
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förskola i utveckling 
– En studie om pedagogiska rum 

 
 
 
 
 

Anna Ljungqvist & Linda Ivarsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 10 p 
Utbildningsvetenskap 41- 60 p  

Lärarprogrammet  
Institutionen för individ och samhälle 

Höstterminen 2007 



Höstterminen-2007 
 
Arbetets art: Examensarbete 10 p, lärarprogrammet 
Titel: Förskola i utveckling – en studie om pedagogiska rum 
Engelsk titel: The development of pre-school education; a study of different 
pedagogic environments  
Sidantal: 29 
Författare: Anna Ljungqvist & Linda Ivarsson 
Handledare: Birgitte Christiansen 
Examinator: Kristina Johansson 
Datum: september - 2007 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund:  
Idag blir det allt vanligare att man talar om miljön som den tredje pedagogen. Men 
hur är den fysiska miljön – och då talar vi inte om luften i rummet, belysning och 
ljudnivå – utan om hur miljön i rummet stimulerar till barns nyfikenhet att utforska och 
upptäcka. Vi har valt att titta på och undersöka en förskola som brutit upp den 
”traditionella” verksamheten och arbetar med pedagogiska rum. Vi tror att det här kan 
vara ett intressant område att undersöka därför att det är relativt nytt och det känns 
som att dagens pedagoger är mer medvetna om miljöns betydelse för barns lärande 
idag, i samband med att de erbjuds fortbildning och kan ta del av ny forskning. 
Pedagogiska rum med betydelsen fysiska rum är ett relativt nytt fenomen så det finns 
inte heller så mycket skrivet om detta.  
 
Syfte: 
Vårt syfte med undersökningen är att få en fördjupad bild av ett pedagogiskt 
förhållningssätt och vad det betyder för lärandet. 
 
Metod: 
Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med observationer och intervjuer av pedagoger på 
den aktuella förskolan. Observationerna gjordes före intervjuerna för att vi skulle få 
en så klar bild av de pedagogiska rummen som möjligt.  
 
Resultat: 
Vårt resultat av studien visar att omorganisationen bland annat lett till att personalen 
anser att de har mer tid för barnen tack vare de olika rummen samt fått större tilltro till 
varandra. Allas olika kompetenser tas numera tillvara och verksamheten är inte så 
tidsstyrd. Avbrotten under dagen har blivit färre, vilket har lett till att barnen får leka 
färdigt. Att barngruppen fördubblats märks inte på grund av att ytorna blivit större. 
Läroplanen är djupt förankrad i verksamheten.  
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Inledning:  
I vår undersökning har vi för avsikt att göra en beskrivande fallstudie av en förskola 
som brutit upp den ”traditionella” verksamheten och sedan två år tillbaka arbetar med 
pedagogiska rum där man slagit ihop avdelningarna, vilket har medfört en större 
barngrupp.  
Vår tidigare erfarenhet säger oss att man numera oftare betraktar just miljön i 
rummet som den tredje pedagogen, med det menar vi att miljön i rummet är lika 
betydande som pedagogens roll för barns utveckling och lärande. Personalen får mer 
fortbildning om hur man skall förhålla sig, när man talar om lärande miljöer. Idag talas 
det ofta om hur miljön i ett rum påverkar oss människor på olika sätt. Inredning är 
något som börjat intressera oss människor mer och mer. Idag handlar det inte bara 
om hur färgerna skall matchas. Nu handlar det mer om hur man skall finna harmoni 
och få känna välbefinnande som t.ex. inom levnadskonsten Feng Shui där det 
handlar mycket om just detta.   
 
Inom Reggio Emilia pedagogiken talar man mycket om miljöns betydelse för lärandet 
och det är därifrån som uttrycket ”miljön som den tredje pedagogen” myntats. Det är 
även intressant att se att utvecklingen från att daghemmen skulle vara ett substitut till 
hemmet, har gått till att dagens förskola skall vara ett komplement, en plats för 
utveckling och lärande. När vi hörde talas om den aktuella förskolan och att de 
arbetade med pedagogiska rum där miljön hade en stor betydelse blev vi mycket 
nyfikna och ville veta mer. När vi besökte förskolan första gången kändes det att man 
hade lagt ner arbete på miljön – här var en plats för utveckling och lärande.  
 
Disposition 
Studien är uppdelad i fem stora delar.  

• Definitioner av begrepp och forskningsbakgrund 
• Teoretiska utgångspunkter 
• Metod 
• Resultat 
• Diskussion 

 
I definitioner av begrepp och forskningsbakgrund behandlas lärande miljöer och 
miljön ur ett genusperspektiv. 
 
De teoretiska utgångspunkterna tar upp skola och förskola i ett historiskt perspektiv, 
den traditionella förskolan samt miljön i förskolan. Här beskrivs även läroplanen (Lpfö 
98). 
 
Metodavsnittet redogör hur studien gått till samt vilka metoder vi valt att använda oss 
av. Det tar bland annat upp urval, etik, validitet och generaliserbarhet, tillförlitlighet 
och analys. 
  
I resultatdelen beskrivs den aktuella förskolan, det ges en kort presentation av 
informanterna samt redovisning av intervjuer och analyser.  
 
Avslutningsvis diskuteras studiens resultat tillsammans med den litteratur som 
redovisats. Studien avslutas med förslag till vidare forskning.  
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Syfte och frågeställningar: 
Vårt syfte med undersökningen är att få en fördjupad bild av ett pedagogiskt 
förhållningssätt och vad det betyder för lärandet. 
 
Frågor utifrån syftet: 
 

• Varför har man valt att arbeta med pedagogiska rum? 
• Vilken betydelse har miljön för lärandet?  
• Hur är rummen utformade ur ett genusperspektiv? 
• Hur tillämpas läroplanen? 

 
Vi väljer att göra studien utifrån ett pedagogperspektiv eftersom vi är intresserade av 
tankarna bakom verksamheten och varför verksamheten ser ut som den gör.  
 
Vår tanke är att beskriva verksamheten som den ser ut idag samt se vilken 
förändring pedagogerna har märkt i och med omorganisationen från traditionell 
förskoleverksamhet till att arbeta med pedagogiska rum.  
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Definitioner av begrepp och forskningsbakgrund 
 
Definitioner av begrepp 
När vi pratar om det ”pedagogiska rummet” menar vi ett rum som är utformat och kan 
ändras efter barnens olika behov. 
Med ”traditionell” förskoleverksamhet menar vi den sortens förskola som är 
uppbyggd av tydliga ramar och fasta tider.  
Med begreppet ”lärande miljö” menar vi den miljö som barnen befinner sig i när de är 
på förskolan och blir stimulerade i sin utveckling. 
Utifrån ett genusperspektiv utgår vi ifrån de olika förutsättningar pojkar och flickor ges 
i miljön.  
Begreppet kön relaterar till den enskilda individen medan genus inriktar sig mer på 
relationen mellan könen (Svaleryd, 2002). 
När vi pratar om det forskande och kunskapande barnet menar vi ett barn som 
ensam och tillsammans med andra stimuleras till att använda sin nyfikenhet, skaffa 
sig kunskap och på så vis utvecklas. 
 
Det finns inte så mycket tidigare forskning runt att arbeta med pedagogiska rum. Det 
finns en del om lärande miljöer men då handlar det mest om traditionell 
förskoleverksamhet/skolverksamhet. Det vi kommer att beröra är följande: 
 

• Lärande miljöer 
• Miljön ur genusperspektiv 

 
Lärande miljöer 
Hur ser miljön ut i förskolan idag och vilken inverkan har den på dem som vistas där?  
Den fysiska miljöns betydelse för barn i förskolan är inte något nytt fenomen om man 
ser det ur perspektiven luft, belysning och ljudnivå. Men om man däremot ser till hur 
miljön i rummet stimulerar barnen att utforska, upptäcka och viljan att vara i rummet 
har det försvunnit när man talar om det pedagogiska rummet. I en undersökning som 
är gjord med yngre skolbarn görs en jämförelse mellan ett vanligt klassrum och 
slöjdsalen. Klassrummet signalerar med sina bord och stolar att barnen skall sitta still 
medan slöjdsalen tar fram den kreativa sidan hos barnen där de kan experimentera 
med olika material och utforska omgivningen. Man kan likna förskolans rum och 
utformning som scenografin på en teater, där pedagogers olika synsätt bidrar till 
utformningen av rummet. Tidsramarna är också ett dilemma, barnen är så styrda av 
klockan att de sällan hinner göra färdigt det de håller på med och ofta får man plocka 
bort materialet som står framme för nästa aktivitet, vilket är traditionsbundet. I 
förskolan har det sett ut på ett speciellt sätt och man ruckar inte på det som man 
byggt upp (Nordin Hultman, 1998).  
Nordin Hultman (1998) har besökt Reggio Emilia inspirerade engelska förskolor, för 
att försöka förstå hur det kan vara sådan skillnad mellan Sverige och Englands 
pedagogiska miljö. Inte för att kritisera utan för att kunna göra vår traditionella 
förskola disponibel för reflektion och förändring och därmed kunna tänja på 
traditionen inom förskolans värd. Hon menar att om man ställer fram olika material i 
ett klassrum så som lera, vatten, vågar och olika mätinstrument, skapas lusten hos 
barn att vilja utforska och lära mer än om det bara finns bänkar och bord. Ett rum 
rikligt med material sänder budskap till barnen att utforska och därmed lära.   
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Skantze (1998) skriver om barns rum som möjlighetsrum. Hon har forskat kring hur 
miljön, både i skolan och i hemmet, påverkar barnen. Hur ser, upplever och använder 
de den fysiska miljön? Eftersom det är vi vuxna som ordnar den mesta miljön för 
barnen måste vi försöka förstå att barnen inte ser miljön på samma sätt som vi. Gör 
vi inte det riskerar vi att miljön blir torftig, både för oss och för barnen.          
Hon menar även att miljön skall ge utrymme för utmaningar och fantasilekar. Den 
skall även fungera som en plats för inspiration och erbjudanden. När barn kommer in 
i en viss miljö så har de oftast inte några färdiga intentioner om vad miljön skall 
användas till utan det skapas i samspel med miljön. Därför måste vi som vuxna vara 
försiktiga med att skapa alltför aktiva miljöer där barnen inte behöver tänka själva. 
Rummet skall helt enkelt vara en inspirationskälla för barnen där de kan var aktiva, 
utforskande och verksamma. Liknande tankar om detta fenomen har Nordin Hultman 
(2006) när hon skriver om att miljön förändras i takt med barnens utveckling.  
 
Ekström (2006) skriver i sin avhandling om förskolans pedagogiska praktik. Hans 
syfte med studien var att undersöka den pedagogiska praktiken och hur den 
gestaltas. Han ville ta reda på hur man arbetar på förskolan idag jämfört med 
tidigare. Han undersökte tre förskolor. Det han kom fram till var att informanterna 
tyckte att deras förutsättningar att bedriva en god pedagogisk verksamhet försämrats 
i takt med att nya administrativa uppgifter tillkommit, hårdare besparingar och större 
barngrupper. De upplevde att de hade fått mindre tid för barnen. Läroplanen ses inte 
som något nytt utan mer som något som har satt ord på sådant de redan visste.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) lägger i sin forskning om barns lek fram vikten av att 
barnen skall få chans att leka färdigt sin lek. Låtsasleken är lättstörd eftersom den 
bygger på föreställningar som barnen har om en speciell sak vid ett visst tillfälle, det 
är lätt att tappa tråden vid avbrott och oftast rinner leken ut i sanden.   
 
Davidsson (1999) talar om Vygotskij som anser att leken har en stor betydelse för 
barns lärande. De utvecklar ett abstrakt tänkande och de lär sig samspel med andra 
barn. Det är även viktigt att den vuxne får en roll i leken för att kunna utmana 
barnens tankar. Det leder till rikedom och mångfald i leken och lärandet. Han menar 
även att genom leken tolkas världen.  
 
Miljön ur genusperspektiv 
Forskning kring genus visar att trots att flickor och pojkar delar samma verksamhet 
och miljö i skolan så möts de sällan flicka – pojke. Flickor leker med flickor och pojkar 
leker med pojkar. Samma forskning i förskolan visar på likvärdiga resultat. På de 
förskolor där miljön fortfarande är uppbyggd enligt traditionellt tankesätt med att 
miljön ska vara så hemlik som möjligt hittar man ofta flickorna i dockvrån och 
pojkarna i byggrummet. Man skall dock undvika att tänka och tala om könen som 
stereotyper, det finns mängder av både flickor och pojkar som inte passar in i dessa 
genusmönster. Genom att man i pedagogiska miljöer tänker i termer av socialt 
skapat kön, det vill säga att man skapar miljön utifrån att flickor och pojkar intresserar 
sig för och leker med olika saker, synliggörs de mönster som finns för de två 
grupperna som ibland inom forskningen kallas för flick- och pojkkulturer (Svaleryd, 
2002). Barn föds in i ett genustänkande. Redan på BB finns blå och rosa kläder och 
man köper olika leksaker beroende på om det är till en flicka eller pojke (Evenshaug 
& Hallen, 2001). 
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Ett av uppdragen som förskolan har är att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Alla barn som vistas i förskolan skall ha samma möjligheter att utveckla 
förmågor och intressen (Lpfö 98). Mycket av den forskningen som finns kring genus 
ligger till grund för läroplanen. Flickor och pojkar lär sig redan i tidig ålder hur de skall 
bete sig i sina respektive könsroller.  
 

 Pojkar i vår kultur lär sig fort att det finns mycket att förlora på att 
”vara som flickor” medan det kan te sig lite charmigt när en flicka 
betraktas som pojkflicka (SOU 2004:115, s.30). 

 
Ordet pojkflicka är något man hör ganska ofta men är det egentligen någon som har 
hört ordet flickpojke?  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Historiskt perspektiv 
Synen på barn och deras lärande har ändrats i takt med att samhället förändrats. I 
det gamla bondesamhället lärde barnen av de äldre och kunskaperna gick i arv 
generation efter generation. Barnen gick inte i skolan utan fick istället hjälpa till i 
hemmet. De fick ingen chans att vara barn i den bemärkelsen som vi menar idag och 
begreppen forskande och kunskapande barn existerade inte.  
När industrisamhället gjorde sitt intåg infördes den obligatoriska folkskolan 1842.  
Skolan var en plats där barnen skulle sitta tysta och lyssna på det som läraren sa. 
Lärarna ansågs som auktoriteter. Barnen sågs som tomma påsar som skulle fyllas 
med kunskap. Den viktigaste uppgiften som skolan hade var dock att uppfostra 
barnen eftersom föräldrarna nu hade börjat arbeta utanför hemmet och därför inte 
alltid fanns till hands för barnen. Agan var ett viktigt inslag när det gällde uppfostran 
och den förbjöds inte i svenska skolor förrän 1958.  I takt med att industrisamhället 
utvecklades och båda föräldrarna förvärvsarbetade behövdes så barnomsorg för de 
barn som ännu inte börjat skolan (Wallin, 2003).  
I barnstugeutredningen (SOU 1972:27) kan man läsa om hur förskolan skulle vara 
uppbyggd för att man skulle kunna tillgodose alla barns behov. Enligt 
socialstyrelsens råd och anvisningar redovisas de riktlinjer som var normgivande för 
utformningen av lokalerna. För de yngsta barnen (6 månader) rekommenderas att 
det skulle finnas två separata rum, ett för skötning och ett mjölkkök. För de äldre 
barnen skulle det förutom ett kombinerat lek- och matrum samt ett kombinerat lek- 
och sovrum finnas ett slöjdrum, vilket motsvarar dagens målarrum samt ett lekkök 
där barnen kunde leka fiktiva lekar och utföra husliga sysslor. 
I dagens förskola finns fortfarande spår av detta tankesätt. De rum som utmärker sig 
mest är fortfarande dockrummet med tillhörande lektillbehör såsom spis, servis och 
dyl. samt målarrummet med olika skapande material. Mycket av det som den 
traditionella förskolan stod för finns fortfarande kvar.     
 
Den traditionella förskolan 
Förskolan är en plats i ständig förändring, och det märks inte minst i miljön. Det som 
ligger till grund för den svenska förskolepedagogiken är Barnträdgårdsrörelsen och 
Fröbels Institut som hade sin begynnelse under 1930-talet. (Ekström, 2006). 
Älmegran1 berättade under en föreläsning om förskolans historik att år 1960 kom de 
Allmänna råden att bli de dåvarande daghemmens styrdokument. Daghemmen 
skulle fungera som en surrogatmiljö för hemmen och därför var det viktigt att miljön 
var så lik hemmets som möjligt. I dagens samhälle ser man att förskolan strävar åt 
andra hållet det vill säga att idag skall förskolan inte vara ett substitut utan istället ett 
komplement till hemmet.  
När barnstugeutredningen kom 1968 var de största organisatoriska och strukturella 
förändringarna att personalen började arbeta i arbetslag samt att syskonavdelningen 
lanserades. Begreppet förskola myntades. Innemiljön skulle vara öppen och ge plats 
och flexibilitet åt många olika aktiviteter. När det Pedagogiska programmet för 
förskolan kom 1987 var planeringen av verksamheten i fokus. Dagarna skulle vara 
inrutade med aktiviteter hela dagen. Även där har det skett en förändring. Idag 
strävar man istället mot att ha så få avbrott under dagen som möjligt så att barnen får 
chans att leka färdigt.  
                                                 
1 Gunn Älmegran, föreläsning den 28 november 2006 
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Under 1990-talet insåg man mer och mer vilken stor betydelse leken hade för barns 
utveckling och man såg barnen som lärande individer. I samband med att förskolan 
fick en egen läroplan 1998 så blev det ett paradigmskifte. I läroplanen (Lpfö 98) kan 
man läsa att en komplettering av hemmet är den bästa möjligheten för barnen att 
utvecklas på så många olika sätt som möjligt. 
 
Miljön i förskolan 
När man utformar den fysiska miljön i förskolan bör man tänka på vilket budskap den 
sänder ut. Barn lär sig snabbt det sociala budskapet i rummet och vilka beteenden 
det tillåter. Ett litet mindre utrymme där inte så många barn får plats ger förutsättning 
för koncentration medan ett utrymme avsett för många barn bidrar till att det kan 
uppstå bråk och konflikter (Pramling Samuelsson, 1993). 
Den pedagogiska miljön och betydelsen för barns lärande i förskolan skall vara 
utformad så att barnens lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Det är genom 
miljön som lärandet sker. Den fysiska utformningen får inte vara statisk utan den 
skall vara lätt att ändra beroende på vilket ändamål aktiviteterna har. Barnen skall ha 
tillgång till alla rum under dagen, de skall kunna möbleras om och skärmas av. 
Materialet bör vara rikt och varierat, svårhetsgraden skall vara anpassad efter 
barnens ålder och det skall vara lätt tillgängligt. Miljön har även betydelse för barnens 
utveckling genom att de i en väl utformad miljö får möjlighet att utveckla idéer, 
handlingssätt och uttrycksmedel (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Utformningen av miljön är även en viktig faktor när det gäller att den skall passa alla 
barn.  
Budskapet om vilken pedagogik man vill bedriva förändras genom att ändra i miljön. I 
arbetet med att skapa miljöer där barnen skall inspireras till utforskande och 
upptäckande, är det viktigt att pedagogerna är medvetna om möjligheterna i den 
pedagogiska miljön och vilken betydelse den har för det pedagogiska arbetet i 
förskolan (Skolverket, 1998). 
 
Skollagen säger att lokalerna skall vara användbara på det sättet att det skall locka 
till lek och aktivitet samt inspiration att utforska omvärlden. Miljön i förskolan skall 
vara behjälplig både för personal och för barn, den skall vara lätt att bilda sig en 
uppfattning om samt kunna ge avskildhet för vila och lek. Det är även viktigt att 
lokalerna är anpassade efter de barn som vistas på förskolan så att man kan bedriva 
en så varierad verksamhet som möjligt. Miljön och även material i lokalerna är viktigt 
för att kunna bedriva lek och temaarbete (Skolverket, 2005).  
 
Kärnan i uppfostran och lärande är att barnet självständigt lär sig att utforska och 
uppnå mål som lär dem att tillfredställa sina egna behov för att vara rustade inför 
mötet med samhället när de blir äldre. Förskolan måste därför inspirera barnen 
genom en kreativ och stimulerande miljö (Kärrby, 1992). 
  
Liknande tankesätt ligger bakom Reggio Emilia–pedagogiken där arbetssättet 
handlar om att man sätter barnet i centrum. Det är en pedagogik som ständigt står i 
förändring och utveckling eftersom man hela tiden utgår ifrån barns behov i takt med 
att samhället förändras, därför är Reggio Emilia inte ett arbetssätt man kan kopiera 
eller ta över, men man kan låta sig inspireras av grundtanken och filosofin bakom 
och använda till sitt eget. Reggio Emilia är en stad i Italien där man började med att 
utveckla detta arbetssätt i stadens kommunala förskolor för ca 50 år sedan. Reggio 
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Emilia står för bland annat utforskande och delaktighet (Reggio Emilia Institutet). 
[elektronisk]. Tillgänglig: http://www.reggioemilia.se/omreggio.htm
 
Det var även inom denna pedagogik som uttrycket ”Barn föds med hundra språk men 
vi berövar dem nittionio” myntades. Med de hundra språken menas alla uttryckssätt 
ett barn har för att kunna förstå och tolka sig själv och världen. Grunden inom Reggio 
Emilias verksamhet är att man tar tillvara på alla barns olika kompetenser, barnen 
skall få vara kreativa och nyfikna (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
 
Även Fabo Jonsson (1991) betonar vikten av att låta barnen använda så många 
uttryckssätt som möjligt och menar att istället för att berövas skall de utvecklas.  
 
Inom Reggio Emiliapedagogiken talar man om miljön som den tredje pedagogen. Det 
är barnen som är de viktigaste pedagogerna, det är runt dem med tanke på deras 
utveckling och kompetenser som verksamheten är uppbyggd. De vuxna 
pedagogernas strävan är att finnas till hands för barnen och hjälpa dem i deras 
kunskapande. Miljön blir då en viktig arena eftersom det är där som barn och vuxna 
möts (Förskolan Fantasia).  [elektronisk].  
Tillgänglig: http://www.fantasia.alvsjo.stockholm.se/ReggioEmilia.shtml   
 
 
Även inom Montessoripedagogiken hittar man ett liknande tankesätt när det gäller att 
ta vara på barnens kompetenser. Här ser man barnen som självständiga individer 
och anser att all onödig hjälp är ett hinder i barnens utveckling (Montessoriförskolan 
Duvan). [elektronisk]. 
Tillgänglig: http://duvan.montessori.eu.org/FAQ/montessori.html
 
 
Vad säger läroplanen (Lpfö-98) om miljön i förskolan 
I LpFö-98 kan man läsa om förskolans värdegrund och uppdrag: 
 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska 
omvärlden. (LpFö-98, s 27) 
 
Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras 
och deras vilja och lust att lära skall stimuleras (LpFö-98, s.27) 

 
Följande går att läsa under utveckling och lärande: 
 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall 
vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter (LpFö-98, s.30). 
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Man tar också upp om barns inflytande: 
 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 
för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
den pedagogiska verksamheten (LpFö-98, s.32) 

 
Som man ser så finns det mycket skrivet i läroplanen om pedagogikens betydelse i 
rummet.   
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Metod:  
Med syftet i undersökningen i fokus, valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie 
som en beskrivande berättelse, med observationer och intervjuer med de pedagoger 
som arbetar på den aktuella förskolan. Med beskrivande fallstudie menar vi att vi 
beskriver verksamheten som den ser ut utan att lägga in egna tolkningar och 
värderingar. Tolkningar och värderingar läggs till i sammanfattningarna. En fallstudie 
använder man sig av när man som forskare är intresserad av att gå på djupet inom 
ett visst ämne och intressera sig för en specifik miljö eller händelse (Merriam, 1994). 
Vi har valt att titta på miljön, när man väljer att göra en fallstudie så måste man 
begränsa sig till att endast skriva om en sak. En fallstudie kan göras på olika sätt, 
den kan vara beskrivande, tolkande eller värderande (Merriam, 1994). 
 
Vi började med att ta del av deras kvalitetsredovisning för att orientera oss och få en 
inblick i verksamheten. För att få så mycket underlag som möjligt inför vår studie 
genomförde vi observationer och intervjuer. Observationerna, där vi tittade på hur 
miljön i de olika rummen var uppbyggd, genomfördes under en dag. De låg sedan till 
grund för intervjuerna för att få idéer om vad vi ville veta mer om och för att få en så 
bra kvalité på intervjuerna som möjligt. Vi tog kort i de olika rummen och förde 
enklare minnesanteckningar för att få en inblick i miljön. Enligt Merriam (1994) kan 
observationer på plats göras på olika sätt beroende på vad forskaren vill uppnå, de 
kan vara enklare såväl som avancerade. Vi valde den enklare metoden eftersom vi 
fokuserade på intervjuerna och ville ha ett bra underlag.   
 
Vi bestämde oss för att göra sex intervjuer med pedagoger som arbetar på förskolan 
för att få en så hög validitet i vår studie som möjligt. Vi valde att ta med både 
förskollärare och barnsskötare. På grund av olika omständigheter blev det dock bara 
fem intervjuer, tre med förskollärare och två med barnsskötare. För att få ett så 
trovärdigt resultat som möjligt valde vi att inte avslöja våra intervjufrågor innan själva 
intervjun ägde rum eftersom de då hade kunnat prata ihop sig. Under våra intervjuer 
satt vi med båda två, en av oss höll i intervjun och en av oss antecknade. Vi turades 
om vid varje intervju. Vi använde oss av både bandspelare och videokamera, dock 
filmade vi inte, det var mest som en back - up för att vara på den säkra sidan och för 
att vi upptäckte att det blev bättre ljudupptagning via videokameran. Dessutom blir 
analysen svårare om man filmar den man intervjuar för intrycken blir fler (Kvale, 
1997).  
 
Intervjuerna genomfördes under tre dagar. Vi gjorde två intervjuer om dagen, trots 
varningar om att det för nybörjare räcker med en. Men eftersom vi turades om att 
intervjua var det inga problem. Innan varje intervju informerade vi informanterna om 
att det var helt frivilligt och att de fick avbryta precis när de ville. Varje intervju tog en 
timma. Vi informerade även om anonymiteten det vill säga att de namn vi använder i 
studien är fingerade. När vi skrev ut våra intervjuer gjorde vi det så ordagrant som 
möjligt med skratt, pauser, betoningar etc. Enligt Kvale (1997) finns det inga regler 
för hur man skall gå tillväga, men vi valde att göra det för att få en så tillförlitlig 
tolkning av svaren som möjligt. Det tog lång tid, varje intervju tog ungefär fyra 
timmar. Efter utskrifterna gjorde vi en sammanställning av intervjusvaren där vi utgick 
ifrån våra intervjufrågor för att vara säkra på att vi fått svar på det vi ville. Vi 
förkortade svaren och tog bort all överflödig information, så kallad 
meningskoncentrering för att lättare kunna analysera våra svar (Kvale, 1997).   
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Urval:  
Vi gjorde vår studie på endast en förskola. Skälet till det var att vi var intresserade av 
verksamheten som bedrivs där och att vi ville beskriva den djupare, få en helhetsbild.  
Vi väljer att göra studien utifrån ett pedagogperspektiv eftersom vi är intresserade av 
tankarna bakom verksamheten, varför ser verksamheten ut som den gör? På 
förskolan där vi gjorde vår studie finns det både förskollärare och barnskötare. Vi 
valde att använda oss utav bägge yrkeskategorierna eftersom vi ville få ut så bred 
och mångsidig information som möjligt. En del av personalen har blivit anställda efter 
att omorganiseringen ägt rum men vi valde att ta med dessa ändå eftersom det är ett 
arbete som fortfarande utvecklas. På så sätt fick vi även med upplevelsen att byta 
från den traditionella verksamheten i förskolan till helt nytt arbetssätt.  
Ett av de pedagogiska rummen är uterummet. Vi valde bort att ta med detta i vår 
studie på grund av att vi ville fokusera på innemiljön. 
 
Etik: 
I forskningsetiska rådets principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
beskrivs fyra huvudkrav som ska tillgodoses [elektronisk].  
Tillgänglig: http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS[1].pdf
 
Vi har använt oss av dem i vår studie. Det första kravet är informationskravet.  Det 
första vi gjorde var att ringa den aktuella förskolan, vi presenterade oss och frågade 
om de var intresserade av att vara med i vår studie. Vi talade om att vi skulle vilja 
komma och observera och intervjua personalen. Efter att vi fått klartecken satte vi 
upp en lapp till föräldrar och barn där vi informerade om vår studie. Vi var noga med 
att poängtera att vi inte skulle observera något speciellt barn utan att det var miljön vi 
var intresserade av.  
Det andra kravet är samtyckekravet och det uppfyllde vi genom att personalen 
godkände vår närvaro. Föräldrarna fick också chans att ta kontakt med oss eftersom 
vi skrivit våra hem- respektive mobiltelefonnummer på informationslappen som vi 
hade hängt upp vid entrédörren till respektive avdelning.  
 
Konfidentialitetskravet är det tredje huvudkravet och det har vi följt genom att vi inte 
på något vis röjt någons identitet eller avslöjat förskolans namn i uppsatsen.  
 
Det fjärde kravet, som är det sista, är nyttjandekravet. Det innebär att all information 
som man samlar in, i vårt fall observations- och intervjumaterial, inte används till 
något annat än till den pågående studien. Vi har även förvarat anteckningar, 
fotografier och band på så sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. 
 
Validitet och generaliserbarhet: 
Vi anser att validiteten för vår studie är ganska stor på så sätt att vi har studerat det 
vi avsåg att studera, men är fullt medvetna om att den kan ha minskat på grund av 
att vi som oerfarna forskare begått misstag under arbetets gång. Även det faktum att 
det inte finns mycket forskning om pedagogiska rum, vilket vi skrev om i 
forskningsbakgrunden, tror vi sänker validiteten. Merriam (1994) skriver att när man 
använder sig av en fallstudie gör man det för att fördjupa sig i en specifik sak, i vårt 
fall miljön på en speciell förskola. De resultat vi fått fram är den sanning som är nu 
och därmed kan vi inte säga att studien är helt generaliserbar för andra förskolor som 
gör en liknande omorganisation. Studien är inte avsedd att vara en instruktionsbok 
utan mer som en inspirationskälla.  
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Analys:   
I vår analys av våra intervjuer har vi använt oss av den hermenuitistiska cirkeln eller 
spiralen som Kvale (1997) och Lindholm (1999) beskriver. Ordet hermeneutik 
kommer ifrån grekiskan och betyder ”tolkningslära” (Lindholm, 1999). 
Tolkningsprocessen har gått till så att vi utifrån helheten delat in materialet i centrala 
delar som var av intresse för vår studie. Efter att vi tolkat delarna har vi gått tillbaka 
till helheten för att återigen återvända till delarna. Processen liknas vid en cirkel eller 
en spiral och kan verka ändlös. Det är sedan upp till forskaren att avsluta när man 
tycker att man kommit fram till ett troligt resultat, i vårt fall var detta när vi kommit 
fram till en för oss djupare förståelse av svaren.  
 
Vi började med att, utifrån allt material vi samlat in, titta igenom alla svar i 
intervjuerna. Nästa steg var att markera alla informanters svar så att vi kunde påbörja 
vår analys. Detta gjorde vi genom att vi markerade varje huvudfråga med en speciell 
färg, samma färg användes till svaren. Vi hade fyra huvudfrågor och därför fyra 
färger. Eftersom vi gjorde på detta sätt var det enklare att komma ner i de olika 
delarna i materialet. Vi kunde på ett ganska enkelt sätt se hur informanterna svarat 
på samma fråga. När vi gjort detta gick vi tillbaka till materialet som helhet för att få 
fram likheter och skillnader i svaren samt för att se hur svaren skilde sig åt. Efter det 
gick vi åter tillbaka till varje intervju för att göra en sammanställning där frågorna och 
alla svar var samlade. Genom att göra på detta sätt kände vi att vi fick ner materialet 
på en nivå där det kändes mer hanterbart och lättare att förstå. Enligt Lindholm 
(1999) är det tack vare arbetet med delarna som gör att man får nya förståelser av 
helheten. 
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Resultat: 
Vårt syfte med studien är att få en fördjupad bild av ett pedagogiskt förhållningssätt 
och vad det betyder för lärandet. För att nå vårt resultat har vi använt oss av 
observationer och intervjuer.  
 
Beskrivning av förskolan: 
På den aktuella förskolan för vår studie finns det två avdelningar, en avdelning med 
2,5-5 åringar, där finns det 39 barn och en avdelning med 1-2,5 åringar där det finns 
14 barn. 11 pedagoger arbetar på förskolan, både förskollärare och barnskötare. De 
har en egen kokerska samt en hygientekniker. Varje pedagog har ansvar för ett visst 
antal barn, så kallade ansvarsbarn. 
 
De olika pedagogiska rummen som finns är i olika storlekar, men oavsett om 
rummen är stora eller små så går det i de flesta rummen att dela av med skärmar till 
mindre utrymmen om barnen vill leka ostört. Man har bland annat en ateljé, ett 
teknikrum, rörelserum, byggrum, rolleksrum, ett lugnt rum, ett uterum och en 
restaurang. I restaurangen har man drop-in- frukost och man har två sittningar vid 
lunchen på grund av det stora barnantalet. 
 
Varje rum har en eller flera pedagoger som ansvarar för just det rummet och där det i 
de flesta fall alltid finns en pedagog till hands för barnen.  
På väggen utanför alla rum har man hängt upp en liten tavla med strävansmål ur 
läroplanen, samt de didaktiska frågorna vad, hur och varför där syftet med rummet 
tydligt beskrivs. 
 
Kort presentation av våra informanter: 
Helena, ca 30 år förskollärare. Hon har arbetat på förskolan sen mars – 2007 och är 
relativt nyutbildad. 
Sara, 33 år barnskötare. Hon har arbetat på förskolan i 13 år.  
Åsa, 28 år barnskötare. Hon har arbetat på förskolan i 6 år. Har arbetat inom 
barnomsorgen i 9 år. 
Eva, 60 år förskollärare. Hon har arbetat på förskolan i 14 år. Har arbetat inom 
barnomsorgen i 33 år.  
Lena, 48 år förskollärare. Hon har arbetat på förskolan i 14 år. Har arbetat inom 
barnomsorgen i 24 år. 
 
Förändringsarbetet: 
Den största förändringen under omorganisationen är att man slog ihop två 
avdelningar till en stor avdelning. Det förde med sig att man fick fler rum eftersom 
många dubbletter försvann. Tillgången till materialet har ökat eftersom alla barn nu 
har tillgång till samma material under dagen vilket de inte hade förut. Tillexempel 
saknade en avdelning helt ett målarrum. Eva säger:  

 
En avdelning hade ingen ateljé överhuvudtaget utan hade ganska 
stora problem med att ta fram sådan verksamhet medan det nu finns 
en ateljé dit man kan gå i stort sätt alltid. 

 
Efter förändringen har barnen fått fler valmöjligheter när det gäller i vilket rum de vill 
vara i och dessa möjligheter kallar personalen pedagogiska rum. Att det skulle kallas 
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pedagogiska rum var ett av besluten som fattades i förändringsarbetet. Pedagogiska 
rum kan även kallas för verkstäder men det valde personalen bort och när vi frågade 
varför svarade Lena: 

 
Vi förknippade väl det med tillverkning av saker och det är inte det vi 
gör i alla rum. 

 
En av anledningarna till att man ändrade verksamheten var att man inte använde 
ytorna man hade på ett tillfredställande sätt. På de stora ytorna stod det mest bord 
och stolar som blockerade barnen i deras lek. För att få bort flertalet av borden 
inredde man en restaurang där alla måltider äts. Istället har de skapat rum som 
uppmuntrar till kreativitet och lärande.  
 
Varför har man valt att arbeta med pedagogiska rum? 
Lokalerna på förskolan kändes inte ändamålsenliga och personalen hade länge haft 
diskussioner om att de ville ha ett arbetssätt som var så likt varandras som möjligt på 
de olika avdelningarna. De kände att de arbetade väldigt annorlunda på de olika 
avdelningarna och ville ha en förändring. Under utvecklingsarbetet med pedagogiska 
rum så har man fortbildat sig genom att läsa litteratur, varit på olika studiebesök och 
föreläsningar.  
 
Inspiration 
Samtliga informanter ansåg att inspirationen med att utforma rummen var att de skulle 
utgå ifrån barnen. De ville att barnen skulle få en inspirerande miljö där de fick 
möjlighet att göra många olika val. Barnens intressen och behov skulle styra.  
 

Men vad som inspirerat oss i arbetet med att utforma rummen är 
leken framför allt och att vi ville utnyttja varandras kompetenser – och 
så barnens egna val – vi vill att de skall få påverka sin dag väldigt 
mycket (Helena). 

 
Personalen har även fått inspiration och idéer från sina studiebesök och föreläsningar. 
Bland annat har de varit på föreläsningar om Reggio Emilia pedagogiken, 
pedagogiska rum och även gjort studiebesök på förskolor som arbetar efter de olika 
modellerna.  
 

Vi är ju lite inspirerade av Reggio Emilia, fast det är inget vi går ut 
med (Sara). 
 
Vi vill inte ta det ordet i vår mun, än. Fast vi kanske når dit (Eva).  

 
Sammanfattning 
Vi kunde som utomstående ana att förskolan var influerad och inspirerad av Reggio 
Emilia pedagogiken vilket ingen av personalen riktigt medgav. De erkände att de 
kände sig intresserade men ville inte gå så långt att de kallar sig för Reggio Emilia 
förskola. Sara säger att de har plockat delar från olika slags pedagogiker såsom 
Reggio Emilia och Montessori och satt ihop det till sitt eget. Enligt Fabo Jonsson 
(1991) är det acceptabelt att låna idéer och omsätta dem så det passar den egna 
modellen. Visionerna och målen man har hör ihop och skall genomsyra hela 
verksamheten.  
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Substitut till hemmet 
Under vår observation på förskolan märkte vi en skillnad mellan den traditionella 
verksamheten och verksamheten med pedagogiska rum. Miljön var inte så hemlik och 
mer material stod framme på ett lättillgängligt sätt för barnen i de olika rummen.  Våra 
informanter var eniga om att miljön inte skulle vara ett substitut till hemmet.  
 

Så det är väl det som har styrt mig i det här och jag tänker att på 
vissa förskolor hänger det små gulliga tavlor på nallar och det ger 
ingenting, det som finns i miljön skall vara lärande och attraktivt och 
inspirera barnen. Det här är ett ställe där vi arbetar och utvecklas det 
är inte ett ställe där det skall vara pyntat och fint (Åsa).  
 
Vi skall vara ett komplement till hemmet, inte en förlängning. Det är 
därför vi inte har kvar så mycket gulliga gardiner längre eller en 
massa olika krukor överallt. Vi lägger inte någon energi på vem som 
skall välja gardiner. Det är viktigare för oss att det finns bra material 
till barnen och att vi vuxna finns och tar fram materialet och inspirerar 
dem. Så vi skall inte se ut som hemmet utan vi skall vara 
inspirerande, vi skall öka deras kreativitet. De skall få en så bra och 
intressant barntid som möjligt (Helena). 

 
Sammanfattning 
När det gäller förskolan som ett substitut till hemmet existerar inte den tankegången 
på förskolan. Här skall barnen vara kreativa och utvecklas. Här märks tydligt vilken 
förändring förskolan genomgått de senaste åren sen läroplanen kom. I den kan man 
bland annat läsa att miljön skall vara trygg men samtidigt locka till lek och aktivitet 
(Lpfö 98). 
 
Fördelar och nackdelar med förändring 
Ett förändringsarbete av den här sorten är inte bara förknippat med positiva saker. 
Man får även vara beredd på att möta motgångar. Personalen berättade att trots 
varningar om vissa problem man kunde stöta på så upprepades de klassiska 
misstagen.  

 
Vi satte för svaga ramar för verksamheten, vi släppte allting för löst 
från början och det blev otydligt med gränser för barnen och det är 
arbetsamt att hamna i sådana situationer (Lena). 

.  
Trots negativa saker som att det tar tid att komma in i en ny typ av verksamhet, att det 
tar tid och kraft av personalen, ett större arbetslag att diskutera med så överväger helt 
klart det positiva.   
 

Jag tycker inte att det finns någon sån där uppenbar negativ bit 
egentligen, utan att jag tycker att fördelarna överväger, det negativa 
smäller inte alls lika högt som det positiva. Jag tycker det har varit 
jättepositivt och känner mig väldigt glad över att vi gjorde det (Lena). 

 
Gemenskapen är en annan positiv faktor som tas upp. Trots att man numera arbetar i 
ett stort arbetslag upplevs det inte negativt utan istället tar man vara på varandras 
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olika kompetenser, var och en får göra det de är bra på och det gynnar barnen i 
slutändan.  
Det är inte bara för personalen som det tar tid att komma in i en ny verksamhet, 
flertalet av informanterna nämnde även svårigheterna för barnen.  
 

Ytan blir ju mycket större mellan de olika verksamheterna, som ju 
kan vara lite svårt för de yngre (Eva). 

 
Ett annat problem som kan uppstå är att man som pedagog inte har lika mycket 
kontakt med sina ansvarsbarn beroende på vilket rum barnen väljer att vara i eftersom 
det valet har blivit mycket friare för barnen. 
 

Det kan hända att de barnen som jag har som ansvarsbarn befinner 
sig i andra ändan av huset den största delen av tiden och då ser inte 
jag dem så mycket (Helena). 

 
Sammanfattning 
Tiden som barnen är på förskolan skall de vuxna finnas tillgängliga för deras behov, 
vilket inte minst verkar ha varit viktigt i och med omorganiseringen. Man verkar ha 
stött på hinder och uppförsbackar under resans gång men trots vissa svårigheter är 
alla positiva till verksamheten och ångrar inte beslutet att skapa en ny form av 
verksamhet. Fabo Jonsson (1991) menar att det kan vara omtumlande under resans 
gång men att känslan när man lyckats genomföra förändringen är att det varit positivt 
och inspirerande.  
 
Har pedagog rollen förändrats? 
Under förändringsarbetet känner de flesta att de utvecklats i sin pedagogroll på något 
sätt. De upplever att de får utvecklas i det de tycker är roligt eftersom de inte längre 
behöver ta ansvar för hela verksamheten utan kan koncentrera sig på sitt område.  
 

Jag kan lägga mycket mer kraft på att se vad barnen behöver och 
här skall jag finnas, här skall jag vara, framförallt det (Eva). 
  
Nej, jag tycker väl inte att min roll har förändrats. Jag tycker väl att 
min roll även innan förändringen var att vara inspiratör till barnen, 
gränssättande och trygghet och… både att vara samspelt med 
barnen, både lyssna och dra mig tillbaka när det behövs. Men i 
arbetslaget är det ju en annan sak nu när vi är så många och skall 
hålla oss informerade om allt men jag tycker inte att min roll som 
pedagog har förändrats (Lena). 
 
Jag får arbeta mer som jag har velat hela tiden, jag har större frihet 
och jag får arbeta mer med det jag tycker är roligt här (Helena). 
 

Sammanfattning 
Majoriteten av personalen anser att deras pedagogroll har förändrats, mer eller 
mindre. I vår analys av de olika svaren finner vi att de pratar om pedagogrollen både 
som förhållningssätt gentemot barnen och det sätt de helst arbetar på. Utifrån svaren 
tolkar vi det som att ordet pedagogroll kan uppfattas på olika sätt beroende på hur 
man tolkar det. Det som en anser vara viktigt i en pedagogroll kanske har mindre 
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betydelse för en annan. Inte förrän vi analyserade våra intervjusvar märkte vi att vår 
fråga var felställd, det vi ville veta var hur personalens arbetsuppgifter hade ändrats, 
inte deras förhållningssätt mot barnen. 
 
Miljöns betydelse för lärandet 
 
Har barnen fått en mer lärande miljö? 
Att miljön har betydelse för lärandet är alla våra informanter överens om. Det som 
verkar vara mest positivt är att barnen fått större ytor att röra sig på och fler 
valmöjligheter att kunna utvecklas. 
 

Tidigare var man mer fokuserad på samlingen, att det var där de 
lärde sig, medan nu tycker vi att det är när barnen gör sitt eget val. 
Det viktiga är att barn utvecklas i det de gör – inte vilket rum de 
befinner sig i (Sara). 

 
Personalen beskriver även dilemmat med hur de yngre barnen har svårt för att 
fokusera på ett rum utan springer från aktivitet till aktivitet utan att avsluta, intrycken 
blir för stora.  
 

Bygger de med klossar och vill gå ifrån efter en minut, då säger vi 
stopp, du har bestämt dig för klossarna och hjälper dem att lugna ner 
sig. Då blir det oftast att de leker länge och väl där när valmöjligheten 
försvann för en stund, att man får stå fast vid sitt val (Lena). 

 
Att avbrotten under dagen har blivit färre ses också som en stor positiv bit. Barnen får 
därmed chans att leka färdigt och slipper plocka bort materialet det leker med för att 
kunna återuppta lekandet vid ett senare tillfälle.  

 
Jag tycker att det är kul att de får spara byggen som de gjort, det är 
inte den här frenetiska städningen 15 gånger per dag med en massa 
avbrott utan barnen får leka färdigt. Det är därför vi inte har någon 
samling, det är inget tvång på fruktstund. Huvudsaken är att barnen 
får leka och är det något barnen har byggt så får de spara det till 
dagen efter. Det tycker jag är roligt (Helena). 

 
Man får gå långt i sitt arbete utan att bli avbruten och prova på olika 
material och det tror jag är viktigt. Det handlar ju både om våra 
utrymmen här och vår attityd (Lena). 

 
Att personalen är mycket nöjd med ateljén går inte att ta miste på dels för allt material 
men också för den mycket tillåtande miljön. 
 

Den erbjuder så många olika typer av aktiviteter, det är inte bara 
måla med en pensel eller rita med en krita utan barnen får snickra 
och de får komma med egna idéer och ta med material hemifrån 
(Åsa). 
 
Förhållningssättet i ateljén är mycket mer tillåtande nu än förut, de får 
kladda och söla (Sara).  
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Genom de pedagogiska rummen får barnen chans till reflektion. 
 
I grund och botten är det viktigt med tid för reflektion för barnen 
(Sara). 

 
När de olika pedagogiska rummen skulle utformas var det viktigt att rummen skulle se 
inbjudande och inspirerande ut. Barngruppen och dess intresse styrde, rummen skulle 
kunna ändras utöver hur barngruppen ser ut. Rummen skulle ge upphov till 
inspiration, det skulle inte finnas några fasta lösningar.  
För att få en bra struktur i de olika rummen är t.ex. klossar uppdelade i korgar med 
olika färger. För småbilar finns lister på väggen där bilarna står lättåtkomligt 
uppradade. Man har en bottenplatta av lego på väggen så barnen kan stå och bygga. 
Vanliga bord där man har kapat av benen finns i flera av rummen, tanken med detta 
var att man fick fler användningsområden som till exempel scen för uppträden och 
större rörelsefrihet.    
 
Sammanfattning 
Vår analys av ovanstående intervjusvar är att personalen vill att barnen skall få chans 
att utvecklas mer av att få göra sina egna val, att de får göra det som de tycker är 
roligt och som intresserar dem. Istället för att pedagogerna bestämmer vad som är 
viktigt för barnen, tillexempel vid samling, så har de nu fått ett större utrymme för eget 
val och reflektion. I likhet med de riktlinjer Skolverket (2005) har satt upp för miljön kan 
vi dra tydliga paralleller till den aktuella förskolan.  
 
Användande av de pedagogiska rummen 
Det finns rum som inte används så mycket på förskolan, ett rum är teknikrummet. 
Personalen är medveten om detta och enligt dem beror det bland annat på att det 
inte finns tillräckligt med resurser eftersom teknikrummet är ett sådant rum där det 
krävs att personal är närvarande.  

 
De rum som används mest är där vi pedagoger är. Jag tror ju på att 
det är vad vi erbjuder dem och vårt förhållningssätt till barnen som 
gör att de aktiverar sig, att de tycker att det känns meningsfullt och 
roligt (Sara).  
 
Om de leker en rollek och ser att teknikrummet inte används kan de 
flytta sin lek dit, på så sett, ja det används (Helena). 
 
Teknikrummet utnyttjas inte på det sätt som jag skulle vilja (Åsa).  
 
Teknikrummet utnyttjas inte så mycket beroende på så sätt att det 
inte finns personal tillgänglig där inne hela tiden (Lena). 
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Sammanfattning  
Anledningen till att teknikrummet inte används lika mycket som de övriga rummen  
är, som personalen själva säger, att det inte finns tillräckligt med resurser. I vår 
analys av svaren kan vi urskilja att ambitionen och viljan finns men att de inte riktigt 
vet hur de skall börja för att det kräver så mycket av personalen.  
Teknikrummet används inte ändamålsenligt och även i kvalitetsredovisningen kan vi 
läsa att det är just arbetet med naturkunskap och teknik som inte uppfyller målen.  
 
Utrymme för dessa ämnen finns men personalen känner att de vill ha mer 
kompetensutveckling så att de kan stimulera och utmana barnen på rätt sätt.  
Åtgärder för detta är att genom studiebesök, träffar med pedagoger från andra 
förskolor och kompetensutvecklig utveckla och inspirera personalen.   
 
Tanken bakom speglar och runda mattor 
Under vårt observationstillfälle lade vi märke till att det fanns väldigt mycket speglar 
och i de större rummen även runda mattor. Vi blev lite nyfikna på om det fanns någon 
tanke bakom dessa. När det gäller speglarna så svarade våra informanter så här: 
 

Att barnen kan se sig själva och på så sätt kunna stärka sin jag 
känsla (Helena). 
 
Dels har vi en pedagog som brinner väldigt för speglar men vi blev 
också inspirerade av ett studiebesök vi var på där de använde 
mycket speglar (Sara). 
  
Man ser både sig själv och upplever sin egen kropp men även andra 
saker, vad finns i min omgivning (Åsa). 
 
Barnen kan se sig själva i olika situationer och de kan jämföra 
varandra, Vi har ju även kublådan där man kan lägga in saker och 
det tycker ju jag är himla viktigt och bra att man ser saker från olika 
håll, ungefär som när man skall lösa konflikter och upptäcka andra 
saker ifrån olika håll (Eva). 
 

När det gäller mattorna så var informanterna inte riktigt överrens om varför det blivit 
just runda mattor. En informant menade att mattorna inte hade någon större 
betydelse, att det var det som erbjöds just då medan en annan tycker att gränserna 
har blivit tydligare för barnen. 
  

Det känns som om det ha blivit mycket tydligare för var gränserna 
går för byggen, dans och rollek än den fyrkantiga mattan gav (Åsa).  
 
Det är inte alls så att det är någon tanke bakom (Sara).  
 

Sammanfattning 
Genom intervjusvaren märks att personalen ser väldigt olika på de små delarna i 
inredningen. Här ser vi tydligt hur man tar tillvara på varandras olika kompetenser 
som informanterna nämnde som en positiv sak i förändringsarbetet. Det som en inte 
tänker på brinner någon annan väldigt starkt för. 
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Genom att man knyter ihop och tar tillvara på varandras kunskaper och kompetenser 
och utvecklar dem i verksamheten leder det till ett trevligare arbetsklimat och en bra 
pedagogisk verksamhet (Fabo Jonsson, 1991).     
 
Hur är rummen utformade ur ett genusperspektiv? 
Dagen när vi observerade på förskolan så lade vi märke till att flickorna och pojkarna 
lekte mycket tillsammans. I rolleken höll en grupp på att spela upp en teater och i 
byggdelen satt en flicka och pojke tillsammans och byggde med lego. I 
rörelserummet däremot befann sig endast två pojkar som spelade innebandy och 
klättrade i ribbstolen. Alla rum var anpassade så att det skall passa både flickor och 
pojkar. Vi blev lite nyfikna på om personalen hade haft någon tanke på 
genusperspektivet när de utformat de olika rummen.  
Under intervjun berättade Åsa att visst har de haft tanken med sig men att den 
kanske inte riktigt kom fram under förändringsarbetet som krävde mycket annat.  

 
Det är väl inget som vi lagt jättemycket kraft på när vi utformat våra 
rum, det kan jag väl inte säga, men det är en tanke som varit med i 
våra huvuden (Åsa). 

  
Andra pedagoger uttrycker sig på följande vis: 

 
Vi har ju alltså tänkt på hur vi skall stimulera pojkar och flickor och 
dela samma, hela ytan (Lena).  
 
Men sen så skulle man utveckla det mycket mer, återigen, det är ju 
vårat förhållningssätt också, vad vi säger till flickor och pojkar. Men 
genus, jag tror att det kommer mer framöver, att det är någonting 
som vi vill utveckla mer om (Sara).  

 
Personalen har även märkt en skillnad när det gäller flickors och pojkars lek. De 
upplever att barnen leker mer tillsammans nu än innan. En anledning till det är att de 
upplever sig vara mer medvetna nu än innan. De hjälper barnen med att hitta nya 
vägar till nytt material, nya lekar och samspelet flickor och pojkar emellan.    
 
Sammanfattning 
I vår analys av intervjun så tror vi att det handlar mer om ett förhållningssätt 
gentemot barnen än att det är viktigt att inreda rummen på ett speciellt sätt när det 
gäller genus. Alla är överens om att de skulle kunna arbeta mer med genus. Det är 
viktigt att man som pedagog är medveten om sitt förhållningssätt men miljön spelar 
en stor roll. Pedagoger i förskolan har en stor roll när det gäller genus. Genom att 
inte indela barnen efter kön så motverkas de enformiga könsrollsuppfattningarna, hur 
pojkar och flickor är ( Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
 Hur tillämpas läroplanen i verksamheten? 
Utanför varje rum på avdelningen hänger det små handgjorda tavlor som beskriver 
vad det är för rum och vilka verksamheter som bedrivs.  På varje tavla har man skrivit 
upp strävansmål ur Lpfö (98) som visar målen förskolan strävar mot. Strävansmålen 
är sedan nedbrutna och omvandlade i praktiken så att de skall passa verksamheten i 
varje rum. För att synliggöra det på ett enkelt sätt har man valt att använda sig av de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vad beskriver möjligheterna för barnen, hur 
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talar om vilket material som finns tillgängligt och varför upplyser om hur barnen kan 
utvecklas i rummet. Vi blev nyfikna på tanken bakom. 
 

Vi vill synliggöra vår tanke med rummen för att visa att vi är en 
professionell verksamhet. Det här är inte klippa och klistra, tidsfördriv 
medan föräldrarna är på jobbet utan man är här och lär sig 
någonting. Vi vill synliggöra att det finns en läroplan (Helena). 
 
Alla som kommer hit skall kunna se att vi har en tanke med det vi 
gör, vi vill ju poängtera att det här är inget vi har hittat på, på en höft 
utan det finns en djup tanke bakom (Lena).  

 
Två av de intervjuade menade att det är viktigt även för personalen att tavlorna 
hänger utanför rummen. 
 

Det är för att synliggöra, påminna oss själva (Helena). 
 
Om det är så att vi tvekar så skall vi kunna gå tillbaka och se hur vi 
har tänkt (Åsa).  

 
Sammanfattning  
I Lpfö (98) står en hel del om hur miljön skall vara anpassad i förskolan.  
Utifrån intervjuerna märker vi att det är viktigt för personalen att framhålla sin 
verksamhet och poängtera att barnen är i förskolan för att lära. De tre didaktiska 
frågorna är viktiga i det pedagogiska arbetet, man måste ha en klar bild av vad man 
gör, hur man gör och varför man gör det. Personalen har varit väldigt medvetna om 
Lpfö (98) när de har utformat rummen och det är viktigt för dem att framhålla tanken 
bakom hela verksamheten, inte bara för föräldrar och andra utomstående, utan även 
för att påminna sig själva om deras uppdrag.    
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Diskussion 
Vårt syfte med undersökningen var att få en fördjupad bild av ett pedagogiskt 
förhållningssätt och vad det betyder för lärandet. 
 
Anledningen till att man gjorde omorganisationen var som vi tidigare nämnt att 
lokalerna inte kändes helt ändamålsenliga och man vill få en ändring i miljön. Mycket 
av det som den traditionella förskolan står för är fasta ramar och då blir 
verksamheten väldigt tidsstyrd vilket också påverkar barnen negativt eftersom de 
oftast inte hinner göra färdigt det som de håller på med (Nordin Hultman, 1998). 
Efter omorganiseringen känner sig personalen inte alls lika uppbundna på samma 
vis som innan. Barnen kan nu i lugn och ro få avsluta sina projekt utan en massa 
avbrott. Det märktes även att personalen numera bättre kunde ta till vara på 
varandras kompetenser än innan eftersom alla får göra det som de är bra på och 
tycker är roligt. Genom våra intervjuer så kunde vi utläsa ett gott arbetsklimat på 
förskolan och det tror vi beror mycket på att pedagogerna numera får chans att göra 
det de är intresserade av. Man uppskattar varandra och har fått bättre 
kommunikation eftersom man nu ingår i ett stort arbetslag där informationen skall nå 
alla.  
 
Trots en stor barngrupp var det väldigt lugnt på förskolan. Alla barnen hade 
någonting att göra och vi upplevde inget spring eller hög ljudnivå. Tvärtemot vad 
Ekströms (2006) forskning visar så upplevde inte personalen den stora barngruppen 
som något problem, tvärtom så tycker de att de har fått mer tid för barnen. Tanken är 
att det skall vara mindre antal barn i rummen och då ser man inte den stora 
barngruppen på samma sätt. I några av rummen finns skärmar för att kunna dela av 
ytan. Enligt Pramling Samuelsson (1993) blir atmosfären lugnare om man har ett 
mindre utrymme. Det finns inga ramar eller regler för hur stor en barngrupp skall vara 
eller hur mycket personal som behövs. Förutsättningarna beror på hur gruppen ser ut 
för tillfället (Skolverket, 2005). 
 
Som det framgår i våra intervjuer betonar både Lena och Helena vikten av att barnen 
numera i samband med omorganisationen, i större utsträckning får leka färdigt i och 
med att avbrotten under dagen har blivit färre. Detta går helt i linje med den forskning 
Knutsdotter Olofsson (2003) gjort om barns lek där det framgår att barn lätt tappar 
tråden vid avbrott. En annan viktig aspekt av att låta barnen leka färdigt är att de 
genom leken utvecklas både mentalt och socialt (Davidsson 1999). 
I likhet med vad Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar så gick miljön i de 
olika pedagogiska rummen att ändra beroende på barngruppen och dess behov. 
Detta framkom även i intervjuerna där man menade att rummen inte skulle erbjuda 
några fasta lösningar. Liknande tankar om miljön har Skanze (1998) när hon säger 
att rummet skall vara en inspirationskälla. Även Kärrby (1992) anser att förskolan 
skall erbjuda en kreativ och stimulerande miljö. Det vi kan se när Nordin Hultman 
(1998) menar att hon vill tänja på traditionen inom förskolans värld så tyckte 
pedagogerna på förskolan att tid för reflektion och rikligt med material var viktiga i 
miljön för barns lärande. De ansåg även att det var barnens intressen och behov som 
skulle styra rummens utformning precis som Nordin Hultman (2006) när hon säger 
att miljön skall kunna ändras i takt med barnens utveckling.    
 
Svaleryd (2003) tar upp problemet med att när man skapar miljön utifrån vad pojkar 
och flickor intresserar sig för så synliggörs de mönster som man kan se i den 
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traditionella förskolan med till exempel dockvrå och snickarrum. Dessa mönster var 
inget som vi lade märke till, tvärtom var rummen utformade så att de skulle passa 
både flickor och pojkar trots att personalen inte haft det som utgångspunkt vid 
utformningen. Personalen säger att de blir mer och mer medvetna om genus vilket är 
viktigt i dagens samhälle där flickor och pojkar föds in i ett genustänkande och blir 
placerade i olika fack (Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
Förskolan är väldigt nytänkande och arbetar mycket med att de inte skall vara ett 
substitut till hemmet som det från början var tänkt att barnomsorgen skulle vara. I 
jämförelse med barnstugeutredningen (SOU 1972:27) ser vi att det är mycket som 
har förändrats bland annat utformningen av lokalerna och dess syfte. Utifrån ett 
historiskt perspektiv som Wallin (2003) tar upp där barnen sågs som tomma påsar 
ser man idag barnen som kompetenta och utforskande individer. Redan när barnen 
börjar på förskolan har barnen kunskap och erfarenheter med sig.  
Reggio Emilia pedagogiken och även Montessori pedagogiken, som vi märke att 
förskolan var intresserad av och hade plockat vissa delar ifrån, har ett liknande 
tankesätt när det gäller synen på barn. Här märktes tydligt att pedagogerna var 
influerade av uttrycket miljön som den tredje pedagogen.  
 
Våra resultat visar att läroplanen är djupt förankrad i verksamheten.  
Personalen på förskolan är väldigt medvetna om hur de bedriver den pedagogiska 
verksamheten och det finns alltid en tanke bakom i likhet med vad Skolverket (1998) 
anser. Tavlorna som hänger utanför varje rum med strävansmål och de didaktiska 
frågorna samt syftet med rummet visar på en tydlig medvetenhet när det gäller 
läroplanen från pedagogernas sida.  
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Förslag på vidare forskning: 
I denna studie har miljön varit central och vi har valt att ta ett pedagogperspektiv. Det 
hade varit intressant att få ett barnperspektiv för att se om/hur barnen ser på 
pedagogiska rum.  
Eftersom inte alla målen var uppfyllda med användandet av teknikrummet hade det 
varit intressant att göra en uppföljning längre fram för att se hur man arbetar vidare 
för att uppfylla målen.  
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Bil.1 
Detta är de olika rummen: 
 
Restaurang/bordsaktiviteter 
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära.  
• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera 

med andra och att uttrycka tankar. 
• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. (Lpfö 98) 
 
Vad: Barnen kan välj att arbeta själva eller gemensamt.  
 
Hur: Spel, pussel, papper och penna.  
 
Varför: Stimulera fantasin och lusten att lära. Träning i att samarbeta och samtala. 
Spelen är bra för matematiken.   
 
Restaurang/bordsaktiviteter rummet är lite speciellt eftersom man använder detta 
rummet till två helt skilda aktiviteter. Dels så har man rummet till måltiderna men 
även till lugnare aktiviteter som kräver att man sitter still vid bordet ex. när man 
lägger pussel eller spelar sällskapsspel. Så när inte rummet används till restaurang 
så används det till bordsaktiviteter av olika slag. I taket i detta rummet hänger stora 
fina lampor.  
 
Ateljé 
 
I ateljén som är välfylld med olika material finns papper, pennor, målarfärg, 
hammare, spik mm. men även naturföremål så som kottar pinnar och annat som 
naturen erbjuder. Där hänger även barnens olika alster som de gjort med olika 
material och en stor dos av kreativitet, detta föder, enligt pedagogerna på förskolan, 
även tankar till de barn som kanske inte riktigt vet vad de vill göra och de kan få tips 
och idéer. Vajrar, linor i taket med klädnypor där barnen teckningar och föremål 
hängs upp. Man utnyttjar hela rummet. Speglar även här. Utanför det här rummet 
hittade vi ingen tavla.  
 
Lugna rummet 
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

• Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 
• Utvecklar sin kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av at värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande.  
• Förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation 

 
Vad: Här får barnen möjlighet till vila och avskildhet, som skapar tid för reflektion och 
återhämtning. Barnen får möjligheter att utveckla sin kroppsuppfattning, fantasi, 
identitet och sitt hänsynstagande. Här kan barnen både ge och få beröring.  
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Hur: Här finns material som ögat kan njuta av som t.ex., en lavalampa, ljusslinga 
bakom ett tyg som kan vara både ett vattenfall, stjärnhimmel etc. Det är bara för 
fantasin att flöda. Det finns en tjock matta att vila på, ficklampor och föremål att 
massera med.  
 
Varför: För att stimulera sinnena, minnet och de konkreta föreställningarna.  
Minska stressen. 
Genom beröring få igång våra anti-steressreaktioner och öka vårt ”lugn-och-ro- 
hormon”, oxytocin.  
 
Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till dess ålder och vistelsetid väl 
avvägd dagsrytm och miljö såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra 
aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt. Lpfö 98 
 
I detta rum fanns regler uppsatta på väggen som är följande. 
 

 Max 4 barn 
 Lyssna på lugn musik, läsa och massera varandra. 
 Ta det lugn och prata med låga röster. 
 Här får vi bara använda de material som ”bor” här. 
 Dockor är ok att ta med in för att massera, böcker för att läsa. 
 Massagematerialet skall stanna i utrymmet  
 De vuxna tänder och släcker lamporna 
 Rullgardinen skall vara neddragen och ej användas till lek.  
 Gardinerna med stjärnor bakom får vi titta på, ej röra. 

 
Rummet var helt i vitt med olika sorters belysning.  
 
I det lugna rummet finns en stor takkrona med prismor i, det finns en stor madrass på 
golvet och olika sorters punkt belysning samt speglar. Hela rummet andas harmoni 
och lugn och det finns en bandspelare som spelar avslappnande musik. Här kan 
barnen bara ligga på madrassen och slappa eller massera varandra om det hellre vill 
det. 
 
Teknikrummet 
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av material 
och tekniker.  

• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang.  

• Utvecklar sin förmåga för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning 
och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.  

 
Vad: Experimentera och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.  
 
Hur: Sand, vatten, trä och tyg. Väga, mäta och jämföra. 
 
Varför: Utvecklar nyfikenhet och upptäckarlust för teknik, matte och naturkunskap. 
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Under vår observation befann sig inga barn i teknikrummet. Det märktes att det är ett 
rum som inte används så ofta.   
 
Rörelserummet 
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
• Utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

 
Vad: Här får barnen leka livligare lekar som kräver utrymme och utmanar motorisk 
förmåga.  
 
Hur: Kuddar, ribbstol, madrass, studsmatta och bollar. 
 
Varför: Tränar socialt samspel och grovmotorik. 
 
Det fanns kuddar, 2 ribbstolar, innebandyklubbor och mål. En flanotavla hängde på 
väggen. I rörelserummet finns det kuddar av olika storlekar och färger, där barnen 
kan bygga med kuddarna, hoppa på dem eller leka hela havet stormar.  
Gröna väggar. 
 
Byggrummet  
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
 

• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.  
• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.  
• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp a olika 

material och tekniker.  
• Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, 

mätning och form. 
 
Vad: Här får barnen bygga och konstruera med olika material och tekniker.  
 
Hur: Här finns byggmaterial av olika slag t.ex. träklossar, lego, duplo, järnväg. Här 
finns också möjlighet att leka med riddare, bilar och vilda djur. 
 
Varför: För att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa och 
konstruera. De lär sig att samarbeta samtidigt som de löser olika problem och 
stimulerar den matematiska förmågan. 
 
Här finns tavellister där barnen kan ställa leksaker, ex bilar och tåg. Vi såg också en 
korg med tomma toalett- och hushållsrullar som barnen fick använda att bygga med. 
Det är inte alltid det dyra som är roligast! 
 
 
Rolleksrummet 
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  
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• Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 
samt vilja att hjälpa andra. 

• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.  
• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation.  
 
Vad: En miljö som utmanar och lockar till lek. Barnen kan använda sin fantasi för att 
välja sina lekar. Barnen skall få möjlighet till att lära sig de sociala lekreglerna som är 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Att lära sig lekkoderna för att utveckla 
mångsidig lek. Lekkoder: det vill säga att fantisera att en pinne kan vara t.ex. en korv 
eller en häst. Leken kan ändras från dag till dag. Det som är en korvkiosk idag blir ett 
stall imorgon. 
 
Hur: Här finns lekkorgar som innehåller olika lekmaterial, t.ex. doktorssaker, dockor, 
filtar, väskor frisörsaker. Lekkorgarna kan användas i alla rum men ”bor” på en 
bestämd plats. Här finns en scen där barnen sjunger och uppträder för varandra. 
Kojan finns som ett redskap till leken.  
 
Varför: För att barnen skall få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter.  I lekens olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmågan att samarbeta och lösa ett problem. Barnen söker och 
erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera.  
Under vår observation var en skiva på med blandad musik, pop, rock och klassisk 
musik. Det stod vita rottingkorgar med lego som var sorterat efter färg. Bord med 
avsågade ben. Mycket speglar, spegelkuber och vikbara speglar. Runda mattor.  
Man har satt upp legoplattor på väggen i barnens höjd med en hängande korg 
nedanför så att barnen kunde stå upp och bygga lego. 
 
Rolleksrummet 2 
Samma som rollek 1 förutom att här finns en soffa och en bokhylla med böcker. Lite 
mindre yta.  
 
Uterummet (hängde i hallen i anslutning till éntredörren)  
Strävansmål: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

• Utvecklar sin nyfiken het och sin lust samt sin förmåga att leka och lära.   
• Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och sin kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
•  Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för 

andra naturvetenskapliga fenomen liksom sitt kunnande om växter och djur. 
 
Hur: Vi vill tillsammans med barnen bygga upp en spännande och fysisk miljö som 
utmanar, inspirerar och lockar barnen till lek och aktivitet.  
 
Varför: För att ge barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik och 
kroppsuppfattning och för att ge barnen möjlighet att förstå hur ena handlingar kan 
påverka miljön. 
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Vid entrén hängde det en spegel på väggen. För att även de minsta skulle kunna 
spegla sig så hade man ställt en pall med två trappsteg under och hängt ett handtag 
på väggen så att de lätt kunde klättra upp på egen hand.  
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Bil.2 
Intervjufrågor 
 
Vårt syfte med undersökningen är att ge en fördjupad bild av ett pedagogiskt 
förhållningssätt och vad det betyder för lärandet. 
 
Frågor utifrån syftet: 
 
1, Varför har man valt att arbeta med pedagogiska rum? 
2, Vilken betydelse har miljön för lärandet? 
3, Hur är rummen utformade ur ett genus perspektiv? 
4, Hur tillämpas läroplanen?  

 
Intervjufrågor utifrån fråga 1: 
 
• Vilka förändringar har ni gjort i er verksamhet? 
- vad är det som har varit bra/dåligt 
- vad har ni fått för fortbildning 
• Vad har inspirerat er i arbetet med att utforma rummen? 
• På vilket sätt har din pedagogiska roll förändrats?  

 
Intervjufråga utifrån fråga 2: 
 
• Upplever ni att barnen har fått en mer lärande miljö? 
• Vad har varit viktigast att få med när ni utformat rummen utifrån ett 

lärandeperspektiv? 
 

Intervjufrågor utifrån fråga 3:  
 
• Kan du beskriva de pedagogiska rummen? 

- tanken bakom alla speglar 
- varför runda mattor 
- vem bestämmer hur rummen skall utformas/ är barnen med 
- används alla rummen lika mycket 

• Har ni tänkt ur ett genusperspektiv när ni har utformat rummen? 
• Används alla rummen lika mycket av både flickorna och pojkarna? 
• Leker flickor och pojkar mer tillsammans nu än innan? 
 
  
Intervjufrågor utifrån fråga 4: 
 
• Det hänger tavlor utanför varje rum med strävansmål ur läroplanen, varför? 
 

 
Observationsfrågor: 

• Hur ser de pedagogiska rummen ut? 
• Hur använder sig barnen av dem? 
• Används alla i lika stor utsträckning? 
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Bil.3 
HEJSAN ALLA FÖRÄLDRAR OCH BARN! 
 
VI ÄR TVÅ LÄRARSTUDERANDE SOM LÄSER VÅRAN 6:E 
TERMIN PÅ HÖGSKOLAN I VÄNERSBORG. 
VI HAR FÅTT TILL UPPGIFT ATT SKRIVA EN UPPSATS OM 
NÅGOT SOM INTRESSERAR OSS OCH HAR VALT ATT TITTA 
PÅ LÄRANDE MILJÖER. VI KOMMER ATT BESÖKA ER 
FÖRSKOLA NÅGRA DAGAR NÄSTA VECKA (V.22) FÖR ATT 
TITTA LITE PÅ BARNENS LEKMILJÖ OCH SE HUR DE 
ANVÄNDER SIG AV DEN. VI KOMMER INTE ATT TITTA PÅ 
NÅGOT SPECIELLT BARN UTAN ÄR MER NYFIKNA PÅ HUR 
BARN I ALLMÄNHET ANVÄNDER SIG AV MILJÖN I RUMMET 
DE BEFINNER SIG I. ÄR DET NÅGOT NI UNDRAR ÖVER ÄR 
NI VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS. 
 

 
 
MED VÄNLIG HÄLSNING: 
ANNA LJUNGQVIST XXXX-XXXXXX 
& 
LINDA IVARSSON XXXX-XXXXXX  
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