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1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport redogör för kvaliteten och måluppfyllelsen inom 

lärmiljön på förskolorna i Borås Stad. Huvudman såväl som enhet ska enligt 

Skollagen, kap 4, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån målområden i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Varje huvudman ska inom skolväsendet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Kvalitetsrapportens syfte är att följa upp måluppfyllelsen i Borås Stads 

förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. 

Kvalitetsrapportens syfte är också att bidra till en likvärdig utbildning mellan 

förskolor (Skollagen Kap 1 § 9). 

Rapportens empiri utgår från rektors dialoger med pedagoger samt 

observationer och analyser av förskolans arbete inom lärmiljö i förhållande till 

förskolans läroplan. 

2 Omvärldsanalys 

Enligt Skollagen kap 1 § 5 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Omvärldsanalysen i kvalitetsrapporten har till syfte att 

bevaka relevant forskning inom området. 

I läroplanen för förskolan (2018) har pedagoger följande att förhålla sig till: 

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 

utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och 

kommunikation. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, 

både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. Arbetslaget ska främja 

barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning. 

Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och 

intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsrapport (2018) är ett kännetecken för hög 

kvalitet att förskolan erbjuder en innehållsrik och varierad lärmiljö som inbjuder 

till utforskande. I skolinspektionens rapport framkommer det att på flera 

förskolor är lärmiljöerna torftiga med ett kalt intryck och inte alltid anpassade 

till den aktuella barngruppens behov. I ett fåtal förskolor har personalen gjort 

ett aktivt val att ha en avskalad miljö i syfte att inte överbelasta barnen med 

intryck som kan göra att de får svårare att koncentrera sig. Det framgår inte om 

förskolan utvärderat resultatet av en sådan inriktning. En miljö som inte är 

innehållsrik och inbjudande kan innebära att barnen inte upplever vistelsen i 

förskolan som rolig och meningsfull, vilket läroplanen föreskriver att den ska 

vara. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, delar upp tillgänglighet i 

förhållande till lärmiljön i tre delar, det som sker i den fysiska, sociala respektive 

pedagogiska miljön. När de tre delarna samverkar tillsammans kan lärandet bli 

tillgängligt för alla barn. Tillgänglighet i den fysiska miljön handlar om att alla 

barn ska kunna delta i aktiviteter utan att hindras av den fysiska miljön. En 

tillgänglig social miljö skapar möjligheter för alla barn att samspela och utforska 
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tillsammans samt att bygga upp en lärandeidentitet, det vill säga synen på sig 

själv som en lärande varelse. En tillgänglig undervisningsmiljö är varierande och 

inspirerande utifrån läroplanens olika områden. Även om barnen möter en rikt 

utrustad lärmiljö, så mognar inte lärandet av sig självt utan de vuxna behöver 

aktivt verka för barnets utveckling och lärande (Heimer & Pihlgren, 2021). 

3 Resultat 

Rapportens resultat har bearbetats och analyserats med utgångspunkt i 

läroplanen och mot följande områden: tillgänglighet, delaktighet och inflytande, 

varierande aktiviteter och integrering av läroplansmål i lärmiljön. Kursiverade 

avsnitt i texten är citat hämtade ur rektorers analyser. Kategoriernas innehåll har 

utgångspunkt i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). 

Samtliga 73 förskolors analyser ligger till grund för resultatet. 25 stycken av 

förskolorna har lärmiljö som prioriterat område i sina verksamhetsplaner. 

 Tillgänglighet 

Nedanstående mål är utgångspunkt för resultatet under denna rubrik: 

 Material och digitala verktyg är tillgängliga i lärmiljön 

 Lärmiljön är tillgänglig för alla barn att upptäckas, förundras över, 

prövas och utforskas 

3.1.1 Tillgänglighet material 

Flertalet förskolor har under flera år haft lärmiljöer som prioriterat 

utvecklingsområde vilket har resulterat i att tillgänglighet utifrån olika 

perspektiv har diskuterats och bearbetats mellan pedagogerna. Detta har 

medfört en förändring i synsättet kring begreppet tillgänglighet skriver flera 

rektorer. Tidigare ansågs material tillgängligt när barnen kunde se det och be en 

vuxen om materialet men numera anses tillgängligt material i högre grad endast 

det material som barnen själva kan ta fram och använda. 

”Allt material är tillgängligt för barnen, det som syns får användas.” 

”På de yngre barnens avdelningar har man valt att flytta ner sådant som stått i höga skåp 

och innanför stängda dörrar och hos de äldre barnen finns till exempel fri tillgång till 

skapande material i ateljén.”  

”Vi har ett förhållningssätt där vi hela tiden främjar barns eget val av aktivitet och lek och vi 

har också allt synligt och på barns nivå utifrån barns perspektiv. Ett exempel på detta är vår 

öppna ateljé där vi hela tiden finns närvarande och där barnen själva väljer vad de vill skapa 

och med vilket material de vill skapa.” 

Material som inte är tillgängligt synliggörs mestadels med bilddokumentation på 

skåp eller hyllor. Barnen behöver då ta stöd av en pedagog för att nå materialet. 

En rektor beskriver material som barn inte själva kan nå som ”indirekt 

tillgängligt”. 
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3.1.2 Digitala verktyg 

Digitala verktyg är generellt mindre tillgängligt i jämförelse med övrigt material 

och plockas ofta fram i närvaro av pedagog. För att synliggöra för barnen vilka 

och var digitala verktyg finns är bilddokumentation vanligt förekommande på 

förskolorna. För de yngre barnen är digitala verktyg begränsat i större 

omfattning än för äldre barn. Det framkom även i förra årets rapport (2021). 

Rektorer skriver att anledningen till det är att pedagoger är oroliga att barnen 

inte kan hantera verktygen. 

Projicering för att förstärka en lekmiljö eller i undervisningssyfte används på 

många förskolor. Det är en utveckling från förra årets rapport (2021), då 

projicering inte nämndes i rektorers analyser. 

3.1.3 Tydliga lärmiljöer 

Pedagogers observationer och reflektioner över vilket material som är relevant 

och intresserar barnen har medfört att material som inte används har plockats 

bort vilket skapat tydligare lärmiljöer med färre intryck. En tydlig lärmiljö med 

färre intryck resulterar i en lugnare barngrupp skriver några rektorer. ”De 

avdelningar som har tydligare miljöer har lugnare barngrupp än de som har mer intryck i 

miljöerna.” Även om material har plockats bort har mängden material inte 

reducerats för barnen då det materialet som finns i högre grad är tillgängligt för 

barnen att själva plocka fram och använda. 

3.1.4 Aktivitetstavlor 

Flera rektorer beskriver att arbetslagen har introducerat aktivitetstavlor på 

avdelningarna/hemvisterna. Aktivitetstavlor förekom inte i större utsträckning 

på förskolor tidigare. Med hjälp av en aktivitetstavla får barnen en överblick 

över olika valbara stationer/rum i lärmiljön samt kan själva välja lärmiljö. 

 ”Alla hemvister har exempelvis börjat arbeta med aktivitetstavla där den aktuella 

undervisningen/leken/lärmiljön tydliggörs med bilder för barnen. ”Detta har varit ett viktigt 

led i att skapa tillgänglighet, begriplighet och hanterbarhet för barnen och bidragit till att de 

nu har tydlig överblick på vad de kan välja på och får därför också möjlighet att göra 

medvetna val. Det har också bidragit till att flera av barnen har lättare att hålla fast vid den 

självvalda aktiviteten och utgör ett stöd till de som behöver i att hitta något att göra vid 

exempelvis övergångar.” 

Flera rektorer skriver att införandet av aktivitetstavlor samt materialets ökade 

tillgänglighet har resulterat i att barnen är självständiga i högre grad gällande 

hantering av material, upptäcker nya lekar och gruppkonstellationer. 

3.1.5  Pedagogens förhållningssätt 

”Hur avdelningen organiserar tid och rum och pedagogers förhållningssätt är avgörande för 

hur lärmiljön blir tillgänglig för barnen.” 

Flertalet rektorer skriver att pedagogers förhållningssätt är avgörande för en 

lärande och utvecklande lärmiljö. Det räcker inte att materialet är tillgängligt om 

det inte finns en pedagog som bekräftar, utmanar och ställer nyfikna frågor. Att 

det finns en tydlig struktur och rutin över dagen i arbetslaget kring vem gör vad, 

hur pedagogerna fördelar sig i lärmiljön och delar in i mindre grupper är 
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avgörande för en tillgänglig lärmiljö för alla barn.  Även om flera rektorer 

beskriver betydelsen av pedagogers förhållningssätt i lärmiljön och varför den 

är avgörande är det få som beskriver förskolans styrkor eller 

utvecklingsområden inom detta område. 

Pedagoger ser att de yngre barnen ofta kommer till den plats där de vuxna 

befinner sig, vilket ger betydelse för hur pedagoger fördelar sig och vilket 

intresse de skapar kring material och lekar. 

Några rektorer skriver att diskussioner kring en gemensam teoretisk ram på 

förskolan gällande lärmiljöer har underlättat utgångspunkten i utvecklandet av 

lärmiljöer. 

3.1.6 Utvecklingsområden 

Utomhusmiljön 

Efter att flera förskolor i några år prioriterat arbetet med att utveckla lärmiljön 

inomhus pågår nu en förflyttning till att även omfatta utomhusmiljön. Arbetet 

är fortfarande ett utvecklingsområde då flera förskolor är i uppstarten eller 

endast arbetat en kortare tid med utveckling av utomhusmiljön. 

Det framgår i flera av rektorers beskrivningar att utomhusmiljön är mer 

komplex och tidskrävande att utveckla i jämförelse med inomhusmiljön. 

Utomhusmiljön ställer högre krav på ett gemensamt förhållningssätt då samtliga 

pedagoger delar utrymmet vilket tar tid att arbeta fram, iordningsställande av 

olika stationer/lekområden kräver en organisation som fördelar arbetet mellan 

pedagoger och arbetslag. 

Utvecklingsområden som rektorer nämner är tillgängligheten vad gäller material 

för barnen att hämta själva från förråd till exempel samt att pedagoger i större 

utsträckning planerar för undervisning utomhus. 

Kodat och okodat material 

Några rektorer skriver att förskolan varierar sitt materialutbud genom att tillföra 

mer okodat material i högre grad än tidigare, men flera rektorer skriver att det 

fortfarande är ett utvecklingsområde. Kodat eller formellt material är ett samlat 

begrepp för färdiga leksaker såsom bilar och dockor. Okodat eller oformellt 

material används för att beskriva material som är ofärdigt, till exempel 

återbruksmaterial och naturmaterial. På de förskolor där okodat material har 

tillförts till lärmiljön har även diskussioner startat mellan pedagoger kring 

skillnader mellan okodat och kodat material och eventuella fördelar eller 

nackdelar. Några rektorer skriver att okodat material kan utveckla fantasi och 

föreställningsförmåga, är könsneutrala och kan vara språkutvecklande då det 

inte är givet vad materialet är för något utan barnen behöver beskriva det. 

Samtidigt kan kodat material gynna barns lärande i vissa situationer. 

”Varför vill vi att okodat material ska finnas på alla avdelningar? Det handlar i grunden 

om att barnen ska ges möjlighet att använda sin fantasi, att utmanas och inspireras, inte 

bara av redan kodat material, utan även av det okodade. 

Vi ser att många avdelningar använder olika typer av byggmaterial, med magneter eller 

klossar, samt att naturmaterial används i olika projekt, såväl ute som inne. Samtidigt har 
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framförallt våra äldre barns avdelningar ett behov av att arbeta med rollek, och samspel- 

exempelvis genom konkreta figurer för att tydliggöra och bearbeta konfliktsituationer. Många 

barn på förskolan är också väldigt förtjusta i olika former av billek. Det är variationen som 

är intressant, och det är den vi är ute efter”. 

Det framkommer utifrån rektorers beskrivningar att även om diskussion pågår 

på förskolorna kring att tillföra mer okodat material i miljön, finns det en 

osäkerhet om hur okodat material kan användas för att tillföra möjligheter och 

variation för barns utveckling och lärande. ”Vi arbetar vidare med att ta in okodat 

material till lärmiljöerna. Vi upplever oss ha kommit en bit framåt i arbetet men finner 

fortfarande flera utmaningar och ett fortsatt behov av att lära mer”. 

”En utmaning är att ytterligare ställa iordning miljön med utmanande okodat material inför 

en ny aktivitetsstund eller en ny dag”. 

Tillgängligt material 

Samtidigt som det framkommer i flera rektorers beskrivningar att en utveckling 

har skett gällande materialens tillgänglighet är det fortfarande ett 

utvecklingsområde. Material som flyttats ner för ökad tillgänglighet har 

pedagoger ibland känt sig tvungna att plocka bort då några barn inte kan 

hantera materialet. 

”Det finns ett dilemma när något barn i barngruppen inte kan hantera ett material som gör 

att man i perioder måste förvara det mera otillgängligt än vad man önskar.” 

Ålder är en annan anledning till att material inte är tillgängligt i lika hög grad 

som hos äldre barn då materialet inte anses säkert till exempel i ateljén.  

Flera rektorer efterlyser att pedagoger i större utsträckning i förväg plockar 

fram och iscensätter material i lärmiljön som igångsättare för barns utforskande. 

Om barnen möts av inbjudande lärmiljöer när de kommer på morgonen eller 

vid inskolningsperioder kan det underlätta för övergången mellan 

hem/vårdnadshavare och förskolan.  
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3.1.7 Bildexempel från rektorers analyser tillgänglighet 
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Ateljé utomhus 

 Delaktighet och inflytande 

Nedanstående mål är utgångspunkt för resultatet under denna rubrik: 

 Arbetslagen främjar barnens förmågor att vara delaktiga och utöva inflytande 

över lärmiljön 

 Barnens behov och intressen är en grund för utformningen av lärmiljön 

 Barnen är delaktiga i utformandet av lärmiljön 

3.2.1 Samtal och observationer 

Rektorer skriver att pedagoger organiserar lärmiljön utifrån barns intressen och 

behov som framkommer vid observationer, barnråd och samtal med barnen. 

Observationer används ofta på yngrebarns avdelningar för ett indirekt 

inflytande vid skapande av lärmiljöer. Utifrån ett tema eller projektarbetes 

utveckling kan lärmiljön förändras. 

Pedagogers aktiva deltagande under leken ger naturligt idéer för hur man kan 

förändra och utveckla lärmiljön. Att tillföra material utifrån barnens lek för att 

bibehålla intresset och ge leken ytterligare dimensioner är ett sätt att indirekt ge 

barnen inflytande. 

 När barnen involveras och ges möjligheter att påverka sin lärmiljö så ökar 

lusten till ansvar och delaktighet, samt självtillit till att ta egna initiativ att 

konstruera lärmiljön och komma med förslag. 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som ger barnen inflytande och 

delaktighet i utformningen av lärmiljöer. Samtal kring dokumentation ger 

barnen möjligheter att sätta ord på tankar och upplevelser. 

Genom att låta barnen själva fota och berätta om miljöerna ger det pedagoger 

insikt om vilka miljöer barnen föredrar att vara i eller varför de av olika 

anledningar väljer bort andra miljöer. 
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Några rektorer skriver att kollegiala samtal samt att pedagoger besöker 

varandras avdelningar bidrar till att utveckla förhållningssätt och metoder kring 

barns inflytande och delaktighet i lärmiljön. 

”Pedagogerna har utifrån observationer av sina lärmiljöer haft kollegiala samtal kring vem 

som har inflytande, maktförhållanden samt vilka orsaker som ligger bakom utformningen av 

lärmiljöer. Dessa lärande samtal har bidragit att vi har synliggjort hur barns inflytande över 

våra lärmiljöer har sett ut och bidragit till att vi har kunnat utveckla detta”.  

3.2.2  Förutsättningar för delaktighet och inflytande 

För att möjliggöra delaktighet och inflytande behöver barnen presenteras för de 

val, lekar, material och möjligheter som lärmiljön erbjuder. Pedagogens 

förhållningsätt och aktiva roll skriver flera rektorer. 

”Pedagogerna ger barnen en repertoar av lekar i lekgrupper så att varje barn får möjlighet att 

leka i olika lärmiljöer och med olika material, detta är grunden för att kunna ha inflytande 

och vara delaktig i utformningen av lärmiljöer.” 

”När det gäller vuxenstyrda aktiviteter ser vi goda effekter av detta, såsom exempelvis lekar, 

dans, skapande, sinnesupplevelser, motorik, högläsning och experiment. Ett tydligt 

sammanhang blir för många barn en trygghet och bidrar till större delaktighet och känsla av 

gemenskap.” 

Bildstöd och aktivitetstavla nämner flera rektorer som viktiga inslag i arbetet 

med barns inflytande och delaktighet, då det ger alla barn möjlighet att 

överblicka lärmiljön, tydliga valmöjligheter och instruktioner.  

 ”Aktivitetstavlorna har gett mycket goda effekter då alla barn ges möjlighet till överblick av 

lärmiljöer och material att välja på vilket lett till tydligare valmöjligheter, ökat inflytande och 

tilltro till den egna förmågan. Att erbjuda pedagogledda aktiviteter samt att förtydliga 

instruktioner med bilder och tecken har lett till att fler barn idag än tidigare deltar i olika 

lekar och aktiviteter. Vi tolkar detta som att vuxennärvaro och tydliga instruktioner leder 

till trygga sammanhang för barnen vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att delta fullt ut 

i utbildningens alla delar.”  

”Användandet av TAKK och i viss mån bildstöd erbjuder barnen fler sätt att uttrycka sig 

och ha inflytande över sin vardag och miljö.” 

Att dela in barnen i mindre grupper ökar barnens möjligheter till inflytande. Det 

skapar utrymme och tid för alla barn att synas, kommunicera och uttrycka sina 

tankar och åsikter. Rektorer poängterar arbetslagets organisation som 

avgörande för att möjliggöra indelning i mindre grupper. 

3.2.3 Synliggöra inflytande 

För att synliggöra inflytande för barnen uppmärksammas till exempel barnens 

konstruktioner, teckningar och lekar. Ett exempel är att fota av något barnen 

byggt för att sedan placera fotot i samband med materialet för inspiration och 

fördjupat samtal eller synliggöra vid samling. Barnen väljer själva böcker eller är 

delaktiga i valet av dokumentation som placeras vid dokumentationsväggar eller 

för att förstärka en lekmiljö. 
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Samtidigt uttrycker flera pedagoger svårigheter med att synliggöra barns 

delaktighet för barnen själva. ”Vi behöver fördjupa oss i vad som menas med inflytande 

och delaktighet och hur vi kan göra barnen mer medvetna om att de har inflytande.” 

3.2.4 Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde som flera rektorer nämner är barns delaktighet i det 

praktiska arbetet med att förändra lärmiljön till exempel förflytta eller sortera 

material. 

Även om pedagogerna har haft en dialog med barnen kring förändringar i 

lärmiljön är det oftast pedagogerna själva som genomför förändringen när 

barnen inte är närvarande i rummet. 

”Lärmiljön byggs upp utifrån barnen intressen men barnen deltar inte i den praktiska 

förändringen utan endast abstrakt. Ett sätt att synliggöra barns inflytande för dem själva är 

att de även är med praktiskt.” 

Då pedagoger ibland nämner tidsbrist som en förklaring till att lärmiljöerna är 

eftersatta kunde ett förhållningssätt som inkluderar barnen i iordningsställande 

av nya lärmiljöer vara en lösning. 

3.2.5 Bildexempel från rektorers analyser delaktighet och inflytande 
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Plats för utforskande av vatten utifrån bans intresse  

 Varierande aktiviteter och integrering av läroplansmål i 
lärmiljön 

Nedanstående mål är utgångspunkt för resultatet under denna rubrik: 

 Barnen kan växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus 

och inomhus och i varierande lärmiljöer 

 Lärmiljön organiseras så att läroplansmålen integreras med varandra 

Variation i lärmiljön beskrivs av rektorer dels i form av variation av material 

samt variation av stationer. 

Vilorum, sinnesrum, ateljé, bygg och konstruktion skapar möjligheter för 

barnen att växla mellan olika aktiviteter. Några förskolor har startat upp digitala 

ateljéer. Aktivitetslådor både inom och utomhus är vanligt förekommande på 

flertalet förskolor. 

”Detta har resulterat i att vi köpt in och gjort iordning 20 stycken aktivitetslådor med 

material kopplat till olika yrkesroller eller miljöer såsom läkare, skola, familj, cirkus, 

veterinär, städning osv”. 

”I våras gjordes en satsning på förskolan med aktivitetslådor utomhus. De avdelningar som 

aktivt har använt dem ser att utomhusaktiviteterna blir mer varierade för barnen”. 

Genom att organisera rum i rummen skapas en variation då ett rum kan erbjuda 

flera olika aktiviteter och lekmiljöer. 

Flera rektorer skriver att variation kan innebära att inte allt material står framme 

utan byts istället ut med jämna mellanrum. 

3.3.1 Integrering 

Barns möjligheter att förflytta material i sina lekar eller mellan olika miljöer har 

utvecklats på flera förskolor jämfört med tidigare år. Materialet är inte låst på 

sin ursprungliga plats i lika hög grad som förut. När leken är klar flyttas 



Borås Stad 
Datum 

2022-08-01 
      

      
Sida 

13(17) 

 

Kvalitetsrapport        Lärmiljö 2022 

materialet tillbaks till sin plats. För detta krävs ett tillåtande förhållningssätt hos 

pedagoger där barn kan flytta och kombinera material. 

”Genom att ha rum i rummen och ett tillåtande förhållningssätt där material flyttas och 

kombineras i olika lekar integreras de med varandra.” 

Barn kan i högre grad än tidigare spara sina konstruktioner eller lekmiljöer för 

att fortsätta vid ett senare tillfälle eller nästa dag. Några förskolor har diskuterat 

att barn ofta har många avbrott under en dag medför ett avsluta av aktivitet och 

lek för att städa och ägna sig åt något annat. Även om materialet behöver en 

tydlig plats för att lärmiljön inte ska uppfattas som rörig behöver material inte 

ständigt plockas undan utan kan ligga framme för att senare fortsätta och 

vidareutveckla en lek, byggkonstruktion eller skapande aktivitet. 

Genom att skapa rum i rummen integreras de olika läroplansmålen med 

varandra till exempel en ateljé integrerad med en matematikplats, böcker i 

lekmiljöer. 

”Nu är de inte längre statiska miljöer utan de förändras nu utifrån aktivitetens behov. Vi 

har sett att lärmiljöerna gör sådan skillnad för barnen och deras lärande och vår lust att 

lära”. 

”Innan har vi delat upp miljöerna i ämne för ämne men nu har vi mer alla läroplansområden 

blandat för att kunna variera vår undervisning mer och inte vara låsta vid ett ämne”. 

Tema eller projektinriktat arbete medför att läroplansmålen integreras i 

lärmiljön. 

”Vårt utvecklingsarbete under läsåret har medfört att läroplansmål än mer är integrerade i 

lärmiljöerna och det går tydligt se en progression i detta. Hemvisternas projekt är mer synligt i 

lärmiljöerna och pedagogerna har tillsammans med barnen varit mycket kreativa och det är 

tydligt vilka läroplansmål som är aktuella”. 

Det framkommer i rektorers beskrivningar att pedagoger ser lärmiljön som 

betydelsefull för både den planerade men framförallt den spontana 

undervisningen. Det framkom inte föregående rapport (2021). 

 ”I en miljö kan det vara så att barnen möter flera läroplansmål. I planering av 

undervisningen sätter pedagogerna upp mål som vi ska arbeta mot som är kopplade till 

läroplanen och diskuterar även hur dessa mål blir integrerade i miljön”. 

Pedagogens roll i integreringen av läroplans mål poängteras av några rektorer. 

”Pedagogen är den som står för integreringen i lärmiljön. Det räcker inte att vi har material 

framme eller uppsatt om vi inte stöttar upp användningen av det”. 

3.3.2 Utvecklingsområden 

Även om det har skett en utveckling kring förståelsen av lärmiljöns betydelse 

för den undervisning som kan ske framkommer det fortfarande som ett 

utvecklingsområde på några förskolor.  Även om det finns ett rikt utbud av 

material saknas koppling till läroplansmål ”vad vill vi att barnen ska lära här.” 
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Pedagoger kan i högra grad säkerhetsställa att samtliga delar av läroplanen 

representeras och integreras i lärmiljön till exempel naturvetenskap, teknik och 

digitala verktyg. 

Som ett utvecklingsområde skriver flera rektorer betydelsen av att pedagoger 

”dukar upp” material för nytt utforskande och nya frågor. 

Undervisning utomhus och organisering av varierande stationer utifrån 

läroplansmål är ett område för utveckling. 

En förutsättning för att undervisning kan ske utomhus är att det finns en 

organisation på hela förskolan, mellan arbetslagen, som stödjer pedagogers 

aktiva medverkan i barns lek och aktiviteter. 

3.3.3 Bildexempel från rektorers analyser varierande aktiviteter och 
integrering av läroplansmål 
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Lekmiljö affär 

4 Måluppfyllelse - slutsats och utvecklingsområden 

Under detta avsnitt redovisas huvudsakliga slutsatser och utvecklingsområden 

utifrån resultat och analys av förskolornas arbete med lärmiljöer. 

Flera förskolor har haft lärmiljöer som prioriterat område under några år, vilket 

har resulterat i en vidgad syn kring lärmiljöns betydelse för utveckling och 

lärande. I tidigare rapporter beskrevs lärmiljön mestadels utifrån material och 

möbler, att jämföra med nuvarande rapport där rektorer utförligare beskriver 

pedagogens förhållningssätt som en del av lärmiljön. 

I rapporten framkommer en förändring i synsättet kring begreppet 

tillgänglighet. Tidigare ansågs material tillgängligt när barnen kunde se det och 

be en vuxen om materialet men numera anses materialet tillgängligt endast om 

barnen själva kan ta fram för att testa och prova. Här beskrivs även betydelsen 

av pedagogens förhållningssätt för att bekräfta, utmana och ställa nyfikna 

frågor. Tillgänglighet innefattar även en variation av material för att stödja alla 

barns olika sätt att lära. 

Pedagogers observationer och aktiva del i leken har bidragit till att tillföra 

material utifrån barnens lek för att utmana till nya lekar och begrepp. 

Projicering för att förstärka en lekmiljö eller i undervisningssyfte används på 

många förskolor. 

Okodat material är ett utvecklingsområde är där det framkommer att flera 

förskolor inte ser det som en naturlig del av det material som erbjuds i 

lärmiljön. 

 Ett utvecklingsområde är att pedagoger iscensätter material och lekmiljöer för 

nytt utforskande och nya frågor. 

Efter att flera förskolor i några år prioriterat arbetet med att utveckla lärmiljön 

inomhus pågår nu en förflyttning till att även omfatta utomhusmiljön. Det 

framgår i flera av rektorers beskrivningar att utomhusmiljön är mer komplex 

och tidskrävande att utveckla i jämförelse med inomhusmiljön, därför 

framkommer utomhusmiljön fortfarande som ett utvecklingsområde liksom 

föregående års rapport (2021). Utomhusmiljön behöver erbjuda en större 
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variation för barnen samt pedagoger behöver organisera och planera för att 

möjliggöra för undervisning utomhus. 

Sammanfattningsvis är följande punkter utvecklingsområden i 

Förskoleförvaltningens fortsatta arbete med lärmiljön: 

 Utomhusmiljön – undervisning samt variation av aktiviteter  

 Användning av okodat material 

 Iscensättning lärmiljöer  
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