


Det forberedte miljøet



VoksenMiljø

Barn



Generelle mål 
for det 

forberedte 
miljøet

• Møte barnets psykologiske karakteristikker på 
de ulike utviklingstrinn
• Fostre flyt og harmoni
• Fostre sosial relasjoner
• Tilby et visst utvalg av materiell, men nok 

variasjon for utforskning av verden og universet



Viktige aspekter

• Miljøet skal bidra til at barnet
bygger opp tillit - til seg selv, 
andre og de voksne – gjennom
mestring og å ta ansvar



Passende aktiviteter for 
utviklingstrinnet 
(0-3; 3-6; 6-12; 12-15; 15-18)



Passende størrelse



Fostre selvstendighet



Rommet er et laboratorie, et 
bibliotek og et verksted



Materiellet 
skal være 

fremtredende



Materiellet er konkretiserte abstrasksjoner



Nøkler til verden (0-6) og til universet (6-12)



Fellestrekk for alle utviklingstrinn

Orden

Estetikk

Logisk or tematisk organisering av materiell

Materiell har direkte og indirekte mål

Materiellet er begrenset

Barna tar aktiv del i å ivareta miljøet



Miljøet for 0-3 og 3-6

• Tar hensyn til det absorberende sinn og sensitive 
perioder
• Utviklingen av individet
• Plass for bevegelse
• Rolig, hjemlig atmosfære
• Bad/toalett i direkte tilknytning til rommet
• Individuelt eller smågruppe arbeid



Miljøet for 6-12 

• Tar hensyn til det resonnerde sinn og
forestillingsevnen
• Utviklingen av individet i gruppen
• Stort arbeid
• Behov for sosial interaksjon
• Behov for å fostre forståelse for moral og etikk

gjennom regler og strukturer, rettferdighet og
tilgivelse, rett og galt
• Alle former for utforskning, både innenfor og

utenfor klasserommet



Viktige spørsmål

• Oversikt?
• Kan alle se alle?
• Plassering av materiell?
• Tilgang til vann?
• Se opp for territorier, tafikkork, uhell, konfliktområder!



Hyller



Arbeidsplasser



Presentasjonsbord og -område



Utstyrshyller



Oppbevaring av barnas arbeid



Oppbevaring av 
personlige ting



Annen lagring



Rutiner

• Kalender

• Presentasjonsoversikt

• Innlevering av arbeid

• Utlevering av lapper

• Tavle til meldinger til barna og fra foreldre

• Oppmøte

• Brann- og sikkerhet

• Informasjon om allergier og medisiner

• Liste over punkter for overganger som skal mestrer – lages med 
barna og byttes ut etterhvert



Fagområder 3-6

• Praktiske hverdagsaktiviteter
• Sensorisk
• Språk
• Matematikk
• Kultur og natur



Fagområder 6-12

• Matematikk
• Geometri
• Språk
• Andre språk
• Bibliotek
• Historie

• Geografi
• Biologi
• Kunst og forming
• Musikk
• Livssyn, etikk og

religion
• Going Out



Å ta vare på miljøet

• En del av arbeidsdagen for alle
• Barna må være involvert
• Ulike typer ryddig: sjekke at alt er på plass, 

grundig ryddig, superrydding
• Alle hjelper alle
• Tenk på hele skolemiljøet, ikke bare klassen
• Snakk regelmessig om hvordan det går



Utemiljø

• Supplerer innemiljøet og gir
anledning til mer utforskning, f.eks. i
botanikk, hagearbeid etc. 
• Tilbyr varierte muligheter for 

bevegelse og aktivitet
• Mest mulig natur
• Løse gjenstander og fleksible

muligheter


