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ABSTRAKT 
Syftet med föreliggande studie är att se hur barns fysiska miljö på förskolan är utformad 

och om pedagogernas sätt att utforma miljön i en förskola utan särskild inriktning skiljer 

sig i jämförelse med en Reggio Emiliainspirerad förskola och en Waldorfinspirerad 

förskola. Anledningen till att vi har valt att göra en jämförelsestudie är för att ta reda på 

om det finns liknande tankar kring miljön eller om det finns skillnader beroende på 

vilken filosofi förskolan har influerats av. Genom att använda oss av observationer och 

intervjuer vill vi undersöka närmare hur pedagoger tänker kring utformandet av sin 

fysiska miljö. Vi tar vår utgångspunkt ur det läroplanen belyser om att förskolans miljö 

ska erbjuda barnen en miljö som är trygg, utmanande och som lockar till lek (Skolverket, 

2010). Genom att använda oss av det sociokulturella perspektivet vill vi visa på att den 

har betydelse för hur miljön utformas. Frågor som tas upp är vilka avtryck av filosofierna 

som syns i förskolans fysiska miljö, hur beskriver pedagoger utformandet av den fysiska 

miljön inom de olika filosofiska inriktningarna samt vilken roll har pedagogen i den 

fysiska miljön. Resultatet visar att filosofiernas avtryck är väl synliga i miljön och att 

pedagogerna har tagit inspiration utifrån sin filosofi när de utformar sin miljö. Vidare 

visar resultatet på både likheter och skillnader i sättet att utforma den fysiska miljön och 

att miljön har en avgörande betydelse för barns utveckling och lärande. De aspekter som 

pedagogerna har i åtanke när de utformar sin fysiska miljö är förändringar, färgval, hem- 

eller verkstadsdiskursen, materialutbud och hur dessa sedan placeras – tillgängligt eller 

otillgängligt för barnen samt vilken funktion miljön fyller för verksamheten. Resultatet 

visar även på att samtliga filosofiers pedagogroll är som en medkonstruktör i miljön, 

dock beskriver pedagogerna den på olika sätt.  

Nyckelord: fysisk miljö, Waldorffilosofins förskolor, Reggio Emiliafilosofins förskolor, 

förskolor utan särskild inriktning, sociokulturellt perspektiv.  



 

 

 

 

FÖRORD 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger som har ställt upp i vår studie för intervjuer 

och även ställt upp på guidade observationer av deras fysiska miljöer. Vi vill även tacka 

vår handledare, Helena Ackesjö, för ditt stöd och din feedback under dessa tio veckor. 

Dessa råd har varit guld värda. Avslutningsvis hoppas vi att ni som läser detta arbete 

finner det intressant att läsa och förhoppningsvis sätter igång några tankebanor kring den 

fysiska miljön.  
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1 INTRODUKTION 

Kommande studie kommer att behandla en jämförelse mellan förskolor utan särskild 

inriktning, Reggio Emiliainspirerade förskolor samt Waldorfinspirerade förskolor 

gällande den fysiska miljön. Där vi vill undersöka vilka tankar som ligger till grund i 

pedagogers sätt att utforma miljön i förskolan. Finns det några tankar bakom 

inredning och material, eller styr slumpen vad som väljs?  Dagligen sker det möten i 

förskolan, möten med andra barn och vuxna. Det sker även ett möte med miljön. En 

miljö som barn spenderar mestadels av sin vakna tid, men hur är den egentligen 

utformad? Vem är miljön egentligen till för? Barnen? Pedagogerna? Allt fler får nu 

upp ögonen för vilken roll miljön spelar i den pedagogiska verksamheten och det är 

hög tid att tänka på hur vi egentligen utformar miljön. Det gäller att börja diskutera 

miljön utifrån barnsyn och medvetenhet (Swedenmark, 2008a), då miljön är en 

huvudperson och inte enbart en bakgrund i den pedagogiska verksamheten 

(Swedenmark, 2008b). I läroplanen för förskolan står det att: 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket 

2010, s 9). 

 

Detta som läroplanen beskriver kan definieras olika beroende på vem som tolkar 

texten. Hur har den svenska förskolan, Reggio Emilia filosofin och Waldorffilosofin 

applicerat detta och vad menas egentligen att en miljö är inbjudande och 

innehållsrik? Val av problemområde var inte helt främmande för oss, då den fysiska 

miljön är något som alltid fascinerat oss.  Vi har under utbildningens gång mött 

fysiska miljöer som varit varandras motsatser och har därför varit undrande till vad 

detta kan beror på. Har det att göra med de filosofiernas inriktningar eller är det 

något annat som ligger bakom? Under vår specialiseringskurs, som var Reggio 

Emilia filosofin, fick vi upp ögonen ännu mer för ämnet och där vi även blev 

intresserade av de olika filosofiska inriktningarna gällande den fysiska miljön. Vi är 

dock medvetna om att det finns en hel del forskning kring ämnet men vi har valt att 

göra en fördjupning kring de olika filosofiernas tankar kring miljön. Vi anser att 

problemställningen är av stor vikt, då miljön är en plats som barnen vistas mestadels 

av sin tid. Isabell (2012) menar att miljön har stor betydelse för barns utveckling, då 

den är full av människor, föremål och upplevelser (a.a.). Studien är väsentlig i den 

mening att synliggöra pedagogers tankar när det gäller miljön. Genom att 

uppmärksamma hur pedagoger planerar barns miljö finns det en möjlighet att öppna 

upp för diskussion och reflektion kring val av material och utformning. En god 

lärandemiljö finns ofta i tanken hos pedagogerna, men hur ser det ut i verkligheten? 
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2 BAKGRUND 

I föreliggande avsnitt redogörs en begreppsdefinition över de centrala begrepp som 

förekommer i arbetet. Därefter behandlas det sociokulturella perspektivets relevans i 

vår studie. Härefter redogörs tidigare forskning kring fysisk miljö och material.  

Slutligen ges en inblick i förskolan utan särskild inriktning, den Reggio 

Emiliainspirerade förskolan och den Waldorfinspirerade förskolan gällande 

historiken, barnsynen, kunskapssynen, pedagogens roll i miljö samt hur deras miljö 

och material ser ut.  

 

2.1 Begreppsdefinition 

Nedan följer relevanta begrepp i studien. 

 

Artefakter: material och miljön i studien (Säljö, 2011).  

 

Barnsyn: ett synsätt på barns och människors syn på respekt. Hur vuxna bemöter, 

uppfattar och förhåller sig till barn som individer (Johansson, 2003).  

 

Fysisk miljö: inredning, lokaler, material och möblering (Björklid, 2005).  

 

Kunskapssyn: ”kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 

olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande 

bli mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket, 2010, s 6 – 7). 

 

Material: leksaker, möbler, färg, lera, utklädningskläder, plastmaterial, natur- och 

återvinningsmaterial.  

 

Pedagoger: inom Waldorffilosofin kallar de sig för pedagoger och inte för lärare, 

därför valde vi att använda begreppet pedagoger genom hela arbetet.  
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2.2  Sociokulturella perspektivet 

I föreliggande avsnitt kommer vi att belysa det sociokulturella perspektivet, då vi ska 

använda oss av denna teori i vår analys. Det som är centralt för oss i teorin är 

artefakter, samlärande och imitation samt den sociokulturella teorin i förskolans 

läroplan. 

 

2.2.1 Artefakter 

I ett sociokulturellt perspektiv är kulturen en uppsättning av värderingar och 

kunskaper som vi skaffar oss i samspel med andra. I denna kultur ingår artefakter, ett 

fysiskt redskap, som vår vardag är fylld med och som innefattar olika slags verktyg 

(Säljö, 2000). Till vår hjälp att utvecklas som individer har vi olika redskap, både 

fysiska och psykologiska. Till fysiska redskap hör sådant som vi människor själva 

har skapat som exempelvis penna, papper och datorer Dessa fysiska redskap kallas 

för artefakter. Till de psykologiska redskapen hör sådant som hjälper oss att 

kommunicera och tänka som språket (Säljö, 2011). De redskap som vi använder oss 

av är knutna till den kultur lever i. Genom att vi i kulturen utvecklar artefakter 

medför det att vi människor kommer att leva i en artificiell värld och där miljön har 

en betydande roll, då vi bearbetar vår omvärld med hjälp av intellektuella och fysiska 

redskap. Lärandet är något som skapas i varje kultur och ses på olika sätt i olika 

kulturer, detta beror på hur vi uppfattar lärandet (Säljö, 2000).  

 

2.2.2 Samlärande och imitation 

Säljö (2000) menar att barns läroprocesser är något som skapas i samspel med andra 

och att vi lär oss av den miljö vi befinner oss i. Perspektiv på lärande och utveckling 

sker hela tiden och i samspel med andra. Enligt Vygotskij föds inte människan med 

kunskap, utan detta är något barn utvecklar i det sociala samspelet med andra och i 

samspel med miljön (a.a.). Dahlgren och Åsén (2011) poängterar att ur ett Reggio 

Emilia perspektiv ses barnets läroprocess som något som skapas i 

forskningsprocessen och i den miljö som de befinner sig i och där kunskapen ses som 

en process istället för en produkt (a.a.). Vi lär av och med varandra, och lärandet blir 

därför situerat. Ett kontextbundet lärande som inte kan tas ur sitt sammanhang. 

Beroende på vart vi är i vår läroprocess tillägnar vi oss olika kunskaper i samspel 

med andra och där lärandet har en inverkan på den kommunikativa miljön (Säljö, 

2000). Vygotskijs teorier förespråkar även vikten av imitation och kommunikation 

som framgångsfaktorer för barnets lärande. Detta menar han sker såväl mellan vuxna 

och barn samt mellan barn och barn (Säljö, 2011). 

 

2.2.3 Den sociokulturella teorin i förskolans läroplan 

Vallberg Roth (2002) menar att styrdokumenten för förskolan grundar sig i ett 

sociokulturellt synsätt på lärande. Förskolans läroplan vilar på en demokratisk grund 

och har sina rötter i Fröbels tankar, då det var han som förde läroplanen vidare i 

utvecklingen (a.a.). Enligt Vygotskij är människan socialt konstruerad och han ser 

barnen som kompetenta och belyser vikten av att de ska vara delaktiga i sitt eget 
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lärande. Vygotskij menar även att vi ska ta tillvara på människors olikheter och lyfta 

fram dessa på ett positivt sätt. Vygotskij lägger stor vikt vid barn med särskilda 

rättigheter i sitt arbete. Han anser att det är viktigt att de inte blir utstötta från 

samhället och att de bör få samma möjligheter till sitt kunskapstillägnande (Säljö, 

2011). Den reviderade läroplanen tar upp vikten om att verksamheten ska kunna 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. Den tar även upp att barnen ska 

vara delaktiga i utformandet i miljön, då det är barnens behov och intressen som bör 

ligga till grund för utformningen av den pedagogiska miljön. Miljön skall utformas 

efter barnens intressen och pedagoger skall planera utefter läroplanens intentioner 

(Skolverket, 2010). 

 

2.2.4 Sammanfattning av det sociokulturella perspektivet 

Teorins relevans för studien har att göra med att den på ett eller annat sätt påverkar 

barns utveckling och lärande i miljön. Artefakter i studien kopplar vi samman med 

miljö och material, då vi anser att dessa kan kategoriseras som ett fysiskt redskap. 

Samlärande och imitation har en väldigt väsentlig roll i den fysiska miljön, då det är 

med hjälp av miljön vi lär oss dessa ting. Vi lär av och med varandra och därför ses 

de här som en framgångsfaktor för barns utveckling och lärande. Den sociokulturella 

teorin i läroplanen trycker på vikten att kunna erbjuda en god miljö för utveckling 

och lärande och därför ses den här delen som viktig i studien.  
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2.3  Fysisk miljö och material 

I föreliggande avsnitt kommer tidigare forskning att redogöras. 

 

Björklid (2005) beskriver en studie utförd av Gedin (1996) som menar att förskolans 

inomhusmiljö ser olika ut beroende på vilken pedagogisk filosofi och vilka 

pedagogiska idéer pedagogerna eftersträvar på förskolan. I Waldorffilosofin är det en 

särskild arkitektur och där estetiken spelar en väsentlig roll i miljön. Gedin menar att 

det inte finns något tillrättalagt pedagogiskt material, utan att pedagogerna använder 

sig av naturmaterial och att det inte förekommer något plast-eller syntetmaterial i 

miljön. Färgvalet i miljön är styrt av det pedagogiska tänkandet och inom 

Waldorffilosofin använder pedagogerna sig av en viss färgskala utifrån barnens olika 

åldrar. I Reggio Emilia filosofin tillskrivs miljön som den tredje pedagogen och där 

arkitekturen är en del av pedagogiken. Det ska vara en upplevelselik miljö som 

bjuder på spännande ljus, material och färger för att stimulera barns sinnen och 

nyfikenhet (a.a.). Björklid (2005) betonar betydelsen av en självinstruerande miljö 

för att barnen ska kunna klara sig själva utan att be om hjälp (a.a.). 

 

Skolinspektionen (2012) har i sin granskning av olika filosofiska förskolors fysiska 

miljö kommit fram till att beroende på förskola och hur deras lokaler ser ut kan det 

variera hur de väljer att placera sitt material. Sker placeringen på ett tilltalande och 

inbjudande sätt för barnen? I granskningen framkom det att på vissa förskolor blir 

materialet inlåst i ett skåp som enbart pedagogerna har tillgång till, då de menar att 

materialet kan vara farligt för barnen att använda själva eller att det blir stökigt i 

miljön om barnen har fri tillgång till allt material. Ytterligare en faktor som uppkom 

om att materialet låstes in är att pedagogerna värnar att materialet ska hålla länge och 

vara helt. Vidare menar Skolinspektionen att det även fanns de förskolor som hade 

materialet fritt tillgängligt för barnen och något som de kallade för att materialet är 

väl genomtänkt. Den fria tillgängligheten ska skapa en självständighet genom att lära 

barnen att vårda om saker och ting (a.a.). 

 

Laike (1995) beskriver i sin doktorsavhandling att förskolans inredning påverkar 

barns välbefinnande. Om miljön upplevs på ett harmoniskt sätt mår vi bra och känner 

stimulans, vilket i sig ökar koncentrationsförmågan. Skulle miljön däremot upplevas 

som otrivsam och störande, reagerar vi med att försöka hålla sinnesintrycken på 

avstånd. Komplexiteten, helheten och rumsligheten är tre avgörande faktorer för hur 

vi upplever en miljö. Hög komplexitet i ett rum innehåller starka färger och mönster 

samt mycket information, medan ett rum med låg komplexitet har ett begränsat 

färgschema. Inredningen och möbleringen spelar stor roll för att ett rum ska upplevas 

som en helhet och har ett rum hög helhetskänsla uppfattas rummet som harmoniskt. 

Rumsligheten i sin tur är hur vi upplever ett rums volym och där tillgången till 

dagsljus och fönstrens placering är av stor vikt. Författaren menar att en stimulerande 

miljö är ett rum med hög komplexitet och hög helhetsfaktor. En rörig miljö däremot 

upplevs som en stressande miljö, då den har för många visuella intryck. Det är inte 

enbart rummets utformning och möblering som påverkar oss, utan även vilka färger 

som återfinns i miljön. Författaren menar då att den varma färgskalan är aktiverande, 
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medan den kalla färgskalan är rogivande. Det är av stor vikt att det sker en balans 

mellan väggens och textilernas färger för att uppnå ett helhetsintryck (a.a.). 

 

Nordin-Hultman (2004) belyser hemdiskursen och verkstadsdiskursen som 

dominerande motdiskurser. Det är viktigt som pedagog att förstå innebörden i dessa 

diskurser för att kunna förändra och organisera den pedagogiska miljön. Organiserar 

pedagogen efter hemdiskursen strävar han eller hon efter en hemliknande miljö och 

intar därmed en mer aktivare roll, då pedagogen måste hämta materialet åt barnen. 

Det hemlika karaktäriseras i form av gardiner och krukväxter samt av en lugn och 

ombonad miljö. I denna diskurs karaktäriseras miljön av hemmet som förebild och 

där tillgängligheten på materialet och variationen i materialet hamnar i skymundan. 

Det är stort fokus på omsorgsaktiviteter men även på trygghet och samvaro. I 

verkstadsdiskursen fungerar pedagogen mer som en medhjälpare och där barnen har 

möjligheter att hämta materialet själva eftersom det är placerat på deras nivå. I denna 

diskurs är det en miljö som präglas av ett rikt och varierande material som är 

lättillgängligt. Materialet ska även vara utforskande och experimenterande, och där 

ett undersökande, experimenterande och laborativt arbetssätt betonas. Denna miljö 

präglas inte av någon hemlikhet, utan försöker att erbjuda något nytt som hemmet 

inte erbjuder (a.a.). 

 

Björklid (2005) hänvisar till Almqvist avhandling (1993) om inventering av leksaker 

och lekmaterial. Almqvist slutsats är att det finns likartade mönster i de flesta 

förskolorna gällande material och leksaker, och där lekmaterialet är ett uttryck för ett 

traditionsburet mönster i Fröbel-pedagogiken och inte ett samtida leksaksutbud. Det 

pedagogiska materialet domineras i form av pennor, färger, kritor, lera och pärlor, 

men även av dockor, fordon samt konstruktionsmaterial dominerade i miljön. Vidare 

har Björklid (2005) tolkat Nelson och Nilssons (2002) avhandling, och där 

författarna har omklassificerat Almqvist empiri av leksaksmaterial. Även Nelson och 

Nilsson hävdar att de leksaker som finns i förskolans miljö är pedagogiska material 

och något som traditionellt har att göra med förskolans inriktning att göra (a.a.). 

 

Nordin - Hultman (2004) har i sin avhandling genomfört studier av det material som 

pedagogiska rum är utrustade med och där hon har gjort en jämförelse mellan 

svenska förskolor och engelska förskolor. Det uppkom tre stycken signifikanta 

skillnader mellan förskolorna och som behandlade placeringen av materialet, 

mängden material och sättet att arrangera materialet. Det resultat som kom fram i de 

svenska förskolorna när det gäller placeringen är att materialet är att det är 

otillgängligt för barnen att plocka själva, då materialet placeras på olika höjder. 

Materialet som är tillgängligt för barnen är något som författaren kallar för rumsrent 

material och som är lättstädat men även lätta att rengöra, såsom lego, spel, pussel och 

utklädningskläder. Det material som främst är otillgängligt är de skapande 

materialen, då de kan skapa oordning. När det gäller mängden material finns det 

relativt lite utbud av skapande material och de svenska förskolorna i relation till de 

engelska förskolorna framstår mer som sparsmakande. Inom den svenska förskolan 

går det att se mönster i hur rummen är disponerade och att rummen har specifika 

ändamål genom att de är avsedda för olika aktiviteter, som exempelvis målarrum och 

matrum (a.a.). 
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2.4  Förskola utan särskild inriktning 

I föreliggande avsnitt kommer förskolan utan särskild inriktnings historia att 

redogöras med fokus på barnsyn, kunskapssyn, pedagogens roll i miljön samt hur 

miljön och materialet ser ut.  

 

2.4.1 Förskola utan särskild inriktning historisk utveckling 

Förskolans pedagogiska tradition härstammar kring Fröbels filosofi om att barnet ska 

förädlas och formas med hjälp av pedagogiska insatser (Kärrby, 2001). När Fröbel 

startade sin kindergarten 1782 – 1852, tog förskolepedagogikens historia en ny 

vändning. Innan uppstartningen av Kindergarten hade Fröbel upplevt Napoleonkriget 

och utifrån kriget kom Fröbels tankar om barnets rätt till frihet fram. Fröbel var 

oerhört intresserad av barns lärande och utveckling, därför började han undersöka 

olika institutioner (Vallberg Roth, 2002). Kärrby (2001) menar att på mitten av 1800- 

talet växer förskoleinrättningar fram, de så kallade barnträdgårdarna eller 

Kindergarten, dock fanns Fröbels pedagogik kvar i tankarna (a.a.).  Den fysiska 

miljön i Kindergarten skulle vara strukturerad och uppdelad efter hemmets olika 

sysslor (Simmons-Christenson, 1997). Kärrby (2001) belyser att den nutidens 

förskola har sina rötter i 1930 – talets idéer om hur den svenska välfärdstaten bör 

vara och där en heldagsförskola inrättas som förr kallades för daghem. I daghemmen 

skulle båda föräldrarna vara ekonomiskt oberoende och kunna arbeta, dock var det 

långt senare som det här kunde realiseras. Under 1960 – talet var det många barn 

som gick i lekskola och där den hade en pedagogisk funktion. När båda föräldrarna 

arbetade behövdes en heldagsomsorg, men detta var något som lekskolorna inte 

kunde uppfylla. Vid denna tid fungerade daghemmen som en tillsynsfunktion. 

Barnstugeutredningen utformades 1972 den ideologi som utgör grunden till den 

nuvarande förskolan (a.a.). Skolinspektionen (2012) har tolkat Reiss (2011) att 

förskolans uppdrag genom åren har förändrats från ett socialt omsorgsprojekt till ett 

utbildningspolitiskt projekt. Med detta menas att pedagogerna ser barns utveckling 

och lärande som en viktig del i verksamheten och där det kompetenta barnet är i 

fokus (a.a.).  

 

2.4.2 Barnsyn, kunskapssyn och pedagogens roll 

Enligt Fröbel föds alla barn goda och han är väldigt kritisk mot den vanliga 

barnsynen att barn föds onda som behövs tuktas. Fröbel menar att fostran ska följa 

barnets naturliga utveckling och där barnet är fri, då människan utvecklas inifrån. De 

vuxnas uppgift är att lära sig av barnen, istället för att lära ut kunskap till barnen. 

Pedagogen ska inte vara överordnad barnet, utan tillsammans är pedagogen och 

barnet underkastade och har en gemensam uppgift att utifrån sin utvecklingsnivå bli 

mognare och klokare som individ (Gedin & Sjöblom, 1995). Förskolemiljön ska 

genomsyras av en rättvis behandling och där barnet ska kunna kräva att bli 

respekterad och bemött som en unik individ och ha egna val och inflytande oavsett 

vilket land eller kultur de kommer från (Kärrby, 2001). 

 

Vallberg Roth (2002) menar att kunskapssynen har sett olika ut beroende på tidsepok 

och det samhälle vi har levt i, vilket har resulterat i att kunskapen har format vårt 
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samhälle. Vygotskij har haft stort inflytande gällande vår kunskapssyn och har då 

påverkat hur vårt lärande har sett ut genom tiderna. Beroende på hur pedagoger har 

tolkat och använt sig av riktlinjerna och läroplanen kommer kunskapssynen att 

variera i verksamheterna. Utifrån läroplanens intentioner framträder barnet som en 

medskapare i lärprocessen och där samspelet är i fokus (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003). ”Förskolans läroplan bygger på en kunskapssyn där barnet är 

medskapare av sin kunskap i en interaktiv och relationell process, och på en barnsyn 

som innebär respekt för barnet som resursrikt och nyfiket, samt en tilltro till barns 

förmåga och lust att lära” (Skolinspektionen, 2012, s. 25).  

 

Pedagogernas främsta uppgift är att skapa en miljö som tillgodoser barnens behov 

och även hitta en samlingspunkt i miljön. Det är stor vikt att materialet i miljön väljs 

ut noggrant, för att kunna väcka ett intresse hos barnen, men även för att stimulera 

leken. Genom att ha dessa aspekter i åtanke bygger pedagogen upp en miljö som 

lämpar sig efter barnens utvecklingsnivå. Pedagogen har även rollen som den 

lyssnande pedagogen för att kunna hjälpa barnen i deras lek genom att tillföra 

material i miljön. Pedagogen bör även vara en medskapare i miljön och genom att 

ställa öppna frågor till barnen kan de utveckla barnens lek om hinder uppstår, dock är 

det av stor vikt att pedagogen inte övertar leken utan fungerar mer som en modell för 

barnen (Isabell, 2012). Pedagogerna fungerar som en handledare som ska visa vägen 

till att barnen hittar kunskap i sin miljö (Vallberg Roth, 2002). Skolinspektionen 

(2012) menar att pedagogens roll är att skapa öppna, inbjudande och innehållsrika 

miljöer som stimulerar barnet i dess utveckling. Vidare menar Skolinspektionen att 

det krävs en medvetenhet från pedagogerna för att kunna utforma och utveckla den 

fysiska miljön som tillgodoser barnets behov och som stimulerar deras utveckling 

genom att miljön är lättillgänglig och kreativ. Eftersom att barngrupper förändras 

över tid och där deras behov kommer att skifta bör miljön kontinuerligt anpassas till 

nuvarande situation (a.a.).  

 

2.4.3 Miljö och material 

Isabell (2012) poängterar att den fysiska miljön består av olika sorters material och 

rum och detta är något som kan påverka barns utveckling. I miljön återfinns de 

traditionella utrymmen som bygghörna, dockhörna och läshörna, men pedagogen kan 

även lägga till hörnor utifrån barnens intresse och behov, som exempelvis mataffär 

eller restaurang. Historiskt sett har dockhörnan setts som den viktigaste delen i 

miljön, då den ger en trygghet för barnen att leka på eftersom det blir en mild 

övergång från hemmet till förskolan (a.a.). ”Läroplanen för förskolan poängterar att 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet som ska erbjuda en verksamhet där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet, och där miljön ska även 

vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2010, s. 9). 

Skolinspektionens (2012) granskning visar på att rummens miljö indelas efter 

funktioner och aktivitetsytor med olika hörnor som har ett rikt materialutbud. En 

fysisk miljö kräver material som främjar barnens utveckling och lärande, och där det 

är av stor vikt att barnen görs delaktiga i utformandet genom tillgänglighet och 

inflytande (a.a.). Nelson och Svensson (2011) menar att leksaker både har betydelser 

och funktioner samt att de är relaterade till varandra. Att leksaker är som redskap 

innebär att de har funktioner. Att leksaker kan användas som kommunikations- och 
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teckenredskap innebär att de har betydelser. Leksaker samlar fantasier, värden, 

begrepp, idéer och där det finns en stor mängd av variationsmöjligheterna som är 

oändliga. Det utvecklas sociokulturellt sammanhang i det här scenariot, vilket menas 

att samhället inte bara lagras utan att i en betydande utsträckning kommunicerar och 

skapar nya föreställningar till barnen om världen (a.a.).  

 

2.5 Reggio Emilia filosofin 

I föreliggande avsnitt kommer Reggio Emilia filosofins historia att redogöras med 

fokus på barnsyn, kunskapssyn, pedagogens roll i miljön samt hur miljön och 

materialet ser ut. 

 

2.5.1 Historisk utveckling av filosofins fokus 

Reggio Emilia staden ligger i norra Italien och den är känd för sitt 

samhällsengagemang (New, 2003). Efter andra världskriget började en grupp 

föräldrar under ledning av pedagogen Lois Malaguzzi bygga sina egna förskolor, då 

de hade fascismen och kriget i färskt minne (Dahlberg & Åsén, 2010; New, 2003;). 

De arbetande föräldrarna begärde först att staden skulle bygga upp förskolor till 

deras barn och att den skulle erbjuda något mer än vanlig traditionell förskola. När 

Lois Malaguzzi hörde föräldrarnas önskan om att de ville att de yngsta barnen skulle 

kunna förvärva värderingar och kunskaper av kritiskt tänkande och samarbete 

förverkligade han detta. Föräldrarnas starka önskan och engagemang inspirerade 

Malaguzzi. Malaguzzi hade en vision om att bygga förskolor på samarbetstraditioner 

och den rika barndomen (New, 2007). Dahlberg och Åsén, (2010) belyser att 

Malaguzzi menar att lydiga människor kunde vara farliga människor och blev därför 

en grundläggande utgångspunkt för Reggio Emilia filosofins syn på kunskap, lärande 

och uppfostran. En pedagogik som var byggd på en framtidssyn där barn kan handla 

och tänka själva var något de ville skapa som ett alternativ till den traditionella 

pedagogiken. Det första kommunala daghemmet i staden Reggio Emilia öppnades 

1963 och kommunen tog efter några år efter över de föräldrakooperativa förskolorna 

som efter krigsslutet byggdes upp. Kommunen gav uppdraget att vidareutveckla och 

leda barnomsorgsverksamheten till Malaguzzi som arbetade med det med 

engagemang och kraft ända fram tills han dog (a.a.). Efter att ha jobbat med 

experiment och innovationer i årtionden skickade staden Reggio Emilia ut 

vandringsutställningar till USA och hela Europa för att de ville dela med sig av 

Reggio Emilia filosofin (New, 2003).  

 

2.5.2 Barnsyn, kunskapssyn och pedagogens roll 

På de kommunala daghemmen i staden Reggio Emilia grundar sig pedagogernas 

arbetsmetod på det förhållande de har till barnen och till barnens värld. På samma 

sätt som världen omkring barnen förändras, hamnar arbetsmetoden i ständig 

förändring. Lois Malaguzzi sade att de vuxna måste lära känna barnens värld om 

pedagogerna vill lära känna dem. I Reggio Emilia filosofin är ett grundläggande 

förhållningssätt att se varje barn som unikt och att barnen är huvudpersonen när det 

gäller sitt eget växande och sin egen utveckling. Malaguzzi anser att barn har ett 

medfött behov av att utvecklas och att lära sig (Gedin & Sjöblom, 1995). Malaguzzi 

poängterar att barn har hundra språk och är rika, då de har mer talang, nyfikenhet, 

fantasi, förnuft, intelligens och styrka än vad vi någonsin kan föreställa oss (Wallin, 
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2010). Barnets intellekt och ögon har rätt till vuxnas hjälp att upptäcka deras 

förändring och stabilitet, att upptäcka tingen. För att sedan se allting i ett ständigt 

växlande sammanhang. Ett samspel mellan pedagogerna och barnen är viktigt för 

arbetet. Ett viktigt mål är att hjälpa barnen till en stark självkänsla och till en stark 

jagkänsla, samtidigt som vikten av känslan och relationer av tillhörighet betonas 

(Gedin & Sjöblom, 1995). ”I Reggio Emilia filosofin poängterar de att barn måste få 

vara barn” (Wallin, 2010, s 39).  

 

I Reggio Emilia filosofin handlar kunskapssynen om att bygga vidare på kunskapen, 

utgå från barnet samt att utveckla barns lärande. På det viset grundar sig 

kunskapssynen på att pedagogen ser barnet som nyfiket och vill tillsammans med 

barnet söka kunskap. Kunskapen blir att processen blir viktigare än målet. Det är i 

samspel med andra som kunskap sker och det är även viktigt med dialogen med 

barnet (Jonstoij & Tolgraven 2001). Vidare tar pedagogerna sin utgångspunkt ur 

barnens fantasi och kreativitet för att forma verksamheten. Ett barn som vill 

utvecklas och har fantasi får större kunskap om sin omvärld. Lois Malaguzzi betonar 

att alla barn är intelligenta, samt att genom nyfikenheten växer barnen och deras 

kunskap (Wallin, 2010). Dahlberg och Åsen (2011) beskriver Lois Malaguzzi som 

den viktigaste pedagogen i vår tid, för att han har berört en hel värld med sin syn på 

kunskap och barn. Barnen betraktas som medborgare och det gör det viktigt att 

lyssna på barnen, behandla barnen med respekt. Det leder även till en bestämd syn på 

kunskap där barns lärande, kunskapande och utforskande ses i ett aktiv och 

kommunikativt perspektiv (a.a.).  

 

Pedagogernas roll är att ge barnen redskap att möta och hantera den föränderliga och 

moderna värld som vi lever i samt att de ska ha roligt på vägen dit. Barnen ska få 

uppleva det lustfyllda i att tillägna sig och söka kunskap. I Reggio Emilia filosofin är 

det viktigt för kunskapssynen är att se världen som en helhet (Gedin & Sjöblom, 

1995). Synen på kunskapandet och lärandet som ett aktivt samspel får även 

konsekvenser beroende på hur förskolornas organisation och miljö utformas. Genom 

att arrangera miljö och sammanhang skapas förutsättningar för lärande. I de 

miljöerna och sammanhangen ska individen aktivt kunna tillägna sig kunskap genom 

att den blir som en process istället för en produkt (Dahlberg & Åsén, 2011). 

Pedagogernas utmaning är att ta tillvara på barns nyfikenhet och låta sig att 

inspireras av barnens frågor och nyfikenhet. Pedagogerna ska även lära sig att 

behärska frågandets och lyssnandets konst samt att inte ge svaren innan barnen har 

hunnit ställa frågorna. Pedagogerna ska sträva mot samma riktning samt vara överens 

om de stora och långsiktiga målen (Dahlberg & Åsén, 2011). Wallin (2010) hänvisar 

till Vea Vecchis tankar där pedagogerna inte får vara för olika i sitt förhållningssätt 

och att de tillsammans ska kunna reflektera över varför de gör på ett visst sätt och 

vilka konsekvenser eller möjligheter det får (a.a.). Pedagogen ska vara en 

medforskare och en utmanare till barnen istället för att finnas där med de rätta svaren 

och även utmana barnens tankar. Barnet blir kompetent, för alla barn har rätt utifrån 

var de befinner sig att utvecklas och ses som kompetenta med en lust och vilja att 

lära (Wallin, 2010).   
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2.5.3 Miljö och material 

När en person tänker på miljön tänker denne inte den som en levande person, utan 

mer som en följd av det mänskliga arbetet och fantasin. Ser vi Reggio Emilia miljön 

som den tredje pedagogen, kan vi se hur vår omgivning vakna till liv och bidra till 

barns lärande (Wilson – Strong & Ellis, 2007). När vi ändrar i miljön ger vi barnen 

nya budskap, det gör att pedagoger och barn kommer att handla på ett annat sätt och 

ge den en annan mening. En inspirerande miljö som inte bara ger barnen möjlighet 

till att känna och tänka, utan också till att handla, skapa möjligheter till ett aktivt 

utforskande genom att organisera och planera miljön. Stor vikt läggs vid att skapa en 

utmanande miljö som stimulerar och stödjer barns motivation, intresse och kreativitet 

(Dahlberg & Åsén, 2011). En lärare har identifierat åtta principer om miljön som 

tredje pedagog: aktivt lärande, öppenhet, estetik, samverkan, ömsesidighet, 

flexibilitet, föra utomhus och relationer. Dessa principer kan kopplas samman med 

hur barn uppfattar och hur de använder utrymmet till att skapa meningsfullhet i 

miljön. Miljön betraktas som mer än bara visuell, då pedagogerna även tänker på det 

som finns runt om barnen. I Reggio Emilia filosofin tänker pedagogerna på att 

stafflier ska placeras i nära naturligt solljus och i rummen ska det finnas speglar 

(Wilson - Strong & Ellis, 2007). Speglar är något som används av både stora och 

små barn och är även något som uppskattas av dem. Syftet med ett specifikt material 

är att bekräfta och stärka barns identitet (Gedin & Sjöblom, 1995). Inom Reggio 

Emilia filosofin är det viktigt att pedagogen då och då bör sätta sig ner på huk för att 

se vilket material och vilken miljö de erbjuder barnen. Det är på det sättet som 

pedagogen ser ur barns synvinkel och vad det är som kan tilltala dem (Wallin, 2010).  

 

2.6 Waldorffilosofin 

I föreliggande avsnitt kommer Waldorffilosofin historia att redogöras med fokus på 

barnsyn, kunskapssyn, pedagogens roll i miljön samt hur miljön och materialet ser 

ut. 

 

2.6.1 Historisk utveckling av filosofins fokus 

Waldorfpedagogiken grundas av vetenskapsmannen och pedagogen Rudolf Steiner i 

början av 1900-talet, och där han influeras av Schillers och Goethes tankar kring 

natur och ande samt yttre och inre verklighet (Gedin & Sjöblom, 1995; Lindholm, 

2011). Den första waldorfskolan grundas 1919 i Österrike av Rudolf Steiner. Önskan 

är att skolan ska vara en plats för en gemensam utbildning för alla barn oavsett kön. 

Skolan ska stå öppen för såväl arbetarklassens som tjänstemännens barn och tanken 

är att i så stor utsträckning som möjligt vara fri från statens och ekonomins 

inblandning. Waldorfskolorna präglas av en antroposofisk människosyn där de 

centrala delarna är kropp, själ och ande (Lindholm, 2011). I waldorfpedagogiken 

delas uppfostringstiden upp i olika perioder och där man utgår från att barnet 

utvecklas enligt tre olika faser: viljefasen, känslofasen samt tankefasen. Under 

viljefasen (0-7år) lär sig barnen främst genom den egna aktiviteten och genom 

utvecklande av den egna viljan. Barnen utvecklas mest under dessa år, då det är i 

denna fas som de får sina första upplevelser av fri rörelse, börjar prata och utvecklar 

sitt tänkande. I denna fas betonas också vikten av imitation och även lärarens 

förhållningssätt, då barn inte gör som läraren säger utan att de faktiskt gör såsom 
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läraren gör. Tyngdpunkten ligger på att utveckla viljan och där barnet lär genom 

imitation och att det finns värdiga förebilder som barnet kan imitera (Lindholm, 

2011;Oberski, 2006). Efterhärmningen minskar mer och mer ju äldre barnen blir. När 

barnen går in i känslofasen (7-14 år) ligger inlevelseförmågan i förgrunden och det är 

i denna fas barnen utvecklar sitt känsloliv. Innehållsmässigt bygger pedagogiken på 

de tre kunskapsfälten vetenskap/teori, konst och hantverk/praktisk verksamhet vilket 

genomsyrar hela verksamheten från förskola till gymnasium (Lindholm, 2011). 

 

2.6.2 Barnsyn, kunskapssyn och pedagogens roll 

Waldorfpedagogiken har en antroposofisk syn på barn där människan är under 

ständig utveckling i samspel med kropp, själ och ande. Barnet föds omedveten om 

sitt eget jag, men desto äldre barnet blir ju mer utvecklas det. Steiner gör liknelser 

om att barnet är ett frö som ska växa till en vacker blomma och där pedagogen har en 

roll som kan liknas med en trädgårdsmästare. Utsätter vi barnen för inlärning för 

tidigt kan det leda till att de påverkas i en negativ riktning samt att de inre organen 

kan bli försvagade. Den lilla plantan kommer då att krokna på vägen genom att den 

blir bräcklig när ett forcerat växande drivs fram med för tidigt inlärande (Gedin & 

Sjöblom, 1995;Lindholm, 2011;Oberski, 2006). Waldorfpedagogikens främsta syfte 

är att förbereda barnen på att bli fria människor (Oberski, 2006). Synen på barn 

påverkar pedagogiken, då det är av stor vikt att låta barnet växa i sin egen takt och 

för att viljan ska vara tillräckligt utvecklad hos barnet, först då är barnet moget för 

skolan och detta brukar ske vid sju års ålder (Gedin & Sjöblom, 1995). 

 

Gedin och Sjöholm (1995) menar för att förstå waldorfpedagogikens kunskapssyn 

gäller det att pedagogen förstår det som Steiner byggde sin pedagogik på som är den 

antroposofiska syn på vetenskap och konst. ”Antropos” betyder människa och ”sofi” 

betyder vishet, och antroposofin är läran om hur vi människor hittar den rätta vägen 

till vishet. Det är ett helhetstänkande som skapas av andliga och materiella delar i 

livet (a.a.). I förskolorna bör pedagogerna vänta med inlärning för barnen tills de 

själva visar motivation och vilja att genomföra uppgifter samt kunna ta till sig 

instruktioner. Pedagogiken bygger på den fria leken eftersom det inom 

Waldorfpedagogiken anses att all utveckling sker via leken (Gedin & Sjöblom, 1995; 

Oberski, 2006). 

 

En Waldorfpedagogs roll är att vara en förebild genom att finnas i bakgrunden och 

att inte lära barnen massa kunskap, utan det lär de sig själva med tiden. Det gäller att 

såväl skapa en harmonisk och trygg miljö åt barnen som att ge dem frihet att kunna 

utvecklas i sin egen takt (Gedin & Sjöblom, 1995). I waldorfpedagogiken liknar 

barnets utveckling vid en planta där pedagogens uppgift är att vara den som odlar 

och sköter om plantan så att den kan utvecklas. Pedagogen skall även utforma 

verksamheten, både materiellt och mänskligt, så att barnen får inspiration till fri lek 

(Lindholm, 2011). Oberski (2006) påvisar i sitt resultat att pedagogerna använder sig 

av hushållssysslor, kreativ lek, eurytmi och sagoberättande för att barnen ska 

utveckla viljan. Syftet med aktiviteterna är att barnen ska imitera och vikten läggs 

inte på att lära ut kunskap, exempelvis i matlagningen är syftet att få känna på det 

och äta det, istället för att prata om vägning och mätning (a.a.). 
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2.6.3 Miljö och material 

Waldorfpedagogiken eftersträvar i sin miljö en enkelhet med mjuka och varma färger 

och med sparsamt möblerade rum, då pedagogerna anser att detta är det bästa för 

barnen och sinnesintrycken. Väggarna präglas av färger målade i varm rosa eller 

guldockra färger och där en hemlik miljö eftersträvas (Lindholm, 2011). Miljöerna 

på Waldorfförskolor är helt befriad från plast- och syntetmaterial som spel, pärlor, 

barbiedockor och tuschpennor. Istället finns det ett basutbud av naturalistiska 

material som ska väcka kreativiteten och ge möjligheter till variation i leken och där 

pedagogerna plockar fram materialet utifrån dagsrytmen som exempelvis målning 

och bakning (Björklid, 2005; Gedin & Sjöblom, 1995). Oberski (2006) menar att det 

är av avgörande betydelse att barnets omgivning är fullt av vackra saker och ting för 

att utveckla viljan (a.a.). Barnen färgas av miljön och det som pedagogen gör i 

miljön, därför är det viktigt att skapa en gynnsam och vacker miljö för barnen (Gedin 

& Sjöblom, 1995). Björklid (2005) tar upp i sin avhandling att estetiken spelar en 

mycket viktig roll i waldorfpedagogiken, då barnens sinnen, fantasi och fysiska 

utveckling påverkas av den fysiska miljön. I miljön används en viss färgskala som är 

anpassad till barnens ålder och styrs av det pedagogiska tänkandet (a.a.). 
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2.7 Sammanfattning av filosofierna 

I föreliggande avsnitt kommer en tabellsammanfattning av de olika filosofiernas 

barnsyn, kunskapssyn, pedagogens roll samt miljö och material.  

 

 Förskola utan 

särskild inriktning 

Reggio 

Emiliafilosofin 

Waldorffilosofin 

Barnsyn Barn föds goda och 

ses som en unik 

individ som har rätt 

till inflytande. 

Varje barn ses som 

unikt och är 

huvudpersonen i 

sin utveckling.  

Barnet ska få växa i 

sin egen takt. 

Barnet är ett frö 

som ska växa till en 

vacker blomma. 

Kunskapssyn Barnet som en 

medskapare i 

lärprocessen och där 

samspelet är i fokus. 

Utgångspunkt i 

barnet och utveckla 

barns lärande. Ser 

barnet som nyfiket 

och vill 

tillsammans med 

barnet söka 

kunskap. 

Barn är inte mogna 

förrän vid sju års 

ålder att tillägna sig 

kunskap.  

Pedagogens roll Pedagogen ska 

skapa en miljö som 

tillgodoser barnens 

behov och även hitta 

en samlingspunkt i 

miljön. 

En medforskare till 

barnen och även 

utmana deras 

tankar. 

En förebild som 

ska finnas i 

bakgrunden. 

Pedagogen är en 

trädgårdsmästare i 

barns utveckling. 

Miljö och material Den fysiska miljön 

består av olika 

sorters material och 

rum, något som kan 

påverka barns 

utveckling. 

Miljön är den 

tredje pedagogen. 

Stor vikt läggs vid 

att skapa en 

utmanande miljö 

som stimulerar 

barns motivation, 

intresse och 

kreativitet. 

Enkel miljö med 

varma färger, för 

att harmonisera 

sinnesintrycken. 

Basutbud av 

naturalistiska 

material. Estetiken 

spelar en väsentlig 

roll. 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att se hur barns fysiska miljö på förskolan är utformad och om 

pedagogernas sätt att utforma miljön i en förskola utan särskild inriktning skiljer sig i 

jämförelse med en Reggio Emiliainspirerad förskola och en Waldorfinspirerad 

förskola. Anledningen till att vi har valt att göra en jämförelsestudie är för att ta reda 

på om det finns liknande tankar kring miljön eller om det finns skillnader beroende 

på vilken filosofi förskolan har influerats av. Genom att använda oss av 

observationer och intervjuer vill vi undersöka närmare hur pedagoger tänker kring 

utformandet av sin fysiska miljö. Vi tar vår utgångspunkt ur det läroplanen belyser 

om att förskolans miljö ska erbjuda barnen en miljö som är trygg, utmanande och 

som lockar till lek (Skolverket, 2010).  

 

3.1 Frågeställningar 
Utifrån syftet har dessa frågeställningar vuxit fram: 

 

 Vilka avtryck av filosofierna syns i förskolornas fysiska miljö? 

 Hur beskriver pedagoger utformandet av den fysiska miljön inom de olika 

filosofiska inriktningarna?  

 Vilken roll har pedagogen i den fysiska miljön? 
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4 METOD 
I föreliggande avsnitt beskrivs val av metod, urvalsgrupp, genomförande och etiska 

aspekter. Syftet med studien är att se hur barns fysiska miljö på förskolan är 

utformad och om pedagogernas sätt att utforma miljön i en förskola utan särskild 

inriktning skiljer sig i jämförelse med en Reggio Emiliainspirerad förskola och en 

Waldorfinspirerad förskola. Enligt Patel och Davidsson (2003) är denna studie 

präglad av en fenomenografisk metod, då den studerar människors olika 

uppfattningar och upplevelser av ett fenomen, i vårt fall utformandet av den fysiska 

miljön. Denna metod genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor för att respondenterna ska kunna svara med sina egna ord (a.a.).  

 

4.1 Val av metod 

Undersökningen utmynnade i två olika metoder, kvalitativa intervjuer och guidade 

observationer av inomhusmiljön. Valet av kvalitativa intervjuer föll på att vi ville ta 

reda på hur pedagogerna resonerade kring miljön och för att få utvecklande svar. 

Detta för att frågorna som ställs inte skall vara styrande utan mer öppna upp för 

samtal och vidareutveckla det som pedagogerna berättar med eventuella följd frågor. 

Patel och Davidsson (2003) menar att en kvalitativ intervju möjliggör att 

respondenterna ges utrymme att svara med sina egna ord och innebär därför en låg 

grad av strukturering (a.a.). Valet av frågor i intervjun är fokuserade på att svara upp 

till syfte och frågeställningar. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att 

kroppsspråket och hur vi säger något kan påverka svaret på frågan (Patel och 

Davidsson, 2003). Detta var något som vi var väl medvetna om under intervjuerna 

och som vi hade i åtanke under hela processen. Under observationerna fotograferade 

vi även miljön och fotografierna fungerade som ett komplement till våra 

observationer och intervjuer. När vi fotograferade lokalerna var vi noga med att inga 

personer fanns med på bilderna för att kunna säkerhetsställa kravet på anonymitet. 

Løkken och Søbstad (1995) beskriver att det finns strukturerade och ostrukturerade 

observationer. Vi använde oss av en ostrukturerad observation, då vi inte i förväg 

kunde planera vad som skulle ske, utan det berodde på vad pedagogerna valde att 

visa och berätta (a.a.).  

 

4.2 Val av undersökningsgrupp 

Vi valde att utföra vår studie på totalt sex stycken olika förskolor i Sverige. Två 

Reggio Emiliainspirerade förskolor, två förskolor utan särskild inriktning och två 

Waldorfinspirerade förskolor ingick i studien. Vi tog kontakt med förskolor som vi är 

bekanta med sedan tidigare och frågade om intresse fanns att delta i studien. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) kallas detta för en tillgänglig grupp, då forskarna väljer 

personer som är tillgängliga i sin närhet (a.a.). Detta gjorde vi i form av 

telefonsamtal och besök samt mejlade ett följebrev (se bilaga 2) till samtliga om 

syftet med vår studie och informerade om etiska aspekter.  

 

Valet av de olika förskolorna baserades på studiens syfte då en jämförelse ska ske 

och de var därför relevanta för vår studie. Personerna som valdes är sex stycken 

förskollärare, varav fyra stycken av dem var bekanta med oss sedan tidigare från den 

verksamhetsförlagda utbildningen och genom utbildningens gång under Reggio 

Emilia kursen. De förskollärare som var bekanta med oss sedan tidigare var 

respondenterna från Reggio Emiliafilosofins förskolor och förskolorna utan särskild 
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inriktning. Respondenter från Waldorffilosofins förskolor var för oss okända och där 

vi fick kontakt med dem via deras hemsida genom att kontakta respektive förskolas 

förskolechef. Risken med att använda sig av två förskolor per filosofi är att de kan 

skilja sig åt, dock ansåg vi att enbart använda sig av en förskola per filosofi inte var 

tillräckligt generaliserbart och att det då hade varit svårt att finna ett mönster. Trost 

(2005) menar att det inte är relevant hur många som har deltagit i en intervju, utan 

det viktiga är att man har funnit mönstret och därför lämpade det sig att enbart 

använda sig av dessa sex förskolor (a.a.). 

 

4.3 Genomförande och bearbetning 

Vi påbörjade studien med att göra en informationssökning om ämnet för att kunna 

hitta tidigare forskning och annan litteratur som skrivits om ämnet. Sökstrategierna 

vi har använt oss av var databaserna ERIC och Google Schoolar. Sökorden vi 

använde oss av var children's learning in the environment, environment in 

preeschool, Reggio Emilia, Rudolph Steiner och svensk förskola. Vi sökte främst 

efter internationella artiklar, men även efter svenska artiklar. För att få ett snävare 

resultat var vi tvungna att inrikta oss på flera ämnesord under en och samma sökning, 

då det visade sig att begreppet miljö gav alltför många sökträffar. Avgränsningarna 

som gjordes var att vi fick sortera bort en del artiklar, därför att de kostade pengar att 

ta del av. Därför kan vi inte med säkerhet veta om dessa varit av relevans för vår 

studie. Andra avgränsningar som har gjorts i studien är att vi har valt att begränsa oss 

till tre olika filosofier och till förskolan. Miljön är även ett stort begrepp som 

innefattar både psykiska och fysiska miljöer samt inomhus-och utomhusmiljöer, 

därför valde vi att begränsa oss till inomhusmiljöns fysiska miljö.  

 

Innan vi påbörjade vår studie tog vi kontakt med förskolorna genom telefon om 

intresse fanns att delta i studien och där vi berättade vårt syfte med studien. Vi 

informerade även att vi skulle använda oss av både observationer och efterföljande 

intervjuer, samt hur lång tid varje moment beräknades att ta. Vi gav förslag på tänkta 

tider och där de skulle återkomma med svar genom att mejla oss när tid för intervju 

och observation kunde ske. Lantz (2007) betonar vikten av att ha en väl avsatt tid för 

intervjuer och observationer (a.a.). Efter samtliga respondenters godkännande 

skickade vi ut ett följebrev till de personer som skulle delta i studien (se bilaga 2). I 

detta brev presenterade vi vår roll som forskare och syftet med vår studie. Vidare i 

brevet berättade vi om de forskningsetiska principerna för att respondenterna skulle 

veta vilka villkor de deltar på. Patel och Davidsson (2003) poängterar vikten av att 

göra förberedelser inför en studie genom att ta kontakt med respondenter, få tillstånd 

och medgivande och ge de medverkande information om villkoren som gäller (a.a.).  

 

När vi planerade våra intervjuer och observationer tänkte vi mycket på hur vi skulle 

förhålla oss och vad som var relevant för undersökningen. I de guidade 

observationerna ville vi att pedagogerna skulle ha den framträdande rollen och att det 

var de som skulle berätta för oss om deras miljö. I samband med rundvandringen 

ställde vi olika frågor till dem, beroende på vad de berättade. Direkt efter den 

guidade observationen satte vi oss ned i ett enskilt och tyst rum för en 

kompletterande intervju. Lantz (2007) poängterar betydelsen av att ha tillgång till ett 

rum utan störande moment (a.a.). Intervjufrågorna konstruerades efter en låg grad av 

standardisering och strukturering för att kunna möjliggöra för en öppen dialog i form 

av ett samtal och att svaren blir mer utförliga. Genom att standardiseringen var låg 
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kunde vi ställa följdfrågor till de medverkande samt välja ordningen på 

intervjufrågor utifrån en viss intervjuperson (a.a.). Under intervjuerna och 

observationerna använde vi oss av en diktafon, då vi anser att det är viktigt att 

använda sig av inspelningar för att få med vad som sägs och att vi kan höra sina våra 

frågor. Valet föll även på att vi är oerfarna intervjuare och med hjälp av 

ljudinspelningen kunde vi lättare fokusera på själva samtalet. Løkken och Søbstad 

(1995) belyser genom att spela in intervjun kan intervjuaren fokusera på själva 

samtalet och medför att kvaliteten blir högre (a.a.). Varken vi eller pedagogerna 

upplevde att diktafonen var ett störande moment, utan snarare tvärtom. Det var ett 

bra verktyg att använda sig av. Vi tror dock om vi hade antecknat hade detta varit ett 

mer störande moment än diktafonen, då vi stannar upp i själva samtalet när vi 

skriver. Trost (2005) menar att det är bra att använda sig av diktafonen, då det är en 

fördel när vi ska gå tillbaka för att lyssna av något som utförts. I själva 

transkriberingen underlättar det också, då vi kan spola fram och tillbaka för att lyssna 

på en intervju och minimerar risken att missa något som sägs. En nackdel kan vara 

att den intervjuade eventuellt upplever det som obekvämt att bli inspelad samt att det 

tar tid att lyssna av det inspelade materialet (a.a.).  

 

Observationstiderna och intervjutiderna varierade, beroende på hur lång tid 

förskolorna kunde avsätta för observation och intervju. Uppskattningsvis tog 

intervjuerna mellan tjugo till trettio minuter och observationerna tog mellan trettio 

till fyrtio minuter. På två av förskolorna var det svårt att fotografera miljön med 

tanke på att barnen var inomhus den dagen på grund av dåligt vädret. Vi valde att 

transkribera ner ordagrant intervjuerna och observationerna samma dag eller dagen 

efter, då allt var nytt och färskt i minnet. Patel och Davidsson (2003) menar att detta 

är lämpligt att skriva ut intervjuer ordagrant, då vi får en överskådligt i materialet när 

vi kategoriserar svaren som vi fått (a.a.). Efter transkriberingen delade vi in svaren i 

passande kategorier och teman till vårt resultatkapitel. Lantz (2007) beskriver att 

transkribering bör delas in i passande teman och kategorier för att få ett resultat av 

undersökningen vi har utfört. När bearbetning var helt färdigt, förstördes det 

inspelade materialet, då pedagogerna hade garanterats att så skulle göras 

(Vetenskapsrådet, 2001). För att minimera att feltolkningar gjordes valde vi även att 

använda oss av citat från intervjuerna och observationerna. Patel och Davidsson 

(2003) menar att balansen mellan citat till egna tolkningar ska vara väl avvägd, då 

det ska ge läsaren en helhetsbild av resultatet. Skulle det bli fler citat än tolkningar 

utelämnas analysen att göras av läsaren själv. Om det motsatta skulle råda, att det är 

fler tolkningar än citat finns det risk för att läsaren inte ser trovärdigheten i resultaten 

(a.a.). I analysen har respondenterna döpts till olika namn och där de respondenterna 

från samma filosofis namn börjar på samma bokstav för att förtydliga vem som har 

sagt vad. Respondenterna från Waldorffilosofin har fått bokstaven W med namnen 

Wanja och Wiktoria. Respondenterna från Reggio Emiliafilosofin har fått bokstaven 

R med namnen Rosita och Rebecka. Slutligen har respondenterna från förskolorna 

utan särskild inriktning fått bokstaven F med namnen Frida och Fanny.  
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4.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2001) belyser olika aspekter som forskaren bör tänka på när denne 

ska genomföra en studie. Dessa är bland annat informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra aspekter har vi tagit hänsyn 

till i vår studie. Dessa aspekter är även något som Patel och Davidsson (2003) 

belyser, då de menar att en forskare måste ta hänsyn till dessa forskningsetiska 

principer för att studien ska bli trovärdig och för att skydda respondenterna (a.a.).  

 

Informationskravet: vi informerade våra respondenter via telefon och besök samt 

med ett mailbrev, i form av ett missiv för att tydliggöra vårt syfte med 

undersökningen samt hur vi skulle gå tillväga i själva genomförandet och vad vi 

skulle använda informationen till. Vi informerade även att de uppgifter som 

insamlades inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning till vår 

uppsats.  

 

Samtyckekravet: vetenskapsrådet (2001) tar upp vikten av att deltagarna i 

undersökningen har själva rätt att bestämma över sin medverkan och på vilka villkor 

de ska delta. De ska även kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa 

påföljder för dem. Både i missivet och i telefonkontakten och besökskontakten med 

respondenterna påvisades tydligt att det var frivilligt att delta samt att de hade rätt att 

avbryta deltagandet. Vi fick även ett muntligt och skriftligt samtycke i 

telefonkontakten och mailkontakten om fotograferingen av miljön samt om 

inspelningen av intervjuerna och observationerna. Vi informerade även i samband 

med intervjuerna och observationerna att vi skulle spela in och att de hade möjlighet 

att avbryta om det kändes obekvämt. 

 

Konfidentialitetskravet: vetenskapsrådet (2001) tar upp vikten att personuppgifterna 

på respondenterna ska förvaras på ett sätt att andra obehöriga inte kan ta del av dem, 

då konfidentialiteten har ett nära samband med sekretess- och offentlighetsfrågan. Vi 

informerade våra respondenter att all empiri skulle behandlas konfidentialitet såväl 

muntligt som skriftligt och att det då inte skulle gå att spåra vem som hade uttalat sig 

genom att använda sig av figurerande namn. 

 

Nyttjandekravet: vi informerade även att all data kommer att förstöras och inte 

användas mer än till examensarbete och vi erbjöd även att de skulle få ta del av 

studien när den är klar. 
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5 RESULTAT 
I föreliggande avsnitt kommer vi att beskriva vårt resultat som framkommit utifrån 

våra observationer och intervjuer med fokus på frågeställningarna. Vilka avtryck av 

filosofierna syns i förskolornas fysiska miljö? Hur beskriver pedagoger utformandet 

av den fysiska miljön inom de olika filosofiska inriktningarna? Vilken roll har 

pedagogen i den fysiska miljön?  För att ge en sanningsenlig bild av pedagogernas 

svar väljer vi att använda både deras ord och våra egna tolkningar. Detta för att 

undvika risken för feltolkningar. Respondenterna med bokstaven W är från 

Waldorffilosofin, respondenterna med bokstaven R är från Reggio Emiliafilosofin 

och de respondenterna med bokstaven F är från förskola utan särskild inriktning.  

 

5.1 Filosofiernas avtryck i den fysiska miljön  

I föreliggande avsnitt kommer resultatet från observationerna att redovisas. 

 

5.1.1 Waldorffilosofierna 

Miljön i de Waldorfinspirerade förskolorna präglades av en hemlikhet, vilket befästs 

genom att de har soffor, gardiner, blommor och tavlor samt färgerna på väggarna. Vi 

kunde se det ombonande och det omhuldande, då det kändes som att vi gick in i 

någons hem och även på grund av färgerna i miljön. De hade även en miljö som 

speglades av lugn och ro. Alla rummen ligger i anslutning till varandra, så att barnen 

lätt ska kunna gå igenom och känna trygghet i de olika rummen. Ibland stängde de 

dörrarna om pedagogerna kände att barnen behövde lite lugn och ro – att barnen 

skulle kunna fokusera på det rummet de befann sig i och slippa störande moment, 

exempelvis om någon var ledsen eller gör någon annan aktivitet. I miljön såg vi 

tydliga spår från Waldorfpedagogiken både när det gäller spiritualismen och 

materialutbudet. 

 

5.1.2 Reggio Emiliafilosofierna 

Miljön i Reggio Emiliainspirerade förskolorna präglades inte av någon hemlikhet, 

utan de verkar sträva efter att erbjuda något nytt som inte fanns i hemmen. De hade 

ett rikligt utbud av olika sorters material. Vi kunde se den tillgängliga och 

föränderliga miljön. Vi kunde se spår av att miljön var den tredje pedagogen, utifrån 

materialet och innehållet i miljön. Reggio Emiliafilosofin står för olika värdeord som 

gick att finna i miljön såsom delaktighet, olikhet, subjektivitet, demokrati, 

förhandling, ömsesidighet och barn som rika och kommunicerande. Dessa speglades 

i både materialet och möblerna samt i dokumentationerna. Möblerna var även 

anpassade efter barnen och inte efter pedagogerna. Hela miljön präglades av speglar 

och ljusbord. 

 

5.1.3 Förskolorna utan särskild inriktning  

När vi blickade i miljön kunde vi se att förskolan verkade sträva efter att erbjuda 

något annat än barnen får i hemmet, därför kunde vi se komplementet och inte 

hemlikheten då gardiner och blommor var borttaget i miljön. Vi kunde se dockvrån, 

byggvrån, kokvrån och ateljén (målarrum). Möblerna skiljde sig åt i de olika 
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förskolorna, det fanns både låga och höga bord och stolar. På den ena förskolan var 

möblerna anpassade efter de vuxna för att minimera belastningsskador, som det kan 

bli med låga bord och stolar.  

 

5.1.4 Pedagogernas beskrivning av deras fysiska miljö 

Dessa ord i tabellen är signalord för de olika filosofiernas miljöer och dessa hade 

respondenterna Wiktoria, Wanja, Rosita, Rebecka, Frida och Fanny i åtanke när de 

utformade sin miljö. Utifrån dessa signalord kunde respondenterna beskriva deras 

nuvarande miljö. Utifrån de här signalorden tolkar vi det som att respondenterna 

Wiktoria och Wanja har liknande tankar som hemdiskursen belyser. Till skillnad från 

respondenterna Rosita, Rebecka, Frida och Fanny som har liknande tankar som 

verkstadsdiskursen belyser.  

 Waldorf 

inspirerade 

förskolor 

Reggio Emilia 

inspirerade 

förskolor 

Förskolor utan 

särskild 

inriktning 

Hemlikt,         

trygghet, 

omhuldande, 

rogivande, 

varsamhet, 

utvecklande,  

Ömsesidighet, 

föränderligt, 

meningsskapande, 

genomskinlighet, 

utforskningsbar, 

kreativitet och möten 

Öppna ytor, 

gemenskap, 

stimulerande, 

utvecklande, 

anpassningsbar 

Den här tabellen visar hur pedagogerna har svarat på frågan ”beskriv er fysiska 

miljö med tre ord eller flera”. Med hjälp av den här tabellen vill vi belysa hur 

filosofierna syns i miljön.  

 

 

5.2 Beskrivning av utformandet av den fysiska miljön  

I föreliggande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna och observationerna att 

redovisas. 

 

5.2.1 Förändringar i miljön 

I de Waldorfinspirerade förskolorna skedde inga stora förändringar i miljön, utan de 

försökte att utveckla sin befintliga miljö utifrån en upprustning av möbler och 

material. Med upprustning menar vi att när material och möbler blir slitna blir de 

utbytta, men de byts ut till samma sort. Miljön var inte anpassad efter barnens 

intresse och behov, utan efter åldern och mognad.   

 

Respondent Wiktoria säger följande: 
Vi tar väldigt stor inspiration från Waldorffilosofin i miljön, men miljön har inte förändrats på 

flera år, utan har sett likadan ut hela tiden. Vi vill inte förändra ”Waldorfstilen”, utan är nöjda 

med den utformningen. Vår miljö är anpassad efter barnens åldersgrupp och mognad. 
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Det som respondent Wiktoria menade är att miljön är anpassad efter barnens mognad 

och ålder. Det har att göra med Waldorffilosofins tankar att göra och därför behövs 

inga förändringar göras, då miljön är bra som den är.    

 

I de Reggio Emiliainspirerade förskolorna och de förskolorna utan särskild inriktning 

beskrev samtliga pedagogerna att det sker en kontinuerlig förändring, då miljön 

förändras utifrån barngruppens behov och temats innehåll. 

 

Respondent Rosita säger följande: 
Vi planerar miljön utifrån läroplanen och läsårets innehåll, då vi vill att miljön ska signalera 

vårt tema i verksamheten och att miljön är en oerhörd viktig aspekt som ständigt är under 

utveckling. Vi planerar även miljön efter den befintliga barngruppen och då vi har 

åldersindelat så är miljön utformad efter ålder och därmed utmaningar som passar dem. 

 

Respondent Frida säger följande: 
Vi planerar vår miljö utifrån den barngrupp vi har och vilka behov de har. Vi planerar vår 

miljö tillsammans med barnen för att hitta utmaningar och mötesplatser. Förändringarna sker 

för verksamhetens skull eller för barngruppen.  

 

I linje med Waldorfs tankar har även Reggio Emilia förskolorna och de förskolorna 

utan särskild inriktning en miljö som är anpassad efter åldersgrupp. Respondenterna 

Rosita och Frida menade att miljön är en viktig aspekt då den utgör grunden för 

verksamheten och det är därför viktigt att den förändras utifrån barngruppens behov. 

Till skillnad från respondent Wiktoria som inte förändrar utifrån barngruppens behov, 

utan miljön har redan en färdig mall och den är utformad efter barnens ålder. 

Exempelvis inom Waldorffilosofins miljö får inte ett visst material finnas bland de 

yngre barnen som kastanjer.  

 

5.2.2 Miljöns färger  

Gällande miljöns utseende skiljde sig det åt beroende på filosofierna, då de hade 

olika tankar kring färger.  

 

Respondent Wiktoria säger följande: 
Vi har valt att använda oss av gulrosa toner på våra väggar för att det ska harmonisera och 

skapa ett lugn för barnen. Vi anser att starka och även sterila färger stör sinnesintrycken. 

 

Det som respondent Wiktoria poängterade är att i de Waldorfinspirerade förskolorna 

la stor vikt på att färgerna ska harmonisera sinnesintrycken, det ska vara varma och 

mjuka färger. Vi tolkar det även som att Wiktoria menar att färgerna har en 

avgörande betydelse för hur barnet kommer att utvecklas i miljön. Har miljön då 

”fel” färger kan miljön tillfoga barnen ”smockor” och kan ge konsekvenser för sämre 

utveckling.  
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Merparten av respondenterna menade att de inte har haft någon möjlighet att påverka 

färgvalen, då de har fått anpassa sig efter vissa regler eftersom att de är kommunala 

förskolor. Respondenterna såg dock fördelar med att ha vita väggar, då det kunde 

lyfta barnens alster och dokumentationen utan att det blir ett rörigt intryck.  

 

Respondent Rosita säger följande: 
Våra väggar karaktäriseras av vita väggar och detta är inget vi har beslutat om, utan det är 

standardiserat. Men fördelen med vita väggar är att man då kan lyfta barnens alster på 

väggarna utan att det blir rörigt. 

 

Respondenten Frida säger följande:  
När det gäller väggarnas utformning så vill vi inte ha för mycket saker och ting på väggarna, 

utan väggarna ska tala om vad som sker i verksamheten. Vi får se till vilken barngrupp vi har, 

då alla barn inte klarar av ”stökiga och murriga” miljöer utan vi får ha en mer ”ren miljö”.  

 

Det som respondenterna Rosita och Frida menade är att färgvalet har ingen betydelse 

utan de är vad pedagogerna väljer att hänga upp på väggarna som har betydelse. 

Båda respondenterna menade att det är viktigt att det inte får bli ett rörigt intryck i 

miljön, då detta har att göra med att pedagogerna få se till sin barngrupp. Alla barn 

klarar inte av stökiga miljöer och andra klarar inte av ”rena” miljöer. Tillskillnad från 

vad respondent Wiktoria beskrev, då hon menar att färgvalet är avgörande i miljön. 

 

5.2.3 Hemdiskursen och verkstadsdiskursen 

I både observationerna och intervjuerna stötte vi på hemdiskursen och 

verkstadsdiskursen (Nordin-Hultman, 2004). Två av sex pedagoger poängterade 

vikten av att ha en hemlik miljö, en hemdiskurs, medan fyra av sex pedagoger tog 

upp vikten av något som erbjuder något mer än hemmet, en verkstadsdiskurs.  

 

Respondent Wanja säger följande: 

 
Det är meningen att miljön ska vara hemlik med gardiner, blommor och mattor, men den kan 

aldrig vara precis som hemma. Det är bra för barnen att ha en hemlik miljö för att det ger en 

trygghet och det är mysigt.  

 

Respondent Wanja menade är att när pedagogerna eftersträvar en hemlik miljö inom 

Waldorftraditionen ansåg de att förskolan ska efterlikna hemmet till viss del, på 

grund av att barnen ska känna en trygghet. De Waldorfinspirerade förskolorna ansåg 

att det är viktigt att ha gardiner och blommor i sin miljö för att få den omhuldande 

effekten som finns i ett hem.  

 

Respondent Rebecka säger följande om Reggio Emilia traditionen:  
Vi har varken gardiner eller blommor och tanken bakom detta är att vi inte vill att vår förskola 

ska vara hemlik. Vi tänker istället att det ska vara ett komplement till hemmet och inte en 

kompensation. Det är väldigt viktigt för oss, då vi vill kunna erbjuda något nytt som inte 

hemmet erbjuder. Förskolan är ett komplement till hemmet och ingen kompensation. Den är 

ingen hemmiljö, utan det ska vara en utforskningsbar miljö som erbjuder någonting annat än 

hemmiljön.  
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Respondent Fanny säger följande: 
Förr skulle förskolan vara lik hemmet, men det är något som vi inte tycker, utan vi ska kunna 

erbjuda något nytt. Vi eftersträvar ingen hemlik miljö, utan vi vill erbjuda något som hemmet 

inte erbjuder. 

 

Det som respondenterna Rebecka och Fanny menade är att till skillnad mot det som 

respondent Wanja säger, ansåg de att förskolan ska vara ett komplement och inte en 

kompensation till hemmet. De har därför valt att inte använda gardiner och blommor 

i sin miljö på grund av att det inte ska vara hemlik men även på grund av allergier 

och av brandrisken. 

 

 

5.2.4 Materialet i miljön 

Gällande miljöns utseende skiljde det sig det åt beroende på filosofierna. Inom 

Waldorffilosofin är det stort fokus på material som inte skadar hälsan hos barnen, 

medan inom förskolorna utan särskild inriktning och Reggio Emilia filosofin 

poängterar vikten av att ett rikt materialutbud, dock hade de olika tankar kring vilket 

material som ska finnas i miljön.  

 

Respondent Wiktoria säger följande: 
Gedigna och naturliga material(trä, ull, tyg, kastanjer, leksaker från förr) dels för hälsans 

skull men även för kreativiteten. Detta material är något som representerar Waldorf. 

Anledningen till detta är att det ska lämna utrymme för egen fantasi, då det nu för tiden finns 

väldigt mycket färdiga leksaker. Vi vill att barnen ska växa upp i en värld som inte är 

konstgjord, utan ska vara på riktigt. Vi försöker att eftersträva att inte använda oss av plast-

eller syntetmaterial, utan använda oss av naturmaterial så mycket som möjligt då plast 

innehåller farliga ämnen som skadar hälsan.  Dock är vi inga fanatiker, det är ju inte så att det 

inte får finnas plast, exempelvis har vi enstaka plastleksaker utomhus.  

 

Det som respondent Wiktoria menade är att de använde sig enbart av naturmaterial, 

då de ansåg att plast- och syntetmaterial var skadligt för hälsan. De ansåg även att 

färdigt material hämmade kreativiteten hos barnen, dock får det finnas i miljön men 

det ska inte dominera. De tryckte även på vikten av att de inte är fanatiker när det 

gällde plast-och syntetmaterial, utan det får finnas i miljön men i begränsad mängd. 

Hade de haft för mycket konstgjort material hade hela Waldorfandan fallit, då 

lekmaterial väljs noga ut för att stimulera barns kreativitet men även för ett medvetet 

miljötänkande.  

 

Respondent Rosita säger följande:  
Materialet har vi valt att blanda, vi erbjuder både plast-och naturmaterial. Material som lyfter 

innehållet i temat. Val av material baseras även att barnen ska kunna få möta olikheter och 

kontraster gällande material. Dock köper vi inga ”färdiga” leksaker utan använder oss av 

återvinningsmaterial(plast, glas, metall, trä, tyg och gummi). Vi använder oss av material som 

är föränderligt och som man kan använda och kombinera på olika sätt. Inte så mycket 

traditionella leksaker.   

 

Det som respondent Rosita säger är att det ska finnas alla sorters av material, dock 

inte många färdiga leksaker utan de lägger främst sin fokus på återbruksmaterial. 

Med hjälp av materialet ville de lyfta sitt innehåll i temat. Vi tolkar att det 
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föränderliga materialet är ett material som har många skilda syften och ansikten, det 

finns inget givet svar på hur det ska se ut.  

 

Respondent Frida säger följande: 

Vi testar oss fram när det gäller vilket material vi vill ha i vår miljö. Vi försöker ha mycket 

skapandematerial, byggmaterial och konstruktionsmaterial i miljön. Vi tänker litegrann över 

det stora hela och blandar både naturmaterial och plastmaterial, dock så dominerar ”färdigt 

material” mer på grund av att det alltid har funnits i miljön.  

 

Det som respondent Frida säger är att de försöker erbjuda en blandning av material, 

men ändå dominerar de färdiga leksakerna. De poängterade vikten med att prova sig 

fram när det gäller olika sorters material och de försöker därför ha ett basutbud. 

Skillnader mellan filosofierna är att inom Waldorffilosofin förekom det inget plast- 

eller syntetmaterial utan använde sig istället av naturmaterial. Inom Reggio Emilia 

filosofin förekom det främst återbruksmaterial och i förskolorna utan särskild 

inriktning dominerade det färdiga materialet. 

 

5.2.5 Materialets tillgänglighet 

I resultatet fann vi likheter mellan filosofierna gällande tillgängligheten på 

materialet, då samtliga respondenter menar att tillgängligheten beror på barnens 

ålder. Därför görs en stegring i miljön.  

 

Respondent Wanja säger följande: 

Leksakerna får barnen plocka som de själva vill, då det är tillgängligt för dem. Vi betonar att 

det är fri lek för dem och med det menar vi att det är fritt att ta de leksaker som de själva vill 

ha och använda materialet hur de vill. De behöver inte fråga oss vuxna, men när det gäller 

exempelvis färger och hantverksarbeten måste de fråga oss först. För de små barnen är ju inte 

allt naturligtvis tillgängligt, då de kan stoppa saker och ting i munnen. 

 

Respondent Rebecka säger följande: 

Det mesta är tillgängligt för barnen, men man kan ha olika nivåer på materialet. Det är viktigt 

att det finns en stegring gällande materialets tillgänglighet. När de minsta ska hålla på med 

vatten-, flaskfärg och lera då måste det finnas en pedagog nära tillhands. Ju äldre barnen blir 

desto mer klarar de av själva och desto yngre barnen är desto mer krävs det att det är en 

pedagog med. Anledningen till att vi erbjuder mycket i barnnivå är för att de ska kunna 

hantera det och bli så självständiga som möjligt. 

 

Respondent Frida säger följande: 

Vi brukar ha det mesta tillgängligt för barnen. Färger är till viss del tillgängligt för barnen 

och det beror på vilken barngrupp det handlar om. Anledningen till att vi vill ha det 

tillgängligt är att barnen ska bli självständiga i sin lek och inte heller avbrutna i den av att de 

måste fråga en vuxen om ett visst material. När det gäller spel och pussel behöver de inte spela 

med någon vuxen, utan det är även något som är fritt tillgängligt att plocka på hyllan och 

spela själva. 
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Respondenterna från samtliga förskolor ansåg att allt material bör vara tillgängligt 

men beroende på barngruppen och ålder avgörs det hur det ska placeras och utbudet 

av det. Tillgängligheten på färgen skiljde sig åt mellan de olika förskolorna, då 

barnen på de förskolorna utan särskild inriktning och på de Waldorfinspirerade 

förskolorna var tvungna att fråga pedagogerna om lov, medan barnen på de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna hade tillgång till färgerna hela tiden.   

 

5.2.6 Miljöns roll 

I resultatet fann vi likheter mellan filosofierna gällande miljöns roll i verksamheten, 

då samtliga respondenter menade att miljön är kärnan i verksamheten.  

 

Respondent Wiktoria säger följande: 

Miljön fyller en viktig funktion i verksamheten, då miljön är själva ”höljet”. Därför är det av 

stor vikt att höljet känns bra och att man trivs i sitt hölje. I sitt hölje ska man utvecklas och bli 

fri. Barns lärande och utveckling i den fysiska miljön har med ”höljet” att göra och gör så att 

barnen får sin sunda utveckling och trygghet, utan någon press. Barnen får vara barn i vår 

miljö – de får leka. Det är viktigt att skapa ett hölje runt barnen, då känner de sig trygga och 

de får de göra i vår omhuldande miljö. Vi säger aldrig åt barnen vad de ska leka eller rita, 

utan det ska komma från barnen själva och vi finns där för att uppmuntra. 

 

Respondent Rosita säger följande: 

Miljön är en aktiv aktör och som vi pedagoger är, så är även miljön en tillgång i verksamheten 

och fungerar som den ”tredje pedagogen”. Rummen signalerar till barnen vad de göra och att 

tänka på att miljön är en oerhörd viktig aspekt för att driva verksamheten framåt. Vi har alltid 

en tanke bakom vår utformning gällande miljön och det är en ständig kommunikation om 

miljön. Den fysiska miljön har en oerhörd betydelse för barns lärande och utveckling genom 

att de ska kunna uttrycka sig på många olika sätt. Att miljön kan lyfta innehållet och integrera 

dans, berättelser, teknik, matematik, naturvetenskap osv. Den blir ett komplement till lärandet. 

 

Respondent Fanny säger följande: 

Vi tycker att den fysiska miljön fyller en viktig funktion, då det är den verksamheten bygger på 

och kan höja innehållet. Att man i den fysiska miljön kan överblicka barnen utan några 

problem och att den fungerar som en trygghet för barnen. Vår miljö är byggd och anpassad för 

att barnen ska få den bästa möjliga miljön och även vi pedagoger. Miljön ser jag som 

genomtänkt, då den främjar barns lärande och utveckling på alla möjliga plan. Det är även 

viktigt att tänka på hur vi tar hand om vår miljö och använder den. 

 

Samtliga förskolor beskrev miljön som viktig för barns utveckling och lärande, då 

det är den som är verksamhetens kärna. Skillnaden är att de beskriver det på olika 

sätt, i de Waldorfinspirerade förskolorna gör de en beskrivning av att miljön är ett 

hölje, någon som omsluter barnen och verksamheten. Miljön blir en slags trygghet 

för barnen att kunna utvecklas i sin egen takt. De Reggio Emiliainspirerade beskrev 

miljön som en aktiv aktör, en tredje pedagog och som är en tillgång för dem. 

Förskolorna utan särskild inriktning beskrev miljön som en spelplan för barnen men 

även det som respondent Wiktoria säger om att miljön blir som en slags trygghet för 

barnen dock inte genom ett hölje. Både respondent Rosita och Fanny menade att 
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miljön ska lyfta innehållet i verksamheten och att det här är något som respondent 

Wiktoria inte tar upp.  

 

 

5.3 Pedagogens roll i den fysiska miljön 

I föreliggande avsnitt kommer resultatet från observationerna att redovisas. 

 

5.3.1 Pedagogen som en medkonstruktör 

Samtliga respondenter hävdade på olika sätt att pedagogens roll i miljön var viktig 

och att pedagogen ska på ett eller annat sätt ska finnas med, men i bakgrunden.  

 

Respondent Wiktoria säger följande: 

Vår roll som pedagog i miljön har med barnens ålder att göra. Ju aktivare barnen själva är 

konstruktivt desto mer kan vi hålla oss tillbaka som pedagoger. Man bör framför allt tänka på 

att man som vuxen är en förebild hela tiden och då är det viktigt att man är aktiv som vuxen. 

Men kanske inte med att man behöver ”leka åt” barnen, utan man behöver göra vuxensysslor, 

såsom man gör i hemmet. Den vuxnes roll i miljön är att vara engagerad i barnen och att de är 

beroende av oss som vuxna. De vill bli omhuldade av oss och få vår uppmärksamhet.  

 

Respondent Wiktoria som företräder Waldorffilosofin menade att pedagogen 

fungerar som en förebild för barnen. De tar även väldigt mycket hänsyn till barnens 

ålder i sin pedagogroll, dock ansåg de att man inte ska leka åt barnen utan göra 

vuxensysslor istället. Pedagogerna sitter antingen på golvet eller på en stol centralt i 

rummet så att barnen kan komma till dem och inte tvärtom. 

 

Respondent Rosita säger följande: 

Vår roll som pedagoger är att vara en medkonstruktör i miljön – en aktiv pedagog, dock 

behöver inte en aktiv pedagog innebära att leka tillsammans ned barnen eller vara inne i deras 

lek utan vi är högst delaktiga. Det som är viktigt för oss är att det inte är en vuxen och ett 

barn, utan att vi försöker hjälpa barnen att få syn på varandra och varandra. Vi sätter ihop 

barnen i olika grupper så att alla får samarbeta med alla.  

 

Respondent Rosita som företräder Reggio Emiliafilosofin menade att pedagogen är 

medkonstruktörer. Detta tolkar vi som att man är närvarande i rummet som pedagog, 

som lyssnar på barnen. I likhet med det som respondent Wiktoria säger anser 

respondent Rosita att en aktiv pedagog inte behöver innebära att de ska leka med 

barnen, utan de ska vara närvarande 

 

Respondent Frida säger följande: 

Som pedagog fungerar vi som medkonstruktörer och finns tillhands som en vägledare för 

barnen. Vi vill att barnen ska bli självständiga som möjligt och barnen ska försöka lösa sina 

konflikter på egen hand. 
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Respondent Frida har liknande tankar som respondenterna Wiktoria och Rosita om 

medkonstruktörer. Respondent Frida menade att det är viktigt att i pedagogrollen 

göra barnen självständiga i miljön genom att finnas till som en vägledare, dock ska 

barnen få lösa sina konflikter och utmaningar på egen hand. Respondenterna Rosita 

och Frida säger att de är medkonstruktörer i form av en vägledare. Respondent 

Wiktoria säger inget om att hon är medkonstruktör, dock tolkar vi det som att när 

hon beskriver deras roll som förebilder anser vi att det är en slags form av 

medkonstruktör.  

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Den första frågeställningen gällande filosofiernas avtryck i den fysiska miljö visade 

på likheter när det gäller filosofiernas avtryck i miljön utifrån teorier och litteratur 

och vi kunde även se skillnader mellan de olika filosofierna. Inom Waldorffilosofin 

handlar avtrycken om hemlikheten, färgerna, materialutbudet och spiritualismen. 

Inom Reggio Emiliafilosofin uppträder avtrycken i form av speglar, ljusbord, 

materialutbudet, möbler anpassade efter barnen, miljön som den tredje pedagogen 

och värdeorden. I förskolorna utan särskild inriktning yttrade sig avtrycken i form av 

ett komplement till hemmet, vrårna och variationen i möbelnivå. Detta kan vi koppla 

till det som Björklid (2005) beskriver om att den fysiska miljön ser olika ut beroende 

på den pedagogiska filosofin (a.a.). Detta som Björklid beskriver fann även vi som 

en av orsakerna till skillnaderna i utformningen av de olika miljöerna, då på grund av 

de olika filosofiernas tankar kring miljön och vad den bör innehålla blir det 

skillnader emellan de tre filosofierna.  

 

Den andra frågeställningen gällande beskrivningen av utformandet av den fysiska 

miljön visade på såväl likheter som skillnader. Utifrån förändringar i miljön bestod 

likheterna från samtliga respondenter att de utformade miljön utifrån åldersgrupp, 

dock blev denna likhet även en skillnad då respondenterna Rosita och Rebecka samt 

Frida och Fanny menade att miljön förändras även utifrån barngruppens samt 

verksamhetens behov och intressen. Det framkom även en skillnad mellan 

respondenterna Rosita och Rebecka samt Frida och Fanny, då Rosita och Rebecka 

förändrade även utifrån temats innehåll. Något som varken Frida, Fanny, Wiktoria 

eller Wanja gjorde. Ytterligare en skillnad uppkom mellan respondenterna, då 

Wiktorias och Wanjas miljöer inte har förändrats på flera år, då de inte tar hänsyn till 

barngruppens behov och intresse, utan enbart efter åldern.  

 

När det gäller miljöns färger framkom det stora skillnader mellan filosofierna, främst 

var det Waldorffilosofin som utmärkte sig. Då de anser att färgerna har en avgörande 

betydelse för barns utveckling i miljön, därför använder de sig av gulrosa färger då 

dessa anses som varma och mjuka för sinnesintrycken. Till skillnad mot 

respondenterna Rosita och Rebecka samt Frida och Fanny, som inte la stor vikt vid 

färgerna i miljön utan mer vad som sattes upp på väggarna. De poängterade att en vit 

färg kan lyfta verksamheten och minimera risken för ett rörigt intryck. Pedagogerna 

eftersträvade en ”ren miljö”. Detta är något som Laike (1995) tar upp, då en miljö 

med för många visuella intryck upplevs som en rörig och stressande miljö för barnen. 

En stimulerande miljö ses som ett rum med hög komplexitet och helhetsfaktor (a.a.).  
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I hemdiskursen och verkstadsdiskursen fanns det såväl likheter som skillnader mellan 

filosofierna. Fanny och Frida samt Rosita och Rebecka hade liknande tankar om att 

utforma miljön utifrån verkstadsdiskursen, medan Wanja och Wiktoria valde att 

utforma utifrån hemdiskursen, då miljön ska vara hemlik för att skapa en trygghet. 

Respondenterna inom verkstadsdiskursen menade att förskolans miljö inte bör vara 

hemlik, utan den ska kunna erbjuda något nytt såsom att vara ett komplement till 

hemmet och inte en kompensation. Nordin-Hultman (2004) menar att pedagoger bör 

ha dessa diskurser i åtanke och när miljön utformas utifrån hemdiskursen strävar 

pedagogen efter en hemliknande miljö och får inta en mer aktivare roll i miljön. I 

verkstadsdiskursen däremot fungerar pedagogen mer som en medhjälpare och är inte 

utformad som en hemdiskurs (a.a.).  

 

I materialets tillgänglighet och materialet i miljön framkom det mest skillnader än 

likheter. Likheter bestod av att samtliga respondenter hade sitt material fritt 

tillgängligt för barnen, dock uppstod även en skillnad mellan respondenterna om ett 

visst materials tillgänglighet. Tillgängligheten om ett visst material i 

Waldorffilosofin och förskolorna utan särskild inriktning hade valt att placera 

flaskfärger, vattenfärger och lera oåtkomligt för barnen att plocka med själva, utan de 

behövde fråga en pedagog om lov först. Något som Reggio Emiliafilosofin hade 

tillgängligt för barnen. Detta är något som Nordin-Hultman (2004) kom fram till i sitt 

resultat, då material som är otillgängliga för barnen är just skapande material. 

Eftersom att de kan skapa oordning i miljön, då de är kladdiga och dyra, medan 

material som är lättstädat och rent är tillgängligt material som lego, spel, pussel och 

utklädningskläder (a.a.). Materialet i miljön var det enbart skillnader mellan 

filosofierna, då Wanja och Wiktoria använde sig enbart av gedigna och naturliga 

material och där plast-och syntetmaterial inte förekom. Hade Waldorfrespondenterna 

haft för mycket konstgjort material hade hela Waldorfandan fallit, då lekmaterialet 

väljs noggrannt ut för att stimulera barns kreativitet men även för ett medvetet 

miljötänkande. Respondenterna Rosita och Rebecka använder sig främst av 

återbruksmaterial, medan Frida och Fanny blandar både naturmaterial och färdiga 

leksaker i plastmaterial.  

 

I den sista underrubriken som tar upp miljöns roll fann vi både likheter och skillnader 

mellan filosofierna. Den enda likhet vi fann var att samtliga respondenter menade att 

miljön är kärnan i verksamheten och den ses som viktig i barns utveckling och 

lärande. Skillnaderna består av i att Wanja och Wiktoria beskriver miljöns funktion 

som ett ”hölje” som omsluter barnen och verksamheten. Rebecka och Rosita talar om 

miljöns funktion som en tredje pedagog och aktiv aktör som har stor betydelse för att 

driva verksamheten framåt. Frida och Fanny beskriver miljön som en slags spelplan 

för barnen, då miljön är den verksamheten bygger på och som kan höja innehållet. 

Både respondenterna Rosita och Rebecka samt Fanny och Frida menar att miljön ska 

lyfta innehållet i verksamheten och att det här är något som respondent Wiktoria inte 

tar upp.  
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Den tredje frågeställningen gällande pedagogens roll i miljön visade enbart på 

likheter mellan filosofierna. Samtliga respondenter beskrev pedagogrollen som en 

aktiv medkonstruktör, dock beskrevs rollen på olika sätt. Waldorffilosofin menade 

att pedagogen fungerade som en aktiv förebild och att genom imitation lär sig barnen 

”vuxensysslor”. Detta förebereder barnen att kunna utvecklas i sin egen takt och att 

på detta vis blir de beroende av de vuxna. De vuxna i sin tur blir engagerade i 

barnen, då barnen kräver en omhöljning och uppmärksamhet. Inom Reggio Emilia 

filosofin poängterar de vikten av en aktiv medkonstruktör som lyssnar på barnen. Det 

är av stor vikt att inte leka tillsammans med barnen, utan de fungerar som en 

stöttepelare som parar ihop barnen i olika lekgrupper. I förskolorna utan särskild 

inriktning är pedagogrollen en medkonstruktör i form av en vägledare och där 

självständigheten står i fokus. 
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6 DISKUSSION 
 

I föreliggande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i jämförelse med tidigare 

forskning och litteratur. Härefter kommer en sammanfattande slutsats av 

diskussionen och pedagogiska implikationer. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. I denna studie var syftet att 

synliggöra pedagogers tankar kring hur de utformar sin fysiska miljö i förskolan 

genom att göra en jämförelsestudie. Med denna vetskap som grund är tanken att vi 

ska få syn på om det finns liknande tankar eller skillnader kring miljön beroende på 

vilken filosofi förskolan har influerats av sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

6.1 Filosofiernas avtryck i den fysiska miljön 

Resultatet visar att filosofiernas avtryck i miljön är väl synliga och att pedagogerna 

har tagit inspiration utifrån sin filosofi när de utformar sin miljö. Waldorfs avtryck 

syns genom hemlikheten, färgerna, materialutbudet och spiritualismen. Lindholm 

(2011) menar att en hemlik miljö med mjuka och varma färger eftersträvas i 

Waldorffilosofin (a.a.). Även Björklid (2005) och Gedin och Sjöblom (1995) belyser 

att miljön i Waldorffilosofin bör innehålla ett basutbud av naturalistiska material och 

bör utesluta plast-och syntetmaterial (a.a.). Inom Reggio Emilia filosofin uppträder 

avtrycken i form av speglar, ljusbord, materialutbud, miljön som den tredje 

pedagogen samt att möbler och material är anpassade efter barnen. Gedin och 

Sjöblom (1995) belyser att speglar är ett material som är centralt för Reggio 

Emiliafilosofin, då dessa bekräftar och stärker barns identitet (a.a.). Wilson-Strong 

och Ellis (2007) menar att det som utmärker Reggio Emilia filosofins miljö är att se 

den som den tredje pedagogen, då den bidrar till barns lärande (a.a.). I förskolorna 

utan särskild inriktning yttrar sig avtrycken i form av ett komplement till hemmet, 

vrårna och variationen i möbelnivå. Isabell (2012) menar att inom dessa förskolor 

finns det traditionella utrymmen som bygghörna, dockhörna och läshörna, och där 

pedagogen kan välja att lägga till hörnor utifrån barns intressen (a.a.). En slutsats vi 

kan dra av detta är att olika fysiska miljöer ser olika ut beroende på förutsättningar och 

filosofisk inriktning. Detta är även något som Gedin (Björklid, 2005) hävdar. Detta som 

Björklid beskriver anser vi som en av orsakerna till skillnaderna i utformningen av 

de olika miljöerna, då på grund av de olika filosofiernas tankar kring miljön och vad 

den bör innehålla blir det skillnader emellan de tre filosofierna. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv utvecklar filosofierna olika artefakter och uppfattar därför lärandet på 

olika sätt och gemensamt har de miljön som en betydande roll (Säljö, 2000). 

 

6.2 Beskrivning av utformandet av den fysiska miljön 

Resultatet visar att utformandet av miljön visar på såväl likheter som skillnader. En 

gemensam nämnare för filosofierna är att utformandet i miljön beror främst på 

barnens ålder, dock blev den gemensamma nämnare en skillnad då förskolorna utan 

inriktning och de Reggio Emilia inspirerade förskolorna förändrar sin miljö utifrån 

barngruppens och verksamhetens behov och intressen. Något som Waldorffilosofins 

förskolor inte tar hänsyn till, då de menar att utformandet ska styras av åldersgrupp 

och inte behov. Detta blir dock motsägelsefullt mot det som Skolinspektionen (2012) 

menar, då barngrupper förändras över tid och därför kommer deras behov att skifta 
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bör miljön kontinuerligt anpassas till nuvarande situation (a.a.). Det sociokulturella 

perspektivet genomsyrar förskolans läroplan och som poängterar att barns behov och 

intresse bör ligga till grund för utformandet av miljön (Skolverket, 2010). Slutsatsen 

vi kan dra av detta kan ha att göra med att Waldorffilosofin har en annan läroplan än 

vad resterande respondenter utgår ifrån. En annan slutsats är att det har att göra med 

filosofins tankar kring vad som bör finnas i miljö och hur den bör utformas. 

 

En skillnad som uppkom i resultatet är hur filosofierna ställer sig till färger i miljön. 

Här utmärkte sig Waldorffilosofin, då de anser att färger har en avgörande betydelse 

för barns utveckling i miljön. De använder sig främst av varma och mjuka färger som 

ska stimulera sinnesintrycken. Laike (1995) menar tvärtom, då det är den varma 

färgskalan som är aktiverande, medan den kalla färgskalan är rogivande för 

sinnesintrycken (a.a.). Detta resultat överraskade oss inte, då vi har kunskaper kring 

att färgernas betydelse är djupt rotat i filosofin, dock överraskade Laikes resonemang 

oss. Då han menar att det är de kalla färger som stimulerar sinnesintrycken 

tillskillnad mot de varma färgerna. Vidare menar Laike att inredningen och färgerna i 

miljön påverkar barns välbefinnande och detta är i linje med Waldorffilosofins 

tankar (a.a.). Resterande respondenter hänvisade till att färger i miljön kan inbjuda 

till ett rörigt intryck, utan de eftersträvade en mer ”ren miljö”. Respondenterna 

poängterade vikten av att en vit vägg kan lyfta verksamhetens innehåll och minimera 

risken för ett rörigt intryck. En av respondenterna menar på att alla barn inte klarar 

av ”stökiga och murriga” miljöer, utan kräver en mer ”ren miljö”. Detta är något som 

Laike (1995) tar upp, då en miljö med för många visuella intryck upplevs som en 

rörig och stressande miljö för barnen. En stimulerande miljö ses som ett rum med 

hög komplexitet och helhetsfaktor (a.a.). Detta är något som vi kan hålla med 

respondenterna och Laike om, då dessa faktorer bör tas med i beräkning när en miljö 

utformas. Det som vi ställer oss undrande till är hur Waldorffilosofin ställer sig till 

detta? Förstörs hela Waldorfandan om färgerna neutraliseras eller blir det en 

modernisering av filosofin? Denna fråga ställde vi till respondenterna från 

Waldorffilosofin och de menar då att hänsyn ska tas om sådana företeelser uppstår, 

dock är det ytterst ovanligt och har lyckligtvis inte uppstått. De svarade även att 

Waldorfandan inte förstörs, utan de måste ta hänsyn till barnets behov i första hand.  

 

Något som framkom i resultatet var diskurserna; hemdiskursen och 

verkstadsdiskursen. Respondenterna inom hemdiskursen som är ifrån 

Waldorffilosofins förskolor utformar en hemlik miljö för att skapa en trygghet för 

barnen. Respondenterna inom verkstadsdiskursen som är ifrån förskolorna utan 

särskild inriktning och Reggio Emiliafilosofins förskolor utformar en miljö som ska 

erbjuda något som inte hemmet erbjuder genom att vara ett komplement till hemmet 

och inte en kompensation. Nordin-Hultman (2004) menar att inom hemdiskursen har 

pedagogen hemmet som en utgångspunkt när de utformar sin miljö, då den 

karaktäriseras av gardiner och krukväxter samt av en lugn och ombonad miljö. 

Fokusen i miljön ligger på omsorgsaktiviteter men även på trygghet och samvaro. I 

verkstadsdiskursen däremot präglas miljön inte av någon hemlikhet, utan försöker 

erbjuda något som hemmet inte erbjuder. Miljön karaktäriseras av ett rikt och 

varierande material som är lättillgängligt (a.a.). Detta resultat förvånade oss inte när 

det gällde Waldorffilosofin, då när vi besökte förskolorna upplevde vi det som att vi 

steg in i någons hem, såväl utseende som lukt. Gällande verkstadsdiskurserna är 
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Reggio Emilia filosofins förskolor under rätt ”kategori”, vi är dock tveksamma till 

förskolorna utan särskild inriktning, då dessa har inslag från både hemdiskursen och 

verkstadsdiskursen.  

 

En annan intressant aspekt som uppkom i resultatet är hur pedagogerna väljer 

materialet i miljön och hur dessa placeras. Likheter mellan samtliga respondenterna 

inom filosofierna är att de har sitt material tillgängligt för barnen, dock uppstod 

skillnaden i ett specifikt materials tillgänglighet. Det specifika materialet som vi talar 

om är flaskfärger, vattenfärger och lera. Dessa tre material placeras oåtkomligt för 

barnen att plocka med själva, utan istället krävs det att barnen frågar pedagogerna om 

lov först. De Reggio Emiliainspirerade förskolorna delar inte dessa tankar som 

vederbörande gör, utan de har dessa material fritt tillgängligt för barnen. 

Skolinspektionen (2012) har i sin granskning kommit fram till att beroende på de 

filosofiska förskolors fysiska miljö varierar tankarna kring hur olika material bör 

placeras. Faktorer som ligger bakom denna inlåsning av material har att göra med att 

antingen är materialet skadligt, dyrt eller att det blir stökigt i miljön om barnen har fri 

tillgång. De förskolor som väljer att ha materialet fritt tillgängligt för barnen är för 

att det ska skapa en självständighet att lära barnen att vårda om saker och ting. Något 

som respondenterna inom Reggio Emilia filosofin eftersträvar (a.a.). Detta som 

Skolinspektionen belyser är även något som Nordin-Hultman kom fram till i sitt 

resultat när det gäller tillgänglighet för vissa material. Hon menar att skapande 

material är otillgängligt för barnen, då de skapar oordning i miljön (a.a.). Slutsatsen 

vi drar av detta har att göra med filosofiernas barnsyn att göra. Inom 

Waldorffilosofin fokuseras det mycket på barnets mognad (Gedin och Sjöblom, 

1995) och därför placeras vissa material högre upp då barnen inte är mogna för det. 

Det som dock förvånade oss är hur förskolorna utan särskild inriktning har valt att 

placera vissa material, då deras barnsyn har förändrats över tid och lägger stor vikt 

vid självständigheten (Skolinspektionen, 2012). Utifrån Reggio Emilia filosofins 

barnsyn förväntade vi oss att materialet skulle vara tillgängligt för barnen och något 

som det också gjorde.  

 

Den största skillnaden som vi såg i resultatet är vilket material som bör eller får 

finnas i miljön. Här skiljer det sig åt mellan filosofierna, då Waldorffilosofin 

använder sig enbart av gedigna och naturliga material och där plast-och 

syntetmaterial inte fick förekomma. Detta är något som Björklid (2005) och Gedin 

och Sjöblom (1995) styrker, då miljöerna inom Waldorffilosofin är helt befriad från 

plast-och syntetmaterial och där ett basutbud av naturmaterial finns (a.a.). Oberski 

(2006) tar upp betydelsen att barnets miljö bör ha vackra material omkring sig för att 

kunna utveckla viljan (a.a.). Respondenterna från Reggio Emiliafilosofin använder 

sig främst av återbruksmaterial, medan respondenterna från förskolorna utan särskild 

inriktning blandar både naturmaterial och färdiga leksaker. Nelson och Svensson 

(2011) menar att färdiga leksaker bär på fantasier, värden, begrepp, idéer och där 

variationsmöjligheterna är oändliga (a.a.). Detta är även något som Nelson och 

Nilsson (Björklid, 2005) belyser och de menar även att de leksaker som finns i 

förskolor utan särskild inriktning är pedagogiska material och som traditionellt har 

att göra med förskolans inriktning (a.a.). Slutsatsen vi kan dra av detta är att det har 

att göra med filosofiernas olika tankar kring material och resultatet förvånade oss 

inte, utan det stämde väl överens med det som litteraturen tar upp. Självklart visar 
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samtliga respondenter att det finns tankar bakom inredning och material och där 

slumpen hamnar i skymundan.  

 

I resultatet uppkom det både likheter och skillnader i miljöns roll mellan filosofierna. 

Den enda likhet vi fann är att samtliga respondenter menar att miljön är kärnan i 

verksamheten och den ses som viktig i barns utveckling och lärande. Skillnaderna 

består av i att respondenterna från Waldorffilosofin beskriver miljöns funktion som 

ett ”hölje” som omsluter barnen och verksamheten. Detta är något som vi kan koppla 

till Gedin och Sjöbloms (1995), Lindholms (2011) och Oberskis (2006) resonemang 

om att barnet är ett frö som ska växa till en vacker blomma och där pedagogen är en 

trädgårdsmästare (a.a.). Med detta menar vi att ”höljet” är trädgårdsmästaren, alltså 

miljön och pedagogen.  Respondenterna från Reggio Emiliafilosofin talar om miljöns 

funktion som en tredje pedagog och aktiv aktör som har stor betydelse för att driva 

verksamheten framåt. Wilson-Strong och Elis (2007) belyser även de att miljön har 

en funktion som den tredje pedagogen (a.a.).  Slutligen beskriver respondenterna från 

förskolorna utan särskild inriktning miljön som en slags spelplan för barnen, då 

miljön är den verksamheten bygger på och som kan höja innehållet. Både 

respondenterna från Reggio Emiliafilosofin och förskolorna utan särskild inriktning 

menar att miljön bör lyfta innehållet i verksamheten och detta är något som 

respondenterna från Waldorffilosofin inte tar upp. Slutsatsen vi kan dra av detta är att 

samtliga respondenter lägger stor vikt när de utformar sin miljö och att samtliga 

värnar om barnen. Som vi nämnde i introduktionen, undrade vi vem miljön 

utformades för, barnen eller pedagogerna? Vi känner att vi har fått svar på denna 

fråga och att miljön utformas såväl för barnen som för pedagogerna, då de båda 

vistas i samma miljö, dock är det lite mer betoning att miljön är främst till för barnen.  

 

6.3 Pedagogens roll i den fysiska miljön 

Resultatet visar på likheter mellan filosofiernas pedagogroll och där samtliga 

respondenter beskriver rollen som en aktiv medkonstruktör men på olika sätt. I 

Waldorffilosofin fungerar pedagogen som en aktiv förebild främst genom imitation 

genom att göra ”vuxensysslor” för att förbereda barnen att kunna utvecklas i sin egen 

takt. Detta är även något som Gedin och Sjöblom (1995) samt Oberski (2006) 

poängterar, då pedagogerna ska förbereda barnen på att bli fria människor genom att 

låta dem få växa i sin egen takt (a.a.). Utifrån det sociokulturella perspektivet ses 

detta av stor vikt, då Vygotskij förespråkar vikten av imitation och kommunikation 

som framgångsfaktorer för barns lärande. Något som sker både mellan vuxna och 

barn samt barn och barn (Säljö, 2011). Reggio Emiliafilosofins förskolor poängterar 

även vikten av en aktiv medkonstruktör i form av en lyssnande pedagog. 

Pedagogerna förespråkar vikten av att inte leka tillsammans med barnen, utan de 

menar på att de ska vara en stöttepelare i barnens lek genom att hjälpa andra barn in i 

leken. Wallin (2010) menar att pedagogerna ska vara medforskare till barnen och 

utmana deras tankar istället för att vara inne i deras lek (a.a.). Förskolorna utan 

särskild inriktning är pedagogrollen en medkonstruktör i form av en vägledare och 

där självständigheten står i fokus. Detta är även något som Isabell (2012) menar, då 

pedagogen bör vara en medskapare i miljön genom att vara en modell för barnen, 

dock nämner hon inget om självständigheten som respondenterna poängterar. Utan 

Isabell menar att pedagogers främsta uppgift är att skapa en miljö som tillgodoser 
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barnens behov och som lämpar sig efter deras utvecklingsnivå. Skolinspektionen 

(2012) å andra sidan poängterar vikten av att göra barnen självständiga i miljön 

genom att utforma en lättillgänglig och kreativ miljö (a.a.). Slutsatsen av att vara en 

medkonstruktör underlättar för att barnen ska kunna utvecklas i sin egen takt, som 

Waldorffilosofin förespråkar, men även kunna utveckla en självständighet i miljö, 

som både Reggio Emiliafilosofin och förskolorna utan särskild inriktning 

förespråkar. Vidare anser vi att pedagogens roll kan ha att göra med respektive 

filosofis barn-och kunskapssyn att göra. Kärrby (2001) menar att inom förskolorna 

utan särskild inriktning bör miljön genomsyras av en rättvis behandling och där 

barnet bör kunna kräva att bli respekterad och bemött som en unik individ. 

Skolinspektionen (2012) i sin tur belyser att kunskapssynen bygger på barnet som 

medskapare i en interaktiv och relationell process. Barnsynen bygger på i en respekt 

för barnet som resursrikt och nyfiket (a.a.). Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att 

kunskapssynen inom Reggio Emilia handlar om att bygga vidare på kunskapen 

genom att utgå från barnet och utveckla deras lärande (a.a.). Barnsynen handlar om 

det som Malaguzzi poängterar om barns hundra språk, då de har mer talang, 

nyfikenhet, fantasi, förnuft, intelligens och styrka än vad vi kan föreställa oss 

(Wallin, 2010). Waldorffilosofins barnsyn är att låta barnen växa i sin egen takt och 

där barnet ses som ett frö som ska växa till en vacker blomma (Gedin och Sjöblom, 

1995; Lindholm, 2011; Oberski, 2006). Gedin och Sjöblom (1995) menar att barn 

inte är mogna förrän vid sju års ålder att tillägna sig kunskap (a.a.). Detta påverkar 

hur pedagogerna sedan förhåller sig i sin miljö om de är aktiva eller passiva. Vi blev 

positivt överraskade av att pedagogrollen i miljön var så pass lika varandra trots 

filosofierna, då vi trodde att resultatet skulle visa på väsentliga skillnader.  

 

6.4 Sammanfattande slutsats 

Vi anser att vår studie har uppnått sitt syfte och att vår slutsats är att pedagogerna 

inom de olika filosofierna är tydligt färgade av sin filosofi när de utformar sin miljö 

och att de anser att just deras miljö stimulerar, utvecklar, lär och lockar barnen 

(Björklid, 2005; Skolinspektionen, 2012). Dock kan vi se att det görs på helt skilda 

sätt och frågan är om något är bättre eller sämre än något annat? Vi anser att detta 

inte är fallet, utan det är upp till var och en hur miljön bör utformas. Det viktiga är dock 

att det sker en diskussion om varför vi utformar miljön på ett visst sätt och varför ett 

visst material bör finnas i miljön genom att ifrågasätta vad syftet är att den bör främja. 

Sammanfattningsvis har därför de olika filosofierna applicerat det som läroplanen för 

förskolan beskriver om miljön, som öppen, innehållsrik och inbjudande, dock på 

olika sätt. En innehållsrik miljö hävdar samtliga respondenter har att göra med 

materialutbudet i miljön, medan en öppen och innehållsrik miljö har att göra med 

lokalens utformning och färger. Resultatet har visat att filosofiernas avtryck är väl 

synliga i miljön och att pedagogerna har tagit inspiration utifrån sin filosofi när de 

har utformat sin miljö. Utifrån resultatet kan vi även se att förskolan utan särskild 

inriktning har tagit influenser från Reggio Emiliafilosofin angående sin miljö. Vidare 

visar resultatet på både likheter och skillnader i sättet att utforma den fysiska miljön 

och att miljön har en avgörande betydelse för barns utveckling och lärande. De 

aspekter som pedagogerna har i åtanke när de utformar sin fysiska miljö är 

förändringar, färgval, hem- eller verkstadsdiskursen, materialutbud och hur dessa 

sedan placeras – tillgängligt eller otillgängligt för barnen samt vilken funktion miljön 

fyller för verksamheten. Resultatet visar även på att samtliga filosofiers pedagogroll 
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är som en medkonstruktör i miljön, dock beskriver pedagogerna den på olika sätt. 

Avslutningsvis blir det därför oerhört viktigt att ständigt reflektera kring sin fysiska 

miljö och inte köpa ett färdigt koncept i en pedagogisk filosofi, utan istället 

ifrågasätta varför vi utformar miljön på detta sätt. Hur präglar vår barn-och 

kunskapssyn den fysiska miljön? Ska barnen bli beroende av oss som vuxna eller ska 

de utvecklas till självständiga individer som står på egna ben?  

 

6.5 Pedagogiska implikationer  
Inför vår kommande yrkesroll som förskollärare har denna studie bekräftat en del av 

våra föreställningar men också väckt vissa nya tankar som kan vara bra att ha med 

sig. Vi förstår nu ännu tydligare vikten av att ha en genomtänkt miljö och hur mycket 

den påverkar barns utveckling och lärande. Något som vi kommer att bära med oss i 

vårt kommande yrkesroll är att ingen miljö är bättre än någon annan, utan alla har 

rätt till sina tankar kring vad som är en bra lärandemiljö för barnen. Att pedagoger då 

kan plocka vissa delar från olika filosofier för att kunna skapa en den bästa och 

ultimata miljön för deras verksamhet utifrån deras profil. Studien har därför visat att 

olika fysiska miljöer stimulerar barnen på olika vis och att det är upp till var och en 

hur miljön bör utformas, utan det viktiga är att det sker en diskussion om varför man 

har ett visst material i sin miljö och vad syftet då är att den ska främja. En annan 

aspekt som vi kommer att ta till oss är att det kan vara lätt att bli ”hemmablind” i sin 

miljö och även i sin filosofi, och kan därför behöva besöka andra förskolors miljöer 

för att utveckla sin befintliga miljö.  

 

6.6 Metoddiskussion 

Hur vårt metodval har påverkat studiens resultat kan diskuteras, då vi använder oss 

av både observationer och intervjuer. Det hade tidsmässigt underlättat för oss om vi 

enbart hade valt att fokusera på intervjuer, dock hade den andra frågeställningen inte 

kunnat besvaras då denna kräver en observation i form av tolkningar av vad vi har 

sett. Vi kunde däremot ha formulerat intervjufrågor som täckte upp frågeställningen, 

dock anser vi att det inte blir sanningsenligt då pedagogerna eventuellt beskriver 

utifrån filosofins tankar och inte utifrån deras befintliga miljö. Kvalitativa intervjuer 

och observationer är en bra metod när tankar kring ett fenomen ska lyftas fram, dock 

kan dessa vara tidskrävande eftersom det krävs stor förberedelse och att 

transkriberingen tar tid (Patel & Davidsson, 2003). Kroppsspråket kan även ha en 

betydelse och att då intonationerna, gesterna och mimiken kan försvinna när 

intervjuerna transkriberas, vilket kan leda till att missförstånd kan uppstå när 

intervjuerna sammanställs i resultatet (Lantz, 2007). Enligt Løkken och Søbstad 

(1995) är intervjuer en nödvändig metod om forskaren vill få inblick i en annan 

människas inre verklighet (a.a.). Om valet hade blivit kvantitativa enkäter hade det 

varit svårt att få reda på mer grundläggande tankar och enkäter öppnar heller inte upp 

för följdfrågor, då respondenten lämnas i sin ensamhet med olika svarsalternativ som 

är av styrande karaktär. Kritik kan även riktas mot undersökningsinstrumentet, som 

är tidskrävande eftersom att intervjuerna måste skrivas ut och att diktafonens närvaro 

kan påverka intervjusvaren. Fördelarna i sin tur är att alla svaren registreras exakt 

och att intervjuarna lättare kan fokusera på själva samtalet (Patel & Davidsson, 

2003). Trost (2005) menar att det är bra att använda sig av diktafonen, då det är en 

fördel när vi ska gå tillbaka för att lyssna av något som utförts. I själva 

transkriberingen underlättar det också, då vi kan spola fram och tillbaka för att lyssna 
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på en intervju och minimerar risken att missa något som sägs. En nackdel kan vara 

att den intervjuade eventuellt upplever det som obekvämt att bli inspelad samt att det 

tar tid att lyssna av det inspelade materialet (a.a.). Kritik kan även riktas mot att vi 

inte utförde en pilotstudie innan vi började samla in empiri, då detta kunde ha varit 

en bra idé för att testa om intervjufrågorna fungerade, dock på grund av tidsbrist fick 

vi utelämna detta (Trost, 2005). Observationen som ett arbetssätt har fungerat som ett 

stöd till intervjufrågorna, dock var vårt huvudsakliga syfte att det skulle vara 

tvärtom. En annan aspekt handlar om valet att utföra studien på sex olika förskolor 

där det ingår två förskolor per filosofi. Att fyra förskolor är bekanta sedan tidigare 

har förmodligen påverkat resultatet, då vi har förkunskaper om deras miljö och 

arbetssätt. Hade studien genomförts på sex främmande förskolor hade vi kanske fått 

fram annat resultat, dock tror vi att dessa är ytterst minimala då det handlar om 

filosofier. Förhoppningsvis utformar de flesta förskolor inom respektive filosofi 

utifrån samma tankar och idéer. För att få ett ännu vidare perspektiv hade vi kunnat 

antingen använt oss av fler förskolor per filosofi eller tagit bort en filosofi och valt en 

annan filosofi exempelvis Montessori, då Reggio Emilia förskolorna och förskolorna 

utan särskild inriktning är snarlika varandra eftersom förskolorna utan särskild 

inriktning har tagit inspiration utifrån Reggio Emiliafilosofin. Därför kan 

Waldorffilosofin skilja sig väsentligt ifrån resterande filosofierna.  

 

6.7 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi kommit fram till flera spännande sätt att utföra en ny 

studie på. Något som har fångat vårt intresse under empirin är att fortsätta på samma 

spår, dock ha genusperspektivet i fokus när vi blickar i miljön. En annan möjlig 

studie är att byta ut vissa filosofier till andra filosofier och mer rikta in sig på 

arkitekturen i miljön. En tredje studie skulle kunna behandla mer om 

sinnesintryckens påverkan i miljön.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Hur planerar ni miljön? 

 

Hur ofta förändrar ni miljön? 

 

Hur väljer ni vad ni ska ha för material i miljön? 

 

Vilket material finns tillgänglighet för barnen och inte tillgängligt för barnen? 

 

Vilken funktion fyller miljön för verksamheten? 

 

På vilket sätt har den fysiska miljön betydelse för barns lärande och utveckling? 

 

Beskriv filosofins avtryck i den fysiska miljön? 

 

Beskriv er fysiska miljö med tre ord eller flera? 
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Bilaga 2 MISSIVBREV 

Våra namn är Malin Gustafsson och Lina Johansson, och läser vår sista termin på 

förskollärarutbildningen. Vi kommer att skriva en C-uppsats om förskolans fysiska 

miljö och vilken betydelse den har för barns utveckling och lärande. Vi har valt att 

göra en jämförelsestudie mellan olika filosofiska inriktningar och där 

Waldorffilosofins förskolor, Reggio Emiliafilosofins förskolor och förskolor utan 

särskild inriktning kommer att medverka. Vi är tacksamma för att ni vill har valt att 

delta i vår studie.  

 

Syftet med studien är ta reda på vilka tankar som ligger bakom utformandet av den 

fysiska miljön och om det finns likheter eller skillnader mellan de olika filosofierna. 

Metoden för denna studie kommer att vara guidade observationer med en 

efterföljande intervju. Tidsramen för de både metoderna beräknas ta sammanlagt 90 

minuter.  

 

Vi har även tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna i vår studie, vilket 

innebär att ni kommer att vara anonyma i studien och  att all empiri kommer att 

behandlas konfidentialitet såväl muntligt som skriftligt och att det då inte skulle gå 

att spåra vem som hade uttalat sig genom att vi kommer att använda sig av 

figurerande namn. Ni som medverkar kan när som välja att avbryta er medverkan 

utan att det medför negativa påföljder för er samt ska ni kunna välja under vilka 

villkor som ni vill deltaga på. Vi kommer att garantera att all inspelad data kommer 

att förstöras och inte användas mer än till examensarbete. De som önskar att ta del av 

studien kommer vi att skicka ut den till er i mailform.  

 

Om det är något ni undrar över så tvekar inte att höra av er via telefon eller mail. 

 

Med vänliga hälsningar  

Malin Gustafsson 073- xxxxxxx mg22mu@student.lnu.se 

Lina Johansson 070- xxxxxxx lj22hm@student.lnu.se 
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