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Abstrakt  

Syftet med undersökningen är att på en förskola utforska de olika avdelningarnas pedagogiska 
innemiljö. Hur planerar pedagogerna den pedagogiska innemiljön och vilka konsekvenser får 

detta för barnens lek och skapande. För att ta reda på detta genomfördes intervjuer med 

pedagogerna, observationer av barnens lek och beskrivning med hjälp av kort på 

avdelningarnas olika rum. 

Resultatet visar att pedagogerna anser att barnens intressen och behov styr hur de planerar den 

pedagogiska innemiljön. Genom observationer av barnens lek och samtal med barnen tar 

pedagogerna reda på detta. Eftersom många saker finns utom barnens räckhåll och de inte får 

använda alla material hur de vill begränsas deras skapande och lek. Den ekonomiska aspekten 

påverkar också den pedagogiska innemiljön på ett negativt sätt enligt pedagogerna. Men tre 

av pedagogerna menade att det fanns positiva saker med det också. De var tvungna att 

använda sin fantasi och kreativitet och ta tillvara på det som fanns i närmiljön. Pedagogernas 

kännedom om de olika pedagogiska teorierna var liten. Det var bara tre av pedagogerna som 

direkt kände till några av dem. Ingen av avdelningarna följde någon speciell teori men två 

pedagoger på en avdelning ansåg att de inspirerades av Reggio Emilia. 
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1. Inledning 

På senare år har det forskats om den pedagogiska innemiljön och dess funktion. Anette 

Sandberg (2008) är en av dem som forskat kring betydelsen av den pedagogiska innemiljön.  

Hon menar att om miljön är tillåtande och stimulerande främjar det barnens utveckling på 

många plan. Även läroplanen för förskolan (Lpfö 98) tar upp att den pedagogiska innemiljön 

är viktig för barn och deras lärande och utforskande.  

Benämningen ”den pedagogiska innemiljön” har jag tagit från Elisabeth Nordin- Hultman 

(2006). Miljön och materialet har alltid varit en stor del av förskolan. Hur den är utformad ger 

barnen information om vad som är tillåtet och vad som förväntas av barnen i vissa miljöer 

(Nordin- Hultman 2006).  

Den svenska förskolan har haft som tradition att se hemlik ut. Nu när det kommit många olika 

pedagogiska teorier om hur den pedagogiska innemiljön kan se ut har den förändras. Vissa 

förskolor har helt tagit bort den hemlika miljön medan andra har fortfarande kvar den i olika 

stor utsträckning (Åberg 2007).  

Den pedagogiska innemiljön har olika betydelse i olika teorier. Även hur den är utformad 

skiljer sig åt i teorierna. Men alla pedagogiska teorier är överens om att den är viktig för 

barnens utveckling i förskolan. Några av dessa teorier har framkommit ganska nyligen men 

flera har funnits ett tag. Och frågan är om pedagogerna som jobbar på förskolorna känner till 

dessa, både de nya och de som funnits ett tag. 

2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att på en förskola i mellan Sverige utforska de olika avdelningarnas 
pedagogiska innemiljö. Hur planerar pedagogerna den pedagogiska innemiljön och vilka 
konsekvenser får detta för barnens lek och skapande.  

2.1 Frågeställningar 

Hur planerar pedagogerna den pedagogiska innemiljön? 

Är innemiljön inbjudande till barnens självständiga aktiviteter? 

Känner pedagogerna till de olika pedagogiska teorierna och tänker de på detta när de planerar 
innemiljön?  

Kan man se spår av någon speciell teori i den pedagogiska innemiljön? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning om den pedagogiska innemiljön. Först tas det som 

står i läroplanen om den pedagogiska innemiljön upp och sedan allmänt om den. Sist kommer 

en beskrivning av sex olika pedagogiska teorier.  

3.1 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det om olika förmågor som barnen skall utveckla. 

Miljön i förskolan ska vara med och påverka detta. I Läroplanen för förskolan står detta om 

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

lek och aktivitet.” (Lpfö 98 s.9). Det står även att ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande.” (Lpfö 98 s.12).  

Barnens intressen och behov ska ligga till grund för verksamheten i förskolan. Det är viktigt 

att barnen är delaktiga och får vara med och bestämma hur verksamheten ska planeras (Lpfö 

98).  

3.2 Innemiljön 

Hur miljön är planerad och utformad påverkar barnen i deras vardag på förskolan. Innemiljön 

ska stimulera barnen till att utvecklas och ge dem självförtroende till att våga utmana dem 

själva och stimulera till lek (Sandberg 2008). Det är omöjligt att säga vilka faktorer i miljön 

som har störst betydelse för barnens utveckling eftersom alla barn är olika (Svensson 2009). 

Svensson (2009) anser att det inte finns en metod eller teori när det gäller miljön som passar 

alla barn. Utan man måste utgå från varje individ när man planerar miljön. 

Enligt tidigare forskning har olika rum förväntningar på hur barnen ska vara. Hur rummet är 

planerat ger förväntningar på hur barnen ska vara och vilken typ av lek som ska förekomma 

inne i rummet (Sandberg 2008). Sandberg (2008) skriver att barnen tycker det är viktigt att ha 

en plats där de får spara sina byggnationer. Det är viktigt att barnen vet att nästa dag står 

sakerna kvar så de kan fortsätta leka med det.  

Den pedagogiska innemiljön ska hjälpa barnen till lek. ”Den pedagogiska miljön formas av 

fysiska faktorer som exempelvis lokaler och material tillsammans med lärarnas 

förhållningssätt gentemot barn . Med detta följer att förskolans miljö på sitt sätt definierar hur 

barns relationer kan utvecklas till lek och lekinnehåll. ” (Sandberg 2008 s.63).  

Ann Åberg (2007) skriver att man måste hela tiden tänka på vad miljön säger till barnen och 

inte till vuxna. Pedagogerna måste ta barnens perspektiv på saker när de planerar. Två soffor 

mitt emot varandra säger till en vuxen ”här ska vi sitta stilla och läsa”, men till ett barn säger 

det ”kom så hoppar vi emellan”. Materialets position påverkar barnens fria lek och skapande 

(Åberg 2007). Om barnet inte ser vilket material som finns påverkas deras skapande förmåga 

negativt.  

3.3 Lekpedagogik 

Lekpedagogik handlar om hur man använder sig av lek för att lära i förskola och i skolan. En 

sak som kännetecknar lekpedagogik är att barn och pedagoger leker tillsammans (Lindqvist 
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1996 ). Man använder sig av gestaltande teman för att främja lärandet. Pedagogerna 

introducerar leken igenom gestaltning och med hjälp av en uppbyggd lekmiljö. Tillsammans 

med barnen tar sig pedagogerna genom de olika rummen och samtidigt berättar de en historia. 

Under lekens gång är barnen med och berättar historien och vad som sak hända. Leken 

engagerar hela avdelningen, även köket är ibland med och utgör en del av handlingen. Efter 

detta får barnen själva leka med denna miljö och skapa saker till den.  

Den pedagogiska innemiljön är viktig i lekpedagogiken för att den är en del av historien. 

Innemiljön ska inspirera barnen till skapande och lek (Lindqvist 1996 ). Det är viktigt att 

miljön och materialet finns kvar till barnens förfogande efter dramatiseringen då den 

inspirerar till vidare lek i samma tema. Pedagogen har ett stort ansvar när det gäller lekmiljön 

och hur den utformas. Pedagogen har även en betydande roll för att lekens handling ska 

skapas och utvecklas. Genom detta arbetssätt lär sig barnen sociala roller och de återger de 

sociala relationerna (Lindqvist 1996 ).  

”I leken tolkar barnet sina erfarenheter i en 

omvändningsprocess där handlingar och föremål får nya och 

främmande betydelser. Samtidigt blir världen levande och 

påtaglig, när barnet iscensätter fiktionen. I leken finns både 

distans och inlevelse. I lekens form kan därför barnet öka sin 

medvetenhet om världen.” (Lindqvist 1996, s 81). 

 Om leken är den centrala delen i förskolan kan barn och vuxna gemensamt skapa en fiktiv 

värld.  Man använder sig mycket av de skapande ämnena i lekpedagogik (Lindqvist 1996 ).  

3.4 Montessoripedagogiken 

Maria Montessori är Montessoripedagogikens grundare och bygger sina teorier på 

observationer som hon gjorde av barn. Enligt Montessoripedagogiken ska barnen, efter deras 

intressen fritt få utforska och undersöka och miljön ska vara anpassad efter dem (Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds 2009). Om barnen får arbeta med det som intresserar 

dem lär sig barnen mycket bättre. Pedagogens roll är att observera och handleda barnen. 

Maria Montessori ansåg att alla barn har olika mognadsfaser och under dessa faser är barnen 

intresserade och receptiva för olika kunskaper (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 

2009).  Det gäller för pedagogen att se detta och introducera det material som passar för denna 

mognadsfas. Om barnen skall kunna utvecklas måste de ha frihet (Malmborg 1977). 

Pedagogerna ska alltså hålla sig i bakgrunden.  

Enligt Montessori pedagogiken är innemiljön betydelsefull för barnens utveckling. ”Miljön 

ska vara förberedd och utformad så att barnen mår bra, kan utveckla sitt självförtroende, röra 

sig fritt, få ordning, bli stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett.” (Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds 2009 s.20). Materialet ska vara mognadsanpassat och 

det finns bara ett exemplar av varje sak. Varje sak har en bestämd plats i rummet, den som 

använder den har ansvaret för att ställa tillbaka den där den ska vara.  

3.5 Reggio Emilia 

Reggio Emilia grundades av Loris Malaguzzi i den italienska staden med samma namn. 

Reggio Emilias grundtanke är att alla barn är kompetenta och skall erbjudas många 

möjligheter att uttrycka, berika samt att utveckla sin individuallitet och subjektivitet (Project 
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zero and Reggio children, 2007). ”De ses som aktiva konstruktörer av sitt eget lärande och 

som producenter av unika perspektiv på världen.” (Project zero and Reggio children, 2007 s. 

137). Jämlikhet och samarbete ska vara två av de karaktärsdrag som skall genomsyra 

förskolan och skolan. När de arbetar görs det ofta i smågrupper om 3-5 barn för att öka 

kvalitén på lärandet. Att arbeta på detta sätt innebär att barnen för möjlighet att integrera och 

samarbeta med andra. Barnen ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och lära av 

andras sätt att tänka.  

I Reggio Emilia talas det om en ”Lyssnandets pedagogik” (Project zero and Reggio children, 

2007, s.80). Detta innebär inte bara att lyssna med hjälp av öronen utan ta in det barnen säger 

med alla sinnen och ge tid till att lyssna på barnen. Loris Malaguzzi talar om att barn har 

hundra språk men berövas 99. Detta innebär att de anser att det är viktigt att barnen får så 

många tillfällen som möjligt att utveckla och utrycka dessa hundra språk (Wallin m.fl. 1996 ).  

Dokumentation av barnens lärande är någonting som anses viktigt för att barnen ska 

utvecklas. Det ger barnen möjlighet till att reflektera över sin egen utveckling och sitt 

skapande och sätta det i ett sammanhang. Pedagogens uppgift är då att understryka och 

poängtera barnens framsteg och lärande (Project zero and Reggio children, 2007). Barnen är 

involverade i både planering och utövandet på förskolorna.  

En av de viktigaste sakerna i Reggio Emilia är hur Innemiljön är utformad. Miljön ses som ett 

kraftfullt verktyg för att främja lärandet. ”…miljön, som är arkitektonisk och funktionellt 

utformad och utrustad för att åstadkomma ett system av interaktioner och samarbete.” (Project 

zero and Reggio children, 2007 s. 56) Miljön beskrivs som ”den tredje pedagogen” eftersom 

den är viktig för barnen i deras vardag på förskolan. I Reggio Emilia skapar man rum i 

rummen. Med detta menas att man delar av rummen med hjälp av hyllor och annat för att 

skapa olika stationer i ett och samma rum. Allting är på barnens nivå och det finns inga höga 

hyllor med material som inte barnen själva kan nå, även bord och stolar är i barnens höjd. 

Miljön ska vara ljus och öppen. I alla Reggio Emilia förskolor skall det finnas en ateljé där 

barnen fritt skall får tillgång till olika färg och material.  Miljön skall vara föränderlig efter 

barnens intresse och behov (Project zero and Reggio children, 2007). 

Det skall finnas olika material på förskolorna och skolorna som barnen fritt ska kunna 

utforska. Allt material ska finnas tillgängligt för barnen. Reggiolärarna definierar ”intelligent 

material” som det som kan inbjuda 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 till att återvända till dem.” (Project zero and Reggio children, 

2007, s.252) 

3.6 Ur och skurpedagogik 

Ur och skurpedagogiken utvecklades av fridluftsfrämjandet. I ur och skurpedagogiken är 

grundidén att barnen ska få alla de kunskaper och färdigheter genom att vara ute i naturen året 

om (http://www.skogsgrinden.se/pdf/malsattning_arbetssatt.pdf). Genom att vistas i naturen 

får barnen kunskap om miljön och naturen. Barnen får även bra motoriskträning genom att 

vara i skog och mark där barnen kan klättra, hoppa och gå balansgång på stenar och rötter. 

Genom lek och utforskande arbetssätt ska barnen få de kunskaper de behöver för ett livslångt 

lärande. Barnen får kännedom om olika material genom att vara ute i naturen. Sång och lek är 
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något som man prioriterar högt. Genom att använda kroppen fastnar kunskapen bättre i 

huvudet (http://www.skogsgrinden.se/pdf/malsattning_arbetssatt.pdf). 

I denna pedagogik är det inte innemiljöns utformning som är viktig eftersom man är ute i 

naturen mest. Det gäller att ta tillvara på det naturen har att erbjuda och allt det som man gör 

inne på förskolan kan man göra ute, så som sjunga och pyssla       

(http://www.skogsgrinden.se/pdf/malsattning_arbetssatt.pdf). 

 

3.7 Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken fokuserar på barns eget reflekterande över sitt eget lärande. I den 

pågående aktiviteten men även efter reflekterar barnen över sitt eget lärande. Pedagogens 

uppgift är att skapa och fånga olika situationer som skall leda till eftertanke och reflektion hos 

barnet (Pramling m.fl 2003) . Pedagogerna ska kontinuerligt under aktiviteten göra barnen 

uppmärksamma på det egna lärandet. Det är inte pedagogernas uppgift att förse barnen med 

lösningar på olika problem utan barnen ska komma fram till dem själva. ”Läraren jämför 

barnens olika sätt att erfara med varandra, inte för att tala om vad som är rätt eller fel, utan för 

att visa på att det finns en mångfald av idéer hos barnen.” (Pramling m.fl 2003 s.184). Barnen 

ses som kompetenta. Det är i leken lärandet ska ske (Pramling m.fl 2003). 

Man talar om lärandets akt och lärandets objekt. Lärandets objekt innebär de förmågor och 

kunskapen pedagogerna anser att barnen skall utveckla och lärandets objekt är vägen dit 

(Pramling m.fl 2003) .  

Pedagogen tillhandahåller barnen med olika material som de anser skall främja lärandet 

(Pramling m.fl 2003). Barnen ska utforska och undersöka kända och okända material för att 

lära sig om dem. I utvecklingspedagogiken försöker man få fram vissa förmågor hos barnen i 

bestämda temaarbeten som man arbetar med på förskolan. Man riktar in sig på mål men man 

jobbar även efter barnens intressen. Leken är en viktig källa för barnen att utvecklas i. 

Pedagogens roll är då att vara en aktiv deltagare och lyssna in vad barnen gör för att styra 

barnens uppmärksamhet till speciella innehåll (Pramling m.fl 2003).  

Precis hur innemiljön ska utformas framgår inte, men den anses som viktig och den ska vara 

varierande med många lärande möjligheter.  

3.8 Verkstadspedagogik 

Verkstadspedagogiken har sitt ursprung i England. I verkstadspedagogiken är det miljön som 

är den viktigaste aspekten för att barnen ska få det meningsfullt på förskolan. Man anser att 

alla barn är olika i olika situationer och det är miljön som bestämmer om barnen finner det 

meningsfullt eller inte (Nordin-Hultman 2006). Om barnen har svårigheter i förskolan är det 

miljön som ska förändras inte barnet. Barnen bestämmer själva hur deras tid på förskolan ska 

disponeras. De planerar själva sin dag, vad de vill göra och om de vill vara inomhus eller 

utomhus. Olika aktiviteter erbjuds under dagen och barnen får själva välja vad som intresserar 

dem. Miljön ska vara anpassade efter barnen och den ”traditionella” hemlika förskolemiljön 

som man strävat efter ska bort. Istället ska miljön vara lik en verkstad, ateljé och ett 

laboratorium. Miljön ska utformas i vrår och inte stora, öppna ytor (Nordin-Hultman 2006). 

http://www.skogsgrinden.se/pdf/malsattning_arbetssatt.pdf
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”Pedagogiska rum säger något om vad ett barn är och bör vara och därmed om hu de barn 

som faktiskt är där skall uppfattas och bedömas.” (Nordin-Hultman 2006, s.51). 

När Elisabeth Nordin-Hultman (2006) gjorde sin studie i England om verkstadspedagogiken 

märkte hon en skillnad mellan förskolorna i Sverige och i England. I England hade barnen 

större frihet när det gäller materialet. Barnen kunde flytta materialet mellan de olika rummen 

och till och med ta med det ut ibland. Legot var inte ”bundet” till ett rum eller en hörna utan 

de kunde komma på att de ville ta med det till dockorna. I Svenska förskolor är materialet mer 

bundet till ett rum och en hörna.  

Valet av material är viktigt inom verkstadspedagogiken. Det ska finnas mycket olika material 

inne på förskolan som barnen själva ska få experimentera med, till exempel finns sand och 

vatten inomhus. Det ska vara mycket teknik och naturvetenskapligt material (Nordin-Hultman 

2006). Runt vattnet och sanden ska det finnas olika hinkar och silar och annat material som 

barnen kan använda när de experimenterar med detta. Om barnen själva får stå och 

experimentera ”fastnar” kunskapen om detta material bättre än om en pedagog berättat det för 

dem (Nordin-Hultman 2006).  

I verkstadspedagogiken tänker man ur ett situationsbundet sätt (Nordin-Hultman 2006). Detta 

betyder att man fokuserar på barnet i den situation de befinner sig i, man letar inte efter svar i 

någonting som kan ha hänt tidigare. Har barnet svårt att koncentrera sig i en situation måste 

man hitta någonting annat som intresserar barnen. Inget barn ska tvingas till någon aktivitet, 

utan varje aktivitet ska vara meningsfull för barnen (Nordin-Hultman 2006). 

 

4. Metod 

Denna studie är en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer av pedagogerna på en 

förskola (Patel och Davidson 2003). Den består även av observationer och kort från 

avdelningarna. Observations delen bestod av korta observationer av barnens lek i de olika 

rummen på avdelningarna, då fotograferades också vissa lokaler för att behålla minnesbilden 

av avdelningarna. Detta för att få flera källor till mina analys. Observationerna gjordes inte 

under någon planerad aktivitet, av pedagogerna planerad aktivitet. 

Innan intervjuerna fick pedagogerna ta del av ett informationsbrev där det stod information 

om undersökningen och hur deras intervju skulle behandlas. Pedagogerna tog inte del av 

frågorna före intervjun. Eftersom jag inte ville att de skulle kunna leta information om vissa 

av frågorna i förväg. Intervjuerna spelades in på band och därefter transkriberades dem innan 

de raderades. Detta för att jag skulle vara mer deltagande i samtalet och kunde ställa 

följdfrågor. Därefter fick pedagogerna ta del av intervjuerna och godkänna dem.  

Som bakgrund har jag använt mig av tidigare forskning och Internet. 

4.1 Val av informanter 

Detta är en fallstudie som gjorts på en förskola i mellan Sverige. Pedagogerna jag valt att ta 

med i min undersökning är tillsvidare anställda eller har ett lång tids vikariat och är med på 

personalmöten och avdelningsmöten. Det är 13 informanter med i undersökningen. Detta för 
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att få så många källor som möjligt eftersom det är fyra avdelningar på denna förskola. 

Däremot är inte korttids vikarier med. Eftersom de inte är med på planeringsmötena.  

4.2 Avgränsningar 

Hänsyn tas inte till om pedagogerna är förskollärare eller barnskötare eftersom det inte har 

någon relevans i denna undersökning, inte heller hur länge de arbetat på denna förskola. Det 

är bara kvinnor som jobbar på denna förskola, så genusperspektivet behandlas inte heller.  

4.3 Genomförande 

Jag började med att göra observationerna och ta bilder på avdelningarna. Sedan samlade jag 

på mig kunskap om den pedagogiska innemiljön. Detta för att intervju frågorna och intervjun 

skulle bli givande. Patel och Davidson (2003) skriver att när man gör en kvalitativ 

undersökning kan de ibland vara bra att samla på sig information om det ämne man ska 

undersöka.  

Intervjuerna gjordes i ett rum med stängd dörr. För att vi inte skulle bli störda och för att 

ingen skulle höra vad som sades. Intervjufrågorna var öppna och det fanns inga 

svarsalternativ (se bilaga 2). Intervjufrågorna är formade för att ta reda på hur pedagogerna 

planerar den pedagogiska innemiljön och om de känner till de olika pedagogiska teorierna. 

Intervjuerna spelades in på band och sedan transkriberades dem och sammanställdes i 

resultatet. Avdelningarna har fått namnen A, B, C och D. Pedagogerna har fått namn efter det, 

A1, A2 osv.  

4.4 Etiska överväganden 

Observationerna gjordes först, för att inte intervjuerna skulle påverka dem. Under 

observationerna höll jag mig i bakgrunden och valde att inte gå in i situationen för att inte 

påverka situationen (Patel och Davidson 2003).  De olika rummen har fått namn efter det 

dominerade materialet. Fanns det inget dominerande material fick rummet ett annat namn. 

Detta för att underlätta för läsaren och analysen av resultatet. Det är inga barn med på 

bilderna. Det finns inte heller bilder av hallen för att där finns kort av barnen och deras namn.  

4.5 Metoddiskussion  

Valet av metod anser jag passade bra till denna typ av undersökning. Genom att använda 

intervjuer med pedagogerna och observationer av barnens lek samt kort och beskrivning av 

förskolan gav det många källor till styrkandet av analysen. Man fick en bra över blick om hur 

det ser ut på avdelningarna och varför. Att göra observationerna först var ett bra val eftersom 

jag annars hade blivit påverkad av intervjuerna.  
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5. Resultat 

Resultatet är uppdelat efter de olika avdelningarna. Först kommer en beskrivning av 

avdelningen med kort på de olika rummen som hjälpmedel. Sedan kommer observationerna 

på barnens lek och sist en sammanställning av intervjuerna.  

5.1 Avdelning A 

På avdelning A jobbar tre pedagoger, en heltid, två jobbar 75 %. Det går 20 barn på 

avdelningen. Här finns det tre stora rum och 3 små rum. I hallen finns hyllor med barnens 

namn och kort på. Det finns en bänk vid fönstret och två toaletter.  

     

Detta är det första rummet man kommer in ifrån hallen. Detta rum har jag valt att kalla 

pysselrummet. Här ser vi ett lågt bord det en bondgård på som står i rummet utan stolar till, 

ett hus som står på golvet och i de öppna hyllorna ovanför diskbänken finns pärlor i små 

genomskinliga burkar. På andra bilden ser vi en hylla med spel och pussel. I detta rum finns 

även ett matbord.  

   

Detta är dockrummet på avdelningen. På den första bilden ser vi dockvrån. Man kan stänga in 

sig här med hjälp av ett tygstycke. Det är hyllplan ovanför spisen med lådor som det står vad 

det är i. De lådorna står högt upp. Ett bord i barnens höjd finns där inne. På andra bilden ser vi 

en garderob som man har tagit bort två av dörrarna. Det finns saker på alla hyllplanen. I detta 

rum finns även ett matbord och två låga hyllplan men hästar och dockor på.  
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Längre in hittar vi legorummet. Som i det första rummet finns även här en diskbänk. En del av 

sakerna är synliga, de har tagit bort en lucka längst ner. På andra bilden ser vi ett lågt bord 

med lego på och på golvet står små pallar. Längst in finns tre hyllplan med lego figurer på och 

andra leksaker. Även i detta rum ser vi ett matbord.  

 

Här har vi målarrummet. Det finns ett lågt bord här inne med låga stolar till, på bordet står 

burkar med färgpennor. Till vänster finns hyllplan från golv till tak. Alla hyllplan är fyllda 

med saker. De flesta lådor med saker är genomskinliga.  

 

I läsrummet finns förutom en soffa och hylla även en dator och en hylla med böcker. Hyllan 

som ni ser på bilden är en bit ovanför soffan där finns gossedjur och en korg med gossedjur.  
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I bilrummet finns bara låga hyllor med bland annat bilar på och lådor med kapplastavar och 

påsar med stora legobitar står på golvet.  

5.1.1 Sammanfattning av avdelningsbeskrivning 

På denna avdelning ser vi att de fokuserat på låga hyllor och bord. Precis som man gör i 

Reggio Emilia (Project zero and Reggio children, 2007). En del hyllor och bord är dock höga, 

men flertalet är låga. De har pyssel och målar saker i flera rum på denna avdelning.  

 

5.1.2 Observation av A 

En pojke kommer in i det första rummet när man kommer från hallen. Han går till hyllan där 

det finns spel och pussel. Han flyttar på en stol för att komma fram. Han tar ett spel från 

hyllan och ställer det på bordet. Han sätter sig sen på en stol och börjar packa upp spelet. Han 

sitter och leker med spelet en stund sen skjuter han spelet framför sig och går och hämtar ett 

till spel i hyllan. Han sätter sig vid bordet och börjar leka med det. När han gjort det en stund 

går han ifrån bordet. Han går till en bondgård som står på ett litet bord i rummet utan stolar. 

Han börjar sedan leka med det.  

Tre tjejer har hämtat varsitt papper som de syr en bild på ur sina lådor med deras namn på. 

Det sitter vi ett bord som står i det första rummet. De ber en pedagog om hjälp att sätta på tråd 

på nålen . De har hämtat garnet själva. Pedagogen hjälper dem att göra detta sen går de och 

sätter sig vid bordet igen. När de sytt klart med den tråden går de och hämtar en ny tråd och 

ber pedagogen som finns i rummet om hjälp att få tråden i nålen. Ibland åker tråden ut nålen 

och då ber de pedagogen om hjälp att få i den. Under tiden de gör detta är det nästan hela 

tiden en pedagog i rummet, inte samma pedagog men det är nästan alltid en där inne. 

I rummet bredvid tar två barn fram en låda ur en hylla och ställer på bordet. I lådan finns en 

byggsats till ett polishus, poliser, en polisbil och annat verktyg till poliserna. Ett av barnen 

setter sig på en stol och det andra står bredvid henne. De tar varsin polisgubbe och börjar leka 

med dem. Det barnet som stod upp börjar springa runt bordet med sin gubbe. Sen börjar de 

sätta ihop polishuset, men de lyckas inte. De ger då upp och går därifrån. Det kommer då att 

annat barn och sätter sig där och börjar bygga med polishuset, men hon lyckas inte häller att 

får ihop det. Hon tar olika bitar och försöker sätta fast dem men det går inte. Det går en 

pedagog förbi henne och då ber flickan henne om hjälp. Pedagogen sätter sig då bredvid 

henne och hjälper henne att bygga ihop det. När polis huset är byggt börjar flickan att leka 

med det.  
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I datarummet leker två flickor med handdocksgossedjur och andra gossedjur. De sitter på 

golvet och leker med dessa djur. Några av djuren har koppel på sig. De tar ett djur i taget i 

händerna och klappar det och pusslar med det. Sen går en av flickorna till soffan och ställer 

sig på den och tar ner fler gossedjur som hon sedan lägger på golvet. De tar då de djuren i 

händerna och klappar dem.  

Två flickor sitter i ett litet rum och leker med bilar och det stora mjuka legot. De bygger 

garage till bilarna av legot. De ger bilarna röster när de leker med dem. Efter en stund säger 

ett av barnen att hon inte vill leka med legot längre utan bara med bilarna. Då säger den andra 

flickan att hon inte heller vill leka med legot längre. De plockar då tillbaka legobitarna som 

ligger en och en på golvet i påsen som de ska vara i. De lämnar kvar de som de byggt garagen 

med. Sen fortsätter de att lega med bilarna och ger dem röster. De åker in och ut med dem i 

garagen som de byggt.  

I ett av rummen står ett lågt bord med lego på. Två barn står där och bygger med legot. En av 

flickorna bygger en bil och den andra bygger en motorcykel. Flickan som bygger en 

motorcykel frågar den andra flickan om hon har hjul som hon kan få. Flickan svarar att hon 

inte har det. Hon går då till hyllan som finns bredvid bordet. Hon står där en stund och tittar 

och går sedan tillbaka till bordet igen. På hyllan står det redan byggda bilar och andra saker 

med hjul på men hon tar dem inte. Hon lägger då ifrån sig motorcykeln och börjar bygga 

något annat. Hon frågar sen om de inte kan gå och leka någonting annat istället. Flickan som 

bygger bilen säger då att de kan det. Hon går då och ställer bilen i hyllan bredvid och sen 

springer de iväg till ett annat rum. 

I målarrummet sitter tre barn och ritar. De har varsitt papper. På bordet står det burkar med 

färgpennor i, burken har samma färg som pennorna i den. Ett av barnen går sen till hyllan och 

hämtar en sax som står på det tredje hyllplanet. Han klipper sedan i sitt papper. Ett annat barn 

går se också till hyllan och hämtar ett till papper.  

5.1.2.1 Sammanfattning av observationerna  

På denna avdelning får barnen röra sig fritt mellan rummen. Barnen plockar fram det de vill 

och har tillgång till att leka eller arbeta med och ibland är pedagogerna med och hjälper dem. 

5.1.3 Sammanställning av intervjuer 

Här kommer en sammanställning av intervjuerna gjorda med pedagogerna som jobbar på 

denna avdelning. 

5.1.3.1 Planering, diskussioner och barnens inflytande 

På frågan om hur pedagogerna planerar den pedagogiska innemiljön var alla tre pedagogerna 

eniga om att de planerar efter barnen och barnens intressen. En pedagog svarade att man först 

ska se vilken barngrupp man har just nu och sen planera efter dem. Eftersom barngruppen 

ändras varje höst måste man ändra hela tiden. En annan pedagog nämnde att det var viktigt att 

de var uppdelade i olika rum. Den tredje pedagogen ansåg att de populära sakerna måste man 

sprida runt och inte ha allt i ett och samma rum för att barnen skulle sprida ut sig. 
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A1 – Hur vi planerar den. Ja, det är ju faktiskt olika, man planerar ju faktiskt den 

olika varje höst när man ser vilka barngrupper man får och vad dom har för behov. 

Man ska ju alltid ändra om innemiljön tycker jag.  

A2 – Ja, vi ser ju då vad vi har för barn för det första, vad intresset finns och sen 

om vi behöver köpa till saker. Öh…Vi försöker ordna till det så att det flyter runt 

och dom är uppdelande i dom olika rummen.  

Alla pedagogerna ansåg också att de ser vad barnen är intresserade av och de pratar med dem 

om det. På detta sätt påverkar barnen hur den pedagogiska innemiljön är utformad. 

 

A3 – Alltså det ser vi ju under, när vi fåt nya barn under hösten så ser vi ju lite vad 

dom är intresserade av. Som nu i höstas var dom intresserade av hästar och sånt 

där. Aa… då måste vi ju ge större utrymme för hästleken. Då kan ju kanske inte 

den vara inne i en lite vrå. 

Deras diskussioner handlar om hur de ska få barnen uppdelade i de olika rummen och 

utnyttja varje vrå. De försöker att anpassa varje rum efter barnen.  

A2 – Ja, det är väl just det här med att få barna uppdelade så mycket som möjligt. 

Att anpassa rummen. 

 

5.1.3.2 Materialets placering 

Alla tre pedagogerna anser att det finns saker som de medvetet ställer på högre hyllor så att 

barnen inte kan nå det själva. Saker som är dyra och saker som pedagogerna har tänkt 

använda till ett visst projekt. Två av pedagogerna vill inte att barnen ska ”slösa” med vissa 

saker. En pedagog menar att det finns saker som barnen inte kan ta hand om själva och det är 

därför det står högt upp. De har satt gröna klister lappar på de hyllor som barnen får ta saker 

själva ifrån i målarrummet och röda där de måste fråga om de får ta. Även sådana saker som 

pedagogerna anser är farligt för barnen ställer de på högre hyllor, som spik och hammare. En 

pedagog menade att även om sakerna stod hög tupp så såg barnen de och kunde fråga efter 

dem.  

A1 – Ja, vi har ju mycket böcker och så där som inte dom ska ha som är högt upp 

men. Ja det blir ju såna saker som dom inte klarar av själva att sköta mest. 

A2 – Vi har ju…Vissa saker som vi har i målarrummet då till exempel som är 

lite…Jamen som flirtkulor det får man inte använda hur mycket som helst, lite 

såna grejer ställer vi högre upp. Vi har grönt på dom hyllorna där dom får ta och 

röd där dom inte får ta själva utan dom måste fråga oss. Annars saxar och 

pennor…Allt sånt där är ju på deras nivå. Liksom förbrukningsmaterial är ju på 

deras nivå. Eller om vi har gjort nått spel som vi bara har på samlingen eller 

någonting sånt. 

Dessa är saker som pedagogerna anser att de bara får använda under uppsikt av vuxna. En 

pedagog tyckte det var bättre att barnen fick använda sakerna, men under uppsikt istället för 

att plocka bart dem helt.  
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5.1.3.3 Samarbete mellan avdelningar 

En pedagog menar att det som går runt mellan avdelningarna är pussel och sådant. Men spel 

som de köpt in till avdelningen so har ett speciellt syfte får de andra avdelningarna komma i 

och låna, men det går inte runt eftersom dt då skulle gå sönder.  

A1 – Ja, pussel och så men det ju mest dom pussel som vi har köpt in tillsammans. 

Sen har vi ju nu en liten peng per avdelning som man får köpa vad man vill till 

avdelningen. Så har man köpt in till exempel ett pussel som man har ett visst 

pedagogiskt syfte med så går ju inte det runt. Men de får ju komma in och låna det 

och så, det får dom ju. Men det är ju inget som ska gå runt för då blir det ju förstört 

i och med att det är fyra avdelningar som ska byta men dom får gärna låna. 

När det gäller det utrymmet som alla avdelningar har tillgång till, lekhallen. Var alla tre 

pedagogerna överens om att eftersom de varit deras och A:s förut så var det de som planerat 

den. Men en pedagog sa att de hade haft ett möte med alla avdelningar så nu skulle de 

genensamt planera den. De andra två sa att de borde ha ett möte om den för att alla skulle 

vara delaktiga.  

A3 – Mm. Jo, det har varit A och B eftersom det bara var våran lekhall från början. 

Nu använder ju hela huset den, så nu vet jag inte riktigt hur vi ska lägga upp det 

här. Men i alla fall så har hela huset varit med på ett möte för ett år sedan, där vi 

har planerat in lite saker som ska hända i lekhallen, vi ska få hyllor och krokar för 

utklädningskläderna och lite sånt där. 

5.1.3.4 Ekonomins påverkan 

När jag frågar hur den ekonomiska aspekten påverkar den pedagogiska innemiljön får jag 

olika svar av pedagogerna. Alla är överens om att den påverkar men två av pedagogerna 

menar att den påverkar saker de vill få gjort av vaktmästaren, de nämner inte materialet. Den 

tredje pedagogen nämner att de önskar att de fick mer pengar till att köpa saker som barnen 

frågar efter. Men hon menar att det inte heller bara påverkar negativt utan det kan vara bra att 

ha lite pengar också. Pedagogerna får måste då vara kreativa och ta till vara de resurser som 

finns i närheten, som skogen till exempel.  

A3 – Ja, det är klart det påverkar. Men samtidigt så ger det liksom chans till om 

man ska säga kreativitet också. För jag menar om vi bara hade kunnat köpa in det 

vi har velat, det är inte heller bra. Idag så måste vi ut och titta efter pinnar. Vi 

måste ta kottar och vi måste hitta papptallrikar att göra saker av. Alltså lite 

kreativitet blir det också. Öh…Jag tror att vi hade köpt mycket mer färdigt 

material. Jag menar bara det här stallet som en av personalen gjorde, eller hennes 

sambo har gjort till hästarna. Alltså det är en gammal vinlåda och det blev 

jättebra. Hade vi haft pengar hade vi nog köpt ett sprillans nytt stall för flera 

hundra. Så att lite kreativitet blir det ju också av budgeten. Men det är klart att 

som vi har idag blir det för mycket, alltså lite mer pengar hade man vilja haft. Vi 

har ju inte så vi kan köpa färgat papper eller wellpapp och sådana där saker. Så 

det där är ju en balansgång, det är det ju. Men det är klart att det påverkar lite 

grand. 

De tar även med sig saker hemifrån och ibland när de behöver saker sätter de upp lappar och 

ber föräldrarna om hjälp.  

A1 – Ja, vi kan ta med oss grejer själv, sånt som man inte behöver det händer 

ganska ofta. Och vi kan sätta upp en lapp som förut då vi skulle ha ryggsäckar till 
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utemiljön, och då satt vi upp lappar och tog upp det på föräldramötet och fråga 

om någon hade någon ryggsäck som låg och skräpade. Vi fick då in flera nya 

ryggsäckar från ett företag och sen fick vi in en från en förälder. Så vi brukar väl 

sätta upp lappar om det är någonting vi behöver. Och sen är det föräldrar som 

frågar också, om dom har rivit ut något hus och dom hittat barbiedockor, så det 

har vi fått och kläder också. Då frågar dom om vi vill ha och vi tar då tacksamt 

emot. Så det är kul! 

5.1.3.5 Pedagogiska teorier 

När jag frågar om de känner till de olika pedagogiska teorierna var det ingen som visste vad 

jag menade. 

A3 – Nej, det gör vi inte. Alltså vi har inte några, Nej det har vi inte. Utan vi 

liksom jobbar utifrån barnen, vad dom är intresserade av och tycker är viktigt. Vi 

har inget speciellt tänk så. Utan det är utifrån barnen. 

A1 – Nu måste jag tänka efter. Nej, jag kan inte komma på dom just nu. Haha 

Ingen av dem anser heller att de följer någon speciell teori. Men en pedagog, när jag berättar 

vilka teorier jag menar anser att de inspirerats av boken ”Lyssnandets pedagogik” som 

inspireras av Reggio Emilia.  

A2 – Alltså vi har ju haft…Vi har ju läst om innemiljön från den här 

”lyssnandets pedagogik” som inspirerats av Reggio. Ja, just det där kom det. 

Haha…Vi försöker…Ja anamma lite av den och sen kanske det är lite av olika. 

5.1.3.6 Sammanfattning av intervjuer 

En av pedagogerna menar att de inspirerats av Reggio Emilia och det ser vi även på bilderna 

på avdelningen. Även om inte pedagogerna är medvetna om det finns det spår av 

Montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 2009) när det gäller att 

ta till vara på de material man har i närmiljön och man tvingas använda sin kreativitet 

eftersom de inte har ekonomi till att köpa allt de vill ha. Man ser även spår av 

verkstadspedagogiken (Nordin-Hultman 2006) när det gäller att planera den pedagogiska 

innemiljön eftersom pedagogerna anpassar den efter barnen, vilket kännetecknar 

verkstadspedagogiken.  

5.2 Avdelning B 

På avdelning B jobbar det fyra pedagoger, två jobbar halvtid, en jobbar heltid och en jobbar 

75 %. Det går 19 barn här. Det finns fem rum på denna avdelning. I hallen finns hyllor med 

barnens namn och kort på. Det finns en rektangulär bänk längst in och två toaletter.  
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Det första rummet man kommer till när man kommer ifrån hallen är köket. Här ser vi att det 

ligger böcker på fönsterbrädan och det står tre stora stolar vid en liten bänk med dinosaurier 

på. I detta rum finns också ett matbord och en diskbänk. 

 

I samma rum finns en hylla med spel och pussel i. Här ser vi att några spel och stora pärlor 

ligger högst upp på hyllan medan en del ligger på hyllor längre ner. Vi ser också att det inte är 

fullt på hyllorna längst ner.  

            

Om man går till höger från första rummet kommer vi in målarrummet. Här finns ”dockvrån” 

och ett ”målarrum” som avskärmas från varandra med hjälp av hyllor. På bordet i 

målarrummet står färgpennor på bordet. I hyllan står det material på alla hyllor. Visst material 

ligger i blå backar och visst material ligger i genomskinliga burkar. På översta hyllan står det 

bland annat tuschpennor, på de nedersta hyllorna finns papper, underlägg, och kritor. I 

dockvrån finns ett bord och stolar i barnens höjd men även i målarhörnan finns bord och 

stolar i barnens höjd. I detta rum finns även ett matbord. 
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I byggrummet som ligget längst in finns olika byggmaterial som barnen kan bygga med. På 

golvet finns en låda med kapplastavar och en låda med olika plastformer som man kan sätta 

ihop. Det stå även ett lågt bord där med skruvar och plattor i plast. Det finns en hög hylla där 

inne med material på de tre översta hyllorna.  

 

Till bilrummet kommer man till när man går till vänster från det första rummet. Här finns ett 

matbord, låga hyllor med spel och pussel, en låg och en hög hylla med bilar och en låg hylla 

med lådor med djur och staket. Man har gjort en vrå till bilarna och på golvet ligger en 

bilmatta.  

 

Lekrummet ligger längst in på avdelningen. Här finns det bara låga hyllor med leksaker i och 

en soffa. Man har även i detta rum avskärmat med hjälp av hyllor.  

5.2.1 sammanfattning av avdelningsbeskrivning 

På denna avdelning finns bara spel och pussel i fler än ett rum. Man har även på denna 

avdelning många låga hyllor som i Reggio Emilia (Project zero and Reggio children, 2007), 

det finns ett helt rum med bara saker i barnens höjd. De har på denna avdelning använt 

hyllorna till att göra små vrår. Även detta är kännetecknande för Reggio Emilia (Project zero 
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and Reggio children, 2007). Leksakerna har en bestämd hörna på denna avdelning, vilket är 

viktigt i Montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 2009). 

5.2.2  Observation av B 

Två barn sitter i det stora lekrummet och bygger med duplolegot. De sitter på en matta som är 

inne i hörnet, det står två låga hyllor runt om dem. De börjar bygga ett torn tillsammans. De 

pratar med varandra samtidigt som det bygger. Efter en stund går ett av barnen och hämtar en 

byggd figur ur hyllan som är vänd mot dem. Han börjar leka med den istället samtidigt som 

den andra killen fortsätter att bygga tornet. De leker en stund med varsin byggnation. Pojken 

som hämtade en byggnation i hyllan går sen och lägger tillbaka den innan han går därifrån. 

Pojken som bygger med tornet sitter kvar och bygger med det. 

På andra sidan av en av hyllorna sitter två flickor och leker. En av flickorna har hämtat en 

låda med dominofigurer och ställt den på golvet bredvid sig. Den andra flickan har tagit en 

träbåt med djur ifrån hyllan och ställt den på golvet bredvid sig. De sitter bredvid varandra 

och leker med sin sak, de pratar inte med varandra. Flickan med båten plockar ur djuren och 

ställer upp dem på golvet. Hon säger ingenting när hon gör det. Hon plockar sedan tillbaka 

alla djur i båten och ställer tillbaka den på hyllan innan hon går till ett annat rum. Den andra 

flickan ställer upp några av dominodjuren på golvet. Hon bygger sedan en hage runt dem av 

större klossar som också låg i lådan, hon är också tyst när hon gör detta. Hon sitter själv och 

gör detta en stund sedan plockar hon tillbaka allt i lådan och ställer tillbaka den i hyllan. Hon 

går sedan till ett annat rum. 

I det första rummet när man kommer från hallen hämtar två barn varsitt pussel från hyllan och 

sätter sig vid bordet. De ställer pusslet på bordet innan de klättrar upp på varsin stol.  De 

bygger sina pussel var och en för sig. Ett annat barn kommer in i rummet och ber en av 

pedagogerna om hjälp att ta ner burken med de stora pärlorna. Pedagogen går då till hyllan 

och tar ner burken och pärlplattan som står på den översta hyllan och ställer den på bordet. 

Barnet går då och sätter sig vid bordet och börjar bygga. Då kommer ett till barn in i rummet 

och ber pedagogen ta ner hennes pärlplatta som hon börjat på. Pedagogen går då till hyllan 

ovanför diskbänken och tittar på pärlplattorna som ligger där. Hon tar sedan ner en pärlplatta 

som det står flickans namn på och ställer den på bordet bredvid en av flickorna som sitter med 

ett pussel. Flickan går då och sätter sig vid bordet. Pedagogen öppnar sen en låda under 

diskbänken och tar ut en skål med pärlor i och sätter den på bordet framför flickan. Hon börjar 

sedan bygga på sin pärlplatta. Nu sitter det fyra barn vid bordet och bygger pärlplattor och 

pusslar. Barnen som bygger med pärlor pratar med varandra men de andra två är tysta. 

Två barn leker i rummet där det finns en så kallad dockvrå och pussel och målning. Barnen 

leker i dockvrån. De står vid spisen och lagar mat, de har varsin docka i famnen. De pratar 

med varandra samtidigt som de lagar mat. Ett av barnen försöker lägga i en plastbrödskiva i 

en av kastrullerna men den får inte plats. Hon prövar då en annan men den är också för liten, 

men den tredje hon prövar får den plats i. Hon ställer den på en platta på leksaksspisen och tar 

sin docka med sig och går till en kartong som står på golvet med dockkläder i. Hon börjar 

byta kläder på dockan, då kommer den andra flickan med sin docka och sätter sig bredvid 

henne och börjar också byta kläder på sin docka. En av flickorna får inte på dockan byxorna 

så den andra flickan hjälper henne. Det står två dockbarnvagnar en bit ifrån dem. När de är 

klara med att byta kläder på dockorna går de till varsin barnvagn och lägger dockorna i. De tar 

sedan med sig barnvagnarna och säger till varandra att de ska gå ut på promenad. De går ut ur 

rummet och genom ett annat rum till hallen. Där stannar de en stund och pratar med två andra 
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barn som leker i hallen. De går sedan tillbaka till de rummet de var i först och ställer sig vid 

spisen och fortsätter att laga mat.  

Två killar leker i rummet som kallas byggrum. De står vid ett bord med skruvar och annat 

buggmaterial i plast och trä. De står mitt emot varandra och bygger med varsin byggnation. 

Sen går att av barnen till hyllan som är bredvid och ställer det han har byggt på ett av 

hyllplanen där det står andra byggnationer av samma material. Han går sedan tillbaka till 

bordet och börjar bygga igen. De båda pojkarna har byggt varsin bil. De börjar leka med dem 

på golvet. De står vid en sida av rummet och skjuter iväg bilarna till andra sidan av rummet så 

att bilarna träffar väggen. De gör sedan samma sak från denna sida av rummet. När de lekt 

med bilarna en stund ställer de dem i hyllan och går sedan till ett annat rum.  

5.2.2.1 sammanfattning av observationerna 

Även på denna avdelning plockar barnen det de vill ha från hyllorna, någon gång kan de 

behöva hjälp av en pedagog. De rör sig fritt runt på avdelningen. 

5.2.3 Sammanställning av Intervjuer 

Här kommer en sammanställning av intervjuerna gjorda med pedagogerna som jobbar på 

denna avdelning. 

5.2.3.1 Planering, diskussioner och barns inflytande 

På frågan hur pedagogerna planerar den pedagogiska miljön svarade tre att de utgår från 

barngruppen och vilka intressen de finns bland barnen.  

B4 – Ja, vi utgår väl från då barngruppen i första hand. Vad det finns för behov, 

vad som är intressant just nu, lite vad vi vill uppnå för någonting då om vi har 

några speciella tycken och så där. 

B3 – Ja, vi tittar på dels barngruppen kanske vad dom är intresserade av och sen 

kollar vi väl också vilka utrymmen som inte är utnyttjade. 

B1– Ja, vi utgår väl ifrån vad det är för barngrupp och vad dom är intresserad av 

och sen får vi hjälpas åt att försöka hitta rätta miljöerna, vi får pröva oss fram. 

Funkar det inte så får vi byta grejer. 

Den fjärde pedagogen svarade att de har ett vråtänk och försöker skapa rum i rummen.  

B2– Ja, vi har ett vråtänk, vi har många rum i rummen. 

Det som pedagogerna poängterar när jag frågar vad deras diskussioner handlar om är att man 

ska hitta någonting som passar alla barnen.  

B4– Ja, det är väl att man ska, att man ska få någonting som passar alla. Så att 

ingen kommer utanför tycker jag.  

För pedagogerna är det viktigt att alla utrymmen blir utnyttjade och att barnen delar upp sig. 

Alla barn ska inte vara i samma rum. Det är då miljön fungerar. 



 23 

B3– Ja, att få dom flesta utrymmen att bli utnyttjade. Då får du ju spridning på 

gruppen. 

Observationer av både barnen och miljön är något pedagogerna använder sig av för att se vad 

barnen är intresserade av och om miljön fungerar.  

B4– Ja, det ser vi väl då genom att observera dom. Vad dom håller på med och vad 

de inte håller på med. Om dom bara irrar runt eller om dom fastnar i någonting 

som verkar intressant så dom vill utveckla det eller nått. Och så genom att prata 

med dom förståss. 

Om barnen har inflytande på den pedagogiska innemiljön svarade flera av pedagogerna även 

på under de första frågorna. De observerade barnen och använde deras intressen som en av 

utgångspunkterna i planeringen. Pedagogerna har också samtal med barnen för att få reda på 

intressena. 

B4 -  Ja, det är väl genom att vi pratar med dem och frågar vad de vill göra och 

så då. Det är väl det. Vad de är intresserade av. Då kan dom ju vara med och 

påverka. 

B2 – Man hör ju på diskussioner och så här, när man sitter och pratar med dom 

så här så spanar men vad dom leker med. Och kanske lite…Ja, vad dom har för 

saker. Dom har inte med sig leksaker hemifrån utan, men ibland har dom ju med 

sig saker som dom vill visa upp och så sen hör man väl vad dom leker med 

också. 

5.2.3.2 Materialets placering 

På frågan om pedagogerna medvetet ställer något på hyllor så barnen inte kan nå det själv 

fick jag svaret saxar av tre av pedagogerna. Detta var för att de små barnen inte skulle skada 

sig. Även smått lego ställde två av dem på högre hyllor. Men en av pedagogerna ansåg att det 

var meningen att barnen skulle kunna se allt material och att det ibland var frågan om att de 

inte hade plats för allt material på låga hyllor.  

B4 – Ja, det är också utifrån barngruppen, hur den ser ut. Är det mycket småbarn 

så kanske vi inte har alla saxarna längst ner till exempel men några stycken. 

Man kan få be om dom och ja.  

B1 – Ja, det kan det ju vara. Till exempel ibland om det har varit barn som gjort 

sig illa med saxar, dom små till exempel. Dom är ju bara runt två år, om dom har 

klippt sig eller någon annan då kanske man ställer upp dom och sen får man hällre 

be om dom och så får man sitta med när dom använder dom. Såna saker…Och 

kanske lego, i fall det har varit små så det har hänt att dom har stoppat dom i 

munnen, så då får dom hällre be om det och att man får sitta med när dom leker 

med dom. Vi har haft små kulor som dom tycker att det är kul att leka med, dom 

större. Men man kanske inte kan ha det framme hela tiden. 

B2 – Ja, typ nya saker kanske som man är lite extra rädd om, eller små, små pill 

som kan vara…Ja, som inte dom mindre inte fixar. 

B3 - Men annars tycke jag väl att det är meningen att man ska kunna se vad det 

finns för material och kunna be om det. Man kanske inte har plats och ha allting på 

en låg nivå, alltså utrymmet är begränsat. 
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Detta var även sådant som tre av pedagogerna ansåg att barnen kunde behöva hjälp av en 

vuxen att använda. En pedagog kom inte på någonting som hon anser att barnen bara får 

använda under uppsikt av vuxna. 

5.2.3.3 Samarbete mellan avdelningar 

Pedagogerna anser att de delar med sig av materialet här på förskolan. En pedagog säger att 

de ser till sig själva först men att det egentligen är allas. Det är spel och pussel och stora 

leksaker som de mest delar med sig av.  

B4 – Ja, det är ju större, det är ju allt spel och pussel och byggmaterial, det går ju 

runt, järnväg och klossar och duplo och dockhus med mera sånt här . 

 B2 – Öh…Det är ju allas grejer så då men när man tar hit och skaffar sig från nått 

barns pappas jobb ja…Det beror ju på vad det är för grejer men det ska ju vara allas 

så då. Men man se ju till först, kollar vad vi kan behöva men sen så är det väl 

gemensam egendom så då. 

B3 – Ja, det tycker jag. Spel och sånt det går ju runt. 

När det gäller lekhallen som finns på förskolan är pedagogerna överens om att eftersom det 

varit bara deras och A så är det de som planerat den. En pedagog påpekar att eftersom det nu 

är allas lekhall ska alla vara med och bestämma.  

B1 – Öh…Det är väl ett gemensamt…Förut så var det mer rullande när dom andra 

avdelningarna hade egna lekhallar, då var det lite mer rullande schema på dom här 

stora grejerna som kuddarna och dom här byggklossarna och balansplattorna. Då 

hade ett par veckor samma grej och sen efter ett tag då bytte vi så att man hade. 

Den stora lekhallen hade kanske grejerna i två veckor och dom andra en vecka och 

det var lite mer…Det vart ju lite mer nytt men nu har ju dom andra avdelningarna 

tagit bort sina lekhallar så då blir allting i en så det kan bli lite för mycket av det 

goda ibland så då får man ta bort lite så da. Men då kan det ju vara lite grand det 

där att man…När man är där med sin avdelning kan man avgöra själv da. 

5.2.3.4 Ekonomins påverkan 

På frågan hur den ekonomiska aspekten påverkade den pedagogiska innemiljön 

var alla pedagogerna överens om att den påverkade negativt.  

B4 – Ja, det är klart att det gör det. Man kan ju inte köpa det man vill det går 

ju inte. Man får ju anpassa och använda det man har. Man får vara påhittig 

och renovera upp och måla och använda sig av enklare saker. Inte den nyaste 

dockservisen utan någonting som är brukat förut kanske. 

B3 – När man vill förändra någonting och det inte finns någon ekonomi att 

göra det, så påverkar ju det. Du kan ju se någonting när du är någon 

annanstans på besök och så tänker man oj det där skulle vi, passa oss 

jättebra. Och så har man inte än enda krona och inhandla nått för. 

B1 – Jo, men den påverkar väl ganska mycket eftersom vi kanske inte kan 

göra det vi vill. Om man vill köpa någon hylla eller någon grej. Man ska ju 

ha mycket ljuddämpade miljöer, det blir lite ljud och sen så att det blir rum i 

rummen med mattor och hyllor och sånt där. Men det finns ju inte pengar till 

det, då får man ju ta det som finns men ibland finns det ingenting så då står 
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man bara där med idéerna så då blir det ett litet hop block utav allting. Så 

visst påverkar det helt klart. 

En av pedagogerna påpekar dock att det inte bara är negativt att det inte finns mycket pengar. 

Hon menar att det finns positiva saker med det också. Man tvingas då tänka vidare och göra 

det bästa av situationen.  

B2 – Ja, det är lite hämmande då. För att man…Nu är det ju stopp och har 

varit stopp tycker jag ofta att det är. Men då lär man tänka ett varv till för vi 

kommer aldrig att ha mycket pengar och har aldrig varit vana och haft det 

heller utan det har varit liksom…Man måste hitta på av ingenting ibland och 

det…Ja, det är inte bara av ondå heller för att det är inte säkert att det är 

färdigt som är det roligaste, det är det ganska sällan utan det är saker som 

bara råkar komma till bara som fått dom bästa. 

5.2.3.5 Pedagogiska teorier 

På frågan om de känner till de olika pedagogiska teorierna när det gäller den pedagogiska 

innemiljön var det ingen av pedagogerna som direkt viste vilka jag menade. En av 

pedagogerna känner till Reggio Emilia när jag berättar vilka jag menar. Två pedagoger säger 

att de finns någonstans i huvudet men de kan inte plocka fram dem och berätta vad de heter 

och står för. En pedagog känner inte till dem.  

B1 – Det har man väl läst men jag kan inte plocka fram dom och säga vad dom står 

för. 

B2 – Nej, vad menar du då? 

Jag – Jag menar utvecklingspedagogik, lekpedagogik, verkstadspedagogik 

och Reggio Emilia. 

B2 – Ja, det har man nuddat vid lite då och då. Men det är ingen bestämd 

som vi känner att är våran liksom. 

 

B3 – Jaha, vad då teorier haha.. 

Jag – Öh…Till exempel lekpedagogik, Reggio Emilia, verkstadspedagogik och 

utvecklingspedagogik.  

B3 – Ja, men det är sånt man har…Som vi har varit på föreläsningar om. 

Jag – Allihopa eller några av dom? 

B3 -  Någon av dom har jag varit på. 

Jag – Vilka var det då? 

B3 – Det var den här…Vad hette den…Emilia. 

Jag – Reggio Emilia? 

B3 – Ja, precis. Den var jag nog på. 
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B4 – Nej, det tror jag inte så här på rak arm. Nej. 

Alla pedagogerna är även överens om att de inte följer någon speciell teori på denna 

avdelning. En pedagog säger att de plockar säkert från teorierna om man börjar granska dem.  

B1 – Nej, Det gör man väl säkert om man utgår ifrån vissa…Om man börjar 

läsa om dom men…Dom traditionella lekteorierna men…Så finns vi nog 

med där. Men det är inte så att vi utgår ifrån någon mer än att vi utgår ifrån 

läroplanen så då, det är väl den som man utgår ifrån. Dom teorierna som 

man läste på högskolan dom är inte med, dom plockar jag inte fram. 

5.2.3.6 Sammanfattning av intervjuer 

På denna avdelning anser pedagogerna att de inte följer någon speciell teori. Men på bilderna 

på avdelningen ser man spår av Reggio Emilia och även när de säger att de har ett vrå tänk 

finns spår av den teorin (Project zero and Reggio children, 2007). Även spår av 

verkstadspedagogiken syns när de påpekar att de tittar i den pedagogiska innemiljön om det 

inte fungerar (Nordin- Hultman 2007).  

5.3 Avdelning C  

På avdelning C jobbar tre pedagoger, alla jobbar heltid. En av pedagogerna började på denna 

avdelning för fyra veckor sedan. Det finns sex rum på avdelningen. Det går 21 barn på denna 

avdelning. I hallen finns hyllor med barnens namn och kort där de har sina kläder. Det finns 

två toaletter där. 

   

Det första rummet man kommer in i när man kommer från hallen är pysselrummet. På den 

första bilden ser vi legohörnan med ett lågt bord med låga pallar till. Ovan för bordet finns en 

hylla med pärlor och legofigurer på. På den andra bilden finns en låg hylla och låga krokar 

med kläder och väskor gör.  
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På andra sidan av rummet bredvid matbordet finns en hylla med spel och pussel. Hyllplanen 

längst ner är de som är mist saker på. Ritbordet är ett lågt bord med flera stolar runt. På bordet 

finns flera olika sorters pennor och papper. 

 

Målarrummet kommer man in igenom förra rummet. I detta rum finns ett matbord och en 

massa målargrejer. Hyllorna är fulla med grejer och det är en låg diskbänk där inne.  

 

Bilrummet som ligger innanför förra rummet har ett litet bord med stolar till det och även där 

finns en låg diskbänk. På golvet finns backar med olika leksaker ibland annat bilar.  
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Detta är lekrummet. Det ligger längst in på avdelningen. Här finns bollar, bilar, dockhus och 

byggmaterial. Hyllorna är höga med backar med saker i. de har även avskärmat med hjälp av 

dem.  

 

Detta är dansrummet. Det är nästan tomt på hyllorna och det finns ingenting på golvet 

förutom en matta. I taket hänger det girlanger och en discokula.  

   

I dockrummet finns allting i barnens höjd, förutom garderoberna. Detta rum ligger till höger 

om pysselrummet. Här finns docksaker, matbord, diskbänk och böcker. 

5.3.1 Sammanfattning av avdelningsbeskrivning 

På denna avdelning finns två pyssel och målar ställen och två ställen med bilar. Även på 

denna avdelning finns flera låga bord och låga hyllor (Project zero and Reggio children, 

2007). Sakerna har en bestämd plats de olika rummen, vilket är viktigt i 

Montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 2009). 

5.3.2 Observation av C 

Fem pojkar sitter och bygger med lego vid ett lågt bord som. Legot ligger i fem olika lådor. 

Ett barn ställer sig på bordet och tar ner en legofigur som finns på en hylla ovanför bordet. 

Efter en stund gör en annan pojke samma sak, ställer sig på bordet och tar ner en 

legobyggnation. De fortsätter sedan att bygga med legot. Efter en stund ställer sig ett annat 

barn sig på bordet och ställer upp en legobyggnation som han byggt innan han går där ifrån. 

De kvarvarande fyra barnen fortsätter att bygga med legot. En del barn sitter på pallarna som 

står runt bordet och en del barn står upp. 

I stora lekrummet som finns på denna avdelning plockar ett barn ner en låda från en hylla med 

kapplastavar i. Han sätter sig sedan på golvet och bygger med dem. Efter en stund kommer ett 
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annat barn och klättrar på hyllan för att ta ner två bilar son står på översta hyllplanet. Han går 

sedan till barnet som sitter och bygger med kapplastavarna. Han ger en av bilarna till honom, 

de börjar då att bygga garage åt bilarna med kapplastavarna. Ett till barn kommer då in i detta 

rum och lägger sig på ett av hyllplanen i en av de två hyllorna som finns där inne. En pedagog 

kommer då in i rummet och går fram till honom som ligger i hyllan. Hon plockar ner honom 

och ställer honom på golvet.. Hon säger sedan till honom att man inte får klättra på hyllorna 

för då får man inte vara i detta rum för hyllorna kan ramla ner, och då kan barnen göra illa sig. 

Barnen som bygger med kapplastavarna tittar på dem en stund, sedan vänder de sig om och 

fortsätter att bygga. Pedagogen går sedan till ett annat rum. Barnet som låg i hyllan står och 

tittar runt i rummet innan har går i väg till ett annat rum.  

Tre barn leker i rummet som kallas dockvrån av barnen och pedagogerna. Där inne står en 

soffa, två små bord med stolar, spis och diskbänk. Barnen tar en av dynorna i soffan och 

lägger mellan soffan och ett av borden som står bakom soffan. Alla tre barnen ställer sig i en 

kö och en och en kliver upp på bordet och hoppar sen till soffan över kudden. De gör så några 

gånger var. De skrattar när de landar i soffan och springer sedan och ställer sig sist i kön. Sen 

kommer en pedagog in i rummet och säger åt dem att de inte får göra så där och att de ska 

lägga tillbaka soffdynan annars får de inte vara i detta rum något mer. Barne lägger då tillbaka 

den där den ska vara och börjar leka med doktorssakerna i stället.  

Två tjejer leker i det stora lekrummet. De häller ut varsin låda med bollar. Bollarna är i olika 

storlekar och i olika färger.  I ett hörn av rummet finns en basketkorg, de börjar kasta de olika 

bollarna i korgen. Ibland åker bollarna i korgen och ibland missar de korgen. De skrattar och 

leker med bollarna en stund.  

Ett barn går fram till en pedagog och frågar om hon kan ta ner ett spel åt henne. Pedagogen 

följer då med barnet och frågar vilket spel hon vill ha. Barnet beskriver då spelet och 

pedagogen tar ner det från den näst översta hyllan och ställer det på bordet bredvid hyllan. 

Barnet sätter sig då på en stol och börjar leka med spelet själv. Hon tar fram spelplanen ur 

kartongen och lägger den på bordet. Sedan tar hon fram spelpjäserna och ställer upp dem på 

spelplanen. Efter att hon har lekt en stund med spelet plockar hon tillbaka det i kartongen. 

Hon ropar att hon är klar med spelet och en annan pedagog som är bredvid henne just då tar 

spelet och ställer tillbaka det på den näst översta hyllan.  

Några barn sitter vi ett bord och ritar. Bordet är format som en rektangel och är i barnens 

höjd. Mitt på bordet står det färjpennor i olika burkar, tuschpennor, lim, papper och saxar. Ett 

barn ställer sig på stolen och tar en färgpenna sedan börjar hon rita med den. När hon har ritat 

klart med den tar hon limmet och börjar limma på papperet. Hon har flera papper bredvid sig 

som han ritat på. En pedagog kommer fram till bordet och frågar vad hon gör. Flickan säger 

att hon ska göra en bok av sina teckningar. Pedagogen säger då att hon kan ta papper med hål 

istället för då slipper hon limma ihop dem, då kan hon ta ett snöre istället. Flickan tittar på 

pedagogen och sen fortsätter hon att limma. Ett annat barn som sitter vid samma bord har ritat 

många teckningar. Pedagogen frågar honom om det är massproduktion på gång. Han svarar 

inte. Pedagogen säger då att han kan rita mer på papperen istället för att ta så många papper. 

Han tittar på henne en stund, sen fortsätter han att rita på det papperet som han höll på med. 

När han är klar med den teckningen tar han alla teckningar som han ritat och går och lägger 

dem i en låda med hans namn på.  
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5.3.2.1 Sammanfattning av observationerna 

På denna avdelning ser vi att vid ett tillfälle är det tillåtet för barnen att använda sin kreativitet 

och hitta lösningar på problemet att de inte når vissa saker från hyllor. Men vid ett annat 

tillfälle stoppas barnen. Barnes lek med soffkuddarna stoppas även den. Även på denna 

avdelning plockar barnen ner de leksaker de når från hyllorna fritt.  

5.3.3 Sammanställning av intervjuerna 

Här kommer en sammanställning av intervjuerna gjorda med pedagogerna som jobbar på 

denna avdelning. 

5.3.3.1 Planering, diskussioner och barnens inflytande  

På frågan hur pedagogerna planerade den pedagogiska innemiljön menar en av pedagogerna 

att det är viktigt att barnen delar upp sig och att se till att alla rum och material utnyttjas. Den 

andra pedagogen anser att de lyssnar till barnens intresse. Den tredje pedagogen har inte 

hunnit göra någonting än eftersom han inte jobbat där mer än några veckor.  

C1 – Ja, vi utvärderar väl varje rum och ser om det utnyttjas det material som finns 

där. 

C3 – Ok. Det beror ju på vad barnen är intresserade av vad man ser att ja…Nu 

behövs det mycket bilar och mycket sånt för det är det dom vill. 

C2 – Ja du, nu har jag varit här på förskolan i fyra veckor varav den andra 
förskolläraren har semester fortfarande så jag har inte träffat henne. Och allting var 
planerat och klart när jag kom på den här avdelningen. Jag har tidigare jobbat med 
fritidsbarn och i skolan, så det här är en ny erfarenhet. 

En av pedagogerna påpekar också att det är viktigt att barnen ska veta vad de ska göra i vare 

rum. 

C3 – Ja, då blev det bilar. Men samtidigt så har alla rum många…Det finns böcker, 

det finns…Det ska vara många stationer i rummen så att man kan leka mera. Det 

ska synas vad man ska göra i rummet. 

Jag – På vilket sätt menar du då? 

C3 – Kommer jag in i ett rum ska jag veta att här ska jag rita, här ska jag spela 

spel, här är det lego, här kan jag plocka fram lera och sätta mig vad jag vill. 

Deras diskussioner handlar främst om barnen och vad de leker med och om inte miljön 

fungerar. En av pedagogerna ansåg att hon inte kunde svara på frågan.  

C1 – Ja, det är ju om man har sett någonting då, som jag var inne på lite förut. Det 

där tycker vi inte att funkar eller att dom skulle behöva något nytt material, att man 

skulle få köpa in eller göra grejer åt dom. Om dom leker post till exempel då att 

man hjälper dom att göra postlådor och rekvisita åt dom. Och då diskuterar man ju 

vad man har sett att barnen har gjort och lekt med. 
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C2 – Jag har bara hunnit vara med på två veckomöten, men på dom mötena har vi 
diskuterat barnen. Och så har ja fokuserat på att lära känna barnen och föräldrarna 
och personal och rutinerna här inne.  

Jag – Ok. Så då kan inte du svara på den? 

C2 – Nej, jag kan inte svara på den. 

På frågan om barnen har inflytande ansåg alla tre pedagogerna att de hade det. Man lyssnade 

till deras önskemål och anpassade efter dem. Barnen fick även vara med och påverka vilka 

saker som skulle köpas in.  

C2 – Men om dom önska någonting så försöker vi ju tillgodose det och då anpassar 
man ju till deras höjd så att säga. Att allting ska vara tillgängligt för dom då da.  

C3 – Ja, det är ju dom som styr. 

5.3.3.2 Materialets placering 

På frågan om det fanns saker de medvetet ställer utom barnens räckvidd skiljde sig svaren. 

En pedagog ansåg att det inte fanns någonting som hon medvetet ställde på högre hyllor 

förutom vuxen material, som viktiga papper och sådant. Men det fanns vissa saker barnen 

kunde behöva uppsikt över när de gjorde.  

C1 – Nej…Egentligen är det väl mycket såna här små, fina pärlor sånt har vi ju 

lite koll på så dom inte tar för många av då. Men annars så har dom tillgång till 

det mesta som dom skulle kunna ta själva, tycker jag. Det är då inget…Vuxen 

papper och sånt ska dom ju inte få vara i då da. Men det mesta materialet 

försöker vi ha så att dom ska kunna ta själv då.  

Den andra pedagogen ställde upp farligt material, som tändstickor och handsprit men även 

speciella crossar som annars försvann i barnen fickor och cd-spelaren. Det fanns även saker 

som hon ansåg att barnen kunde behöva uppsikt om de skulle använda det. Den tredje 

pedagogen ställde upp lim och ansåg att barnen bara får använda vattenfärg under uppsikt av 

vuxna. 

C2 – Nej. Ja, men jag tänker på det här med måla, då kommer ju dom och ber om 
det. Och pärlor och grejer uppe i målarrummet. Sånt skulle ju ta slut direkt om dom 
fick hålla på med och plocka själv. Dom får ju använda det men man kanske måste 
hjälpa dem att komma igång. Så att man har lite översikt på dom och vad som händer. 
Jag vet att dom hade paljetter en gång och så gick jag därifrån och då hade dom ju 
tömt hela burken. Så sånt kanske man behöver ha uppsikt på. Det står så att vi ger 
som det. 

5.3.3.3 Samarbete mellan avdelningar 

De delar med sig mellan avdelningarna av spel och pussel och stora saker. Populära saker 

finns två uppsättningar av på huset för att man ska kunna ha det oftare på avdelningen.  

C3 – För vi köper in bra grejer som vi vill ha oftare än någon månad per år. Då 

köper man ju in så det finns två uppsättningar av grejerna. 

Pedagogen som jobbat där i 4 veckor vet inte vem som bestämmer hur lekhallen ska 

utformas. De andra två säger att eftersom de varit A och B:s så är det de som gjort det hittills. 
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Det finns ingen plan än för hur det ska gå till nu när alla har tillgång till den men alla ska 

vara med och bidra. 

C1 – Jo, men där har väl A och B haft mest och säga till om eftersom den 

byggdes i samband med deras renovering eller ja, dom skulle behöva en större 

hall också för dom har mindre lokaler än C och D.  

Jag – Ok. 

C1 – Så därför var det väl mest dom som skulle ha en lekhall. Det är ju inte så 

ofta vi är där faktiskt heller på den tiden vi har utan det är mest nu på senare tid 

det har blivit till då och börja ifrågasatt att vi också skulle vilja vara där ibland 

då. 

5.3.3.4 Ekonomins påverkan 

Nä jag frågar hur den ekonomiska aspekten påverkar den pedagogiska innemiljön är alla tre 

överens om att den påverkar. Alla tre säger att man måste hela tiden tänka på det. Två av 

pedagogerna anser att de inte får saker om gjorda på avdelningen. En av pedagogerna påpekar 

att de hade kunnat göra saker själva om de hade haft verktyg på förskolan. En pedagog tycker 

det är tråkigt när barnen önskar någonting och de inte kan köpa det. pedagogerna tar med sig 

saker hemifrån och någon gång har de fått saker från föräldrar.  

C1 – Jo, men den påverkar väldigt mycket. Vi har ju velat haft lite ljusare och 

finare på våra väggar till exempel. Vi har ju brun panel i ett rum och brun sån här 

matta eller anslagstavla. Och den har vi velat måla lite ljusare men man får ju stå 

på kö på det här bygget och det ska fräschas upp en avdelning i taget och lite så 

där. 

C2 – Men det är ju lika som när jag jobbade på fritids, budgeten måste man ju tänka 
på hela tiden. Att det ska räcka fram till jul och sen från jul till nästa termin. Ja, man 
måste ju fundera och inte bara vräka på.  

5.3.3.5 Pedagogiska teorier 

En av pedagogerna på denna avdelning kände till två av de olika teorierna, Reggio Emilia och 

Montessori. Men inte de andra teorierna när jag nämnde dem. En annan pedagog kände till 

Reggio Emilia när jag berättade vilka jag menade. Men hon kunde inte säja vad den innebar.  

C1 – Jag vill ju tro att jag kan det. Haha. Men jag vet inte riktigt, men det är väl 

Reggio Emilia och det här montessori att man ska känna och göra, ja barna ska 

göra sitt…Göra så mycket som möjligt själv da. 

C2 – Ja, Reggio Emilia har jag hört. Dom andra grejerna vet jag inte om jag kommer 
ihåg.  

Två av pedagogerna anser inte att de följer någon speciell teori men en av dessa nämnde att 

de följde det som står i läroplanen. Den tredje pedagogen anser att hon följer en speciell bok 

när det gäller den pedagogiska innemiljön. Men hon kommer inte ihåg vad den heter eller 

vem som skrivit den.  

C3 – Ja, vad heter den då? Det är en bok som jag hade på min kurs. Vem har 

gjort den då? 
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Jag – Kommer du inte på vad den heter? 

C3 – Nej, en orange bok. Nej, jag kommer inte ihåg den. Men alltså den. 

Jag – Jag vet inte heller vem du menar… 

C3 -  Den är jättebra. Alltså den är jätte tydlig med konkreta modeller så man 

känner att man gör rätt.  

 

5.3.3.6 sammanfattning av intervjuerna 

På denna avdelning planerar pedagogerna den pedagogiska innemiljön efter barnens intressen 

och behov. Vilket man även gör i Reggio Emilia (Project zero and Reggio children, 2007). En 

pedagog menar att det är viktigt att barnen vet vad de ska göra när de kommer in i ett rum. De 

tittar på den pedagogiska innemiljön om det inte funkar på avdelningen vilket man gör i 

verkstadspedagogiken (Nordin-Hultman 2007). Ingen av pedagogerna ansåg att de följde 

någon speciell teori när det gällde den pedagogiska innemiljön. Men även på denna avdelning 

syns spår av Reggio Emilia, Montessoripedagogiken och av verkstadspedagogik.  

 

5.4 Avdelning D  

På avdelning D jobbar tre pedagoger. Två jobbar heltid och en jobbar 50 %. Det går 21 barn 

här och avdelningen består av sju rum. I hallen finns hyllor med barnens namn på där de 

lägger sina kläder och sådant. Det finns även ett rum med toaletter i.  

   

Pysselrummet kommer man in ifrån hallen. Här ser vi att de använt hyllor för att skärma av 

rummet. Det är både en hög hylla men även tre låga. Borden är låga och stolarna också.  
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Denna hylla finns också i det första rummet och står vid det låga ritbordet. Alla lådor är 

genomskinliga och det står glasburkar med saker på fönsterbrädan. På väggen finns en tavla 

man kan sätta täckningar på och stå och måla.  

 

Lekrummet kommer man in i om man går till höger från förra rummet. Här finns en låg byrå 

och ett lågt bord. Det är inte så mycket saker på golvet. Längst in finns en scen. Det finns 

även ett matbord i detta rum.  

 

Till höger om förra rummet ligger målarrummet. Här inne är det mycket färg och bara låga 

möbler.  
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Innanför det första rummet ligger byggrummet. Det finns plats på golvet till att bygga med 

olika saker och i de höga hyllorna finns lådor med saker att ta ner.  

 

Innan för förra rummet finns bilrummet med bara saker i barnens höjd.  

    

I matrummet, som man också går in igenom det första rummet finns två matbord. Vid taket 

finns en hylla men många lådor på. På lådorna står det vad det är i. Det finns en hög hylla i 

rummet med spel och pussel i, vi ser att näst nedersta hyllan nästan är tom. På första bilden 

ligger det pussel på bordet just nu. Det finns även en hörnsoffa i rummet som har ryggstödet 

mot rummet. Innanför den ligger en låda med byggmaterial på golvet.  

 

Här är kontoret. Där har de även satt in ett lågt bord med pennor och papper på.  

5.4.1 sammanfattning av avdelningsbeskrivningen 

På denna avdelning har man betonat saker i barnens höjd. Det finns flera bord och hyllor med 

leksaker i barnens höjd, precis som i Reggio Emilia (Project zero and Reggio children, 2007). 

Man har även flera olika stationer i rummen.  
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5.4.2 Observation av D 

Två barn sitter och leker med en tågbana. De har hämtat en låda med järnvägsbitar och tåg 

ifrån en hylla bakom dem, lådan stod på nedersta hyllplanet. De bygger tillsammans en 

tågbana som man kan köra runt tåget på. De har varsitt tåg och kör runt med på banan. När de 

sitter där och leker kommer det två barn in i rummet med barnvagnar. Pojken som satt och 

lekte med tåget ställer sig då upp framför dem och säger att de inte får komma in för de 

förstör tågbanan som de byggt.  De tittar på honom en stund innan de vänder och går ut ur 

rummet. Han stänger dörren efter dem men en pedagog kommer och öppnar den igen och 

säger att han inte får stänga den för då ser inte pedagogerna vad som händer där inne. 

Pedagogen säger att han får ha dörren på glänt. Han går då tillbaka till tågbanan och fortsätter 

leka med tåget tillsammans med det andra barnet. Varje gång ett barn går förbi dörren i andra 

rummet tittar han mot dörren en stund innan han fortsätter att leka.  

Två pojkar sitter och leker med plattor och skruvar som står på golvet i en låda i stora 

rummet. Det står en soffa som skymmer utsikten till resten av rummet om man sitter ner där. 

Den ena pojken ber den andra om hjälp att sätta på ett hjul, men han tittar bara på honom och 

sen fortsätter med sitt. Han frågar då honom igen men han får ingen hjälp. Han försöker då 

själv igen men han lyckas inte sätta fast det. Han lägger då ner hjulet och tar en platta istället 

och sätter på sin byggnation. Han pratar hela tiden med den andra pojken men han svarar 

honom inte. De sitter där och bygger fram tills en pedagog kommer fram till dem och säger att 

de ska gå ut. De lägger då sina byggnationer i lågan och springer ut i hallen. Pedagogen lägger 

en handduk på lådan så att man inte ser var som ligger under.  

I kontorsrummet finns det ett bord med papper och olika pennor på och två stolar. Där inne 

sitter en pojke och en flicka och ritar. På en hylla bredvid bordet står det piprensare och annat 

pysselmaterial. De sitter där inne och ritar och pratar med varandra. Efter en stund kommer en 

pedagog och säger att de ska gå ut. De tar då sina papper och lägger dem i varsin låda med 

deras namn på. Sen går de till hallen och börjar klä på sig.  

I det första rummet man kommer in ifrån hallen står ett bord med stolar till som är i barnens 

höjd. Där sitter två barn och bakar med gul trolldeg. Degen som de inte använder ligger i en 

låda med lock på, kavlar, knivar och olika former ligger i två olika lådor. Lådorna står på 

bordet framför dem. De sitter och bakar med leran en stund. De pratar med varandra 

samtidigt, sen ställer sig de upp och börjar gå därifrån. En pedagog seger då åt dem att de 

måste plocka ihop innan de går därifrån. De vänder då och lägger tillbaka leran i lådan och 

verktygen i de andra lådorna. De tar sedan varsin låda och går och ställer dem i en hylla som 

står bredvid bordet. En av flickorna tar sedan den tredje lådan och går med den till hyllan. Sen 

går de iväg till ett annat rum.  

Samtidigt som flickorna plockar ihop kommer en annan flicka till bordet. Hon går fram till 

fönsterbrädan som finns bakom bordet, där står det flera burkar med olika pärlor i. Hon tar en 

burk och ställer på bordet. Hon går sedan fram till diskbänken och tar en bricka som ligger i 

en av lådorna där. Hon tar med sig den och ställer på bordet. Hon ber sedan en pedagog om 

hjälp att öppna burken med pärlor. Sen sätter hon sig ner på en stol och häller pärlorna på 

brickan. Hon tar upp pärlor en och en och tittar och känner på dem. Hon lägger ledan tillbaka 

alla pärlor i burken och går och hämtar en ny burk samtidigt som hon ställer tillbaka burken 

som hon hade. Hon häller även ut denna burk med pärlor och tar upp en och en och tittat och 

känner på dem. Hon lägger sedan tillbaka pärlorna på brickan och ställer sig upp och går 

därifrån.  
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I samma rum tar en flicka en låda med tomma juicepaket och kryddburkar från dockvrån och 

börjar gå mot ett annat rum. En pedagog stoppar då henne och säger att hon bara får ha de där 

sakerna i dockvrån. Hon vänder då och går tillbaka till dockvrån och börjar plocka ur sakerna 

ur lågan och ställer dem på spisen. Sen går hon iväg utan sakerna till det rummet som hon var 

på väg till förut. Där inne tar hon ett pussel från hyllan som finns där inne och sätter sig vid 

bordet som står närmast hyllan. Hon tar och lägger pusselbitarna på bordet sen lägger hon 

tillbaka dem där de passar. Hon skjuter sedan i väg pusslet längre i på bordet och går till 

hyllan. Där försöker hon ta ner ett pussel som står på en högre hylla än det förra. Men hon når 

det inte, hon ställer sig på tå men hon får inte ner det då heller. Då ber hon en pedagog om 

hjälp att ta ner det som går genom rummet. Pedagogen frågar då vilket hon vill ha och flicka 

pekar då på pusslet. Pedagogen tar då ner det och lägger det på bordet. Flickan går då och 

sätter sig vid bordet och tar ur pusselbitarna och lägger dem på bordet. Hon börjar sedan lägga 

tillbaka dem där de ska vara men hon får inte ihop det. Hon går då tillbaka till hyllan och 

försöker ta ner ett annat pussel, men hon når inte detta heller. Efter några försök med att stå på 

tå och sträcka sig ger hon upp och går och sätter sig vid bordet igen. Hon fortsätter med 

pusslet som hon inte fick ihop men hon får inte ihop det denna gång heller. Hon ger då upp 

och går iväg till ett annat rum.  

5.4.2.1 sammanfattning av observationer 

På denna avdelning rör sig barnen fritt mellan de olika rummen, men inte sakerna. Barnen blir 

stoppade när de tar saker från ett rum till ett annat. Barnen har tillgång till olika material som 

de själva kan utforska, som är kännetecknande för verkstadspedagogiken (Nordin-Hultman 

2007). 

 

5.4.3 Sammanställning av intervjuerna 

Här kommer en sammanställning av intervjuerna gjorda med pedagogerna som jobbar på 

denna avdelning. 

5.4.3.1 Planering, diskussioner och barnens inflytande 

Alla tre pedagogerna anser att de utgår ifrån barngruppen när de planerar den pedagogiska 

innemiljön. De observerar barnen och vad de leker med och om de kan leka på samma ställe 

en längre tid. Blir det för mycket spring är det någonting som inte fungerar med miljön och då 

behöver de göra om den.  

D2 – Jo, då blir det mycket spring, det blir konflikter. Just det här att barnen inte 

kan vara stilla på ett ställe, utan dom vill byta aktivitet ofta. Då är det någonting 

som inte riktigt fungerar. 

En pedagog säger att det är viktigt att utnyttja varje vrå på avdelningen. 

D3 – Ja, alltså nu har vi ju hållit på och gjort om jättemycket men vi har observerat 

barnen och sen har vi tittat lite på åldrarna och vi har tittat på intresset jättemycket. 

Så vi har fått gjort om flera gånger för att det har visat sig…Vi har ju tänkt mycket 

stations tänk så att man ska kunna utnyttja varenda vrå och är det då så att man har 

en lugn grej i ett rum och så får man ju tänka om igen. Man måste ju ha så att det 
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funkar i samma rum även om det är olika lekar. Pysslet kan ju inte vara bredvid en 

scen där dom får stå och uppträda det blir inte så rogivande, och lite så där. 

På frågan vad deras diskussioner handlar om när det gäller den pedagogiska innemiljön svarar 

en av pedagogerna att det handlar om ljud och hur attraktivt ett rum är för barnen. Den andra 

pedagogen menar att de handlar om att fängsla och utmana barnen. Den tredje pedagogen 

anser att de både handlar om ljudnivån och att hitta utmaningar till barnen. Alla tre menar att 

man måste hitta saker för alla åldrar.  

D1 – Ljud, naturligtvis då. Hur många som får vara i rummet och så där då, det 

kan ju också förekomma naturligtvis. Sen är det hur attraktivt rummet är då, det 

pratar vi också om att vi har ett rum som inte kanske används. Då säger vi nu lär vi 

ändra , stopp på belägg. Det ser man om man jobbar hela dagarna, om man jobbar 

heltid så ser du vad barna söker sig till och inte till. 

D2 – Då handlar det om att fängsla och utmana. Så att dom får prova på lite sånt 

som är svårt, dom ska ju kunna det också. Men samtidigt så får det inte vara 

att…Det är bra om det är för alla åldrar i olika svårighetsgrader kan man säga då.  

Pedagogerna har redan nämnt sätt som barnen är med och påverkar hur innemiljön utformas. 

Pedagogerna försöker följa barnens intressen genom att de frågar vad de vill ha. Men de 

observerar även barnen för att se och höra vad de leker med.  

D3 -  Ja, det har dom ju tycker vi i alla fall. Dels då det här som jag sa men sen har 

dom ju indirekt inflytande i och med att vi observerar vad dom är intresserade av. 

Som nu har vi sett att det är några pojkar som…Det ända dom pratar om är skotrar 

och sånt där. Nu så står det på önskelistan, vi har inte så mycket pengar men att 

man försöker vara lyhörd och sånt, ja. 

5.4.3.2 Materialets placering  

En av pedagogerna menar att det är det sunda förnuftet som avgör vad man ställer upp på 

högre hyllor. Tar barnen med sig pistoler och svärd på förskolan blir det andrahands frågor 

om man ska tillåta sådana leksaker på förskolan.  

D1 – Ja, till exempel då ser man ju…Medvetet, för mig säger det sunda förnuftet 

vad dom kommer med. Som vuxen bestämmer ju jag, jag förstår att många 

föräldrar har konflikter hemma och dom vill inte eller orkar inte plocka av barna 

sakerna hemma. Dom låter dom ta med sig det hit. 

Jag – Ok. Dom har med sig saker hit? 

D1 – Ja. Och sen tror jag väl…Men sen vill dom väl ha det och visa upp det också 

naturligtvis. Det beror på vad det gäller. 

Jag – Mm. 

D1 – Och i arbetslaget har vi bestämt om man får ha pistol på dagis och svärd. Vad 

uppbringar det för lekar. Det kommer andrahands frågor på det, förstår du? 

En annan pedagog menar farliga saker, som kan fastna i deras strupe som små lego ställer 

man upp ibland. Men hon anser även att det finn en anledning till att ha det tillgängligt för alla 

barnen. 
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D2 – Men små saker bajsar man ut, så det är inte hela värden om dom äter pärlor 

och sånt för det kommer ut. Men det är ju bra om dom inte gör det för föräldrarna 

brukar inte tycka det är så roligt. Föräldrarna brukar tänka som så att dom vill att 

vi ställer undan, men jag ser en stor vits i att allting är tillgängligt för barnen för då 

behöver dom inte tjata på oss fröknar heller. Utan då kan dom ta grejerna dom är 

intresserade av och gå och sätta sig, det är ju en jättevinst rent resurs mässigt i och 

med att vi har många barn och få fröknar.  

Den tredje pedagogen nämner även hon att små lego ställer hon på en högre hylla. Men hon 

tycker det är viktigt att först prova om det fungerar att ha saker så alla barn har tillgång till det 

innan man ställer upp det. Hon anser att de små barnen kan beöva uppsikt av en vuxen när de 

använder saker de kan göra illa sig på, som saxar. Men hon menar att de inte behöver ställa 

upp dem för det utan att de små inte går obevakade under så lång tid ändå. Verktyg tycker den 

andra pedagogen att barnen behöver ha uppsikt om de ska använda och den tredje anser att 

vissa saker, dyra saker beror på mognaden och åldern. Om barnen inte är mogna kan de få 

använda sådana saker tillsammans med en vuxen.  

D3 – Ja, det är ju också lite beroende på barn. Vilka barn det är, vilken mognad 

och så där. För att…Saker dom kan slå sig på som saxar och göra illa sig med. 

Men saxarna står ju lågt på våran avdelning, i fönstret liksom. Oftast är ju dom 

liksom dom här små inte obevakade under så lång tid, så det ger sig liksom. 

D2 – Öh…Ja, till exempel som dom här…Om det är väldigt dyra saker som vi 

säger…Jag tänker så här, alla barn kan ha allting. Dom små barnen kanske ska ha 

det när en fröken är med. Dom stora klarar det själv. Som till exempel 

barbiedockor, vi har såna som är fina och i ordning och liksom…Det kan få vara 

lite…Hur ska jag säga? Barnen kan få längta efter vissa saker, så att vissa saker 

kanske inte alla ska få ha från början utan dom som är lämpligast i åldern. Vill 

man och är intresserad kan man få ha en fröken med sig och då kan man få pussla 

med det. Sen finns det ju små barn som är väldigt försiktiga också. 

5.4.3.3 Samarbete mellan avdelningar 

Alla tre pedagogerna ansåg att de kunde bli bättre på att utnyttja husets resurser och låna av 

varandra. Men det var ibland svårt om man inte direkt visste vad man var ute efter.  

D2 – Men jag tror inte att resurserna som finns på huset utnyttjas som dom skulle 

kunna. Jag tycker att man skulle kunna gå in till varandra på ett annat sätt och låna 

saker. Men jag tror det är lite vi och vårat, att man är lite rädd om sina saker det är 

väl i och för sig då men…Men det är nog lite olika vem man frågar också, av vissa 

får man låna och av vissa är det inte tänkbart. 

När det gäller lekhallen har pedagogerna delade meningar om hur planeringen av den går till. 

En menar att nu när alla ska vara i den måste alla bidra men hon kommer inte ihåg om de 

enats om någonting. Den andra pedagogen säger att de har bestämt en speciell grupp av 

pedagoger som är ansvariga för den. Den tredje pedagogen vet inte. 

D1 – Ja, det är ju först nu på senaste året som…Vi har ju fått låna den förut. Nu är 

det mera planerat i verksamheten. Så vi kan ha den nu på måndagar och sen, jag 

har inte själv lärt mig dagarna. För det har ju varit att den sidan, A och B som har 

haft den och då har det varit dom som har köpt in sakerna till den. Nu får vi ju se 

det på ett annat sätt, tycker jag. Nu har vi ju den alla fyra, så då får vi ju avsätta 

pengar till den eller alla fyra köpa in saker till den. Och det tror jag vi gjorde, det 

är på gång i alla fall kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men det tycker jag att 

alla avdelningar är med och bidrar nu när alla använder den.  
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5.4.3.4 Ekonomins påverkan 

När det gäller den ekonomiska aspekten anser alla att den har negativa påverkningar på den 

pedagogiska innemiljön. Men en av pedagogerna anser att man inte får haka upp sig på det. 

Man kommer aldrig ha mycket pengar, man får göra det bästa av det man har och det är 

pedagogernas jobb att göra det. En annan pedagog ansåg att ekonomin påverkade ljudnivån 

eftersom de inte kunde köpa in mattor. Men Ibland tog de med sig saker hemifrån och de 

handlade även på loppis där sakerna var billigare.  

D3 – Den påverkar ju så klart. Det öh…Speciellt när man håller på med 

innemiljön. Visst man säger att den är föränderlig men man vill ju ha den här 

basen ganska färdig och där känner vi att vi inte har kunnat få färdig den än. Men 

vi har varit på loppis nu och köpt dom här just frisyr dockorna och sen så har vi 

tagit hemifrån också, det blir ju så.  

5.4.3.5 Pedagogiska teorier 

När jag frågade om de kände till de olika pedagogiska teorierna var det en som direkt började 

prata om Reggio Emilia och hon inspirerades av den teorin när hon planerade. Men hon ansåg 

inte att de bara följde den teorin på avdelningen.  

D2 – Men min tanke är väl att det är lite, så som jag arbetar är väl lite så här 

Reggio Emilia inspirerat, någonting liknande. Att det ska vara barnens verkstad, 

det ska synas att det är barnens verkstad.  

Jag – Mm. 

D2 – Jag tycker inte det ska vara ett hem, helst inte gardiner för jag vill ha in ljus. 

Jag vill kunna hänga upp saker som barnen gör i fönstret eller ha leksaker i fönstret 

eller någonting. Jag är inte så där mycket för jättetjocka gardiner och puttenutt.  

En av de andra pedagogerna kände också igen Reggio Emilia när jag berättade vilka teorier 

jag menade. Hon ansåg att de även följde den på avdelningen.  

D1 – Ja, det tycker jag väl. Det finns väl en brist där säkert. 

Jag – Vilken teori är det ni följer? Eller jobbar efter? 

D1 – Det är väl den här Reggio. 

Jag – Reggio Emilia. 

D1 – Ja.  

Den tredje pedagogen kände till några av teorierna när jag nämnde dem. Men hon ansåg inte 

att de följde någon av dem teorierna. Däremot berättade hon att just nu läser de Birgitta 

Olofsson Knutsdotters bok om leken och dess betydelse.  

D3 – Nej, vi håller ju på jättemycket och läser om leken. Birgitta Knutsdotter, 

heter hon så? 

Jag – Olofsson Knutsdotter 
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D3 – Ja, precis. Och då, visst så kommer miljön in då också med leken. Men då är 

det mer med vuxendeltagande och sånt. Hur man kan hjälpa igång leken. Ja, 

innemiljön i leken. Det är det vi har riktat in oss på, medlekare och sånt. 

5.4.3.6 sammanfattning av intervjuer  

En av pedagogerna anser att det är viktigt att ta tillvara på det som finns i när miljön, precis 

som man gör i Montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 2009). 

Två av pedagogerna anser att de följer eller inspireras av Reggio Emilia, vilket även 

avdelningsbeskrivningen visar influenser av. Men man ser att de inte följer den fullt ut, då de 

även har höga hyllor. Det finns även influenser av andra pedagogiska teorier, även om inte 

pedagogerna är medvetna om det.  

6. Diskussion och Analys 

Här diskuteras resultatet med hjälp av bakgrunden och valet av metod. Denna rubrik är 

uppdelad i sex underrubriker.  

6.1 Planering av den pedagogiska innemiljön 

En sak som alla pedagogerna på de olika avdelningarna är överens om är att det är viktigt att 

barnen är utspridda på avdelningen. För att få barnen utspridda anser de att populärt material 

ska finnas i flera rum. Detta ser vi exempel på i bilderna av avdelningarna. På avdelning A 

och D har de pennor och målar saker i flera rum. På avdelning C finns bilar i flera rum. Spel 

och pussel finns också i flera rum på avdelning A, B och D.  

Flera av pedagogerna poängterar att de har ett ”vråtänk” och att det är viktigt att utnyttja alla 

vrår på avdelningarna. Detta kan kopplas till Reggio Emilia där de skapar olika rum i rummen 

(Project zero and Reggio children, 2007). På bilderna av de olika avdelningarna ser vi att alla 

avdelningar använt sig av hyllor och draperier för att avskärma och göra vrår i rummen. Men 

det är en sak som skiljer pedagogernas sätt att använda hyllorna om man jämför med Reggio 

Emilia. I Reggio Emilia anser man att oavsett var du befinner dig i rummet ska du se resten av 

rummet, så de använder bara låga hyllor (Project zero and Reggio children, 2007). Det gör 

inte pedagogerna på dessa avdelningar. De har både låga och höga hyllor.  

I verkstadspedagogiken ändrar man miljön om barnen har svårt att koncentrera sig och inte 

kan vara stilla. Man tittar alltså på miljön och inte på barnet (Nordin-Hultman 2006). Det är 

inte barnen som behöver ändra på sig utan det är miljön. Om barnen springer runt och inte 

hittar någonting som lockar anser flera av pedagogerna på dessa avdelningar att de måste 

ändra på innemiljön. Det letar lösningar på problemen i den pedagogiska innemiljön.  

En av pedagogerna som jobbar på avdelning C tycker det är viktigt att barnen vet vad de ska 

göra i ett rum. Rummet ska säga till barnen att här leker man med bilar, här leker man med 

dockor och så vidare. Detta gör även att barnen får vissa förväntningar på sig när det gäller 

deras lek och vilken typ av lek som accepteras i de olika rummen (Sandberg 2008). Bilderna 

på avdelningarna visar att i de olika vrårna finns det för det mesta en eller två typer av 

material. Om man tittar på flera av observationerna vill barnen ta med sig något av materialet 

till ett annat rum. Barnen stoppas då av pedagogerna som menar att just detta material ska 

vara kvar där inne och det är där man använder det. Som till exempel på avdelning D där en 

flicka ville ta med sig tomma matkartonger från dockvrån till ett annat rum. Detta gör att 
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deras kreativitet med hjälp av detta materialet är begränsad till just detta rum (Sandberg 

2008). Ett annat exempel på att det ska vara en bestämd typ av lek i ett rum är när några barn  

på avdelning C leker med soffkuddarna och klättrar på borden och hoppar över till soffan. De 

blir då tillsagda av en pedagog att de inte får leka så där i detta rum.  

6.2 Barns inflytande 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att barnens intressen och behov ska påverka hur 

den pedagogiska innemiljön ska planeras. Alla pedagogerna ansåg att det var viktigt för 

planeringen av innemiljön att använda sig av barnens intressen. Maria Montessori ansåg att 

om barnen får göra saker de är intresserade av fastnar kunskapen bättre (Skjöld Wennerström 

och Bröderman Smeds 2009). För att ta reda på vad barnen var intresserade av samtalade de 

med barnen och observerade dem. Barnen visade även vad de var intresserade av genom de 

leksaker de tog med sig till förskolan. På vissa av avdelningarna fick barnen lämna medtagna 

saker i hallen, på avdelning B och D. Detta för att de inte skulle tappa bort sakerna eller bli 

osams om dem. En av pedagogerna betonade att allt eftersom barngruppen ändrades skulle 

innemiljön ändras. En annan pedagog ansåg att det var viktigt att hitta någonting för alla 

barnen. Det som barnen frågade efter skulle man försöka tillgodo se på bästa sätt. Några av 

pedagogerna menade att det ibland tog tid för dem att fixa fram de saker som barnen 

efterfrågade.  

En pedagog på avdelning D påpekade att det var viktigt att se på hur attraktivt ett rum var för 

barnen. Detta menar Ann Åberg (2007) är viktigt. Rummen ska vara attraktiva för barnen inte 

för de vuxna. En annan pedagog på samma avdelning tyckte det var viktigt att hitta aktiviteter 

och material som både fängslade och utmanade barnen. Två av pedagogerna på denna 

avdelning säger också att man behöver ha olika material för alla åldrar. Detta är viktigt i 

Montessori pedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 2009). Där de har 

mycket ålders anpassat material.  

6.3 Placering av material 

Tittar man på bilderna av de olika avdelningarna ser man att på alla avdelningar finns material 

som är utom barnens höjd.  På alla avdelningar i målarrummet finns hyllor fulla med material. 

En del av materialet når barnen själva men en del är högt upp. Mycket av materialet ligger i 

genomskinliga burkar. Detta gör att barnen ser vad som finns där i även om de inte når det 

själva. Detta poängterar en av pedagogerna som arbetar på avdelning D är viktigt. Hon vill att 

allt material ska ligga i genomskinliga burkar så att barnen ser vad som finns. Ann Åberg 

(2007) menar att om barnen inte ser vilket material som finns begränsas deras skapande 

förmåga. I verkstadspedagogiken (Nordin-Hultman 2006) och Reggio Emila (Project zero and 

Reggio children, 2007) menar man också att det är viktigt att allt material finns på barnen 

höjd eftersom de främjar barnen eget utforskande.  

Några av pedagogerna menar att det inte finns plats för allt material i barnens höjd. Därför 

måste man ställa en del av materialet högt upp. Att materialet är farligt, kan gå sönder och 

kostar mycket är några fler anledningar som pedagogerna nämner som anledningar varför de 

har en del material högt upp. I en av observationerna på avdelning D försöker en flicka ta ner 

flera pussel. Hon lyckas själv första gången och andra gången får hjälp av en pedagog som går 

igenom rummet. Men tredje gången finns ingen pedagog i rummet och efter flera försök att ta 

ner pusslet ger hon upp. Detta visar att det är viktigt att det finns personal i rummet där saker 
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står högt upp för denna flicka annars ger hon upp och använder inte materialet. Vilket 

hämmar hennes utforskande (Åberg 2007).  

Vissa av barnen har hittat egna lösningar på att ta ner saker från höga hyllor. De står på 

soffan, bordet och de klättar på hyllorna. I vissa lägen tillåter pedagogerna barnen att göra 

detta, till exempel på avdelning C när barnen står på bordet för att ta ner legobyggnationer. 

Men på samma avdelning när barnen klättar i hyllorna för att ta ner bilar blir de tillsagda att 

sluta annars får de inte vara i detta rummet. Det finns alltså begränsningar vad gäller 

kreativiteten på barnens egna lösningar.  

6.4 Ekonomi 

Alla pedagogerna var eniga om att pengar hade negativa påverkningar på den pedagogiska 

innemiljön. Om barnen önskade nya saker kunde de inte köpa det direkt, utan det kunde ta 

månader innan det blev klart. Men flera av pedagogerna hade hittat lösningar på detta. De tog 

med sig saker hemifrån, de kunde fråga föräldrarna om de hade saker att skänka och de gick 

på loppis. En av pedagogerna ansåg att ekonomin påverkar ljudnivån på förskolan. De kunde 

inte köpa in mattor att lägga i botten på lådorna så att det inte lät så mycket när de plockade i 

sakerna i lådorna. 

Tre av pedagogerna ansåg att det fanns positiva saker med att inte ha mycket pengar i 

budgeten. De tvingades då använda sin fantasi och ta tillvara på det som fanns i närmiljön. 

Precis som man gör i Montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 

2009). 

6.5 Teorier  

Det var bara två av alla pedagoger som kände till några av de pedagogiska teorierna utan att 

ha blivit informerade om vilka det fanns. De pedagogiska teorierna som de nämnde var 

Reggio Emilia och Montessori. Reggio Emilia var också den teori som flera av pedagogerna 

kände till när de blev informerade. Det var några som hade hört talas om dem men kunde inte 

säga vad de stod för. Det fanns alltså en stor okunskap bland pedagogerna när det gällde 

teorier. Några av dem påpekade att om man gick in och tittade på de olika teorierna stod för 

skulle de finnas med i flera teorier, de plockade från flera olika. Det kan vi även se i 

beskrivningarna av de olika avdelningarna. Alla avdelningar har bord och hyllor på barnens 

nivå som stämmer överens med Reggio Emilia (Project zero and Reggio children, 2007). Men 

alla avdelningar har även hyllor och bord som inte är i barnens höjd. Två av pedagogerna på 

avdelning D ansåg att de inspirerades av Reggio Emilia och de jobbade mot att ha så mycket 

av materialet på barnens höjd. Flera av pedagogerna påpekade att det var miljön man ändrade 

på och om barnen inte hade ro att leka. Det var inte barnen som skulle ändra sig. Detta är den 

viktigaste aspekten i verkstadspedagogiken (Nordin- Hultman 2007). Även 

Montessoripedagogiken finns det liknelser med när det gäller att ta tillvara på det som 

närmiljön har att erbjuda och att saker har en bestämd plats på avdelningen (Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds 2009). Men det finns ingen avdelning som följer någon 

teori fullt ut.    

Lekpedagogiken (Lindqvist 1996 ) där barn och vuxna leker först tillsammans utefter en 

bestämd saga eller berättelse och sedan får barnen tillgång till den uppbyggda lek miljön såg 

man inte på någon av avdelningarna. Inte heller utvecklingspedagogiken (Pramling m.fl 2003) 

såg man någonting av på de olika avdelningarna. Inte under någon av observationerna gick 
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pedagogerna in och uppmärksammade barnen på deras utforskande och lärande om olika 

material som är kännetecknande för utvecklingspedagogiken (Pramling m.fl 2003).  

 

 

7. Slutsats  

 Alla pedagogerna på de olika avdelningarna planerade den pedagogiska innemiljön 

utefter barnens intressen och behov.  

 Alla pedagoger ansåg att det fanns material som de ställde på en högre hylla. 

 Att barnen inte hade tillgång till visst material påverkade deras kreativitet och 

skapandeförmåga negativt.  

 Det fanns stor okunskap bland pedagogerna när det gäller de olika pedagogiska 

teorierna. 

 Ingen av de fyra avdelningarna följde någon teori fullt ut. Men det fanns spår av 

Reggio Emilia, verkstadspedagogik och Montessoripedagogik på alla avdelningar.  

 Två pedagoger på en avdelning ansåg att de inspirerades av Reggio Emilia.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Till pedagogerna och rektorn på förskolan.  

Detta brev innehåller information om min undersökning kring den pedagogiska innemiljön på 
din förskola. 

Denna studie innefattar observationer på barnens lek inne på de olika avdelningarna och 
intervjuer med pedagogerna. Observationerna görs i de olika rummen på avdelningarna för att se 
hur barnen använder miljön och sakerna på avdelningarna. Observationerna kommer att vara 
kortfattade för att hinna få med alla rummen på avdelningarna. Intervjuerna kommer att bestå av 
frågor kring den pedagogiska innemiljön på förskolan. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och 
den görs på förskolan i ett rum där vi kan vara ensamma. Intervjun kommer att spelas in på band. 
Efter att den transkriberats till skrift raderas den inspelade intervjun. Det är bara jag som kommer 
att ha tillgång till det inspelade materialet. Du kommer att få tillgång till utskriften innan den 
bearbetas i arbetet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. 

I denna uppsats kommer du att anonymiseras. Jag kommer inte att nämna ditt namn eller 

förskolans namn eller på vilken ort förskolan ligger. Den enda som kommer att ha tillgång till 

detta är jag. Materialet kommer inte att användas till någonting annat än till detta arbete.  

Ditt deltagande i denna undersökning är frivillig.  Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig. 

 

 

Maria Harkman 

Sommarvägen 9 

78230 Malung 
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0280-12817, 073-5043543 

v07marha@du.se 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Hur planerar ni den pedagogiska innemiljön här inne på avdelningen?  

2. Vad handlar era diskussioner om när det gäller den pedagogiska innemiljön? 

3. Har barnen inflytande när det gäller den pedagogiska innemiljön? Om ja, på vilket sätt? 

4. Finns det någonting som du medvetet ställer på hyllor så att barnen inte kan nå själva? 

 (Finns det någonting som du anser att barnen bara får använda under uppsikt av vuxna?) 

5. Hur påverkar den ekonomiska aspekten den pedagogiska innemiljön?  

(Tar ni med er saker hemifrån hit? Tar barnen med sig saker hit? Får ni saker gratis?) 

6. Delar ni med er mellan avdelningarna av materialet som finns här? 

7. Ni har en lekhall här på förskolan som alla avdelningar har tillgång till på bestämda tider. Vem 
är det som planerar hur den ska se ut?  

8. Känner du till de olika pedagogiska teorierna när det gäller den pedagogiska innemiljön? 

9. Anser du att ni på avdelningen följer någon speciell teori? 
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