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MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN 
 
Miljön ska möta det kompetenta barnet. Vi erbjuder en miljö där barnet kan utforska, 
upptäcka och uppleva koncentration - den ska vara inspirerande, engagerande, utmanande, 
rolig och lärorik. För att uppnå detta krävs en ständigt pågående reflektion och dialog 
omkring miljön, att den är föränderlig i takt med barnens utveckling och lärande. Inne och 
ute/ estetik/ateljékultur. Ett gemensamt val av material i huset är nödvändigt för att kunna 
se till att barnen får nya utmaningar när de växer.   
 
Utgångspunkten för miljöns utformning måste alltid vara den egna barngruppen.  
Vi ska titta på hur varje enskilt barn och hur hela barngruppen använder sig av miljön. 
Vi ska också titta på var de befinner sig, just nu, i sitt lärande och hur vi kan ändra i miljön 
för att främja det. Vi har tagit ställning för vissa hörnor som alltid ska finnas på alla 
avdelningar, så kallade ”K märkta” hörnor. Det är aktivitetsplatser för måleri, rita- klippa- 
klistra, lera och bygg- konstruktion. Det är vårt ansvar att kontinuerligt fundera kring vilka 
tillägg vi kan göra för att tillgodose och utmana barnen i deras utveckling.  
 
Vi ska skapa en miljö med demokratisk atmosfär där barnet känner samhörighet och glädje 
av samarbete. Barnen ska ges möjlighet till mötesplatser där de kan läsa böcker, lyssna på 
musik, lägga pussel, spela spel, bygga eller skapa enskilt eller i sampel med varandra. Detta 
för att inte bli avbrutna i sin koncentration.  
 
Aktivitetshörnorna ska vara tydliga i förskolans rum, platser som uppmuntrar barnen att 
välja vad de vill göra samt spontant dela upp sig i mindre grupper. Materialet ska vara lätt 
tillgängligt för barnen så att de ges möjlighet att vara självständiga i miljön.  
 
Det är viktigt att vi skapar en miljö med möjligheter och variation.  
Som komplement till traditionella konstruktionsmaterial, som klossar och Lego i bygg- och 
konstruktionshörnan, ska vi tillföra olika typer av annat material, exempelvis rör, slangar, 
trattar, stenar, plattor, tygstycken, djur, dockor, figurer med mera.  
 
Med en tydlig miljö får barnen frihet att själv bestämma och påverka vad de vill göra. Att 
iordningställa miljön några gånger under dagen tillsammans med barnen är en förutsättning 
för att tydlighet och möjlighet i miljön ska behållas.  
Varje dag ska pedagogerna se till att miljön ser lockande ut till nästa dag, så att förskolan blir 
mer inbjudande och välkomnande. 
 
Att se på miljön med barnens ögon gör det lättare för oss att överraska dem med något nytt 
och spännande. Det kan vara att lägga fram några bilderböcker, eller ställa fram färg, penslar 
och papper tillsammans med arrangemang av olika föremål i form av ett stilleben innan 
barnen anländer till förskolan. Detta för att inspirera och utmana barnen. Vi kan också se 
hur de tar sig an materialet och fånga de stunderna i dokumentationer. 
 
Miljön ska vara estetisk och sinnlig för att locka fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten 
hos barnet.  Det ska finnas tillgång till möten med musik, färg, form, konst och litteratur för 
att ge barnen tillgång till hundra och åter hundra språk. Viktigt är att hela tiden ifrågasätta 
miljön, lever den upp till det barnet behöver? Vi ska visa barnet och oss själva respekt och 
hänsyn genom att förbereda material inför ett arbetspass. Lika viktigt är att iordningställa 
efter avslutat arbete. Vi måste komma ihåg att miljön på förskolan är en lekplats, mötesplats 
och arbetsplats för barnen, föräldrarna och oss. 
 
 


