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SAMMANFATTNING 
______________________________________________________ 
Denna studie syftar till att undersöka hur två förskolor i samma kommun 
använder sina Torg och hur de estetiska uttrycksformerna gestaltas. Studien är 
kvalitativ med semistrukturerade intervjuer och observationer som 
insamlingsmetod. Resultatet visar att respektive Torg används olika där 
organiseringen av personalfördelning, barngruppsindelningar samt planering 
och genomförande av aktiviteter skiljer sig åt. Aktiviteter där estetiken kommer 
till uttryck skiljer sig åt mellan Torgen i både planerade och spontana 
aktiviteter.  Torgens miljö är föränderlig vilket samstämmer med Reggio Emilia 
filosofins intentioner om miljön som den tredje pedagogen. Resultatet visar att 
gemensamhetsutrymmet kräver en planerad och strukturerad miljö med 
närvarande och medvetna pedagoger för att verksamheten på Torget ska 
fungera. En slutsats är att fysiska rörelseaktiviteter och estetiska uttrycksformer 
lämpar sig bra på Torgens ytor där barnen får lära med hela kroppen.  
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1  Inledning  
I en mellanstor kommun där föreliggande studie genomförs har det gjorts en satsning 
på byggnationer av nya förskolor. De nyproducerade förskolorna har en öppen 
planlösning, där gemensamhetsutrymmet heter Torg. Planlösningen på Torgen 
varierar på förskolorna men gemensamt är att det är en stor centralt belägen yta. Inför 
byggnationerna av förskolorna gavs en broschyr ut (se bilaga 1) som beskriver 
förskolornas utformning. I broschyren förklaras att förskolorna byggs utifrån barns 
behov och läroplanens intentioner där Torget fungerar som en flexibel mötesplats. 
Förskolorna omfattas av en pedagogisk idé och vision (se bilaga 2) som beskriver att 
barnen erövrar världen i samspel med omgivningen vilket medför att den pedagogiska 
miljön är viktig där utformningen ska främja mötet. Torget är en plats som 
härstammar ifrån Reggio Emilia filosofin och beskrivs av Bishop (2005) som en central 
mötesplats i förskolan där barn, lärare och föräldrar kan mötas i en gemenskap.  
I en tidigare pilotstudie undersökte vi hur två olika förskolor i aktuell kommun 
utformat och använde sina Torg. Resultatet visade att Torgen fungerade som en 
mötesplats mellan barnen inspirerade av Reggio Emilia filosofin. Förskolorna använde 
utrymmet olika utifrån förutsättningarna gällande miljöns utformning och 
organisering av aktiviteter. Vi kom fram till att det fanns en planerad och utforskande 
lärandemiljö med estetiska uttrycksformer och konstruktionsmaterial som 
genomsyrade Torgens utformning och aktiviteter. Inom Reggio Emilia är estetiska 
uttrycksformer fundamentala i barns utveckling och lärande, där miljön samspelar 
med individer (Bendroth Karlsson, 2010). I Läroplanen för förskolan förklaras att 
miljön ska inbjuda till lek och kreativitet. Estetiken förklaras genom uttrycksformer 
som lek, rörelse, bild, musik, sång, drama och dans som främjar barnens utveckling 
och lärande (Skolverket, 2010).  
Av personliga erfarenheter vet vi att det blir allt mer vanligt att förskolor förses med 
Torg. En konsekvens gällande byggnationerna med Torg tycks bli att ytan är svår 
organiserad vilket medför att det uppstår svårigheter i att anordna en fungerande 
lärmiljö. Baserat på våra erfarenheter och utifrån resultatet i pilotstudien undrar vi om 
de estetiska uttrycksformerna kan fungera som ett grund i arbetet och planeringen av 
Torgen. Vi vill därför i denna studie undersöka vidare hur två Torg används och hur de 
estetiska uttrycksformerna kommer till uttryck i mötet mellan individer och miljö på 
Torget. Vad bidrar till hur estetiska uttrycksformer äger rum på Torget?   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur två förskolor i en kommun 
använder sina Torg och de hur de estetiska uttrycksformerna gestaltas. 
Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

1.       På vilka sätt används Torget i den pedagogiska verksamheten? 
 

2.       Hur gestaltas estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten på Torget?   
3.     Hur beskriver och motiverar förskollärarna sitt arbete med estetiska uttrycksformer 

på Torget? 

1.2 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 beskriver vi under bakgrund tillvägagångssättet för att finna relevant 
litteratur utifrån det valda ämnet. Centrala begrepp som är relevanta för studien 
beskrivs under rubriken begreppsförklaringar. Studiens teoretiska perspektiv baseras 
på Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Loris Malaguzzis Reggio Emilia 
filosofi vilka presenteras under teoretisk utgångspunkt. Vidare ges en 
litteraturöversikt kring väsentliga ämnen i studien utifrån litteratur med rubriken 
tidigare forskning. 
I kapitel 3 redogörs för val av metoder som använts i undersökningen där den valda 
kvalitativa forskningsstrategin motiveras under metodval. Vidare presenteras 
datainsamlingsmetod, urval och etiska riktlinjer som beaktats under studien.  
I kapitel 4 presenteras det samlade resultatet av intervjuerna och observationerna från 
respektive förskola. Resultatet delas upp i underrubrikerna: Torgets fysiska miljö, 
Torgets användningsområde, samt Estetisk verksamhet på Torget. Under varje 
rubrik presenteras resultatet från respektive Torg med en kombination av 
datainsamlingen från intervjuerna och observationerna. 
 
Analysen presenteras i kapitel 5 under rubriker som utgår från våra forskningsfrågor: 
Hur används Torget i den pedagogiska verksamheten och Arbete med estetiska 
uttrycksformer på Torget.  
Under kapitel 6 sammanförs den avslutande diskussionen som är uppdelad i fem delar. 
I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar av metodval och tillvägagångssätt 
för studien. Aspekter från analysen diskuteras ingående under resultatdiskussionen. 
Studiens slutsats presentarnas under rubriken slutsats. Studiens relevans ur ett vidare 
perspektiv lyfts under rubrikerna arbetets betydelse och fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 
För att undersöka problemområdet har vi valt att söka artiklar och tidigare forskning i 
ERIC host och Swepubs databas. Vi har använt sökord som preschool, environment, 
Reggio Emilia och aestetic. Vi har även använt aktuella böcker som avser täcka 
området. Vi har genomfört litteratursökningar och använt oss av böcker utifrån 
tidigare forskning om Torg, Piazza, miljö, estetik och Reggio Emilia. 
2.1 Begreppsförklaringar 
Här redogörs centrala begrepp och hur dessa används i studien. 
Torget: Benämningen Torget hänvisar vi till gemensamhetsutrymmet mellan 
hemvisterna på de två förskolor som undersöks i studien. 
Estetik: Vi använder estetik som ett samlat begrepp med hänvisning till uttrycksformer 
som bild, drama, rytmik, dans, rörelse och musik som formuleras i Läroplan för 
förskola, Lpfö-98/10 (Skolverket, 2010). 
Miljö: Med miljö menar vi den pedagogiska miljön gällande fysisk utformning, 
material och samspelet mellan individer.   
Pedagog: Den verksamma personalen inom förskolan innefattas av olika yrkes- och 
utbildningsbakgrund. I begreppet pedagog menar vi all personal som är verksam inom 
den pedagogiska verksamheten i förskolan. 
2.2 Teoretiskt perspektiv 
Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv är individen i ständig progression där 
språkliga och kulturella förmågor är fundamentalt i utveckling och lärande (Säljö, 
2010). Perspektivet utgår från en helhetssyn kring barns utveckling och lärande, där 
barn lär via kommunikation och samspel mellan miljö och individer. Det 
sociokulturella perspektivet har haft stor påverkan av utbildningssystemet (Säljö, 
2010) där också läroplanen baseras på Vygotskijs teorier (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2011).   
Även Malaguzzis Reggio Emilia filosofi har influerat den svenska förskolan gällande 
det estetiska innehållet och det tematiska arbetssättet (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 
2015; Korpi, 2010). Reggio Emilia förklaras likt en filosofi eller ett förhållningssätt som 
ständigt uppdateras igenom medveten dokumentation tillsammans med pedagoger 
och barn. Egenskaper som förnuft, fantasi, intellekt och emotioner är essentiella 
egenskaper som är beroende av varandra. Verkligheten är inget bestämt utan den 
fortgår igenom stöttning av fantasin.  
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Pedagogerna inom Reggio Emilia stöttar barnen med olika redskap så att tankar och 
erfarenheter kan uttryckas igenom alla sinnen via olika former av skapande. Skapande 
arbete inom Reggio Emilia sker med mindre barngrupper via ett tematiskt arbete 
(Bendroth Karlsson, 2010). Inom Reggio Emilia framhävs miljön vara aktiv likt en 
tredje pedagog som samspelar med barn och pedagoger (Lindö, 2011). Miljön är en del 
av lärandet där förändring i omgivningen kan bidra till barns utveckling och lärande 
(Strong-Wilson & Ellis, 2007). Miljön är rik på potential och påverkan där kulturella 
aspekter ifrån barnens omvärld inte kan uteslutas (Tarr, 2001). Nyckeln till miljön som 
den tredje pedagogen är estetik, öppenhet, aktivt lärande, flexibilitet, samarbete, 
ömsesidighet och relationer och en föränderlig miljö (Strong-Wilson & Ellis, 2007). 
Inom Reggio Emilia har piazzan en viktig roll och förklaras som förskolans Torg likt en 
central mötesplats som gynnar det sociala samspelet och utforskandet vilket görs via 
tillgängliga estetiska material (Tarr, 2001). 
 
Gemensamt för Reggio Emilia och det sociokulturella perspektivet är att se till helheten 
kring barnets sfär och dess fulla potential gällande nyfikenhet, uppfattningar och 
strävan kring social interaktion och kommunikation. Barnens meningsskapande 
berikas med kunskap igenom rika miljöer som stöttar relationer. Barnen har rätt till 
miljöer som stödjer deras utveckling och fångar deras genuina uttryck (Tarr, 2011). 
Perspektiven fokuserar på helheten gällande barns utveckling och lärande, där det 
estetiska skapandet via fantasi och kreativitet är fundamentet som berikas i sociala och 
fysiska miljöer. Vi anser att tankarna om den tredje pedagogen som härstammar från 
den Reggio Emilia pedagogiska filosofin samt det sociokulturella perspektivet 
synliggör estetikens och den fysiska miljöns betydelse för den pedagogiska 
verksamheten. Reggio Emilia och det sociokulturella perspektivet är samtida och 
bidrar till att stötta helhetsperspektivet kring hur miljön samspelar med barns 
utveckling och lärande tillsammans med estetik. Kombinationen av dessa perspektiv 
passar sig därför för att nå studiens syfte. 
 
2.3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras en litteraturgenomgång som beskriver den fysiska och pedagogiska 
miljöns påverkan i förskolan. Även Reggio Emilia filosofins syn på miljön som den 
tredje pedagogen, estetik och ett estetiskt förhållningssätt i verksamheten, behandlas 
nedan. 
2.3.1 Den fysiska och pedagogiska miljöns betydelse i förskolan 
Lpfö-98/10, belyser miljöns betydelse gällande att vara inspirerande, trygg, locka och 
utmana barn till aktivitet, lek och kreativitet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande (Skolverket, 2010). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver även att 
miljön i förskolan ska vara stödjande och utgå från ett helhetsperspektiv kring barns 
utveckling och lärande. 
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Uppfattningar hos pedagoger kring den fysiska omgivningen, kulturella och sociala 
omständigheter och möten mellan miljö och människor är avgörande för vilken miljö 
som skapas i förskolan. En indelning av barngruppen skapar kommunikativa 
förutsättningar mellan barn och pedagog, vilket är betydande för att skapa en lärmiljö 
av god kvalité, skriver författarna. Eriksson Bergstöms (2013) avhandling påvisar att 
den fysiska miljön ingår i det sociala samspelet och ger därför effekter på barnens 
möjlighet till etablering av sociala relationer. I den fysiska miljön finns olika 
förutsättningar gällande hur många barn som kan mötas samtidigt i ett rum. I 
Allmänna råd och kommentarer: förskolan (Skolverket, 2013) förklaras att 
meningsfulla relationer skapas i grupper där barnet känner trygghet och samhörighet. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att gruppstorleken och organiseringen 
påverkar pedagogernas möjlighet till professionellt arbete gällande att främja barnens 
lärande enligt Lpfö-98/10’s intentioner. Lindö (2011) skriver att möblering och 
material är essentiellt för hur rummen uppfattas av barnen. Markström (2007) skriver 
att förskolan vilar på traditioner, normer, strukturer och rutiner från samhället och 
kontexter, men varje enskild verksamhet skapar också sin egen kontext med ramar och 
regler som bildas av personal, barn och föräldrar. 
Enligt Lpfö-98/10 ska förskolan erbjuda en god och balanserad miljö och dagsrytm 
som ser till barnens omsorgsbehov i förhållande till barns ålder och behov (Skolverket, 
2010). Markström (2007) framhäver att förskolans normer, regler och ramstrukturer 
kan göra att barnets individuella behov inte tas hänsyn till. Dessa faktorer påverkas av 
pedagogers kunskaps- och barnsyn samt förhållningssätt. Det krävs en balans mellan 
planerade/styrda och fria aktiviteter och en didaktisk medvetenhet hos pedagoger för 
att få en fungerande miljö som främjar relationsskapande, skriver Markström (2007). 
Lindö (2011) skriver att dokumentation, observation och en didaktisk medvetenhet är 
viktig hos pedagogen för att kunna kritiskt granska och upptäcka hur barnens lek och 
hur miljön i rummet kan utmanas via förändring och tillförande av material. 
2.3.2 Rummet som den tredje pedagogen 
Ceppi och Zini (2011) undersöker den Italienska förskolemiljön och dess möjligheter 
inom Reggio Emilia. Författarna förklarar att miljön är flexibel och anpassas utifrån 
barngruppens behov och intressen över tid. Miljön förändras och delas upp med hjälp 
av flyttbara väggar, skärmar och möbler. För att synliggöra miljöns kommunikation 
behövs observationer och dokumentation vilket kräver instrument som kameror och 
projektorer. Miljön förändras och anpassas utifrån pågående projekt som baseras på 
barnens intressen. Dokumentationsarbete och projekt möjliggör reflektion av de 
kreativa och didaktiska aktiviteterna (Ceppi & Zini, 2011). I Strong-Wilson och Ellis 
(2007) artikel om Reggio Emilia och miljön som den tredje pedagogen, beskrivs 
betydelsen av att barn får undersöka med alla sinnen där läraren kan använda miljön 
som undervisning för att stötta i barnens utveckling och lärande.  
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I studien framkommer att lärandemiljön är betydelsefull för barnens 
meningsskapande där pedagogiken förespråkar en öppenhet för hur rummen planeras 
med artefakter som inbjuder till interaktion och utforskning med alla sinnen(Strong- 
Wilson & Ellis, 2007). I Tarrs (2001) studie undersöks förskolemiljön inom Reggio 
Emilia, syftet är att upptäcka hur estetiken samverkar med barnen och miljön i 
förskolan. I artikeln förklarar författaren att barnens skapelser i miljön kommunicerar 
med föräldrar och barn vilket medför respekt och öppenhet inför barnens förmågor. 
Det estetiska skapandet ses som fundamentalt där en ateljérista bär ansvaret för att 
miljön möjliggör ett flerdimensionellt konstskapande. Om miljön motarbetar barnens 
konstskapande påverkas barnen negativt i sin kreativitet. Det blir därmed upp till 
pedagogerna att granska estetiken i miljön för att kunna tillmötesgå barnen gällande 
att tillföra artefakter ifrån omvärlden och respektera barnens intresse och kreationer. 
Det finns visuella kvalitéer i estetik som föremål, erfarenheter och miljö vilket stärker 
meningsskapandet, skriver Tarr (2001). 
2.3.3 Torget inom Reggio Emilia 
Piazza är det italienska begreppet för Torg, vilket härstammar ifrån Reggio Emilia 
pedagogiken (Bishop, 2005). Synonymt med piazzan är marketplace vilket är den 
engelska benämningen för piazza som Strong-Wilson och Ellis (2007) skriver utifrån. 
Fortsättningsvis används den svenska benämningen Torg.  
Tarr (2001) beskriver att arkitekturen för förskolor inom Reggio Emilia präglas av 
samhällets struktur där Torget symboliserar stadens mittpunkt. Ytan tjänar inte enbart 
syfte för förflyttning, den är också en bekväm mötesplats för barn, föräldrar och 
pedagoger. Ceppi och Zini (2011) skriver att behovet av korridorer i verksamheten 
försvinner genom att ha ett Torg. Korridorer förklaras av författarna vara ytor som inte 
används eller samspelar med barnen. Oanvända ytor motverkar samspel och förblir 
oanvändbara då de präglas av tradition gällande en vuxenstyrd disciplin. Inom Reggio 
Emilia görs ett pedagogiskt val som sätter sig emot dessa ytor, vilket förklaras av Ceppi 
och Zini (2011). I Tarrs (2001) artikel beskrivs att Torget erbjuder en öppen miljö, rik 
på ljusinsläpp och vegetation, som också innefattar estetiska artefakter vilket skapar 
dialog och utforskande. I miljön förenklas inget, det finns en medvetenhet kring 
placering av föremål för att ge ett visuellt sammanhang. Av Strong-Wilson och Ellis 
(2007) förklaras Torget som en marknad uppdukad med utforskande material för alla 
sinnen, intressen och erfarenhetsområden för att främja utveckling och lärande. 
Bishop (2005) skriver att aktiviteterna på Torget hänger samman med övriga förskolan 
där åsikter, viljor och tankar stärker samhörigheten. Torgets funktion beskrivs i 
Strong-Wilson och Ellis (2007) studie som en plats där barnen möts över 
gruppindelningar och där vuxna kan möta barnen i deras lärprocesser. Genom att 
dokumentera barnens samtal, lek och lärprocesser i förhållande till aktuell läroplan, 
skapas en gemenskap och en levande lärmiljö på Torget. 
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2.3.4 Estetik i förskolan 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) 
skriver att begreppet estetik härstammar från läran om konsten och det sköna. Inom 
förskolan används begreppet skapande synonymt med estetik. Erberth och Rasmusson 
(2008) skriver att till de estetiska uttrycksformerna räknas drama, musik, dans, bild, 
lek och poesi. I Lpfö-98/10 (Skolverket, 2010) lyfts lek och skapande som viktiga 
aspekter för bearbetning och kommunikation via uttrycksformer som bild, sång, 
drama, musik, rytmik och rörelse. Enligt Vygotskijs (1995) sociokulturella perspektiv 
förklaras att kreativitet är en medfödd förmåga som sker via artefakter, intellekt där 
känsla, fantasi och erfarenheter är beroende av varandra. Barn reproducerar 
upplevelser genom lek där fantasi och skapande utvecklas. Inom leken sker en kreativ 
bearbetning genom ett dramatiserande och ett litterärt skapande. Fantasin är grunden 
för alla kreativa aktiviteter inom den kulturella sfären så som det konstnärliga 
skapandet (Vygotskji, 1995). Av Pramling Samuelsson m.fl. (2015) förklaras att 
skapandet med de yngre barnen ofta förknippas med bildskapande och konstruktion. 
Dans, musik och poesi förknippas sällan som skapande eller ett kommunikativt uttryck 
i förskolan. Dans förknippas ofta som medel för hälsa, uttrycksformen problematiseras 
sällan utifrån imitation och kreativitet. Författarna skriver att det är pedagogens 
uppgift att synliggöra estetiken verbalt och utmana barnens rörelser. 
2.3.5 Betydelsen av estetisk medvetenhet hos pedagoger 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015) skriver att grunden för barns fortsatta utveckling 
och lärande sker i förskolan, därigenom uppstår en utmaning i att se förutsättningar i 
lek som ett lärande och meningsskapande utifrån barns intresse och engagemang. I 
Lpfö-98/10 (Skolverket, 2010) uttrycks estetiken både som innehåll och metod. 
Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013), Holmberg (2012), 
McNaughton (2012) och Nilsson (2012) skriver att estetiken sällan synliggörs som 
lärandeobjekt och mål, utan den utgör istället medel för att lära annat. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015) har undersökt hur estetiken sker i förskolan och hur den blir 
ett pedagogiskt mål. Estetiken i förskolan utgör ofta medel, där den estetiska 
produkten blir målet framför processen. Författarna skriver vidare att se det estetiska 
fältet som ett lärande utmanar föreställningarna om dess förgivna tagna position 
förknippat med lek och spontanitet. Författarna formulerar lärandet inom estetik i 
förskolan enligt tre perspektiv: 1) estetik som medel för utveckling av andra förmågor, 
2) utveckling inom estetik där pedagogens roll är fundamental, 3) estetiken syns via 
individens personliga uttryck där pedagogens roll är obefintlig. 
McNaughton (2012) skriver i sin studie som bygger på ett forskningsprojekt, huruvida 
drama kan användas i syfte att lära och utveckla medvetna samhällsmedborgare i 
hållbar utveckling. Resultaten visar  att dramapedagogiska tekniker kan ha flera 
fördelar i undervisning av hållbar utveckling som aktivt lärande. En viktig del i 
estetiken enligt McNaugthon är dialog och lekfullhet i spontana och planerade 
aktiviteter för att kunna gynna barns utveckling och lärande.  
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Även Rasmusson och Erberth (2008) skriver att ett medvetet arbete med estetiska 
gestaltningar utvecklar sinnet. Att tillämpa ett estetiskt förhållningssätt ökar 
medvetenheten och ställningstagandet i att kunna tolka och urskilja intryck. Genom 
att bearbeta intryck via estetiska uttrycksformer skapas förståelse om oss själva och 
omgivningen, skriver Rasmusson och Erberth (2008). Tarr (2001) förklarar att 
estetiken är mångfacetterad och sker genom närvaro av visuell-, taktil, kinestetisk och 
emotionell känsla vilket kräver en estetik medvetenhet av pedagoger. I Asplunds 
Carlssons (2008) studie kring hur pedagoger uttrycker barnens estetiska lärande, 
framkommer att kompetensutveckling i området bidrar till att pedagogerna utvecklas 
i sitt förhållningssätt och i sina tankar kring estetik. Estetiken kräver en didaktisk 
medvetenhet för att kunna lokalisera lärandeobjekt där arbetet tillsammans med 
barnen kräver dialoger och samtal i ett lust- och meningsskapande skriver Asplund 
Carlsson (2008). Doverborg m.fl. (2013) skriver att i lustfyllda aktiviteter kan 
estetikens beståndsdelar urskiljas. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) förklarar att 
estetiken kan skapa en helhet där den i förskolan också måste tillföra både fin- och 
populärkultur. Även i Statens offentliga utredningar [SOU 2006] lyfts vikten kring 
mångfald av kultur där barnen ska ha tillgång till sitt eget skapande i förskolan. I 
utredningen framkommer att kultur och skapande i utbildningssystemet påverkas av 
stora barngrupper med få pedagoger och begränsningar i lokalerna innebär att barnen 
inte kan uppleva teater, film, dans och musik. Detta medför att barnens möjligheter att 
möta kultur i förskolan minskat. Skapanderesurser och samverkan saknas på många 
förskolor, de yngre barnen prioriteras ofta bort gällande den kulturella ambitionen i 
samhället (SOU, 2006).  

3 Metod 
3.1 Metodval 
Studien syftar till att undersöka hur två förskolor i en kommun använder sina Torg och 
hur estetiska uttrycksformer gestaltas. I studien utgår vi från ett kvalitativt angreppsätt 
som enligt Bryman (2011) är en relevant metod om forskaren vill komma åt en annan 
persons åsikter, berättelser och tankar. Metoden eftersöker förståelse för hur 
verkligheten uppfattas, vilket ger beskrivningar av människors samspel i en kontext. 
En kvalitativ studie är därför ett genomtänkt val av metod för att få en fördjupad 
förståelse kring studiens syfte. I pilotstudien utförde vi endast intervjuer vilket 
medförde svårighet att få en helhetsbild av Torgets fysiska miljö och dess 
användningsområde. I föreliggande studie kombinerar vi därför intervjuer och 
observationer för att få ett helhetsperspektiv där förskollärarnas utsagor i intervjuerna 
och observationerna kan komplettera varandra. Genom observationer får vi inblick i 
Torgets fysiska miljö och användningsområde. Via intervjuer undersöks syftet bakom 
miljöns utformning, funktion och kring aktiviteter som sker på Torget. Kombinationen 
av insamlingsmetoderna möjliggör jämförelser och analyser Torget och dess 
aktiviteter. Tillvägagångssätten stärker varandra och gör att resultatet blir mer 
tillförlitligt.  
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Stukát (2005) skriver att en kombination av insamlingsmetoder kan vara till fördel för 
att ge flerdimensionellt och tydligare perspektiv.  
3.2 Datainsamlingsmetod 
Vi använde semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer som 
insamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer ingår i den kvalitativa formen och 
utförs enligt Bryman (2011) med öppna och allmänna frågor som omfattar området. 
Inför intervjuerna formulerades intervjuguider med öppna frågor. De öppna frågorna 
kan tillvarata variationer som kan uppstå från informanterna och tydliggöra likheter 
och olikheter på Torgen. Varje informant intervjuas två gånger.  
För att ta reda på hur Torgen används i realiteten utförde vi deltagande observationer 
som enligt Bryman (2011) bland annat handlar om att observera en grupp där 
beteenden och samspel iakttas. Som deltagare-som-observatör är forskaren känd för 
medlemmarna i sammanhanget som undersöks och kan engagera sig i interaktioner 
som sker men försöker att inte störa eller förändra sammanhanget. Vi fotograferade 
Torgens fysiska miljö som komplement för att kunna ge en visuell och sanningsenlig 
bild.  
3.3 Urval 
De två utvalda förskolorna som undersöks ligger i samma kommun och är försedda 
med Torg. Torgen som vi undersökt i studien tillhör två stora förskolor som har samma 
arkitektur. Torgen är belägna som en stor rektangulär sal med öppen planlösning och 
högt till tak. Ljusinsläppet sker via två takfönster, de glasförsedda nödutgångarna och 
huvudentréerna som finns i varje hörn av utrymmet. Torgen är förskolans mittpunkt 
och måste beträdas för att ta sig till andra utrymmen så som hemvister, temarum, 
förråd, personalutrymmen och restaurang, sammanlagt finns det 18 dörrar runt 
Torgen. Förskolorna har fyra hemvister med cirka 45 barn i varje, dessa är placerade 
två om två på vardera sidan av Torget. På Torgen finns en fast scen och en läktare.  
I och med förskolornas identiska planlösningar möjliggörs en god jämförelse i hur 
Torgen används. Våra informanter är två verksamma, och erfarna Förskollärare som 
har erfarenhet inom området vi undersöker och ger oss förutsättningar till ett gediget 
insamlingsunderlag.  Vi väljer att ha dessa förskollärare som informanter för att deras 
erfarenheter och kompetens är likvärdiga och är relevant för studien vilket kan ge 
tydligare och jämförande resultat. Urvalet är därför målinriktat och sker ur ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).  
3.4 Genomförande och analysmetod 
Inför studien kontaktades förskolecheferna på respektive förskola och informerades 
om studiens genomförande och innehåll.  Cheferna gav ut kontaktuppgifter till en 
förskollärare på respektive förskola som lämpade sig att delta i studien. Förskollärarna 
kontaktades via telefon och missivbrev samt intervjuguider bifogades via mejl för 
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förberedelse av deltagande. Datum och tid för intervjuerna bestämdes via telefon. 
Intervjutillfällena och observationerna delades upp i olika dagar inom spannet av två 
veckor. Sammananlagt två intervjuer och tre observationer utfördes på vardera 
förskola, vi var båda deltagande i alla intervjuer och observationer. Vid första besöket 
på förskolorna utfördes observationer och fotografering av Torgens fysiska miljö. 
Anteckningarna ifrån observationerna utgjordes kring de artefakter och estetiska 
element som fanns på respektive Torg. Därefter intervjuades informanterna med fokus 
på Torgets fysiska miljö, den estetiska verksamheten och Torgets användning. Den 
andra intervju utfördes veckan där på. Syftet med det andra intervjutillfället var att få 
ett perspektiv kring pedagogernas förhållningssätt och hur de beskriver sitt arbete på 
Torget. Valet att dela upp intervjuerna var för att kunna rikta uppmärksamhet och 
undersöka de två områdena som intervjuerna täcker ingående, och för att få en 
hanterbar datainsamling. Intervjuerna ägde rum på respektive förskola i en ostörd 
miljö där tillgång till intervjuguiden och missivbrevet fanns tillgängligt för 
informanterna. Intervjuerna spelades in med våra telefoner. Enligt Bryman (2011) är 
det till fördel att spela in intervjuer då analyseringen av insamlat material kan 
underlätta.  
Efter att intervjuerna slutförts utfördes observationer av aktivteter på Torget samma 
dag. Vi som observatörer fördelade uppmärksamhet på pedagogerna och aktiviteterna 
på Torget, detta antecknades av oss båda var för sig. Anteckningar utfördes 
kontinuerligt under observationerna i syfte att kunna analysera och sammanställa 
detta vidare. De sista observationerna som gjordes på respektive Torg, skedde på 
avtalad tid samma vecka. I studien kallar vi aktiviteten för morgondansen, vilket är en 
planerad aktivitet som sker på båda Torgen. Under observationen av Morgondanserna 
för vi anteckningar av observationen var för sig, där en av oss har fokus på de ansvariga 
pedagoger, och den andre riktar uppmärksamhet mot övriga pedagoger som vistas på 
Torget under aktiviteten.  
Transkribering av intervjuer och renskrivning av anteckningar från observationerna 
sammanställdes från respektive Torg, där vi fördelade Torgen mellan oss.  Reflektioner 
förekom kontinuerligt kring insamlat material, vilket gjorde det möjligt att urskilja och 
jämföra datainsamlingen. Resultatet analyserades fortlöpande kopplat mot det 
teoretiska perspektivet och teoretisk bakgrund.  
3.5 Etiska ställningstaganden 
För att skydda deltagare i studien tar vi hänsyn till forskningsetiska riktlinjer enligt 
Vetenskapsrådet (2011) gällande informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer beaktas gällande 
deltagarnas frivillighet att delta, anonymitet, konfidentialitet och integritet (Bryman, 
2011). Här presenteras hur vi uppfyller de etiska riktlinjerna. Informanterna meddelas 
i förväg muntligt, via mejl samt via missivbrev (se bilaga 3) där studiens syfte, och de 
etiska riktlinjerna presenteras.  
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Informanternas namn, kön, verksamhetens namn eller andra uttryck som kan 
igenkännas används inte i studien. Informanterna deltar frivilligt i studien och är 
informerade om att de kan avbryta sin medverkan. Intervjuerna spelas in och 
transkriberas, detta har godkänts av informanterna. I missivbrevet framkom att vi 
enbart kommer använda matrealet till examensarbetet, och att det blir en uppsats som 
publiceras finns i databasen DIVA.  

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet med fyra underrubriker. I sammanställningen av 
resultatet presenteras intervjuerna och observationerna kombinerat för att ge ett 
överskådligt perspektiv. Resultatet presenteras med rubriker, där innehållet 
sammanförs med en underrubrik för respektive Torg för att skapa tydlighet. Bilder 
förekommer för att skapa ytterligare förståelse (se bilaga 4). 
4.1 Torgets fysiska miljö 

4.1.1   Torg 1 
Vid observationen framkom att Torg 1:s miljö är avskalad och utan möbler eller lösa 
material.  
Miljön är dekorerad med tavlor, i taket hänger cd-skivor, en färgglad tygskärm och 
svarta gardiner som delvis täcker takfönstren. På en av Torgets väggar finns två 
whiteboard-tavlor. Informanten berättar att skiljeväggar, mattor och bänkar 
förflyttas på Torget beroende på aktivitet, när de inte används förvaras de i ett låst 
förråd. Vi observerade att utklädningskläder hänger högt upp på en stång bakom 
scenen, övriga redskap finns på hyllplan som sitter högt upp placerade på två av 
Torgets sidor, en bakom scenen och en bredvid whiteboardtavlorna.  
  



 12

På Torget finns lärplattor, digitala skärmar, olika ljusanordningar och en 
musikanläggning, vilka förklaras av informanten användas kontinuerligt i aktiviteter. 
Det finns en dockningsstation där datorer, lärplattor och mobiltelefoner kopplas upp 
för att projicera bild på whiteboardtavlan och musik genom högtalarsystemet. 
Förskolläraren förklarar att miljön inbjuder och möjliggör olika former av estetisk 
verksamhet som innefattar rörelse.  
 

De flesta har ju sina Torg med stationer och rum i rummet. Men det ville 
vi inte, utan ville utveckla att det faktiskt finns ett stort rum, och den ytan 
och de möjligheterna som den ytan gör. Så därför så, till slut har vi gjort 
som vi gör nu vilket betyder att vi har väldigt tomt på Torget, typ inga 
möbler typ ingenting – det är liksom grunden för Torget. Allting som 
plockas in till det ska styra aktiviteten som är på Torget, så det finns liksom 
ingenting på Torget som liksom inte ska vara med i aktiviteten är tanken 
(Förskollärare, Torg 1). 

Torgets miljö förklaras av informanten utifrån ett Reggio Emilia inspirerat tänk och 
kommunens intention med Torget som mötesplats, men det har varit svårigheter i att 
realisera det. Hen beskriver att möten inte sker per automatik bara för att individer 
passerar varandra på Torget, utan miljön och aktiviteterna måste erbjuda meningsfulla 
möten.  

Vi kan inte bara såhär, nu har vi de här grupperna och barnen på Torget 
samtidigt, och vi har ingen plan förutom att vi skulle mötas. För det var ju 
problemet när det var så ouppstyrt förut att man hade en tanke att här på 
Torget kommer vi bara mötas och ha dialoger. Men det blev inga dialoger, 
utan det var bara vuxna som körde monolog uppläxning av barn. 
(Förskollärare, Torg 1). 

Enligt informanten har Torget blivit en tillåtande och stimulerande miljö som är till för 
att få testa saker. 
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4.1.2 Torg 2 
 

Torg 2:s informant beskriver Torget som en stor öppen yta vilket medför att 
verksamheten har svårt att hitta ett ultimat syfte och användningsområde, eftersom 
Torget ofta blir rörigt med mycket spring.  

Vårat Torg är ju ganska tomt just för att vi vill kunna förändra det från dag 
till dag  (Förskollärare, Torg 2). 

Observationerna visar att ytan är stor och luftig där det hänger paraplyer och vimplar 
i taket. Väggarna är utsmyckade med fotografier och texter och barnens målningar. På 
ena sidan Torget finns en soffgrupp med bord, klädställningar för barnens och 
personalens ytterkläder och förvaringsmöbler. Informanten berättar att saker har 
flyttats till Torget. Hemvisternas hallar förklaras vara trånga vilket medför konflikter 
vid på/avklädning. Förskolläraren berättar att pedagogerna vill ha en stor skiljevägg 
för att dela och skapa rum i rummet på Torget. 

Och det är ju vårat önskemål att kunna skärma av på något sätt. 
Drömmen är ju att vi ska kunna ha skjutväggar och göra mindre rum för 
att kunna använda det bättre, men där styr ekonomin (Förskollärare, 
Torg 2). 

Om en skiljevägg fanns skulle barnen kunna spela teater på Torget utan att bli 
distraherade på samma sätt och andra aktiviteter kan hållas på andra sidan 
skiljeväggen, beskriver informanten. På Torget står en röd stuga, två stora runda 
mattor och en stor gympamatta. Den röda stugan förklaras av informanten likt ett rum 
vars syfte och miljö förändras efter teman, behov och intressen. Just nu fungerar den 
som sagostuga dit pedagoger kan gå med barngrupper vid behov. Mattorna används 
kontinuerligt som samlingsmattor av hemvisternas äldsta barngrupper.  
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I observationerna och intervjun framkom att det finns en filmduk för projicering av 
videoklipp och liknande. Det finns en dockningsstation för IT som är kopplat till 
högtalarna där pedagogerna kan streama musik till Torget från mobiltelefoner och 
surfplattor. I observationerna såg vi att pedagogerna anslöt sina smartphones för  
streama musik ut på Torget. Mikrofoner igenom headsets användes och i utförandet 
av aktiviteter.  
I förråd intill Torget finns samlat material anpassat för aktiviteter med konstruktion 
och estetik. Förskolläraren berättar att planeringen och utformningen av Torgets 
fysiska miljö sköts av en Torgetgrupp som består av en personal från respektive 
hemvist som träffas vid behov. Att Torget ligger mitt i verksamheten gör att det är 
mycket folk i rörelse över ytan. Personal, barn och föräldrar förflyttar sig via Torget till 
andra hemvister och rum, och en del barn har även sina lådor och ytterkläder på 
Torget. Enligt informanten gör ruljangsen på Torget att det blir svårt för barnen att 
hålla fokus på de aktiviteter som pågår. Förut gick alla in genom huvudentrén som 
leder in direkt till Torget. För att minska riskerna att aktiviteter störs är 
huvudingångarna låsta, inträde till förskolan sker från respektive hemvists ingångar. 
Även rummen intill Torget inklusive den röda stugan är låsta om det inte är aktiviteter 
där. 
4.2 Torgets användningsområde 
4.2.1 Torg 1 
Informanten berättar att Torg 1 har organiserats med schemalagda aktiviteter som de 
ansvariga Torgetpedagogerna organiserar, planerar och utvärderar. De två 
Trogetpedagogerna fungerar som ett eget arbetslag där de arbetar fördjupat med 
estetik. 

Från början så hade vi ju inte Torgetpedagoger, utan då försökte vi ha 
Torget som ett uppehållsrum. Och barnen fatta ingenting, jättestort rum, 
ja det var jättehög ljudnivå, ingen visste. Som pedagog kom man alltid 
liksom efter barngruppen, dem hann alltid springa in och börja med 
någonting annat (Förskollärare, Torg 1). 

Det förekommer få spontana aktiviteter vilket förskolläraren förklarar är en följd av att 
Torget är ett svårt utrymme som inbjuder till livlig aktivitet, barnen får svårt att 
fokusera. Därför arbetar Torgetpedagogerna med ett förberett Torg där aktiviteter 
markeras och förstärks med hjälp av ljud, ljus och bild. Förskolläraren beskriver att 
aktiviteter markeras med flyttbara skiljeväggar, bänkar och mattor, vilket iakttas i 
observationerna. Informanten förklarar att det finns plaster på Torget som är avsedda 
som utkiksplatser eftersom att vissa barn behöver observera några gånger innan de 
vågar delta. Objekt som inte tillhör aktivitet eller barn som inte deltar distraherar 
aktiviteten. Informanten upplever att medvetenheten om denna påverkan inte finns 
hos alla hemvist pedagoger.  
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Hemvisterna kan tycka ”ja men vaddå, spela roll om några barn ställer sig 
på scenen och sjunger lite”. Och när man inte har varit med ett helt pass 
och ser vad som händer när några barn gör någonting annat, så är det nog 
svårt att se hur mycket det påverkar (Förskollärare, Torg 1).  

Informanten beskriver den schemalagda verksamheten på Torget enligt följande 
aktiviteter: morgondans, projektarbete, teater och fysisk aktivitet. Aktiviteterna har 
olika svårighetsgrader och anpassas utifrån behov och intressen i barngruppen så att 
alla ska utmanas. Torgets innehåll är styrt vuxenperspektiv förklarar förskolläraren. 
Morgondansen är ett 10 minuter långt pass tillsammans med alla på förskolan, därefter 
sker projekten. Projekten sker terminsvis med alla barn på förskolan där de får arbeta 
fördjupat med estetik utifrån ett tema i små grupper. Estetikmålen i projektet är 
formulerade av Torgetpedagogerna och förklaras av informanten vara tydligare än 
Lpfö-98/10s beskrivning av estetik, här fokuseras på att estetiken är målet i 
projekten. Förskolläraren beskriver att syftet med pågående projekt är att barnen ska 
utvecklas i sina rörelsemönster. För att inte hämma barnens spontana uttryck så har 
Torgetpedagogerna valt att inte avslöja syftet för barnen beskriver hen. Projekten 
håller på fram till lunch, därefter anordnar Torgetpedagogerna teaterföreställning för 
alla på förskolan. Även barnen ges utrymme att spela egna teatrar denna tid i olika 
grupper. Barnen får skapa egna manus och Torgetpedagogerna hjälper dem med att 
repetera och spela upp en slutgiltig teater.  
Efter lunch hålls aktiviteter så som springbana, hinderbana eller Openmic. Vid 
observation av springbana ser vi hur en Torgetpedagog strukturerar upp banan innan 
barngruppen bjuds ut på Torget. När barngruppen deltar i springbanan är 
Torgetpedagogen aktiv genom att lösa konflikter och uppmuntra barnen att springa, 
samtidigt som hen springer tillsammans med barnen. När aktiviteten avslutas städar 
Torgetpedagogen av Torget och börjar genast förbereda för nästa barngrupp och 
aktivitet. Informanten förklarar att det finns en problematik att aktiviteterna är 
planerade ur ett vuxenperspektiv, men hur de ändå försöker tillvarata de intressen som 
uppstår.   

Barnen ville prova våra mikrofoner, då ordnade vi det till en styrd aktivitet 
som blev Openmic, där man får gå upp på scen och framföra. Men det är i 
princip så att de aldrig får spontant komma på att de vill spela en teater 
eller så. De kan säga att de vill spela en teater och i sådana fall ber vi dem 
komma tillbaka med ett manus, som de kan visa upp vad de har tänkt, 
träna igenom det lite längre fram kan vi göra (Förskollärare, Torg 1).  

Aktiviteterna på eftermiddagarna är öppna och fungerar som problemlösare att fördela 
barnen på förskolan, det finns också ett identifierat behov att barnen behöver fysik 
aktivitet denna tid uppger informanten. Aktiviteterna möjliggör att barnen kan röra sig 
mellan restaurangen, hemvist och Torget. Efter den sista organiserade aktiviteten för 
dagen får Torget disponeras fritt av hemvisterna. 
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4.2.2 Torg 2 
Enligt informanten på Torg 2 används inte Torget utifrån kommunens vision som en 
flexibel samlingspunkt, utan oftast är det fysiska och estetiska aktiviteter som står i 
fokus. Torget bjuder in till fysiska aktiviteter på grund av sin stora öppna yta, därför är 
det lämpligt att anordna rörelseaktiviteter på Torget eftersom barnen har svårt att 
behålla fokus då de blir distraherade av förbipasserande.  
 

Ofta är det fysiska aktiviteter på Torget. Vi kan känna att vi ofta.. just att 
Torget ligger mitt i Torget och där det är mycket folk som förflyttar sig hela 
tiden, man ska in till personalrummet eller mellan hemvister, några har ju 
till och med sina kläder ute på torget vilket gör att det är svårt att hålla 
fokus och det blir många störningsmoment. Därför känner vi att det passar 
bättre när det är något fysiskt där man inte behöver hålla fokus på samma 
sätt (Förskollärare, Torg 2). 

Informanten förklarar att det inte finns fast personal som ansvarar på Torget, utan 
planering av aktiviteter, genomförande och utvärderingar sker utifrån varje hemvist i 
respektive barngrupp, vilket gör att arbetslagen använder Torget olika med sina 
barngrupper i spontana och planerade aktiviteter. Under observationerna såg vi hur 
spontana aktiviteter startades upp när en barngrupp kom in från utevistelse. Barnen 
började fylla Torget och en pedagog låste upp förrådet med material. Barnen byggde 
en hinderbana. Pedagogen satte på populärmusik och barnen sprang runt på 
hinderbanan. Några barn ville ha bollar vilket pedagogen gav barnen.  
 

Det finns ju störningsmoment också på Torget som jag har sagt förut, men 
du kommer bort från den stora barngruppen på hemvisten om du går dit. 
Men de är ju ett stort rum, det är därför (Förskollärare, Torg 2). 

Informanten beskriver att Temarummen runt Torget går att boka, men det finns inget 
system i hur aktiviteter planeras på Torget. Enligt förskolläraren föredrar pedagoger 
att vara i mindre rum där de inte blir störda.  Morgondansen är dock en planerad 
gemensam aktivitet som är återkommande. Två pedagoger bär ansvaret för aktiviteten 
varav informanten är en av dem. Ingen avsatt tid finns för planering av denna aktivitet, 
utan informanten menar att det blir ofta hemarbete när dessa aktiviteter planeras. På 
eftermiddagarna kan Torget fungera som en samlingspunkt mellan hemvisterna för att 
avlasta personalen vid stängning, vilket också blir ett tillfälle för barn och pedagoger 
att mötas över hemvisterna. Hen beskriver också Torget som en plats dit man kan gå 
om det är mycket barn och störningsmoment på hemvisten, eftersom det går att hålla 
en annan typ av verksamhet på Torget på grund av de stora ytorna. Utöver 
morgondansen, eftermiddagsaktiviteter för avlastning, teatrar som pedagoger spelar 
upp och en del rörelseaktiviteter, står Torget oftast tomt eftersom personalen vacklar 
över hur det ska användas.  
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Nu känner vi att vi vacklar just med hur vi ska använda Torget på ett bra 
sätt. Vi försöker rådda runt. Vi har haft att man kan försöka boka Torget, 
men så missar man och så kommer det andra och då krockar det.. Så just 
nu är det lite svävande vart vi är, vilket gör att det inte används på det 
sättet det skulle kunna göra utan nu är det faktiskt oftast tomt  
(Förskollärare, Torg 2). 

På eftermiddagarna är det ofta aktivitet på Torget där barnen möts mellan de olika 
hemvisterna, men annars är bara separata barngrupper ute ifrån hemvisterna. 
4.3 Estetisk verksamhet på Torget 
4.3.1 Torg 1 
Estetiken på Torg 1 handlar om intryck och uttryck, för att få in hela ämneskunskapen 
kring estetik förklarar informanten. Vid observation av miljön iakttas att väggar är 
ombonade med kända konstverk från olika konststilar, dessa är tolkade av 
Torgetpedagogerna. Förskolläraren beskriver under intervjun att de estetiska 
uttrycksformerna i miljön kompletterar det traditionella ateljéskapandet, eftersom det 
är en aktivitet som inte utförs på Torget. Informanten berättar att Torgetpedagogerna 
uttrycker estetiken för barnen via teater, dans och musik. Förskolläraren förklarar sitt 
intresse för estetik och där hen har en bakgrund i dans. För att få inspiration uppger 
informanten att hen och kollegan är lyhörda och öppna för estetik där de absorberar 
inspiration i sina privata umgängeskretsar och hos dem som har kunskaper i det som 
eftersöks. Det finns en problematik i att utmanas i estetiken eftersom det finns så få 
med estetisk bakgrund. Hen upplever brist på samsyn gällande estetik då estetiken på 
hemvisterna ofta blir medel, därför fungerar Torget som ett komplement där estetiken 
är målet i aktiviteterna. På så sätt säkerställs att barnen får möta estetik som innehåll, 
vilket inte kan väljas bort på grund av bristande kompetens eller intresse hos 
pedagoger. 

Vi fokuserar ju på att jobba med estetiken för estetikens egen skull, och 
dess egenvärde. Det är lite klurigt men det är sånt som vi försöker göra  
(Förskollärare, Torg 1). 

 Förskolläraren beskriver att estetiken fungerar som ett tredjespråk som måste få 
uttryckas kroppsligt i olika gestaltningar och former. Egenvärdet förmedlas genom att 
utmana barnen i hur de använder kroppen utan att det ska presenteras som ett färdigt 
resultat. Informanten beskriver att Torgetpedagogerna har haft förväntningar och 
tilltro till barnens förmågor vilket sker genom att barnen utvecklats i sitt sätt att 
använda kroppen, barnen stimuleras genom att det inte bara finns ett sätt att göra 
saker på. Att få fördjupa sig i estetik i en trygg grupp tillsammans med trygga 
pedagoger på Torget anser informanten vara främjande i barnens utveckling och 
lärande. 
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4.3.2 Torg 2 
De estetiska uttrycksformer som finns och utövas på Torg 2 är enligt informanten 
överlag dans, rörelse och drama. Scenen används ibland av pedagoger för att spela upp 
teatrar som tar upp aktuella teman och ämnen. Om barnen spelar teater där blir de lätt 
distraherade av förbipasserande.  
 

Vi vuxna klarar av att vara på scen och spela teater men för ett barn kan 
det vara väldigt störigt om till exempel en förälder kommer och hämtar 
barn. Så på just det sättet skulle det vara skönt att skärma av och lite därför 
vi gjorde dramarummet för att kunna arbeta med dramat och stänga in oss 
lite mer (Förskollärare, Torg 2). 

För att dramatiseringen ska fungera bättre för barnen har pedagogerna utvecklat ett 
dramarum som ligger intill Torget där barnen är mer delaktiga. Informanten beskriver 
att pedagogerna hellre är i mindre rum där de kan utföra aktiviteter utan att bli störda. 
Dans och andra rörelseaktiviteter som hinderbanor är återkommande aktiviteter på 
Torget och på eftermiddagarna brukar de måla. 
 

Torget är ju ett rum där man kan nå väldigt många. Och just den typen av 
estetik som vi använder oss av på Torget är ju just att nå många barn, att 
vi ska kunna vara många tillsammans, och då behöver man ett stort 
utrymme (Förskollärare, Torg 2). 

Informanten beskriver att estetik används både som mål och medel då aktiviteternas 
syfte är att lära om estetik som mål, men att den främst fungerar som medel för att nå 
målen för temaarbeten. Enligt förskolläraren lär barn på olika sätt och då är olika 
estetiska uttrycksformer bra för att skapa variation i lärandet. Gemensamt för många 
pedagoger är enligt informanten att många planerar och söker kunskap och inspiration 
på sin fritid. Inspiration till arbetet på Torget sker på olika sätt eftersom mycket av 
arbetet sker via respektive barngrupp, men pedagogerna är bra på att inspirera 
varandra. Internet används ofta som sökmotor till estetiska aktiviteter som innefattar 
musik, dans, rörelse och en del måleri. Informanten beskriver att det finns flera 
kompetensutbildningar hos pedagogerna inom estetik såsom skapande och drama 
men det används inte specifikt på Torget förutom till morgondansen då två pedagoger 
har frikopplad utbildning inom dans som de använder sig av när de utför 
danskoreografi. 
 
Ofta finns en grundtanke med de aktiviteter som utförs på Torget. Att det är mycket 
fysiska, motoriska och estetiska aktiviteter grundar sig på forskning och teori; att barn 
lär genom alla sina sinnen och genom kroppen. När barnen får röra på sig på olika sätt 
och arbeta med kroppen sätter sig lärandet bättre i långtidsminnet och barnen kan 
koncentrera sig bättre under resten av dagen.  
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Estetik är ett fantastiskt hjälpmedel att just utveckla lärandet. Varför man 
väljer att just använda Torget tillexempel istället för ett av våra smårum är 
ofta just för att man ska kunna använda kroppen på olika sätt  
(Förskollärare, Torg 2). 

 
Informanten tycker sig se att deras arbete på Torget med dans och rörelse gynnar 
barnens utveckling och lärande. Danskoreografin medför att det går att se barnens 
utveckling i dansen och glädjen som uppstår i att röra sig till musik. Barnen som är 4,5 
år klarar koreografi som är tänkt för en 10-13 åring, enligt informanten.   
4.4 Morgondans 
Utifrån intervjuerna uppger båda informanterna att deras respektive Torg bedriver 
morgondans, därför har vi valt att observera dessa aktiviteter och beskriva dem 
ytterligare. 
4.4.1 Torg 1 
Informanten på Torg 1 förklarar att morgondansen är den första aktiviteten som 
Torgetpedagogerna anordnar för dagen, den inkluderas inte i deras projekt och följs 
inte upp mot mål. Syftet med morgondansen är att ge en gemensam start för hela 
förskolan där barnen ska utmanas i sitt rörelsemönster, aktiviteten är frivillig. Vid 
observation av morgondansen förbereds aktiviteten av Torgetpedagogerna, 
takbelysningen dämpas och discolampor tänds. Signaturmelodin för dansen startar 
och ett bildspel projiceras upp på whiteboardtavlan. Torgetpedagogerna ställer sig 
bredvid whiteboardtavlan. En av Torgetpedagogerna har på sig ett headset medan hen 
välkomnar barnen, barnen placerar sig över hela Torget vända mot 
Torgetpedagogerna, pedagoger från hemvisterna kommer också ut. Innan aktiviteten 
presenterar Torgetpedagogen dagens schema på Torget samt vilken mat som serveras. 
Uppstarten förklaras i intervjun ge en överblick kring dagens innehåll för barn och 
pedagoger.  
Torgetpedagogen ropar ut ”Är ni redo?”, barnen svarar högt ”JA” samtidigt sätts den 
första låten igång. Under morgondansen spelas ca 10 olika låtar i olika genrer, de 
samtida populärkulturella och klassiska musikstyckena överlappar varandra. 
Informanten beskriver att valet av låtar väljs från barnens intresse men 
Torgetpedagogerna gör samtidigt medvetna val där de lägger in musik från olika 
epoker där de försöker väga upp manliga och kvinnliga artister i låtlistan. Under 
observationen ses hur de olika artisterna projiceras upp med namn, bild och årtal på 
whiteboardtavlan samtidigt som deras musik spelas. Dansen varieras med 
populärkulturell- och traditionell dans, vilket görs för att barnen ska få uppleva att det 
finns olika dansstilar och därigenom utmanas i sina rörelser uppger informanten.  
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Vi vill att barnen ska få se olika danser, de ska ha sett Foxtrot och hur man dansar Hambo, det behöver man inte kunna när man är 4 år liksom men man kan ha sett att det finns olika sorter – så här dansade man för längesedan, och nu dansar man såhär (Förskollärare, Torg 1).  Under aktiviteten observeras just hur barnen får följa med i den koreograferade dansen 
som innehåller många olika moment vilka Torgetpedagogerna instruerar igenom att 
förtydliga dansstegen verbalt och fysiskt. Under två låtar får barnen röra sig fritt, i en 
av låtarna uppmanar Torgetpedagogen till att röra kroppen i trianglar. Under 
morgondansen observeras att det finns pedagoger som uppmärksammar och stöttar 
barnen i att komma igång med dansen. Barnen och de pedagoger som inte deltar i 
dansen håller sig till sidorna av Torget. Informanten beskriver att de vill få bort 
prestigen med dans, det är tillåtet att inte kunna alla danssteg. Pedagogerna på Torget 
måste röra sig och stötta barnen, annars slutar barnen dansa, Torgetpedagogerna har 
arbetat aktivt för att få in detta tänk hos övriga pedagoger uppges det i intervjun. Vissa 
barn uppfattar heller inte koreografin, utan de rör sig till musiken i danslekar istället 
uppger förskolläraren, vilket även observeras under aktiviteten. Eftersom Torget 
fungerar som en passage så passerar föräldrar och pedagoger Torget under den 
observerade aktiviteten. Det observeras att pedagogerna rör sig till musiken och deltar 
i rörelserna medan de förflyttar sig över Torget. När aktiviteten är slut startar 
signaturmelodin igen och Torgetpedagogen tackar barnens deltagande, barnen 
springer in på sina hemvister igen.   
4.4.2 Torg 2 
Informanten på Torg 2 beskriver morgondansen som en frivillig aktivitet, innan den 
planerade verksamheten startar på respektive hemvist. Alla barn på förskolan får 
komma ut på Torget och dansa till musik där koreografi erbjuds av ansvariga 
pedagoger. Förskolläraren säger att morgondansen är en lustfylld aktivitet där barn 
och pedagoger möts.  
Under observationerna såg vi att ansvariga pedagoger förbereder passet genom att 
plocka bort lösa föremål från Torget. När aktiviteten startar ropar ansvarig pedagog in 
till hemvisterna ”Ska vi shaka? Alla barnen är ni klara”, och barnen börjar fylla 
Torget. De två ansvariga pedagoger har mikrofon på sig och pratar i den så att alla hör. 
De utför rörelser som barnen och pedagoger härmar. Flera barn härmar, andra dansar 
fritt och springer runt på Torget. Under aktiviteten förflyttar sig ett flertal pedagoger 
mellan hemvister och rum runt Torget. Flera föräldrar lämnar sina barn på Torget. 
Danspasset innehåller tre stycket populärkulturella låtar med högt tempo, en lugn låt 
avslutar. De ansvariga pedagogerna rör sig runt på Torget men håller sig mest i mitten, 
de interagerar och stöttar barn samtidigt som de pratar i mikrofon och dansar. I den 
sista låten samlar pedagogerna barnen i två ringar och vecklar ut två stora tygskärmar 
där barnen tillsammans utför rörelser, vissa barn lägger sig under dem. När låten är 
slut säger pedagogerna ”Nu kan ni smyga in på era hemvister”, barnen försvinner 
snabbt från Torget och aktiviteten är slut.    
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Syftet med dansen är enligt informanten att skapa gemenskap i verksamheten då 
hemvister möts på Torget via aktiviteten, men också att skapa dansglädje och främja 
fysisk aktivitet och rörelse. Målet med dansen är att få med så många som möjligt på 
förskolan i dansen, och för att detta ska bli möjligt måste pedagogerna vara lyhörda 
och lyssna efter vad barnen är intresserade av för musik för att locka fler barn. Dansen 
är en aktivitet som uppskattas och efterfrågas av barn och föräldrar enligt informanten. 

Det är så häftigt att se från de här småkottarna där de bara står och gungar 
med till musiken tills de är 4.5 år när de klarar av en koreografi som 
egentligen är tänkt för en 10-11 åring. Och de klarar det utan problem. Det 
är så häftigt att se utvecklingen där. Och att få se glädjen när man sätter 
på musik att det börjar rycka i dem  (Förskollärare, Torg 2). 

Det har dock varit diskussioner mellan pedagogerna om att delta i dansen då vissa 
tycker det känns obekvämt och pinsamt att dansa. Informanten ser därför hur viktigt 
det är att få in dans som en naturlig rörelseform i vardagen för att undvika negativa 
känslor som prestationskrav eller obekvämhet. Barnen känner om pedagogerna är 
obekväma och när de inte deltar gör inte barnen det heller. 

Men vi märkte ett tag att det blev att när man som pedagog kom ut på 
torget satte man sig på läktaren och när det sitter 3-4 vuxna på läktaren 
sätter sig barnen där också  (Förskollärare, Torg 2). 

Under observationerna uppmärksammades att åtta pedagoger vistas på Torget varav 
en utför rörelserna för danskoreografin. Vissa pedagoger sitter ner och tröstar barn, 
andra står stilla, andra svänger med till musiken. Där pedagogerna står stilla eller sitter 
ner, samlas många barn eller sätter sig ner och slutar dansa. Informanten förklarar att 
det är bestämt att pedagoger som är med på morgondansen ska visa dansglädje och 
inte sitta still eller stå i ett hörn, utan visa att de är delaktiga.  

5 Analys 
Nedan analyserar vi empirin med litteratur och teori utifrån rubriker som speglar våra 
forskningsfrågor.  
5.1 Hur används Torget i den pedagogiska verksamheten  
Båda informanterna beskriver Torgets miljö som avskalad och förändringsbar där 
miljön byggs upp med material som anpassas till aktiviteter efter behov, vilket 
stämmer överens med observationerna. Enligt Lpfö-98/10 ska miljön vara trygg, 
inspirerande samt utmana och locka till lek (Skolverket, 2010). Inom Reggio Emilia 
pedagogiken anpassas miljön utifrån barnens intressen och behov. Flyttbara väggar, 
möbler och skärmar är hjälpmedel för att bygga upp en anpassad lärmiljö (Ceppi & 
Zini, 2011). Detta kan liknas med Torg 1:s planering och förbereder innan aktiviteter 
för att göra aktiviteterna meningsfulla. Förskolläraren på Torg 2 hade en önskan om 
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en stor skiljevägg som kunde skärma av Torget för att anpassa miljön, vilket också 
tyder på en miljö som liknar Reggio Emilias tankar om att bilda rum i rummen. På 
Torg 2 har de inte hittat ett bra sätt att arbeta över hela Torget. Informanterna hävdar 
att Torgets stora öppna yta bjuder in barnen till spring och rörelse.  
För att Torget ska fungera är den fysiska miljön avskalad och strukturerad för att 
barnen inte ska bli störda av föremål som leksaker eller förbipasserande i pågående 
aktiviteter. Lindö (2011) skriver att det krävs en didaktisk medvetenhet för att 
undersöka hur rummen upplevs och används och att möblering och artefakter i ett rum 
påverkar hur barnen uppfattar miljön. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver 
att pedagogernas uppfattningar kring miljöns fysiska påverkan för barns utveckling 
och lärande är väsentlig för hur miljön anpassas i verksamheten. Torg 2 har låst 
dörrarna som är i anslutning till Torget för att minska rörelsen, och enligt informanten 
står Torget ofta tomt. Enligt Cepp och Zini (2011) motverkar tomma ytor samspel och 
formas av vuxenstyrd verksamhet vilket inte gynnar utveckling. Torgets existens 
upphäver behovet av korridorer, även Tarr (2001) skriver att Torget ska vara en 
komfortabel mötesplats som inte enbart ska nyttjas för förflyttning. Detta går att 
härleda till observationen och informanternas utsagor kring de närliggande 
utrymmena och de 18 dörrarna som finns i direktanslutning till Torget vilket gör att 
ytan används för förflyttning vilket medför svårigheter i att bedriva ostörda aktiviteter.  
Informanterna uppger att Torgen inte används utifrån kommunens vision som en 
flexibel mötesplats utan det krävs planerade aktiviteter för att meningsfulla möten ska 
kunna uppstå eftersom utrymmet fungerar som en passage och inbjuder till fysiska 
aktiviteter. Bishop (2005) beskriver att inom Reggio Emilia filosofin är Torget en 
mötesplats där interaktioner mellan barn och vuxna bildar samhörighet.  
Möten mellan barn och pedagoger sker på de undersökta Torgen men i huvudsak under 
planerade aktiviteter. På Torg 2 sker dock möten mellan barngrupperna på 
eftermiddagarna i syfte att fungera som avlastning för hemvisterna. Torg 1:s funktion 
bygger också på en planering utifrån verksamhetens behov att avlasta hemvisterna 
vilket sker under hela dagen, där barnen möts i olika konstellationer. Eriksson 
Bergström (2013) skriver att den fysiska miljön påverkar de sociala relationerna 
samtidigt som det finns begränsningar i hur många som kan mötas samtidigt i ett rum. 
Torgen i studien är ett utrymme som möjliggör och gynnar de sociala relationer där 
hela förskolan kan mötas utan att begränsas av rummets struktur och storlek, vilket 
framkommer i resultatet. Skolverket (2013) att de meningsfulla relationerna sker i 
grupper där trygghet och samhörighet skapas.  
 
Resultatet visar skillnader i hur personalen arbetar på Torgen. Torg 1 har avsatt två 
pedagoger som enbart arbetar på Torget, medan Torg 2 bemannas av pedagoger från 
de olika hemvisterna i spontana och planerade aktiviteter. Skillnaderna gör att Torg 1 
kan hålla en annan typ av verksamhet som enbart fokuserar på estetik som ett 
komplement till hemvisterna där de planerar, genomför och utvärderar aktiviteterna 
med tydliga syften och mål.  Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att 
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gruppstorlek och organisering påverkar pedagogernas arbete enligt Lpfö-98/10s 
intentioner. Att dela in barngrupper främjar kommunikationen och skapar en god 
lärmiljö. Pedagogers uppfattning av fysisk miljö samt kulturella och sociala 
sammanhang i mötet mellan individ och miljö är avgörande för vilken miljö som 
skapas skriver författarna. Torg 2 är ambivalenta över användningen, Torget används 
som avlastning för hemvister där det sker spontana rörelseaktiviteter, temaarbeten och 
samlingar. I observationer framkommer också att Torget används som förvarings- och 
kapprum.  
Markström (2007) skriver att varje förskola skapar sin egen kontext gällande ramar 
och regler vilket påverkas av pedagogers förhållningssätt, barn- och kunskapssyn. Det 
behövs en balans av planerade aktiviteter och en didaktisk medvetenhet för att skapa 
en relationsfrämjande miljö. Lindö (2011) skriver att en didaktisk medvetenhet i 
kombination med dokumentation och observation är viktig för att kunna kritiskt 
granska miljön. Resultatet i studien påvisar att den didaktiska medvetenheten och 
organiseringen av personal- och barngrupp skiljer Torgen åt. Ceppi och Zini (2011) 
skriver, för att synliggöra miljöns påverkan krävs instrument som projektorer och 
kameror så att miljön kan förändras. På Torg 1 används IT vid anpassning av miljö, 
aktiviteter och som stöd vid observation och reflektion. Informanten förklarar också 
att barnens intressen och behov införlivas i planerade aktiviteter medan informanten 
på Torg 2 förklarar att ytan används spontant utifrån hemvisternas planering och 
barngruppens behov vilket även framkommer i observationen. Skillnaden blir hur 
estetiken planeras och genomförs vilket ger belägg för att estetiken kräver ett 
didaktiskt förhållningssätt i att synliggöra lärandeobjekt, vilket kräver dialoger i ett 
lust- och meningsskapande vilket Asplund Carlsson (2008) skriver.  
5.2 Arbetet med estetiska uttrycksformer på Torget 
Utifrån resultatet framkommer att båda Torgen arbetar med estetiska uttrycksformer. 
Tarr (2001). skriver att estetiska uttrycksformer är fundamentalt inom Reggio Emilia 
filosofin och kring Torgets funktion gällande att erbjuda en öppen miljö som erbjuder 
estetik för att skapa dialog och utforskande. Resultatet visar att de estetiska elementen 
i miljön symboliseras genom modern konst på Torg 1, och på Torg 2 pryder barnens 
skapande och dokumentation väggarna.  
Det påvisar en medvetenhet om miljön som den tredje pedagogen vilket Lindö (2011) 
skriver. I resultaten framkommer att de estetiska uttrycksformerna sker frekvent och 
målinriktat med intryck och utryck på Torg 1, medan estetiken på Torg 2 sker utifrån 
hemvisternas teman och planering. Tarr (2001) skriver att de estetiska koderna i 
miljön och estetiska föremål måste samspela med barnens intresse för att gynna 
barnens kreativa förmåga.  Främst utövas dans, rörelse, musik och drama på Torget 
enligt informanterna, men i observationerna såg vi också att lek, sång och konstruktion 
användes.  Enligt Lpfö-98/10 är skapande uttrycksformer essentiella för barns 
utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Även Bendroth Karlsson (2010) och Säljö 
(2010) skriver att det sociokulturella perspektiv och Reggio Emilia filosofin utgår ifrån 
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att kreativitet, fantasi och skapande är viktigt i barnens utveckling och 
meningsskapande.  
 
Enligt SOU (2006) saknas resurser för skapande på många förskolor. Stora 
barngrupper, få pedagoger och begränsade lokaler innebär att barnen inte kan möta 
kultur genom teater, film, dans och musik. Resultatet visar att Torgen fungerar som en 
miljö som gynnar det estiska skapandet och de kulturella dimensionerna. På båda 
Torgen finns IT som möjliggör olika presentationer av estetik vilket medför att barnen 
kan möta de kulturella aspekterna inom dans, musik och drama. Tarr (2001) skriver 
att en ateljérista bär ansvaret för estetiken och det flerdimensionella skapandet. Torg 
1:s organisering med Torgetpedagoger går att likna med en ateljérista i och att deras 
arbete och målsättning baseras på estetiken.  
På Torg 2 finns bara morgondansen som planerad, återkommande estetisk aktivitet. I 
resultatet framkommer de olika förutsättningarna gällande pedagogernas möjlighet att 
anordna och delta i de estiska aktiviteterna på Torgen i och med förskolornas 
organisering av personalresurser. De estetiska uttrycksformerna som erbjuds på 
Torgen sker inte enligt ett uppdukande av utforskande material vilket Strong-Wilson 
och Ellis (2007) skriver som essentiellt för Torgets miljö. Morgondanserna på Torgen 
har likvärdigt syfte men dess utformning gällande att presentera olika former av dans, 
koreografi och förstärka aktivitet skiljer sig åt där Torg 1 har en agenda att presentera 
olika kulturer och estetiska uttryck via en tydlig och lustfylld aktivitet, medan 
informanten på Torg 2 förklarar syftet med att skapa gemenskap och dansglädje där 
de tillvaratar barnens intresse gällande musik.  
 På Torg 1 sker en korrelation av ett styrt innehåll med koreografi och musik som också 
delvis tillåter spontanitet och tillvaratar barnens intressen och uttryck. Medan 
observationen på Torg 2 visar att aktiviteten inbjuder till mer spontanitet. Enligt SOU 
(2006) behöver barnen få tillgång till sitt eget skapande vilket även Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015) betonar. Författarna skriver också att förskolan måste tillföra 
fin- och populärkultur där de olika estetiska dimensionerna skapar helhet. På Torg 2 
lyfts dansens positiva påverkan på barnens förmågor medan Torg 1 betonar att barnen 
ska utmanas i sina rörelsemönster. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) skriver att 
dansen ses som medel för hälsa och där den inte problematiseras som en kreativ 
uttrycksform.  
 
Eriksson (2003) skriver också att fysisk aktivitet och rörelse har positiva påverkan på 
barns förmågor. Båda författarna fångar utgångspunkterna som finns på Torgen, vilket 
belyser kompetensen och medvetenheten kring estetik och rörelse som informanterna 
besitter, vilket resultatet visar. Utifrån observationerna och informanternas 
beskrivning tycks den estetiska medvetenheten variera bland pedagogerna på 
förskolorna. Informanterna uttrycker en medvetenhet om de estetiska koderna och ett 
tillvaratagande av barnens intresse i lustfyllda aktiviteter, vilket Tarr (2001) skriver är 
av betydelse för kvalitén inom estetiken. I resultatet framkommer att båda 
informanterna aktivt försökt motverka negativa känslor i arbetslaget kopplat mot dans, 
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vilket också belyser den estetiska medvetenhetens betydelse. Pramling Samuelsson 
m.fl. (2015)  skriver att pedagogens roll är viktig inom estetiken. På Torg 1 synliggörs 
informantens estetiska medvetenhet och med hur estetiken och skapandet i miljön och 
aktiviteter samspelar. Men i och med Torg 1:s organisering med Torgetpedagoger som 
ett eget arbetslag riskerar de estetiska verksamheterna på Torget att bli särskiljt från 
hemvisternas arbete, medan Torg 2 kan tillvarata aktiviteter och vidareutveckla dem 
mellan hemvist och Torg. Bishop (2005) skriver att Torgets aktiviteter ska knyta an till 
resterande förskolan för att skapa sammanhang och samhörighet mellan barn och 
vuxna.  
 
Problematiken med estetiken är att den ofta utgör medel, vilket Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2013), Holmberg (2012), McNaughton (2012) och Nilsson 
(2013) skriver. Båda informanterna visar medvetenhet kring att se estetiken som ett 
uttryck med positiv påverkan kring utveckling av barnens förmågor. På Torg 1 arbetar 
de enbart med estetik som mål medan Torg 2 kombinerar estetik som mål och medel. 
På Torg 1 urskiljs medvetenheten kring att se estetiken som ett lärande vilket Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015) skriver utmanar föreställningen kring estetik utifrån lek och 
spontanitet. På Torg 2 framkommer att medvetenheten varierar hos pedagoger, vilket 
medför att estetiken på Torget kan liknas med perspektiven som Pramling Samuelsson 
m.fl. (2015) förklarar genom att estetiken ses som medel, och/eller där estetiken syns 
via personliga uttryck där pedagogens roll är obefintlig. Estetiken på Torg 1 kan liknas 
med perspektivet kring att utveckling inom estetik stöttas av en pedagog. Detta 
synliggörs främst utifrån utsagor i intervjuerna men också utifrån pedagogers 
delaktighet i morgondansen.  
 Det estetiska förhållningssättet som de båda informanterna besitter förklaras av 
Rasmusson och Erberth (2008) som en medvetenhet kring att urskilja estetiska 
uttrycksformer där dessa utvecklar sinnet och skapar förståelse. Informanterna på de 
båda Torgen ger uttryck för svårigheten i att kunna planera och få inspiration till 
estetiska aktiviteter där de får söka inspiration och kunskap på sin fritid och genom 
speciella forum. På Torg 2 uppges att pedagogerna mellan hemvisterna stöttar 
varandra medan informant på Torg 1 förklarar att det är svårt att få stöttning eftersom 
det finns få med estetisk bakgrund.  
 
Informanten på Torg 1 förklarar estetiken som ett tredje språk gällande uttryck och 
gestaltning, som gynnar barns utveckling och lärande. Informanten på Torg 2 säger att 
de estetiska uttrycksformerna är lämpliga för att skapa variation i lärandet. Detta kan 
förstås som en medvetenhet gällande estetik som mål eller medel, samt Lpfö-98/10´s 
förklaring av estetik som innehåll och metod för att främja barns utveckling och 
lärande (Skolverket, 2010). Informanten på Torg 1:s beskrivning går att föra ihop med 
att se den estetiska processen där pedagogen har i uppgift att synliggöra och utmana 
barnen i estetik, vilket Pramling Samuelsson m.fl. (2015) skriver om. Estetiken är 
mångfacetterad, vilket Tarr (2001) skriver. Denna medvetenhet synliggörs genom 
Torgens utsmyckning, aktiviteter och hur informanterna uttrycker sitt arbete och 
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förhållningssätt riktat mot estetik. Resultatet i studien påvisar en medvetenhet kring 
helheten i barns utveckling och lärande, där den sociala och fysiska miljön samspelar 
tillsammans med estetiken, vilket stämmer överens med studiens teoretiska 
perspektiv.  

6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Studien är kvalitativ och bygger på fyra intervjutillfällen samt fyra observationer. Vi 
anser att den kvalitativa metoden var ett bra tillvägagångssätt för studien då den enligt 
Bryman (2011) ger möjligheten att synliggöra hur deltagarna i studien tolkar 
verkligheten. Kombinationen av semistrukturerade intervjuer och deltagande 
observationer som insamlingsmetod gav oss ett flerdimensionellt perspektiv av 
verksamheten som sker på Torget och vad informanterna berättar, vilket stärker 
resultatets tillförlitlighet. Fotodokumentationen som finns i resultatet och under 
Bilaga 3 ger läsarna en ökad förståelse och ett visuellt sammanhang för hur Torget ser 
ut vilket underlättar resterande läsning. Observationerna av aktiviteterna och Torgets 
fysiska miljö gav oss möjlighet att se vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur 
pedagogerna agerar. De semistrukturerade intervjuerna har gett oss förståelse för 
informanternas erfarenheter, kunskaper och åsikter. De öppna frågorna möjliggjorde 
detta samtidigt som intervjuguiden var ett verktyg som hjälpte att hålla oss till ämnet. 
Vi valde att dela upp intervjuerna där den första intervjun fokuserade på Torgets 
fysiska miljö och användningsområde, medan det andra intervjutillfället riktades mot 
pedagogernas förhållningssätt och erfarenheter. Vilket underlättade i 
sammanställningen, då vi kunde kategorisera in datainsamlingen utifrån studiens syfte 
och forskningsfrågor. Denna metod var stöttande i att skapa förståelse och inblick i de 
olika områdena. 
De transkriberade intervjuerna gjorde svaren tydliga och synliggjorde informanternas 
egna beskrivningar. Vi upplevde intervjuerna lagom långa för bearbetning av 
datainsamling. Dock fick ett par kompletterande följdfrågor ställas via mejl. En 
svårighet med att kombinera intervjuer och observationer visade sig när resultatet 
skulle sammanställas tydligt.  
 
Vi provade att presentera resultatet av insamlingsmetoderna var för sig utifrån 
respektive Torg, men valde sedan att skriva ihop resultatet av bägge 
insamlingsmetoderna. En kombination av insamlingsmetoder tog därmed längre tid 
att sammanställa resultatet, men ökar trovärdigheten i vår studie. En fördel har varit 
att vi som forskare har deltagit tillsammans under intervjuerna och observationerna 
vilket har gett oss bredare perspektiv för insamlingsmaterialet då vi har fokuserat på 
olika saker under observationerna och fört gemensamma reflektioner kring insamlat 
material. Bekvämlighetsurvalet gällande Torgens identiska planlösning gjorde 
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resultatet intressant när analyser gjordes på hur ytorna användes och informanterna 
erfarenheter kring dessa.  
 
Till studien användes det sociokulturella perspektivet med Reggio Emilia filosofi om 
miljön som den tredje pedagogen som utgångspunkt vilket genomsyrar hela arbetet. 
Svårigheter upptäcktes dock med att utgå från Reggio Emilias filosofi då vi såg att 
verksamheten på Torget är mer vuxenstyrd än väntat, bland annat med låsta dörrar 
och ett schema med aktiviteter som är planerade utifrån pedagogerna. Dock är miljön 
utforskande och föränderlig som går i samklang med Reggio Emilias filosofi som 
förespråkar utveckling genom interaktioner och samspel med andra i en utforskande 
miljö, vilket gör att det sociokulturella perspektivet fungerar som utgångspunkt för 
denna studie.  
 
Att pröva tillförlitlighet och giltighet utgör en garant för att metod, urval och 
datainsamling är pålitlig (Tivenius, 2015). Tillförlitligheten i studien ökade då 
informanterna fick ta del av ett missivbrev. De semistrukturerade intervjuerna med 
intervjuguide möjliggjorde att informanterna fick beskriva utifrån egna erfarenheter. 
De transkriberade intervjuerna ökade tillförlitligheten eftersom innehållet redogörs 
ordagrant i text vilket gjorde att vi kunde återgå till materialet och kontrollera 
uppgifter. Genom att vi använde flera metoder och data i undersökningen fick vi en 
bredare belysning och kunde se hur metoderna stödjer varandra, vilket ökar 
trovärdigheten i studien. Informanterna får ta del av den sammanfattade analysen som 
kan minska risken för feltolkningar och öka trovärdigheten 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur två förskolor i en kommun använder sina 
Torg och de hur de estetiska uttrycksformerna gestaltas. Resultatet visar att det lämpar 
sig med estetiska och fysiska rörelseaktiviteter på Torget då det är ett rum som bjuder 
in till rörelse där barnen har möjlighet att lära med hela kroppen. Det verkar som att 
en planerad verksamhet med tydliga aktiviteter och en noga planerad miljö med 
engagerade pedagoger möjliggör meningsfulla möten och aktiviteter för barnen på 
Torget. Estetiken fungerar både som mål och medel för att främja barnens utveckling 
och lärande. 
Torgen är inte uppdukade med utforskande material som barnen kan välja fritt 
emellan som Strong Ellis (2007) beskriver är nödvändigt i en Reggio inspirerad miljö, 
utan miljön är avskalad för att barnen inte ska bli distraherade när planerade 
aktiviteter äger rum och för att miljön ska vara enkel att förändra. Det verkar som att 
konceptet med en avskalad och föränderlig miljö fungerar på Torgets verksamhet, 
men bara om det finns närvarande pedagoger som är delaktiga och har ett 
målmedvetet syfte och fungerande planering för aktiviteterna. Om det inte finns 
ansvariga och delaktiga pedagoger förefaller det troligt att Torgets ytor blir tomma 
och inte används, eller att aktiviteter blir ostrukturerade med mycket spring. Torg 2 
har låst huvudentrén vilket kan vara en bidragande orsak till att möten mellan 
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föräldrar, barn och pedagoger inte sker i enighet med Reggio Emilias intentioner om 
ett levande Torg som gynnar samspel.  
Torget är därmed en mer vuxenstyrd verksamhet än väntat med begränsade 
förutsättningar för barnen att välja fritt i den planerade miljön, vilket motsäger det 
valda teoretiska perspektivet om miljön som den tredje pedagogen, där en öppen och 
undersökande miljö ska främja relationsskapande. Dock är miljön föränderlig och 
anpassningsbar vilket stämmer överens med Reggio Emilias filosofi som förespråkar 
utveckling genom interaktioner i en utforskande miljö och det sociokulturella 
perspektivet; om lärandet som sker i samspel och i ett sammanhang (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
Förskolläraren på Torg 2 beskriver att det är svårt att hålla fokus på aktiviteter som 
utövas på Torget när förbipasserande blir störande moment. Samtidigt beskriver hen 
hur de har flyttat ut delar av sin verksamhet såsom förvaringsutrymmen och 
klädhängare på Torget för att avlasta hemvisterna. Att delar av hemvisterna har flyttat 
ut på Torget och att pedagogerna inte har något planerat system för att använda ytan 
kan troligen vara en av anledningarna till att dramatiseringen på stora scenen har 
flyttat in till mindre rum och att dörrarna till Torget är låsta. En orsak till skillnaderna 
i hur Torgen används kan vara fördelningen av personalresurser på förskolan. På Torg 
1 har man friställt två pedagoger som enbart arbetar på Torget. Detta medför att 
Torgetpedagogerna utgör ett eget arbetslag vilket bidrar till att de ges tid att planera, 
genomföra och utvärdera sin verksamhet. Därmed fungerar Torg 1 som en egen 
verksamhet som kompletterar hemvisterna. På så vis säkerställs att alla barn på 
förskolan får uppleva och utveckla sin estetiska förmåga. Att barnen får titta på eller 
spela teater varje dag, dansa, utöva projektarbete och ha rörelseaktiviteter med fast 
personal i både små och stora grupper, blir som en egen verksamhet där barnen får ta 
del av estetik och kultur. SOU (2006) beskriver hur begränsningar av förskolors 
resurser av lokaler och pedagoger gör att barns möten med kultur minskar och att det 
krävs förbättringar av lokaler i närmiljön för att barnen ska få utöva kultur. Det 
förefaller troligt att Torg 1 har tagit tillvara på Torgets yta med kompetent personal och 
anpassat den så att barnen får uppleva och tillämpa kultur och estetik. Därmed kan 
Torgets yta tänkbart ha kompenserat barnens möjlighet av kulturutbud i närmiljön.  
 
Om alla förskolor med Torg kunde organisera sig med Torgetpedagoger utöver 
hemvisternas personal, som kan bedriva en estetisk verksamhet efter barnens behov 
och intressen, skulle detta kunna gynna barnens utveckling och lärande. Tarr (2001) 
skriver att inom Reggio Emilia filosofin görs det flerdimensionella konstskapandet 
möjligt med hjälp av ansvarande ateljéristor. Ateljéristornas arbete kan liknas med 
Trogetpedagogernas arbete, där deras fokus är inom det estetiska skapandet främst 
gällande dans, drama och rörelse.  
 
Då Torg 1 fungerar som en egen planerad verksamhet har Torgetpedagogerna inte så 
mycket kontakt med hemvisterna och aktiviteterna planeras ur ett vuxenperspektiv. På 
Torg 2 är hemvistpedagogerna på Torget med sina barngrupper i spontana och 
planerade aktiviteter vilket kan göra att pedagogerna lättare kan planera verksamheten 
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utifrån barnens intressen och behov, men de har inte kontakt med övriga hemvister 
kring hur de arbetar på Torget. Det verkar som att kommunikationen och samverkan 
mellan pedagoger, barn, föräldrar, förskolechef och huvudman brister i arbetet med 
Torget. För att nå upp till Reggio Emilias förhållningsätt och kommunens vision om 
Torget som mötesplats skulle ett gemensamt projektarbete som inkluderar hela 
verksamheten kunna stärka gemenskap, sammanhållning och främja möten. I 
resultatet framkom att pedagogerna som arbetar med estetik som mål på Torgen 
upplever det svårt att få andra pedagoger att förstå målet med aktiviteter på Torget. 
När det inte finns samsyn gällande barn- och kunskapssyn och den pedagogiska 
ledarrollens betydelse, blir pedagogers förhållningssätt olika i praktiken och arbetet 
med syfte och mål med aktiviteten försvåras och kvaliteten försämras. Detta tyder på 
vikten av medvetna och kompetenta pedagoger och att de har stor inverkan på 
verksamhetens kvalitet. 
 
På Torg 1 låter pedagogerna barnen genomföra teatrar på stora scenen utifrån egna 
intressen och förmågor där barnen utmanas. På Torg 2 har man valt att flytta 
dramatiseringen från stora scenen för att barnen inte ska bli störda av förbipasserande, 
vilket gör att vissa barn som vill uppträda på scenen går miste om detta. Det krävs 
positiva förväntningar på barnen av vad de klarar av. Det ena utesluter inte det andra, 
utan det gäller att individanpassa utifrån det enskilda barnet och barngruppens behov.  
 
Båda Torgen arbetar med flera typer av rörelseaktiviteter, vilket bidrar till att barnen 
kan vara mer fysiskt aktiva inomhus än på förskolor som inte har samma stora ytor att 
röra sig på. Att Torgens ytor används för just rörelse kan gynna barnens hälsa och 
välbefinnande. I litteraturen som berör Torget framkommer inte påverkansfaktorer 
som handlar om Torgets storlek, barngruppernas storlek eller personalresurser. Det är 
inte heller något som aktivt undersöks i studien, men indikationer finns om att dessa 
faktorer ändå påverkar Torgens organisation och kvalité. Organiseringsfaktorerna kan 
vara en orsak till att pedagogerna upplever Torgets yta som svår planera.   
6.3 Slutsats 
En slutsats är att det är svårt att använda Torget som en flexibel mötesplats, som det 
från början var tänkt utifrån Reggio Emilia och kommunens intentioner. Torgets miljö 
inbjuder till fysisk aktivitet vilket bidrar till att aktiviteter som utförs på Torget kräver 
tydligt innehåll och planering. Miljön måste vara avskalad, anpassningsbar och fri från 
distraherande material för att verksamheten ska fungera. Torgets utformning bidrar 
då till att estetiska och fysiska aktiviteter lämpar sig i meningsfulla möten, där barnen 
erbjuds att lära och uttrycka med hela kroppen och alla sinnen. 
Torgen präglas av Reggio Emilias filosofi men Torgen i studien har vidareutvecklat sina 
gemensamhetsutrymmen med planerade och spontana aktiviteter där möten mellan 
barngrupperna sker via ett estetiskt innehåll där syftet och utformningen skiljer sig åt. 
För att Torgets aktiviteter och miljön ska fungera krävs att pedagogerna har ett 
medvetet didaktiskt förhållningssätt i att lokalisera lärandeobjektet i estetiska 
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aktiviteter. Torgen har olika syften vilket gör att Torgen används olika. 
Personaluppdelningen och Torgens syften gör att de används olika eftersom ett av de 
undersökta Torgen har Torgetpedagoger som enbart arbetar med estetik som mål, 
medan det andra Torget nyttjas av alla förskolans pedagoger utifrån hemvisternas 
arbete. Torget som har fastpersonal kan därmed bedriva en annan typ av verksamhet. 
De har andra förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter vilket 
gör att alla förskolans barn får möjlighet att uppleva estetik på Torget.  
6.4 Arbetets betydelse 
Föreliggande studie speglar ett outforskat och samtida område i och med att 
nyproducerade förskolor förses med Torg runt om i Sverige. Studien kan möjliggöra en 
förklaring av intentionerna med ett Torg utifrån Reggio Emilia filosofin och hur arbetet 
kan ske. Studiens huvudfokus har varit att undersöka estetiken på Torget vilket 
innebär att andra förskolor kan inspireras i att organisera sina Torg med hjälp av 
rörelse och estetik. Studien kan även vara betydande i att utveckla pedagogers 
förhållningssätt och möjliggöra en medvetenhet kring det estetiska innehållet och hur 
miljön samspelar med individerna.  
6.5 Fortsatt forskning 
Den fortsatta forskningen skulle kunna innefatta en vidare undersökning regionalt och 
nationellt kring Torgens funktion och verksamhet. En mer ingående forskning kring 
Torget skulle även kunna innebära att barnens uppfattningar och erfarenheter av 
Torget synliggörs igenom intervjuer och observationer. Fortsatt forskning skulle också 
kunna omfatta en undersökning i hur Torgen främjar barns utveckling och lärande. 
Även föräldrars uppfattning kring Torget skulle kunna ge en inblick i vilka 
förväntningar och uppfattningar som gemensamhetsutrymmet skapar. För att skapa 
en ytterligare dimension kring Torgets funktion och tilltänkta användningsområde 
skulle arkitekter, byggherrar och huvudmän som varit involverade i utformningen av 
förskolor med Torg bjudas in i en studie för att gå in djupare med Torgets vision och 
funktion. Den fortsatta forskningen kan också realisera samverkansformer eller lyfta 
ett jämförande mellan de olika aktörerna. Att hitta aktuell forskning eller information 
om Torget i Sverige har varit problematiskt, det ger belägg för att området bör 
utforskas vidare och där Torgen borde få ett erkännande som en flexibel plats som 
möjliggör möten och kan erbjuda fysiska och kulturella aktiviteter på ett sätt som 
hemvister eller traditionella förskola inte kan.  



 31

7 Referenslista 
Asplund Carlsson, M. (2008). Från görande till lärande och förståelse: En 

studie av lärares lärande inom estetik. Nordisk Barnehagsforskning, 1 
(1), 42-52. 

Bishop, J. (2005). Skapa platser för att lära och leva. I L, Abbott, & Nutbrown 
(Red.), Erfarenheter ifrån förskolan i Reggio Emilia. Lund: 
Studentlitteratur 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
Ceppi, G.,& Zini, M. (2011). Children, spaces relations: metaproject for an 

environment for young children. Reggio Children Publisher. 
Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa 

barn i förskolan. Stockholm: Liber. 
Erberth, B., & Rasmusson, V. (2011). Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: 

Studentlitteratur. 
Eriksson Bergström, S. (2013). Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter 

och begränsningar i förskolans fysiska miljö. Doktorsavhandling, Umeå 
universitet, Pedagogiska Institutionen.  

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Förskolans miljöer. I I. Engdahl 
& E. Ärlemalm-Hagsér (Red.), Att bli förskollärare: mångfacetterad 
komplexitet. (ss. 61-71). Stockholm: Liber.  

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Organisation, arbetssätt och 
innehåll. I I. Engdahl & E. Ärlemalm-Hagsér (Red.), Att bli 
förskollärare: mångfacetterad komplexitet. (ss. 79-85, 90-98). 
Stockholm: Liber. 

McNaughton, M-J. (2012).  Educational drama in education for sustainable 
development: ecopedagogy in action. Pedagogy, Culture and Society, 
18(3), ss. 289-308.   

Nilsson, B. (2012). Jag kan alltid göra en ny låt. I J. Söderman & B. 
Riddersporre (Red.), Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur 
och Kultur.   

Lindö, R. (2011). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur.  
Markström, A-M. (2007). Att förstå förskolan :vardagslivets institutionella 

ansikten. Lund: Studentlitteratur.  
Pramling Samuelsson, I., Asplund Carlsson, M., Olsson, B., Pramling, N. & 

Wallerstedt, C. (2015). Konsten att lära barn estetik. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag.  



 32

Sheridan, S., Pramling Samulesson, I., & Johansson, E. (2011). Förskolan: 
arena för barns lärande. Stockholm: Liber.  

Skolverket (2013). Allmänna råd och kommentarer: Förskolan. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan: Lpfö 98/10 (reviderad 2010). 
Stockholm: Fritzes.  

Strong-Wilson, T., & Ellis, J. (2007). Children and Place: Reggio Emilia’s 
Environment as Third Teacher. Theory into Practice, 46(1), ss. 40-47. 

Statens offentliga utredningar, [SOU ] (2006:45 del 1:2). Stockholm : Fritzes. 
Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 

Lund: Studentlitteratur 
Tarr, P. (2001). Aesthetic Codes in Early Childhood Classrooms: What Art 

Educators Can Learn from Reggio Emilia. Art Education, 54(3), ss. 33-
39. 

Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur 
Vetenskapsrådet (2011).  God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  
Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: 

Daidalos.  
 
  



 33

Bilaga 1 – Intervju med förskolechef i broschyr om de nya förskolorna 
Förskolornas och förskolechefens namn samt kommunen och de områdena förskolorna är belägna i censurerats i enighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 
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Bilaga 2 – Dokument som formulerades i samband med att de nya förskolorna öppnades 
Pedagogisk idé och vision för förskolan 

"Vi är modiga och utmanar Vi välkomnar olikheter och idéer Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära"  
 ”Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem. Det pedagogiska arbetet i förskolan skall utgå från att varje barn arbetar med att erövra omvärlden. Detta arbete skall leda och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger.” (Lärandets grogrund) 
I Läroplan för Förskolan, Lpfö 98, står det ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.” 
Förskolan är en plats för lärande och ett komplement till hemmet för barnet. Den är också en arbetsplats för pedagoger. Förskolan är en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Miljön skall utformas så att möten blir möjliga. 
Barn- och kunskapssyn 
Varje barn är unikt och kompetent. Vilket innebär att pedagogen ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Barnet är nyfiken på sin omvärld och lär hela tiden både inne och ute. Leken har en central betydelse för barns lärande. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt och intellektuellt. Barn skall ha inflytande över sin vistelse i förskolan. Förskolan ska vara en plats där barn får möjligheter att lära sig föra samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra och där de demokratiska värdena förankras. Pedagogerna skall möta varje barn utifrån barnets individuella behov. Barnet skall hela tiden vara i centrum.   Pedagogens roll Hela förskolan bildar ett gemensamt arbetslag. Ur det stora arbetslaget bildas mindre arbetslag som består av 6 pedagoger. Varje pedagog ansvarar för och arbetar enskilt eller tillsammans med någon annan pedagog med en mindre grupp barn under större del av dagen.  Barngruppens behov och sammansättning styr gruppens storlek och innehåll i verksamheten och varje pedagog skall vara flexibel och kunna arbeta med barn i alla åldrar. Pedagogens roll är att ansvara för att ställa frågor till barnet, fungera som handledare till barnets eget kunskapsskapande. Pedagogen ska tolka, analysera, ge stimulans, 
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förstå, samspela, ge stöd och utmaningar, se varje barn, engagera sig i samspelet både med det enskilda barnet och gruppen.  Pedagogisk dokumentation Genom dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt fångar pedagogerna i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Det är viktigt att dokumentations- och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och bidrar till ständig utveckling av arbetet.  Föräldrar Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i förskolan. Det är viktigt att det finns forum för föräldrarna att påverka verksamheten i förskolan för deras barn. Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är ett tillfälle för samtal. Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per termin. Föräldraråd är ett annat forum för att kunna utveckla verksamheten. Det skall i den nya förskolan finnas gemensamma mötesplatser mellan föräldrar och mellan pedagogen och förälder.  Den pedagogiska miljön Förskolan skall ha en miljö anpassad för barnen. Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse för barns lärande. Den pedagogiska miljön är ett begrepp som innefattar både miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen och mellan barnen samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten. Det skall finnas utrymme för lek, att undersöka och experimentera. Miljön skall vara trygg, säker och utmanande för barnen. 
Förskolan är en verkstad för lärandet, ett laboratorium för experiment och en ateljé för skapande verksamhet.  Förskolan och dess miljö skall aktivt verka för att barn oavsett kön, klass eller etnicitet har samma möjlighet till inflytande och utveckling. 
Utemiljön är också en del av den pedagogiska miljön. Gården skall vara en spännande, utmanande plats och vara en del av naturen. Enligt forskningen kännetecknas gårdar med hög lekpotential av stor yta och stora områden av kuperad terräng, buskage och träd. Gården skall vara överblickbar men det är också viktigt att det finns plats för barnen att ”gömma sig och komma undan” t.ex. under buskar, bakom stenar. Det skall finnas mycket löst material som sand, pinnar, vatten, jord etc. ”Springyta” för barnen måste finnas mellan de olika vegetationerna. 
Gården är ett komplement till inomhusmiljön, vissa aktiviteter lämpar sig bättre utomhus t.ex kasta, klänga, hoppa, springa. Det är viktigt att gården inbjuder till riklig fysisk aktivitet inte minst ur ett hälsofrämjande perspektiv. 
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Bilaga 3- Missivbrev till pedagogerna 
Information om undersökning av estetiska möten på Torget 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
Hej! Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola. Vi gör nu vårt 
slutgiltiga examensarbete där vi utforskar området estetiska uttrycksformer. Estetik 
är ett samlat begrepp för bild, drama, rytmik, dans, rörelse och musik som formuleras 
i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Syftet med föreliggande studie är att 
undersöka hur två förskolor i en kommun använder estetiska uttrycksformer på 
Torget.  
Detta examensarbete kan vara viktig för framtida forskning samt utveckling av 
förskolans miljö. 
Observationer Under våren kommer vi att vara på er förskola under olika tillfällen (ca.2-3 gånger) för att observera miljön och pedagogerna i deras arbete på Torget. För att få en inblick i hur estetiken på Torget används så kommer vi behöva observera aktiviteter där barnen är delaktiga, men vi kommer inte dokumentera eller bedöma barnen. Fokus under observationerna kommer ligga på hur estetiska aktiviteter utförs på Torget. Metoder för observationerna sker via anteckningar och fotografering av Torgen (ej barn och pedagoger). Observationerna kommer inte att påverka ert arbete. 
Intervjuer Vi kommer utföra 2 intervjuer med pedagog som är insatt i verksamheten på Torget. Inför intervjuerna kommer du som tillfrågad deltagare förberedas med en intervjuguide med de frågor vi kommer ställa. Intervjuerna kommer att ske muntligt på plats i verksamheten på lämplig plats. Vi behöver bestämma datum och tid för intervjuerna. Beräknad till per intervjun är ca 30 min. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas.  
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 Insamlat material Det insamlade materialet kommer sammanställas, analyseras och bli en del i resultatet av examensarbetet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
Vi kommer inte använda några medverkandes namn, kön, verksamhetens namn eller 
andra uttryck som kan igenkännas. Sammanställningen av intervjuerna visas för 
deltagaren för godkännande innan arbetet lämnas in. Underlaget kommer bara att 
hanteras av oss och eventuell känslig information kommer inte nämnas i resultatet.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.  
Vi kommer starta våra observationer v.17. Om ni har frågor eller synpunkter eller inte vill delta går det bra att kontakta oss. 
Tack på förhand och ert samarbete med oss blivande förskollärare. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 Emelie Rüdén 073-5877725 ern13001@student.mdh.se  
Frida Karlsson 073-8255962 fkn13002@student.mdh.se 
Louise Sund 016-153421  louise.sund@mdh.se   
(Handledare, Mälardalens högskola) 
 
 
 
Ort och datum   
 
Signatur     
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Bilaga 4- Bilder på Torgen 
Torg 1 
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Torg 2   


