev 

HEJ!  

Vi är två lärarstudenter, Renata Rams och Mihaela Oprea och vi skriver vårt 
examensarbete som handlar om den pedagogiska miljön i förskolan.  

Syftet med vårt arbete är att undersöka det pedagogiska materialet på förskolan.  I vårt 
uppsatsarbete har vi behov av att utföra en observation av den fysiska miljön i förskolan 
samt att intervjua verksamma förskolelärare. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och 
svaren kommer att registreras med hjälp av bandspelare. 

Vi vill också informera dig som kommer att delta i intervjun om att ditt deltagande är 
frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dig. Dessutom kommer alla uppgifter om dig antecknas, lagras och 
avrapporteras på ett sådant sätt att du inte kan identifieras av utomstående. Du kommer, 
med andra ord, att vara anonym.  

Vi är tacksamma om du vill ställa upp och låta dig intervjuas. Vi kommer att kontakta 
dig igen för att förhoppningsvis bestämma tid för intervjun. Hoppas på din medverkan.   

Vänligen,  

Renata Rams  

renatarams@hotmail.com

  

Mihaela Oprea  

mihaelaoprea@yahoo.com
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