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Sammanfattning 
En stor del av lärandet i förskolans utbildning baseras på samspel, mellan vuxna och 

barn och barnen emellan. Samspelen barnen emellan är av stor vikt för skapandet av 

kamratrelationer, vilket anses vara en av grunderna för såväl social som kognitiv 

utveckling. Av intresse är vad den fysiska miljön på förskolan förmedlar för möjligheter 

att skapa kamratrelationer och hur förskolepersonal ser på miljöns inverkan. Syftet med 

denna undersökning var att undersöka hur förskolepersonal ser på den fysiska miljöns 

inverkan på barns skapande av kamratrelationer, samt hur de använder miljön för att 

främja goda kamratrelationer. Detta gjordes genom en webbenkätstudie, där 120 

respondenter som arbetar inom förskolan fick dela med sig av sina erfarenheter av 

arbetet med den fysiska miljön i syftet att främja barns skapande av goda 

kamratrelationer. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna reflekterade över 

möjligheterna för samspel vid utformandet av den fysiska miljön, men att de samtidigt 

ansåg att miljön inte kunde frikopplas från det arbete som pedagogerna gjorde för att 

främja den sociala miljön. Resultaten visar även att pedagogerna i förskolan lägger stor 

vikt vid att skapa miljöer som erbjuder ”lugn och ro”, då konflikter anses vara det 

största hindret för barns skapande av kamratrelationer. Detta resultat kan dock också 

läsas som att den fysiska miljön används för att kontrollera barngruppen och därmed 

begränsa barnen. Utifrån resultaten kan det även tolkas som att barns deltagande i 

utformandet av den fysiska miljön är något begränsad. 

 

 

Nyckelord: Affordances, didaktik, erbjudande, fysisk miljö, förskola, kamratrelationer, 

lek, lärande, miljö, samspel, social miljö. 
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Summary 

Much of the learning in preschool education is based on interaction, between adults and 

children and between the children. The interaction between the children is of great 

importance for the creation of peer relationships, which is considered to be one of the 

foundations for both social and cognitive development. But what does the physical 

environment at preschool provide for opportunities to create peer relationships, and how 

do preschool staff view the impact of the environment? The purpose of this study was to 

investigate how preschool staff look at the impact of the physical environment on 

children's building of peer relationships, and how they use the environment to promote 

good peer relationships. This was done through a web survey study, in which 120 

respondents who work in the preschool were allowed to share their experiences of 

working with the physical environment in order to promote children's creation of peer 

relationships. The results show that the majority of respondents reflected on the 

possibilities for interaction in the design of the physical environment, but at the same 

time they felt that the environment could not be decoupled from the work done by the 

educators to promote the social environment. The results also show that educators in 

preschool attach great importance to creating environments that offer "peace and quiet", 

as conflicts are considered to be the major obstacle to children's building of peer 

relationships. However, this result can also be read as the physical environment being 

used to control the group of children and thus limit them. Based on the results, it can 

also be interpreted as the fact that children's participation in the design of the physical 

environment is somewhat limited. 

 

Keywords: Affordances, didactics, environment, interaction, learning, peer 

relationships, physical environment, play, preschool, social environment. 
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1. Inledning 

Enligt Skolverket (2018a) var 85% av Sveriges 1–5-åringar inskrivna i förskola år 2018. 

En stor andel av barnen i Sverige befinner sig alltså i förskolans värld. Förskolan ska 

erbjuda både undervisning, utveckling och omsorg (Skolverket, 2018b), och 

tillsammans skapar detta den utbildning som barn i förskolan ska tillgodogöra sig. I 

läroplanen står det också att förskolan ska erbjuda en god miljö, samt att ”miljön ska 

vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden 

samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” (Skolverket, 2018b, s. 

7). I Skollagen (SFS, 2010:800), 8 kap. 8§ står det att ”huvudmannen ska se till att 

barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt 

erbjuds en god miljö”. Skolverket (2017) påpekar att den fysiska miljön påverkar barns 

möjligheter för kunskapsutveckling och att utveckling, lärande och omsorg bildar en 

helhet i förskolan. Därför är det ur såväl pedagogiskt- som säkerhetsperspektiv viktigt 

att den fysiska miljön både inne och ute är överblickbar och underlättar kontakten 

mellan barn och personal. Vidare konstaterar Skolverket att om den fysiska miljön inte 

är anpassad för antal barn, eller att den inte tillåter uppdelning i mindre grupper, så 

uppstår svårigheter i undervisningen. Skolverket påpekar att den fysiska miljön är en 

nyckelfaktor för att kunna bedriva undervisning på ett tillfredsställande sätt. Utöver 

dessa riktlinjer (som lämnar mycket utrymme för tolkning) kring miljön i förskolan 

finns inga konkreta uttryck kring den fysiska miljön på förskolan. Detta är något som 

även de Jong (2010) påtalar och menar att det behövs mer precisa beskrivningar och 

analyser av vad den fysiska miljön ska och bör erbjuda. Det står alltså fritt för varje 

arbetslag att tolka vad som är lämpligast, och möjligt, utifrån deras förutsättningar. De 

Laval (2018), med stöd av de Jong (a.a.), tar upp hur begränsad forskning kring den 

fysiska miljön i förskolan är och att fokus inom forskningen snarare legat på relationer 

mellan barn och personal. Samtidigt påpekar hon i rapporten att den fysiska miljön har 

inverkan på den pedagogiska verksamheten och därigenom motiverar till fortsatt 

forskning inom området.  

 

Den fysiska miljön som barn vistas i under sin tid på förskolan förmedlar såväl 

möjligheter som förväntningar. Ishiguro (2016) undersöker i sin longitudinella studie 

hur förskolläraren tillsammans med den fysiska miljön och verktyg både uppmuntrar 

och visar sina förväntningar på ett barns utveckling. Morrissey, Scott och Rahimi 

(2017) visar med sin undersökning att utomhusmiljöns utformning påverkar barns 

engagemang i rollekar, då både tidsomfattning och kreativitet skiljer sig åt i naturlig 

miljö kontra traditionell utomhusmiljö. Eriksson Bergström (2013) har i sin avhandling 

studerat relationen mellan den fysiska miljön i förskolan och de som verkar i den. Hon 

talar om hur det fysiska rummet påverkar barns handlingsutrymme och vad miljön visar 

för möjligheter, men också om hur den fysiska miljön används för att reglera och 

kontrollera barn. Hon talar även om hur barn inte bara förändras av sin omgivning, utan 

också hur de förändrar omgivningen. 

 

Att barns kamratrelationer är betydande för barns kognitiva och sociala utveckling finns 

det mycket forskning kring (Buhs, Rudasill, Kalutskaya, & Griese, 2015; Johanssons 

(2016); Jonsdottir, 2007).  Barn skapar dessa kamratrelationer genom samvaro, vilket 

till stor del består av lek, vilket det också finns mycket skrivet om (Knutsdotter 

Olofsson, 2009; Ärlemalm-Hagsér, 2008; Øksnes, 2011). 
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Även om ingen av dessa studier specifikt behandlar barns kamratrelationer och dess 

påverkan av den fysiska miljön, så visar de på den fysiska miljöns påverkan på 

individens handlande och deltagande. Att använda miljön i förskolan för att främja 

barns möjligheter att utveckla goda kamratrelationer torde därför vara av intresse för 

förskollärare och övrig personal i förskolan. Kamratrelationen är ett första steg för att 

kunna bygga en vänskapsrelation, därför bör förskolan arbeta för att främja 

kamratrelationer och bygga en gemenskap.  

 

Jag har länge intresserat mig för den fysiska miljön på förskolan och hur förskollärare 

och övrig personal använder sig av den för att stärka undervisningen för de 

ämnesområden som tydliggörs i förskolans läroplan (Skolverket, 2018b). Jag tycker mig 

ha sett en allt tydligare spegling av läroplanens strävansmål i den fysiska miljön på 

förskolan, så som tydliga stationer för litteracitet, naturvetenskap och matematik. Min 

upplevelse utifrån VFU och andra besök på olika förskolor, är att den fysiska miljön i 

allt större utsträckning visar på en didaktisk ansats, ett uttalat syfte, och att personalen i 

större utsträckning reflekterar över vad, hur och varför när de planerar den fysiska 

miljön. Det gäller allt från höjd på och placering av möbler, val av projekttema, barns 

deltagande, vidare till hur undervisningen dokumenteras och ”ges tillbaka” till barnen 

genom att placeras på barnens höjd. Förskolan kritiseras allt oftare för att blivit 

”skolifierad” och att ämneskunskaperna tillåts ta allt för stor plats, på de mjukare 

värdenas bekostnad. I läroplanen står det att läsa under förskolans uppdrag:  

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och 

lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av 

varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara 

uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och 

med de vuxna. (Skolverket, 2018b, s. 11) 

I läroplanens värdegrund framkommer även att förskolan ska främja kommunikation, 

respekt och förståelse för andra, lärande genom lek och skapandet av gemenskap. Allt 

detta sammantaget tolkar jag som att förskolan ska främja barns kamratrelationer. Det 

finns mycket att läsa om hur barn skapar relationer och hur vuxna kan främja detta, men 

väldigt lite om hur den fysiska miljön kan användas i detta syfte. Min undersökning, 

som utgår från en enkätstudie, syftar därför till att försöka förstå förskollärares och 

övrig personals tankar kring hur de kan främja barns kamratrelationer genom den 

fysiska miljön i förskolan, vad de anser vara avgörande och varför. 

 

 

Syfte och frågeställning 

Den fysiska miljön som barn vistas i under sin tid på förskolan förmedlar såväl 

möjligheter som förväntningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur personal i 

förskolan använder sig av den fysiska miljön för att främja relationsarbetet och deras 

syn på hur den fysiska miljön kan hjälpa barn att skapa goda kamratrelationer, samt 

belysa deras tankar kring vad som gör att vissa fysiska miljöer erbjuder fler möjligheter 

till relationsskapande och varför. 

 

• Vad anser personal i förskolan vara avgörande för barns kamratrelationer 

i den fysiska och i den sociala miljön? 

• Hur använder personal i förskolan den fysiska miljön med fokus på barns 

byggande av goda kamratrelationer? 

• Vad i den fysiska miljön, enligt personal i förskolan, främjar eller hindrar 

barns skapande av kamratrelationer och varför? 
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2. Bakgrund 

Forskningsartiklar, avhandlingar och till viss del rapporter och litteratur har sökts fram 

genom databaserna Discovery och ERIC. Sökord, som använts i olika kombinationer, 

har bland annat varit physical environment, peer relationship, early childhood 

education, cognitive development, space, teacher, affordance, third teacher. De flesta 

av sökningarna gjordes med minst tre sökord, samt med filtrering på peer reviewed och 

fulltext. Trunkering har använts vid sökningar samt filtrering genom parametrar and, or 

och not. De flesta sökningarna har gjorts med engelska sökord, men även några med 

svenska ord motsvarande de ord som listas ovan. Sökningar har även gjorts på specifika 

författare eller artikeltitlar, utifrån referenslistor i tidigare artiklar eller kurslitteratur. 

Referenslistor från artiklar, rapporter, avhandlingar, litteratur samt tidigare 

examensarbeten har generellt varit en stor källa för vidare efterforskningar. Sökningar 

har även gjorts i Skolverkets databas och på diverse kommuners hemsidor.  

 

Centrala begrepp 

Gibsons teori om affordances  

Jag har valt att använda mig av Gibsons teori om affordances (Gibson, 1986[1979]) som 

tolkningsverktyg. Gibson talar om den fysiska miljöns och fristående objekts 

affordances, vilket beskrivs som det som dessa saker kan erbjuda en individ. Jag 

kommer hädanefter använda mig av den svenska översättningen av begreppet, 

erbjudande. Som exempel beskriver Gibson en bit natur (fysisk miljö). Den har kanske 

en flat yta, den är lagom bred och djup och är ungefär knähög. Det kan vara en klippa, 

eller kanske en stam. Den inbjuder att sitta på och blir därför en stol eller en viloplats. 

Det är inte det den är ämnad för, men ändå tolkar betraktaren in dessa egenskaper. Vad 

en plats erbjuder blir är alltså högst subjektivt, då varje individ har olika behov för 

stunden, men också olika förutsättningar och möjligheter. Berkhuizen (2014) beskriver 

detta, med stöd av van Lier (2004, refererad i a.a.), som möjlighet till handling genom 

den relation som uppstår mellan aktör och miljö (fysisk och social).  Ett barn kan till 

skillnad från en vuxen se ett mycket lägre föremål som en stol, då deras knähöjd skiljer 

sig från en vuxens. Vad gäller fristående objekts erbjudanden, så skriver Gibson att 

objektet ej bör vara större än att individen anser det vara hanterbart/flyttbart. Återigen 

blir det subjektiva i erbjudandet tydligt, då något som kan vara hanterbart eller möjligt 

att förflytta för en vuxen inte nödvändigtvis är det för barn. Gibson anser att fysisk 

miljö och objekt inte ska betraktas utifrån kvaliteter, utan vad de kan erbjuda. Så som 

små barn utforskar världen, menar Gibson. Ett objekt eller en miljö lockar ett barn 

genom det den erbjuder barnet, inte genom några inneboende föreställningar av vilka 

kvaliteter de har. Ett långsmalt objekt kan vara såväl ett sätt att skapa ljud genom att slå 

det mot något annat, som att det kan vara en förlängning av armen för att nå något som 

är utom räckhåll. 

 

Gibson särskiljer vad ytor (fysiska miljöer) och objekt erbjuder. Fysiska miljöer 

erbjuder stadga, rörelse, motstånd, manipulation och i vissa specifika former skydd. 

Gibson hävdar även att den fysiska miljön erbjuder beteende, vilket kan liknas med att 

barn ser erbjudandet om att springa när de möter en lång korridor. Fristående objekt 

erbjuder specifika saker, såsom verktyg och redskap. Även andra människor har 

erbjudanden, såsom kommunikation. Erbjudandet kan alltså ses som den relation som 

uppstår mellan ett objekt, en fysisk miljö eller en individ och den individ som betraktar, 

tolkar, nyttjar eller samspelar med den. Gibson är dock noggrann med att påpeka att alla 

dessa olika erbjudanden kan vara såväl positiva som negativa. En brant klippa kan 
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fungera som utkikspunkt, eller så kan den orsaka kroppsskada. En människa kan 

erbjuda såväl kramar som slag, precis som ett vasst föremål kan användas för att dela en 

frukt men om föremålet används fel så kan man skada sig istället. 

 

Den tredje pedagogen 

Då respondenternas utsagor nämner begreppet ”den tredje pedagogen”, har jag valt att 

presentera det kortfattat. Inom Reggio Emilia-filosofin läggs stor fokus på den fysiska 

miljön, då den anses vara den tredje pedagogen. Strong-Wilson och Ellis (2007) 

beskriver hur den tredje pedagogen står för en fysisk miljö som uppmuntrar aktivt 

lärande, samarbete och relationer, som är flexibel, estetiskt tilltalande och som gärna tar 

in naturen. Vallberg Roth (2011) beskriver begreppet den tredje pedagogen som ”varje 

rum bär på en egen kod och rummen bygger på olika tankar om en pedagogisk praktik” 

(s.124). Hon fortsätter med att understryka vikten av att den fysiska miljön erbjuder 

förutsättningar för det undersökande, forskande och lärande barnet. Enligt Reggio 

Emilia Institutet (2019) omfattar begreppet den fysiska miljön och de material som 

finns i den, men att det även handlar om den sociala och kulturella miljön. Den tredje 

pedagogen innefattar alltså en miljö som uppmuntrar utforskande och nyfikenhet, som 

inte bara är funktionell utan estetisk också, och som främjar såväl lärande som 

relationer.  

 

Strong-Wilson och Ellis (a.a) beskriver hur det rent praktiskt bör se ut i en miljö som 

fungerar som den tredje pedagogen, där första steget är att ta ett kliv tillbaka och 

verkligen titta på hur lokalerna ser ut. Att skala bort onödigt material från rum och 

väggar, för att undvika ett rörigt intryck, blir enligt dem nästa steg. Materialet bör vara 

av öppen karaktär, såsom naturmaterial, klossar, återbruksmaterial och skapande 

material. Materialet ska presenteras i transparenta förvaringar och på barnens höjd, så de 

tydligt kan se vad som finns och kunna ta för sig själva. Miljön ska arrangeras, eller 

dukas upp, för att uppmuntra utforskande och samarbete. Strong-Wilson och Ellis talar 

också om vikten av att introducera miljöer och material för barnen, så att barnen ska 

kunna använda dem på ett självständigt vis. 

 

 

Leken 

Respondenternas utsagor visar att fysisk miljö som erbjuder lek är den typen av miljö 

som främjar barns skapande av kamratrelationer. Därav anser jag det nödvändigt med 

en kort presentation av begreppet lek. Enligt Svenska Akademien betyder lek ”aktivitet 

som bedrivs enbart i nöjessyfte och ofta kollektivt; spec. om mindre barns normala 

spontana sysselsättningar” (Svenska Akademien, 2019). Knutsdotter Olofsson (2009) 

talar om att ”kunna leka” närmast verkar vara ett krav för att umgås med andra 

människor, och att förståelsen för leksignaler lärs genom social samvaro. Leken 

upprätthålls av sociala regler som bygger på samförstånd, ömsesidighet och turtagning. 

Författaren fortsätter beskrivningen av lek som något som har en början och ett slut och 

att lek är förmågan att kunna omforma verkligheten till något annat. Knutsdotter 

Olofsson talar även om alla kompetenser som barn lär genom leken, såsom fantasi, 

reflektion, träna minnet, kommunikation, motorik och literacitet. Leken kan alltså 

användas som ett redskap för lärande, men Knutsson Olofsson menar  att barn lär 

genom leken oavsett om ett planerat syfte finns eller ej. Øksnes (2011) däremot ställer 

sig kritisk till denna syn på leken som lärande, då hon anser att den domineras av 

utvecklingsperspektivet och att leken därför fått en särställning som något nyttigt och 

lärorikt, vilket resulterar i att det finns lek som är god och lek som är dålig. Lek som är 
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lärande och därmed tjänar ett syfte är god, och all lek som tolkas (av vuxna) som 

syfteslös blir därför dålig och icke önskvärd. Øksnes menar  att leken har många fler 

sidor än bara lärande, rolig och ömsesidig. Brodin och Lindstrand (2008) beskriver 

leken som ett globalt fenomen som visserligen är såväl socialt som kulturellt betingad, 

men likväl likartad över hela jorden. Däremot ställer de sig kritiska till att forskningen 

som bedrivits kring lek har skapat komponenter som leken ”ska” innehålla för att räknas 

som just lek. Dessa komponenter är oftast spontan, återkommande, lustpräglad, frivillig 

och icke målstyrd. Detta menar författarna, precis som Øksnes (a.a.), innebär att viss lek 

är godkänd och annan inte då det finns många aktiviteter som då faller utanför 

definitionen. Ärlemalm-Hagsér (2008) betonar att såväl leken som lärandet utgör en stor 

del av barnens vardag i förskola. Hon påtalar att leken erbjuder möjligheter att träna 

färdigheter och kompetenser, till exempel samspel, rörelse, kommunikation, språk och 

kognition, men att det i leken också finns maktkamper, hierarkier och uteslutningar. Lek 

kan vara lärande, och lärandet kan vara lekfullt, men de är inte desamma. Lek kopplat 

till lärande har, enligt författaren, inte alltid varit oproblematiskt självklart i förskolan. 

Då synen på lek skiftar över tid, så har synen i förskolan också skiftat. Då leken nu ses 

som en del av undervisningen blir det också självklart att vuxna ska engagera sig och 

vara involverade i barns lek. Men det har också funnits en tid då den fria leken sågs som 

barnens och att vuxna därför inte  skulle störa eller styra (Ärlemalm-Hagsér, a.a). Då 

denna undersökning inte ämnar att studera leken ingående, tolkas lek här som samspel 

mellan barn.  

 

 

 

Bestämmelser kring fysisk miljö på förskola 

Miljöbalken (SFS 1998:808) reglerar en del av de bestämmelser som finns kring den 

fysiska miljön i förskolan, såsom ventilation, dagsljus, kemikaliehantering och 

avfallshantering. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) reglerar till viss del den fysiska 

miljön, men då bara med de vuxna i åtanke. I dagsläget finns däremot inga 

bestämmelser kring hur många barn som får vistas i lokaler för barnomsorg, eller hur 

många kvm/barn som krävs. Det är upp till varje kommun att fastställa 

rekommendationer. Boverket (2015) gav ut en rapport om utomhusmiljön i förskola och 

skola och fastslog där att förskolan är skyldig att tillgodose barns behov av tillräcklig 

frileksyta för barn att kunna röra sig allsidigt, det vill säga springa, klättra, krypa, gräva, 

cykla etc. Däremot påpekas också att det är upp till varje kommun att även där fastställa 

rekommendationer och regelverk.  

 

Stockholms stads rekommendationer för inomhusmiljö är 7,5 m²/barn och för 

utomhusmiljö finn ingen rekommendation (Miljöförvaltningen i Stockholms stad, 

2016). Däremot nämns det att om förskolans gård ligger nära park eller natur så kan den 

vara något mindre, samt att de yngsta barnen bör ha tillräckliga ytor på förskolegården. I 

Habo kommun har Miljöförvaltningen fastslagit rekommendationer på minst 30m²/barn 

för utomhusmiljön och 7,5m²/barn för inomhusmiljö (Miljönämnden i Habo kommun, 

u.å). Varken Stockholm stad eller Habo kommun specificerar vad som ska/inte ska 

räknas in i rekommenderade ytor. I Göteborgs stad finns inga specifika 

rekommendationer varken för inom- eller utomhusmiljö, utöver att miljöerna ska vara 

tillräckliga (Miljöförvaltningen i Göteborgs stad, 2017). I Sundsvalls kommun talas det 

om eftersträvade nyckeltal, vilket för inomhusmiljö är 10m²/barn och utomhusmiljö 

35m²/barn, och det framgår även tydligt vad som inte ska räknas in till ytan, såsom 

städutrymmen eller parkering (Sundsvalls kommun, 2018). 
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Litteraturgenomgång 

Det finns mycket forskning kring vilka faktorer som visats påverka barns sociala och 

kognitiva utveckling. Kamratrelationer, och framför allt bristen på dessa, har stor 

inverkan enligt forskningen (Jonsdottir, 2007; Buhs, m.fl., 2015). Enligt flera studier 

(Botsoglou, Beazidou, Kougioumtzidou, & Vlachou, 2019; Ishiguro, 2016; Morrissey, 

m.fl., 2017) har den fysiska miljön stor betydelse för den kognitiva utvecklingen. Annan 

forskning (Edwards, 2015; Hedin, Ekholm, & Andersson, 1997; Salminen, 2014) visar 

att lärarnas arbets- och förhållningssätt är det som har störst inverkan på såväl den 

sociala som den kognitiva utvecklingen hos barn. Sammantaget talas det om hur 

relationer barn emellan och mellan barn-lärare, i samspel med den fysiska miljön är det 

som skapar en god miljö för lärande. Hur den fysiska miljön på förskolan påverkar 

barns sociala utveckling har undersökts i något begränsad utsträckning, vilket De Jong 

(2010) påtalar. Björklid (2005) påtalar hur lekens förutsättningar nästintill vanemässigt 

tillskrivs den pedagogiska och sociala miljön, men att erbjudanden den fysiska miljön 

bistår med står kvar ”tämligen outforskat” (s.38). Berkhuizen (2014) har undersökt hur 

den fysiska miljön i relation till pedagoger och barn möjliggör språkutvecklande 

samspel och Eriksson Bergström (2013) har studerat barns handlingsutrymme i 

förskolans fysiska institutionella miljö. 

 

 

Kamratrelationers betydelse för social och kognitiv utveckling 

Jonsdottir (2007) tar i sin avhandling upp betydelsen av kamrat- och vänskapsrelationer 

för barns utvecklande av såväl sociala som kognitiva färdigheter. Hon definierar 

kamratrelationer som den relation som uppstår mellan barn som delar en gemenskap, 

medan vänskapsrelationer definieras av ett ömsesidigt förtroende, omtanke, lojalitet och 

en intimitet som inte kamratrelationer har. Kamratskap kan därför antas behöva infinna 

sig innan det kan utvecklas en vänskapsrelation. Jonsdottir tar upp hur (skol)barn som 

känner sig avvisade från kamratgemenskap uppvisar sämre resultat (Asher & Renshaw, 

1981, refererad i Jonsdottir, 2007), samt känner sig oftare ledsna och är oftare sjuka än 

barn med kamrater (Saarni, 1999, refererad i Jonsdottir, 2007). Detta är något som 

också bekräftas av Buhs m.fl. (2015) i deras studie kring hur kamratavvisande korrelerar 

med undervisningsengagemang. Även om denna studie baseras på barn med specifika 

karaktärsdrag (blyghet), så finns ett tydligt samband mellan kamratavvisande, socialt 

utanförskap och lågt engagemang i undervisningssituationer. Parallellt undersökte Buhs 

m.fl. lärarnas förhållningssätt i klassrummen, mer specifikt deras ”teacher sensitivity” 

(2015, s. 15) det vill säga i vilken utsträckning de uppvisade en medvetenhet om 

barnens kognitiva och emotionella behov samt hur de bemötte dessa. Studien visar att 

blyghet inte nödvändigtvis sammanföll med kamratavvisande, men att kamratavvisande 

däremot sammanföll med lägre engagemang i undervisningen. Studien visar även att 

lärarens förhållningssätt i viss mån kompenserade för kamratavvisningen vad beträffar 

engagemang i undervisning.  

 

Jonsdottir (2007) menar att känslan av tillhörighet och att ha kamrater stärker barns 

självkänsla och självförtroende, vilket leder till nyfikenhet och lust att utforska. 

Författaren fortsätter med att säga att oavsett om det är kamrat- och vänskapsrelationer 

som leder till socio-emotionell utveckling eller tvärtom, så anser hon att den 

pedagogiska verksamheten i förskolan bör vara mån om att skapa miljöer som 

möjliggör skapande av dessa relationer. Jonsdottirs undersökning visar att majoriteten 

av barnen som deltar känner tillhörighet (väljs som kamrat/vän av andra) och att 

majoriteten av barn även känner samhörighet (väljer kamrat/vän bland andra). 
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Undersökningen visar också att barn som kategoriseras som att varken känna 

tillhörighet eller samhörighet, skattas av pedagogerna som mindre kommunikativa, 

mindre prosociala och uppvisar mer sällan lekfärdigheter jämfört med barn som känner 

tillhörighet. Detta är något som även Asher, Hymel och Renshaw (1984) pekar på i sin 

studie, även om den är utförd i grundskolan.  

 

Jonsdottir (2007) belyser också att de barn som har vänskapsrelationer är de som 

skattas som de mest kompetenta. Denna syn på barnen från pedagogernas sida anser 

Jonsdottir går tvärt emot förskolans målsättning att skapa en miljö där alla barn ges 

möjligheter att skapa kamrat- och vänskapsrelationer för att känna en gemenskap. De 

barn som inte väljer en kamrat eller blir vald som kamrat i undersökningen, uppfattas av 

personalen att ha de egenskaper och färdigheter som är minst gynnsamma i 

kamratrelationer och de upplevs som mer ensamma, mindre glada och mer 

obalanserade.  

 

Johansson (2016) fokuserar däremot i sin undersökning på hur förskollärare arbetar med 

de yngsta barnens kamratrelationer, och specifikt vid inskolning. Hon talar om hur de 

allra flesta förskolor använder sig av andra barn vid inskolning av nya barn. Med hjälp 

av barnet som redan är bekant med förskolans värld lotsas det nya barnet in i förskolans 

rutiner och kultur. Johanssons studie visar att de flesta förskollärare använder sig av 

mindre grupper för att inte överväldiga det nya barnet. I resultatet blir det synligt att 

förskollärare väljer vilka barn som ska delta i inskolningen utifrån förmåga till samspel, 

intresse för andra barn och temperament, där lugna barn var att föredra. Detta kan ses 

som en bekräftelse på det Jonsdottir (2007) visade, att pedagoger skattar förmåga till 

samspel, nyfikenhet och ett balanserat temperament som betydelsefullt för skapandet av 

kamratrelationer.  

 

Respondenterna i Johanssons (2016) studie talar om barngruppens betydelse vid 

inskolningen som värdefull, och att nya barn lär sig genom att observera andra barn. De 

uppger också att de barn som redan är inskolade är en viktig faktor för att locka in det 

nya barnet, genom att räcka fram en leksak till exempel. Det Johansson kunde se i sin 

studie var att förskollärarna i praktiken arbetade med de yngsta barnens 

kamratrelationer, trots att de i intervjuerna inte alltid ansåg att de yngsta barnen var 

kapabla till kamratrelationer, vilket ofta motiverades med att barnen inte lekte med 

varandra eller hade verbal kommunikation. Tellgren (2004) ställer sig kritisk till denna 

uppfattning av att yngre barns kamratrelationer uppfattas som tillfälliga eller 

slumpartade, då hon i sin studie visar resultat på att samspel barn emellan skapas genom 

medveten handling och med mening. Grunditz (2013) visar i sin studie hur små barn 

skapar kamratrelationer bland annat utifrån de institutionella rutinerna och vardagliga 

aktiviteterna på förskolan, vilket kan ses som en bekräftelse av det Johansson (a.a.) sett 

under inskolningen. 

 

 

Den fysiska miljöns betydelse 

Såväl Eriksson Bergström (2013) som Morrissey, m.fl. (2017) använder sig av Gibsons 

teori om affordances (Gibson, 1986[1979]), i sina studier om barn och den fysiska 

miljön i förskola. I Eriksson Bergströms (2013) avhandling undersöks relationen mellan 

den fysiska miljön i förskolan och de barn och vuxna som samspelar i den, medan 

Morrissey, m.fl. (2017) undersöker hur barns rollekar påverkas av vilken utomhusmiljö 

den utspelas i. Ishiguro (2016) visar genom en flerårig studie av ett barn och hans 



 

8 

 

förskollärare, hur den fysiska miljön och verktyg kan användas så väl till att uppmuntra 

som utmana barnets utveckling. Eriksson Bergströms (2013) studie visar att den fysiska 

miljön i förskolan fungerar som institutionell inramning till förskolan, och uppvisar ofta 

tydlig institutionell ordning, ”ordning och reda, var sak på sin plats”. Morrissey, m.fl. 

(2017) undersökning har genomförts i Australien och baseras på observationer av barn i 

rollekar i utomhusmiljö på en förskola som har två gårdar. Den ena gården är en 

naturgård och den andra en traditionell förskolegård. De har valt att fokusera på rollekar 

då forskning de tagit del av visar att just rolleken är av stor betydelse för barns sociala 

och kommunikativa utveckling, och att förskolan därför bör utforma miljöer som 

uppmuntrar till detta.  

 

Sahin och Dostoglus (2012) syftar i sin studie att nå barns perspektiv på den fysiska 

miljön i förskolan och genom att intervjua barn i en turkisk förskola har de tagit reda på 

vad i den fysiska miljön som är bra respektive dåligt ur barns perspektiv. De talar 

inledningsvis i artikeln om de många kognitiva, sociala och motoriska fördelar som 

finns med förskolans miljö och undervisning. Morrissey, m.fl. (2017) talar om nyttan av 

att använda sig av fysiska miljöer som inte är konstruerade och syftesspecifika, utan 

miljöer som öppnar upp till många möjligheter då det inte finns ett förutbestämt syfte. 

Eriksson Bergströms (2013) undersökning visar dock att det i praktiken sker det 

motsatta, då den fysiska miljön ofta används för att kontrollera kollektivet, genom 

avskärmningar eller mötesplatser. Användandet av den fysiska miljön för att avskärma 

och kontrollera barn är något som även Ishiguro (2016) sett i sin studie.  

 

Sahin och Dostoglus (2012) undersökning visar att barnen föredrar ytor med tydligt 

avgränsade lekytor/stationer. Eriksson Bergströms (2013) resultat visar å andra sidan att 

genom att forma tydliga och strukturerade pedagogiska miljöer begränsas barns 

handlingsutrymme. Detta är något som till viss del bekräftas av Morrissey, m.fl. (2017) 

då de konstaterar att på den traditionella gården var lekarna kortare än på naturgården, 

fler barn kom och gick i leken och de hade oftare ett hem/familjetema eller yrkestema. 

Eriksson Bergström (2013) kan även se i analyserna av sitt material att miljöer som av 

vuxna upplevs som ostrukturerade och med material utan tydligt syfte, är de miljöer där 

barn har störst handlingsutrymme och också engagerar sig i fler gemensamma 

aktiviteter. Detta är också något som bekräftas även av Morrissey, m.fl. (2017) studie, 

då resultaten visar att naturlig miljö, med öppna material gynnar barns rollekar, vilket i 

sin tur gynnar barns sociala och kommunikativa utveckling. Författarna visar att barnen 

lekte längre sammanhållen tid på naturgården, att leken rörde sig över större ytor på 

gården och att leken innehöll fler fantasiteman, det vill säga att miljön erbjöd stort 

handlingsutrymme. På naturgården förekom nästan dubbelt så många 

metakommunikativa handlingar som på den traditionella gården, vilket här antas bidra 

till lekens fortskridande. Eriksson Bergström (2013) visar också att de situationer som 

vuxna upplevt som ”kaotiska” är situationer där barn engagerat sig i individuella lekar. 

Både Eriksson Bergströms (a.a.) och Morrisseys, m.fl., (a.a.) resultat kan ses som en 

bekräftelse på De Jongs (2010) slutsats att de rumsliga egenskaperna har en 

betydelsefull inverkan på barns lekmönster. 

 

Enligt Sahin och Dostoglu (2012) är ”tomrum” på avdelningen det som uppfattas som 

störande av barn, då det resulterar i ”spring” vilket uppges avbryta omgivande lekar och 

aktiviteter. Framförallt deltagande pojkar i undersökningen uppger att de upplever 

rummen som trånga och att de därför inte får plats att leka. Sahin och Dostoglu påpekar 

att skillnaden mellan flickor och pojkars upplevelse av att ”inte få plats” kan samspela 

med barnens olika lekstilar. Samtidigt påpekar de att minimumytan per barn i Turkiet är 
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1,5m², vilket de anser vara för lite. Detta kan jämföras med det rekommenderade 

7,5m²/barn i Stockholms stad (Miljöförvaltningen i Stockholms stad, 2016). Även de 

Jong (2010) berör uppfattningen om pojkar och flickors olika lekstilar, dock med ett 

mer kritiskt perspektiv. Hon menar att det är en förlegad syn, som bygger på 

stereotypiska föreställningar om könsnormer och att det är dessa föreställningar som 

leder till att planeringen av den fysiska miljön på förskolan blir begränsande. 

 

 

Lärarnas arbets- och förhållningssätt och dess inverkan på barns sociala och 

kognitiva utveckling 

Att lärarens arbete har stor betydelse för barns utveckling är något som kan tyckas 

självklart. Forskningen tittar ofta på lärares arbetssätt, attityder och kunskaper, med 

syftet att öka kunskaperna om hur lärare kan främja barns utveckling. Både Jonssons 

(2016) och Salminen (2014) har undersökt just lärarnas arbetssätt för att försöka se vad 

det är som leder till barns utveckling inom såväl det kognitiva som sociala. I Jonssons 

(2016) studie undersöks hur lärares kommunikation med de yngsta barnen (1–3 år) kan 

se ut och hur det bidrar till deras lärande. Studien grundas på videoobservationer av 

samspel mellan lärare och barn i olika situationer. Studien visar att ett dominant och 

övertagande kommunikationssätt, både verbalt och genom handling, tenderar att minska 

barns delaktighet och respons, vilket begränsar eller för bort barnen från deras egen 

agenda och uttryckssätt. Detta överensstämmer med det som Salminen (2014) påvisade 

i sin studie, nämligen att förskollärare som bedrev undervisning med stark målstyrning 

och en jakt på rätta svar, hade större svårigheter att bibehålla barnens intresse och 

deltagande.  

 

Salminen (2014) undersöker i sin studie hur förskollärares arbets- och förhållningssätt 

spelar in i barns sociala och kognitiva utveckling. Studiens syfte var inte att se hur 

barnen utvecklades, utan just hur lärarnas arbetssätt, lyhördhet och respons såg ut i det 

dagliga samspelet med barnen. Resultaten visar att förskollärare som diskuterade med 

och bjöd in barnen att aktivt delta i samtalen, oavsett ämne, hade mer kvalitativ 

undervisning än de som arbetade på ett mer fråga-svar sätt. Förskollärare som inte bara 

berättade om nya koncept, utan också försäkrade sig om att barnen verkligen förstod, 

genom att diskutera och ge exempel som barnen kunde relatera till, lyckades bättre. 

Detta är något som även Jonssons (2016) belyser, då studien visar att ett inbjudande och 

lyhört kommunikationssätt hos förskolläraren breddar barnens register över 

kommunikativa handlingar, engagemang och delaktighet. Jonsson talar om kvalitativa 

skillnader hos lärare som avgörande för barns kognitiva och sociala utveckling, där ett 

brett och varierat kommunikationssätt, utan övertagande, är det som mest gynnar såväl 

det kunskapsmässiga innehållet som barns möjlighet att utveckla sina kommunikativa 

och sociala färdigheter.  

 

Salminen (2014) visar också att ett varierat arbetssätt är gynnsamt för barns lärande, då 

barnen kan få flera referenspunkter och upplevelser av ett och samma ämne. Hon 

belyser också hur bristande respons eller reflektion kring barnens tankar och 

uppfattningar (tillsammans med barnen), resulterar i försämrad kvalitet på 

undervisningen. Salminen undersöker också förskollärarnas inverkan på barns sociala 

utveckling, vilket visar hur förskollärarna framför allt stöttar barnen genom att medla i 

konflikter, ge förslag på aktiviteter eller genom att organisera mindre grupper. Studien 

visar också att förskollärarna stöttar barns kamratrelationer genom att sätta ramarna för 

den sociala miljön i förskolan, det vill säga sätta upp regler eller förhållningssätt som 
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ska råda i gruppen. Salminen talar om förskollärarnas arbete kring rättvisa, 

gruppsammanhållning, kamratskap och respekt, men också om att lära barnen förstå 

sina och andras känslor. Sammantaget talar studien om en förskollärare som låter barn 

vara delaktiga, som är emotionellt lyhörd och stöttande, som den förskolläraren som är 

mest trolig att lyckas stötta barn i både deras kognitiva som sociala utveckling. 

 

 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Sammantaget visar forskningen att den fysiska miljön har en inverkan på barns sociala 

samspel. Den fysiska miljöns inverkan på barns lekmönster tas upp av flera forskare (de 

Jong, 2010; Eriksson Bergström, 2013; Morrissey, m.fl., 2017; Sahin & Dostoglu, 

2012) och leken synliggörs som bärande för barns sociala utveckling (Johansson, 2016; 

Tellgren, 2004). Kamratrelationers betydelse framstår tydlig för både barns kognitiva 

och sociala utveckling, även om forskningen inte kan klargöra huruvida det är sociala 

färdigheter som föder kamratskap eller tvärtom (Buhs, m.fl., 2015; Johansson, 2016; 

Jonsdottir, 2007). Forskningen visar  att de vuxna/lärarna stöttar såväl barns sociala som 

kognitiva utveckling genom att erbjuda deltagande, vara lyhörda och erbjuda 

kommunikativa verktyg och sätta och upprätthålla regler och förhållningssätt som 

erbjuder en kvalitativ lärmiljö (Jonsson, 2016; Salminen, 2014).  
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3. Metod 

Övervägande 

För att undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan använder sig av den fysiska 

miljön i förskolan med syftet att främja barns skapande av goda kamratrelationer 

framstod flera undersökningsmetoder som möjliga. Initialt var tanken att samla in data 

genom en kvalitativ undersökning – intervjuer – där frågorna skulle baseras på en 

pilotstudie bestående av en webbenkät. Denna metod konstaterades dock vara alltför 

tidskrävande. Slutligen togs beslutet att göra en kvantitativ undersökning genom att 

konstruera en enkät, då det ansågs vara det lämpligaste sättet att samla ett brett 

datamaterial i relation till tidsramen som var satt. Enkäten utformades med både slutna 

och öppna frågor, för att generera både kvantitativa och kvalitativa data. Bryman (2011) 

talar om denna typ av undersökningar som kvantitativ undersökning med tolkande drag. 

Detta då det historiskt sett är kvalitativa undersökningar som rymmer möjlighet för 

tolkande och därmed teoretisering, medan kvantitativa studier främst har handlat om att 

mäta antal. Stukát (2011) kallar denna typ av undersökning för kvantitativ med 

kvalitativa inslag och fortsätter vidare med att påtala att kombinationer av kvalitativa 

och kvantitativa studier är allt vanligare förekommande. Hjalmarsson (2014) belyser att 

öppna frågor med fördel kan användas vid undersökningar som berör ämnen som är 

outforskade. Författaren talar även om hur öppna frågor tillåter respondenten att belysa 

saker som skaparen av enkäten inte kunnat förutse. Även Stukát (a.a.) menar att 

kvalitativa studier kan vara att föredra när ett område är outforskat. Då mycket lite 

forskning finns inom området för denna undersökning, nämligen den fysiska miljöns 

påverkan på barns möjlighet att skapa kamratrelationer, så förstärks skälen till att 

använda sig av öppna frågor.  

 

Bryman (2011) beskriver även hur viktigt det är att en enkät inte uppfattas för stor, eller 

”tät”, för att undvika bortfall. Detta är något som tagits i beaktande under 

konstruktionen, och därför eftersträvades färre men välformulerade frågor. 

Metodlitteraturen (Bryman, 2011; Berntsson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & 

Sverke, 2016) påpekar också fördelarna med att variera såväl frågeställningar som 

presentationen av svarsalternativ, för att undvika att respondenterna blir uttråkade och 

ger slentrianmässiga svar. I enkäten har det därför använts såväl horisontella som 

vertikala uppställningar av svarsalternativen, och det har varierats mellan två eller flera 

svarsalternativ, svarsalternativ på skala (1-10), samt fritextsvar. Bland svarsalternativen 

på fråga fyra finns alternativet Pedagogerna. Jag har valt att använda denna term istället 

för personalen, även om det är en diskuterad benämning. Detta då det är den vanligast 

förekommande benämningen inom förskola när det talas om hela personalstyrkan, utan 

specificering av yrkestitel. 

 

 

 

Urval och genomförande 

Med syftet att nå många potentiella respondenter togs beslutet att göra en webbenkät, 

som skulle spridas i två grupper som riktar sig till yrkesverksamma inom förskola, på 

den sociala plattformen Facebook. Urvalet var på så vis avgränsat till respondenter som 

på ett teoretiskt plan kan antas vara lämpliga till undersökningen. Däremot blir det i 

realiteten ett så kallat tillgänglighetsurval (Berntsson, m.fl., 2016), det vill säga att man 

får förlika sig med det urval som finns. Detta då det i båda dessa grupper finns många 

gruppmedlemmar som egentligen inte är yrkesverksamma i förskola utan snarare har ett 
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allmänt intresse, såsom vårdnadshavare, organisationer, forskare, politiker och 

journalister. Det externa bortfallet kan därför ses som mycket stort, i relation till hur 

många som ingår i urvalet, då det sammanlagda antalet medlemmar för grupperna är ca 

80 000.  

 

Webbenkäten distribuerades första gången den 24 september 2019 på kvällen, då 

trafiken generellt ökar på sociala forum på kvällstid. Länken till webbenkäten delades i 

ett inlägg där jag presenterade mig själv, syftet med mitt examensarbete samt berättade 

att jag riktade mig till samtliga som är yrkesverksamma inom förskola (Bilaga 1). 

Grupperna där webbenkäten delades var Förskolan.se och Pedagogiska tips och trix för 

oss som jobbar i förskolan. Båda grupperna är slutna och riktar sig till personer som är 

verksamma inom förskolan. Efter ca två dygn hade 65 svar inkommit och 

svarsfrekvensen avstannat. Då målet var att få in 100 svar, beslutade jag att posta 

webbenkäten på nytt. För att nå fler potentiella respondenter, beslutade jag att inte lägga 

upp påminnelsen i båda grupperna samtidigt denna gång. Webbenkäten postades för 

andra gången i gruppen Förskolan.se den 28 september 2019 (Bilaga 2). Den 29 

september 2019 hade totalt 120 svar inkommit, och jag beslutade att stänga enkäten. 

Enkäten postades alltså endast en gång i gruppen Pedagogiska tips och trix för oss som 

jobbar i förskolan. Inläggen i de båda grupperna där länken till webbenkäten delades 

raderas senare för att försäkra respondenternas anonymitet, men skärmdumpar sparades 

för dokumentation av metod. 

 

 

 

Webbenkätens struktur 

Webbenkäten inleddes med en sida där information och samtycke till deltagande 

beskrevs (Bilaga 3). I texten presenterade jag mig själv, samt beskrev både 

examensarbetets och webbenkätens syfte. Respondenterna informerades om att 

undersökningen skulle avrapporteras som ett examensarbete, att alla svar skulle vara 

anonyma, att de endast skulle användas till denna studie och att svaren skulle 

sammanställas som en helhet, men att det kunde förekomma citat. I enlighet med såväl 

God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) som EU:s rådande dataskyddsordningar 

informerades respondenterna om möjligheterna att när som helst avbryta sitt deltagande, 

samt att allt material skulle förvaras så att ingen obehörig skulle få tillgång till det. I 

detta fall innebär det att all information är lösenordskyddad. Slutligen förklarades att 

eventuella frågor, önskemål om att ta del av insamlat material eller klagomål kunde 

riktas till mig själv eller handledaren genom de kontaktuppgifter som fanns på sidan. 

 

Första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor (Bilaga 4). Dessa frågor berörde 

yrkesroll i förskolan, ålder på barngrupp de arbetade i, år i yrket samt en fråga där 

respondenten ombads att välja de tre alternativ som de ansåg vara viktigast för barns 

utveckling. Samtliga frågor var obligatoriska att svara på. Denna typ av 

bakgrundsfrågor används för att få en uppfattning om vilka olika grupper 

respondenterna kan tänkas tillhöra och för att i ett senare skede kunna avgöra om 

grupptillhörighet visar variation i svar (Berntsson, m.fl., 2016). Frågorna, som 

numrerades 1-4, hade färdiga svarsalternativ att välja emellan. Fråga 1 (yrkesroll) och 

fråga 4 (faktorer för barns utveckling) hade ett alternativ som benämndes ”Annat” där 

det fanns möjlighet att lägga till ett kort fritextsvar. Hjalmarsson (2014) lägger vikt vid 

att svarsalternativen i slutna frågor ska vara uteslutande gentemot varandra, alltså inte 

överlappande. Detta för att det inte ska uppstå någon osäkerhet kring vad som 
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efterfrågas. Detta togs i beaktande vid konstruktionen av bakgrundsfrågorna, särskilt vid 

konstruerandet av svarsalternativen på fråga 4. Trots detta blev utfallet på fråga fyra 

problematiskt, vilket behandlas under avsnittet Problematisering av vald metod. Fråga 3 

som berörde åldersgrupp respondenterna arbetar i, hade dock överlappande alternativ, 

då de motsvarar de vanligaste åldersindelningarna i barngrupper i förskola.  

 

I andra delen av enkäten ställdes frågor av både öppen och sluten karaktär (Bilaga 5). 

Delen bestod av sju frågor (numrerade 5-11), varav fyra hade efterföljande uppmaning 

att motivera föregående svar eller beskriva händelse/effekt till föregående svar. 

Frågorna berörde respondenternas syn på barns kamratrelationer, den fysiska miljöns 

inverkan på barns utbildning, relationen mellan den fysiska miljön och barns lärande 

samt den fysiska miljöns påverkan på barns kamratrelationer. Samtliga av frågorna var 

obligatoriska, men endast två av de efterföljande uppmaningar var obligatoriska. 

 

Enkäten avslutades med ytterligare en informativ text som beskrev det potentiella 

behovet av uppföljningsfrågor eller fortsatt datainsamlande, beroende på vilka 

sammanfattade resultat den första undersökningen ledde till (Bilaga 6). Förtydligande 

kring anonymisering och fortsatt behandlande av svar enligt EU:s dataskyddsordningar 

förmedlades. Delen avslutades med frågan om respondenten var intresserad av att delta i 

eventuella fortsatta datainsamlingar, samt en uppmaning att i sådant fall fylla i sin 

mailadress på fritextraden. Detta gjordes då jag antog att det genom datainsamlingen 

kunde framkomma tankar eller frågeställningar som jag inte kunnat förutse, trots att jag 

vid skapandet av enkäten ansåg att den var tillräcklig. 

 

 

 

Problematisering av vald metod 

Webbenkätundersökningar har både fördelar och nackdelar. En av fördelarna är att de är 

förhållandevis enkla att konstruera, då det finns många tjänster som tillhandahåller 

verktygen för att skapa en webbenkät. Dessa tjänster finns både som kostnadsfria och 

som betaltjänster. Jag valde att använda mig av Google Formulär, som är en kostnadsfri 

tjänst. Att använda sig av en kostnadsfri tjänst som Google Formulär, har under arbetet 

med enkäten visat sig innebära vissa begränsningar. Funktioner som hade varit 

användbara, såsom möjlighet att ranka svarsalternativ, fanns inte vilket tvingade mig att 

tänka om kring frågeställningar och svarsalternativ. Möjligheten till begränsning av 

antal valbara svarsalternativ var heller inte tillgänglig, vilket ledde till svårigheter och 

ställningstagande vid bearbetningen av datamaterialet. I fråga 4 ombads respondenterna 

att välja tre av alternativen som gavs för att ange vad de ansåg vara viktigast för barns 

utveckling. Då det inte gick att ”spärra” svaren till just tre valda, förekommer det nu 

respondenter som svarat både färre och fler än tre faktorer. Huruvida det var 

möjligheten att välja fler eller färre alternativ än just tre, otydlighet i frågan eller 

ouppmärksamhet hos respondenten som resulterat i ett högre bortfall på just denna fråga 

är däremot svårt att avgöra. I dessa fall har jag valt att göra en så kallad ”parvis 

borttagning” (Berntsson, m.fl., 2016), det vill säga att jag gått igenom varje respondents 

svar och bara tagit bort deras svar på just denna fråga, istället för att eliminera dem helt 

från datainsamlingen. En möjlighet jag också saknat under analysen av datamaterialet 

från enkäten är möjligheten att se det verkliga bortfallet, det vill säga de som påbörjat 

enkäten men inte avslutat den. Ytterligare en funktion jag saknat är möjligheten att få 

upp statistik automatiskt utifrån valda parametrar i bakgrundsfrågorna.  
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Analys av material 

Som ett första steg i bearbetningen av materialet, har varje respondents svar granskats 

för att redan från början kunna eliminera svar som ej var gångbara. Detta gjordes som 

tidigare nämnts genom parvis borttagning (jmf Berntsson, m.fl., 2016). Bearbetningen 

av insamlat material skedde sedan delvis genom den automatiserade statistiken, det vill 

säga diagram, som Google Formulär genererade utifrån svaren på de slutna frågorna, 

samt genom att systematiskt gå igenom fritextsvaren med hjälp av Excel. Utifrån 

innehållet i fritextsvaren, genom att titta på identiska eller likvärdiga svar som sedan 

sammanställts, har sedan ett antal kategorier identifierats i varje frågeställning. I vissa 

fall skedde ett visst bortfall, då svaren antingen verkade vara ofullständiga, eller för 

svårtydda för att kunna kategoriseras, t.ex. svaret ”Att man hittar kompisar” på 

uppmaningen att motivera svaret på frågan Hur stor inverkan anser du att den fysiska 

miljön i förskolan har i barns möjligheter att skapa kamrat- och vänskapsrelationer. I 

vissa fall hade svaren även en så svag koppling till frågan att svaret inte kunnat 

kategoriseras. Även fråga 5, Vilka fyra ord anser du bäst beskriver en god 

kamratrelation mellan barn?, som var en fråga med fritextsvar krävde vissa 

ställningstagande vid resultatanalysen. Alla respondenter angav inte fyra ord. Några 

angav färre, vilket resulterade i totalt 449 angivna ord, då det borde blivit 480. Jag 

beslutade i detta fall att kategorisera svaren från samtliga respondenter, trots 

ofullständiga svar, då de ord som angivits fortfarande gick att kategorisera. På fråga 10, 

Vilken miljö anser du vara mest gynnsam för barns möjlighet att skapa goda 

kamratrelationer?, hade några respondenter nämnt flera fysiska miljöer, och jag valde 

då att ta med samtliga i analysen av materialet, vilket resulterade i 127 svar på denna 

fråga trots att antal respondenter endast uppgår till 120. Detta val gjordes utifrån att 

respondenterna angav svar som skiljde sig mycket åt, såsom ”Rum i rum inomhus och 

skogen utomhus”. Statistiken som redovisas i resultatet som berör denna fråga baseras 

på totalt antal svar och inte antal respondenter. Citat som används i resultatdelen återges 

i innehåll och mening, men uppenbara stavfel har åtgärdats för att underlätta läsning. De 

stavfel där menat ord inte kunnat utrönas, har markerats med [sic]. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat från webbenkäten att redovisas samt analyseras. 

Inledningsvis presenteras fördelning av enkätens respondenter utifrån 

bakgrundsfrågorna som ställdes i första delen av enkäten. Resultat på fråga 5 där 

respondenterna ombads beskriva vad en god kamratrelation definieras av, presenteras i 

ett eget avsnitt. Därefter presenteras resultat och analys för övriga delar av enkäten. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

Bakgrundsfrågor 

Webbenkäten inleddes med några bakgrundsfrågor för att få en bild av vilka som 

svarade på frågorna, för att eventuellt se om det fanns några urskiljbara mönster i 

enkätens senare delar. Enkäten besvarades av 120 personer. Av respondenterna uppgav 

85 att de var förskollärare, 18 uppgav barnskötare, 11 uppgav rektor och sex 

respondenter uppgav övriga yrkesroller, såsom barnskötare/förskollärarstudent, 

specialpedagog, biträdande rektor samt pedagog mot förskola. Av de 120 svarande hade 

60 mer än tio års erfarenhet från förskola, 18 hade 5–10 års erfarenhet, 29 1–4 års 

erfarenhet och 13 respondenter hade mindre än ett års erfarenhet. Av respondenterna 

uppgav 44 att de arbetade i barngrupp i ålder 1–3 år, 42 uppgav att de arbetade i 

barngrupp i ålder 3–5 år och 34 uppgav att de arbetade i barngrupp med barn i ålder 1–5 

år. Se Tabell 1 för ytterligare beskrivning av fördelning bland respondenterna utifrån 

yrkeskategori. 

 

Tabell 1. Antal år i yrket och ålder i barngruppen utifrån yrkeskategori  

  Antal år i yrket Ålder barngrupp 

  <1 år 1–4 år 5–10 år > 10 år 1–3 år 3–5 år 1–5 år 

Rektor   1   10 1 2 8 

Förskollärare 11 21 15 38 37 31 17 

Barnskötare 2 7 1 8 4 7 7 

Övrigt: 

Barnskötare/förskollärarstud.    2   1 1 

Övrigt: Pedagog mot förskola     2   2     

Övrigt: Bitr. rektor    1   1   

Övrigt: Specialpedagog       1     1 

Totalt 13 29 18 60 44 42 34 

n = 120 

 

Den sista frågan i enkätens första del berörde vad respondenterna ansåg vara viktigast 

för barns utveckling och de ombads välja tre alternativ. Resultaten visar att de tre 

alternativ som flest ansåg vara viktigast, i fallande ordning var pedagogerna, lek och 

den fysiska miljön. Se Tabell 2 för redovisning av resultat i samtliga kategorier.  

 
  



 

16 

 

Tabell 2. Vilka faktorer som ansågs viktigast för barns utveckling  

Svarsalternativ Antal svar Procentuellt 

Pedagogerna 86 26% 

Lek 77 24% 

Den fysiska miljön 49 15% 

Kamrater 39 12% 

Inflytande 35 11% 

Material 18 6% 

Utomhusvistelse 13 4% 

Ansvar 4 1% 

Självbestämmande 3 0,5%  

Övrigt 3 0,5%  

Totalt 327 100%  

n = 109 

 

 

Samspel, respekt glädje och empati  

För att få en inblick i vad respondenterna tolkar in i ”god kamratrelation” ombads de att 

med fyra egenvalda ord beskriva vad de ansåg bäst beskriva just god kamratrelation. 

Resultat konstaterades genom att kategorisera de svar som inkommit och sedan räkna 

hur många som angett de olika svarsalternativen. Kategoriseringen skedde genom att 

identifiera synonymer, som sedan grupperades. 

 

 

 

Figur 1. Ord som bäst beskriver en god kamratrelation mellan barn  

 

Diagrammet (Figur 1.) visar att respondenterna anser att det som präglar en god 

kamratrelation är samspel, respekt, glädje och empati. Värt att nämna är att kategorin 

kommunikation hamnade på fjärdeplats med bara två svar färre än empati. Detta tolkas 

därför som att även kommunikation är ett av de utmärkande dragen för vad som kan 

identifieras som god kamratrelation.  
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Miljön som hjälp och hinder  

För att få insyn i respondenternas syn på den fysiska miljöns inverkan på barns 

utbildning, utveckling och möjligheter att skapa kamratrelationer så inleddes 

undersökningen med frågor kring just detta. Undersökningen visar att den fysiska 

miljön i förskola kan erbjuda både hjälp och hinder. I följande avsnitt redovisas 

resultaten som framkom angående förskolepersonals syn på den fysiska miljöns 

inverkan på barns generella utveckling, samt den fysiska miljöns inverkan på barns 

möjligheter att skapa goda kamratrelationer.  

 

 

Den fysiska miljöns inverkan på barns utveckling 

Respondenterna uppmanades att ange på en skala 1–10, där 1 stod för oviktig och 10 för 

mycket viktig, hur viktig de ansåg den fysiska miljön vara för barns utveckling. 

Begreppet utveckling lämnades öppet för tolkning, men samtliga respondenter lämnade 

svar som tydde på att de tolkat det som generell utveckling inom ramen för barns 

utbildning i förskolan. Se Tabell 3 för fullständig redovisning av resultat. 

 

Tabell 3. Fysiska miljöns inverkan på barns utveckling 

 Antal svarande  Procentuellt 

10-Mycket viktigt 46 38% 

9 14 12% 

8 41 34% 

7 13 11% 

6 4 3% 

5 1 1% 

4 1 1% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1-Oviktigt 0 0% 

Totalt 120 100% 

n = 120 

 

Av respondenterna ansåg 84% att den fysiska miljön var viktig eller mycket viktig (8–

10). De mest förekommande motiveringarna till svar tolkades som att en väl planerad 

miljö fungerar som ett komplement till pedagogerna, och begreppet ”den tredje 

pedagogen” var återkommande. Respondenterna beskrev fysiska miljöer som erbjuder 

möjligheter och lust till utforskande och lärande. 

Miljön är den tredje pedagogen. Är miljön inte inbjudande lockar det inte till lek vilket är en 

viktig faktor för barns lärande. Miljön möjliggör också ett sorts lärande som inte kunde blivit 

möjlig utan miljön. Man kan till exempel inte lära sig om skogen utan att också vistas och få 

uppleva skogen. (Barnskötare, mindre än 1-års erfarenhet) 

Respondenten beskrev här flera faktorer som synliggjorde varför den fysiska miljön 

kunde anses vara betydande för barns utveckling. Hen menade att den fysiska miljön var 

den tredje pedagogen och därmed borde erbjuda lust att leka. Denna lek ansågs vara 

betydande för lärande, vilket därmed antogs leda till såväl kognitiv som social 

utveckling hos barn. Respondenten beskrev också hur en specifik fysisk miljö, skogen i 

detta fall, erbjöd något som en annan fysisk miljö inte kunde och därmed erbjöd ett 

lärande som inte vore möjligt på en annan plats. En annan respondent menade att 

”miljöns utformning hjälper eller stjälper barnet” (Förskollärare, 1–4 års erfarenhet), 
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vilket här tolkades som att respondenten ansåg att miljön var av stor betydelse för barns 

utveckling beroende på vad den kunde erbjuda.  

 

Bland de svarande ansåg endast 5% att den fysiska miljön var inte så viktig eller 

måttligt viktig (4–6) och svaren motiverades oftast med att pedagogernas arbetssätt och 

relationerna till kamraterna var av större vikt än den fysiska miljön. En respondent 

uttryckte det på följande sätt, ”Miljön är viktig och en stor del av utbildningen. Men 

miljön arbetar inte själv. Hur barnen skapar relationer med andra och med miljön är 

beroende på de pedagoger som arbetar i barngruppen” (Förskollärare, mer än 10 års 

erfarenhet). En annan respondent menade på att ”Det viktigaste är hur pedagogerna 

utnyttjar miljön och hur de bedriver sin verksamhet” (Förskollärare, 1–4 års erfarenhet). 

Detta kan tolkas som att respondenterna ansåg att pedagogens erbjudande var starkare 

än det som miljön erbjöd, eller som att det var pedagogen som stod för erbjudandet och 

att miljön endast var ett verktyg. Även respondenterna som angav att miljön var 

viktig/mycket viktig ansåg att miljön inte var fristående, utan beroende av de pedagoger 

som vistades i miljöerna. Detta synliggjordes i följande citat från en av respondenterna 

som uppgav 8 på skalan 1–10, ”Den fysiska miljön kan skapa både hinder och 

möjligheter, så den är jätteviktig. Men pedagogernas förhållningssätt väger ännu tyngre” 

(Specialpedagog, mer än 10 års erfarenhet). 

 

Sammantaget talades det om den fysiska miljön som en bidragande faktor till att kunna 

utmana barn, att miljön skulle vara inspirerande och stimulerande, samt det vanligast 

förekommande svaret, att den fysiska miljön skulle inbjuda till lek, vilket enligt 

respondenterna i sin tur ledde till lärande eller utveckling. En förskollärare uttryckte det 

som att ”den fysiska miljön kan utmana, locka och inspirera barnen till lekar och 

aktiviteter vilket är betydelsefullt för barnens utbildning” (Förskollärare, 1–4 års 

erfarenhet). Detta visade att respondenterna såg ett syfte med att utforma den fysiska 

miljön i förskolan på ett sätt som de ansåg erbjuda möjlighet till lek och samspel, för att 

på så vis bidra till barnens utveckling. Flera respondenter talade även om det faktiska 

fysiska utrymmet, att det måste finnas tillräckligt stora utrymmen för att erbjuda barn 

rörelse, att det måste finnas fler utrymmen för att erbjuda barn möjligheten att kunna 

leka i fred eller för att aktiviteter ska kunna utföras i mindre grupper och att det bör 

finnas avskilda utrymmen som erbjuder möjligheten för ensamtid.  

 

 

Den fysiska miljöns inverkan på barns kamratrelationer 

Resultaten från förskolepersonals syn på den fysiska miljöns inverkan på barns 

möjligheter att skapa kamratrelationer visade något större spridning bland svaren än 

frågan om respondenternas syn på miljöns inverkan på barns utveckling. 

Respondenterna uppmanades att ange på en skala 1–10, där 1 stod för ingen inverkan 

och 10 för mycket stor inverkan. Resultaten visade att 70% av respondenterna ansåg att 

den fysiska miljön i förskolan hade stor eller mycket stor inverkan (8–10) på barns 

möjligheter att skapa kamratrelationer. Se Tabell 4 för fullständig redovisning av 

resultat. 
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Tabell 4: Fysiska miljöns inverkan på barns kamratrelationer 

 Antal svarande  Procentuellt 

10-Mycket stor 34 28% 

9 17 14% 

8 33 28% 

7 14 12% 

6 8 7% 

5 10 8% 

4 2 1,5 %  

3 1 0,75%  

2 1 0,75%  

1-Ingen 0 0% 

Totalt 120 100%  

 

 

Utifrån respondenternas motiveringar till deras ställningstagande, så visades en tydlig 

bild av att fysiska miljöer som erbjuder lek, samspel, konstruktiva möten och samarbete 

var de typer av fysiska miljöer som inverkade på barns kamratrelationer. En respondent 

uppgav att den fysiska miljön hade mycket stor inverkan eftersom den erbjöd ”utrymme 

för att mötas i olika aktiviteter” (Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet). En annan 

respondent uttryckte detta på följande sätt: 

Den fysiska miljön påverkar hur barnen agerar och interagerar med varandra inom miljön. En 

god miljö skapar förutsättningar för barnen att skapa gemensamma erfarenheter och kunskaper 

och tillsammans bygga en god kamratrelation. En icke fungerande miljö kan istället ge upphov 

till konflikter och utanförskap. (Förskollärare 5–10 års erfarenhet) 

Precis som ovanstående respondent avslutade sin utsaga, så uppgav många av de 

respondenterna som ansåg att den fysiska miljön hade stor inverkan på barns 

möjligheter att skapa kamratrelationer, att en icke-fungerande miljö bidrog till 

konflikter. Flera respondenter beskrev vad som hände när den fysiska miljön inte var 

planerad utifrån behov, intresse eller syfte. En respondent uttryckte det som ”En torftig 

miljö som inte är genomtänkt och utmanande kan lätt skapa utanförskap och konflikter” 

(Förskollärare, men än 10 års erfarenhet). En annan menade på att ”En dåligt planerad 

miljö kan leda till konflikter eller spring och skrik” (Förskollärare, 5–10 års erfarenhet). 

Det talades alltså om miljöer som skapade negativa handlingar och beteende utifrån 

syftet att främja barns skapande av kamratrelationer. Flera utsagor beskrev hur fysiska 

miljöer som erbjöd spring, höga ljudnivåer, konflikter och oroligheter i barngruppen, 

bidrog till svårigheter att skapa kamratrelationer. Detta visade att personal i förskolan 

hade en medvetenhet om vad utfallet blev av en fysisk miljö som inte var bästa möjliga 

utifrån behov, syfte och möjligheter. 

 

Men resultaten visade också att 12% av de svarande ansåg att den fysiska miljön hade 

nästan ingen eller måttlig inverkan (2–5) på barns möjligheter att skapa 

kamratrelationer. Utsagor visade att respondenterna ansåg att det var den sociala miljön 

som erbjöd möjligheter att skapa kamratrelationer mellan barnen och att den fysiska 

miljön hade måttlig till mycket liten inverkan på detta. En respondent menade att ”Barn 

finner intresse för varandra mycket i det spontana och skulle säkerligen finna 

kamratskap var de än befinner sig” (Förskollärare, 1–4 års erfarenhet), vilket visade på 

en stor tilltro till barns förmågor att skapa sociala relationer. En annan respondent 

beskrev det som ”Att lära sig goda relationer kräver bättre pedagoger än innemiljöer” 
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(Rektor, mer än 10 års erfarenhet). Denna syn delades av en annan respondent som 

menade att ”Pedagogerna är viktiga. Det går att skapa relationer mellan barnen utan att 

ha genomtänkt miljö” (Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet). Resultaten visade att ett 

lågt värderande av den fysiska miljöns inverkan sammanföll med att respondenterna 

hade höga förväntningar på såväl pedagogers förmåga att stötta barn i deras 

relationsskapande, som barns sociala förmågor. 

 

 

 

Spontana förändringar och nya kamrater 

Respondenterna ombads att svara på om de någon gång uppmärksammat att en spontan 

förändring i den fysiska miljön lett till förändringar i kamratrelationerna mellan barnen, 

och 92 respondenter svarade ja och av dessa kunde 91 personer lämna beskrivningar 

över händelserna. Utifrån respondenternas svar gick det att utläsa att det kanske inte 

alltid varit förändringen i den fysiska miljön som varit spontan, utan att det snarare var 

barnens förändrade kamratrelationer som stod för det spontana. Sex olika kategorier 

skapades, ommöblering, material, oväntade möten, barnstyrt, ostört och konflikt och av 

de 91 lämnade utsagorna kunde 75 kategoriseras och elva hamnade således utanför 

kategori. Detta berodde bland annat på att de var så kortfattade så de inte gick att 

kategorisera, till exempel uppgav en respondent ”nya lekar”. Se tabell 5 för fördelning 

av utsagor i samtliga kategorier.  

 

Tabell 5. Spontana förändringar i den fysiska miljön som lett till nya 

kamratkonstellationer 
Kategori Ommöblering Material Oväntade 

möten 

Barnstyrt Ostört Konflikt Utanför 

kategori 

Antal 

utsagor 

34 22 9 5 5 5 11 

 

 

I kategorin ommöblering visade utsagorna att byte av plats på inredningen i förskolan 

ledde till förändringar i barns kamratrelationer. En respondent beskrev det som ”Vi 

ändrade vårt konstruktionsrum till ett rörelserum och då blev det mer "fritt" för alla att 

vara där och det gav upphov till nya kompisrelationer” (Förskollärare, 5–10 års 

erfarenhet). En annan respondent synliggjorde en annan typ av händelse på följande sätt, 

”Vet inte om det räknas, men; vi möblerade om stolarna, som innan stod runt två bord, 

till ett tåg och lekte tåg och alla barn var med” (Förskollärare, mindre än 1 års 

erfarenhet). Respondenterna beskrev både spontana mindre ommöbleringar som att de 

flyttat stolar eller en rutschkana, och (eventuellt spontana) större ommöbleringar som att 

de bytt plats på två stationer eller rum. Respondenternas utsagor visade hur barnen i och 

med dessa förändringar samspelat på nya sätt och i nya konstellationer, vilket resulterat 

i nya kamratrelationer. 

 

I kategorin material visade utsagorna att relativt små, spontana förändringar, som att ta 

fram nytt material eller att ändra placeringen av materialet i förskolan kunde resultera i 

förändringar i barns kamratrelationer. En respondent återgav att ”Vi plockade in alla 

leksaker från gården för att se vad som hände och en fantasifull rollek satte fart som 

pågick flera dagar. Det var tre 2-åringar som var kärnan i leken men flera anslöt” 

(Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet). Respondentens utsaga visade att den nya 

placeringen av utomhusleksakerna ledde till en lek som inte bara sträckte sig över flera 
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dagar utan även involverade flera barn. Detta antas här ha skapat nya kamratrelationer 

eller förändring i befintliga. 

 

I kategorin oväntade möten beskriver respondenternas utsagor hur oväntade möten 

uppstått vid blandande av olika material eller aktiviteter. En respondent skildrade hur de 

”…öppnade upp mer i hörnorna vi har och ställde djur och bilar ihop och då öppnades 

relationer barn emellan som inte alla tidigare haft en relation med varandra!” 

(Förskollärare, 1–4 års erfarenhet). En annan respondent uttryckte det på följande sätt: 

Vi ändrade så att bilar, klossar och matlagning var i samma rum, vilket gjorde att barn som hade 

sina specifika intressen fick samsas i samma rum och ledde till nya relationer och leken 

utvecklades för att de inspirerade varandra och samarbetade. (Förskollärare, mer än 10 års 

erfarenhet) 

Respondenterna återgav i varierade ordalag hur de förändrat den fysiska miljön genom 

att mixa stationer eller otypiska leksaker, vilket bidragit till att nya barn börjat samspela 

och på så sätt skapat nya kamratrelationer. Det oväntade anses av respondenterna finnas 

såväl i den fysiska miljön som att det uppstår mellan barnen. 

 

I kategorin barnstyrt beskrev respondenterna hur förändringar som barnen själva 

spontant skapade i den fysiska miljön ledde till nya kamratrelationer. 

Några barn visade ett intresse för Bockarna Bruse, de barnen började bygga upp en lärmiljö kring 

sagan och till slut var de flesta barn involverade i bygget av lärmiljön. När barnen tillsammans 

har skapat miljön skapas trygga kompisrelationer. (Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet) 

Utsagorna från respondenterna i denna kategori visade att förändringar som barnen 

själva gjorde resulterade i stort engagemang från ett flertal barn, vilket enligt 

respondenterna bidrog till såväl nya som förstärkta kamratrelationer. 

 

I kategorin ostört beskrev respondenterna spontana förändringar i den fysiska miljön 

som resulterat i att barn kunnat leka ostört eller utan avbrott, vilket enligt utsagorna 

främjat barns kamratrelationer. En respondent svarade ”Det jag tänker främst på är att 

om man skärmar av några barn från övriga (förändrar miljön genom att stänga dörrar) så 

kan kamratrelationerna utvecklas utan att barn blir påverkade av barn de "alltid" leker 

med” (Barnskötare, 1–4 års erfarenhet). Flera av respondenterna nämnde hur 

möjligheten att få leka ostört/ifred var en förutsättning den fysiska miljön kunde bidra 

med i skapandet av kamratrelationer och att detta kunde uppnås genom relativt små 

förändringar, till exempel stänga en dörr eller flytta en skärmvägg. 

 

I den sista kategorin konflikt har respondenterna beskrivit mer eller mindre spontana 

förändringar i den fysiska miljön som antingen lett till att konflikter minskat, men 

ibland också ökat. Respondenternas utsagor visade att konflikter var ett stort hinder för 

skapandet av kamratrelationer och därför eftersträvades en miljö som stävjar konflikter. 

En respondent delgav följande förändring: 

Vi har precis skapat en bilhörna i hallen. Tidigare hade vi barn som blev rastlösa och otåliga i 

väntan på att kompisarna skulle bli klara. Otåligheten ledde till att det blev stökigt och ökade 

risken för konflikter men med bilhörnan så är hallsituationen nu mycket bättre och harmonisk. 

(Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet) 

En annan respondent återgav att hen ”Flyttade bygghörnan till ett annat rum och där 

blev det bara konflikter eftersom det låg en bit ifrån centrum på avdelningen” 

(Barnskötare, 5–10 års erfarenhet). Utifrån respondenternas utsagor antas det här att en 

konfliktfri miljö erbjuder större möjligheter för barn att skapa kamratrelationer. 
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Planerade förändringar med syftet att skapa kamratrelationer 

När respondenterna ombads att svara om de någon gång medvetet använt den fysiska 

miljön med syftet att försöka främja barns skapande av goda kamratrelationer, så 

svarade 89 ja. Av dessa kunde 83 lämna utsagor om utfallet kring förändringen. 

Sju kategorier skapades och kallades lek, ständigt, lugn och ro, barns intresse, stötta 

individ, behov och begränsningar, samt pedagogen. Att sju utsagor hamnade utanför 

kategori, berodde på att de var för korta eller ospecifika för att kategorisera. Till 

exempel svarade en respondent ” Vid flera tillfällen, ibland har det gått bra och ibland 

inte”. Se Tabell 6 för fördelning av utsagor i varje kategori. 

 

Tabell 6. Medvetna förändringar i den fysiska miljön som lett till nya 

kamratkonstellationer  
Kategori Lek Ständigt Lugn 

och 

ro 

Barns 

intresse 

Stötta 

individ 

Behov och 

begränsningar 

Pedagogen Utanför 

kategori 

Antal 

utsagor 

27 6 10 11 7 8 7 7 

 

 

I kategorin lek samlades alla de utsagor som visade att respondenterna genomfört 

medvetna förändringar i den fysiska miljön för att, som tolkats här, gynna leken, vilket 

då ledde till erbjudanden som främjade kamratrelationer. Respondenterna beskrev hur 

de skapat nya lekmiljöer, såsom sjukhus-hörna, eller att de flyttat mötesplatser till rum 

som uppfattats som föredragna bland barnen. Respondenternas utsagor visade även på 

hur de genom att de tillförde mer eller nytt material till redan populära lekmiljöer ökade 

deltagandet bland barnen. En respondent menade att ”Genom att förändra miljön och 

erbjuda nya spännande lekmiljöer så dras barnen dit och leker då med barn som de 

vanligtvis inte leker med” (Förskollärare, 1–4 års erfarenhet) och en annan beskrev det 

som nedanstående: 

De äldre barnen hade lite mer utvecklade leksaker och lekte i ett rum medan de små hade bara ett 

litet rum med småbarnsleksaker. Allt blandades vilket ledde till att de äldre barnen bjöd in de 

små till leken vilken inte hände så ofta innan. (Barnskötare, 1–4 års erfarenhet) 

Resultaten visade att när respondenterna haft leken mellan barnen i åtanke vid 

förändringar av den fysiska miljön, så hade erbjudanden som främjat kamratskap 

uppnåtts. 

 

I kategorin ständigt fanns svaren som visade att respondenterna ansåg att det var ett 

ständigt pågående arbete med den fysiska miljön för att främja samspel mellan barnen 

och på så sätt möjliggöra och förstärka kamratrelationer, vilket synliggjordes i följande 

citat ”Som pedagog är det mitt jobb att se till att miljön är föränderlig och utmanar barn 

vidare i lek, skapa nya kontakter, främja band som redan finns” (Förskollärare, mer än 

10 års erfarenhet). Flera av respondenternas utsagor visade även på att de ansåg det var 

en del av professionen och därmed en skyldighet att kontinuerligt arbeta med den 

fysiska miljön för att skapa en miljö som erbjuder möjligheter till kamratrelationer, 

lärande och utveckling. 
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I kategorin lugn och ro sorterades de utsagor som beskrev medvetna förändringar med 

syftet att skapa en lugn, rofylld och konfliktfri fysisk miljö, vilket ansågs ha främjat 

barns kamratrelationer. En respondent berättade på följande sätt hur hen resonerade:  

Försöker att skapa en miljö av lugn där det finns utrymme att leka och skapa kreativt 

tillsammans. Där det finns möjlighet att hitta rum i rummet där man kan få en stund själv. 

Tydlighet i miljön där barnen vet vart allt finns. Vilket har gjort att de mindre barnen hittar nya 

kompisar. De större barnen få lugna platser där de kan utveckla sin relation och lek. 

(Förskollärare, 5–10 års erfarenhet) 

Resultaten visade att respondenterna ansåg att en lugn och harmonisk miljö var den som 

erbjuder möjlighet att utveckla kamratrelationer för flest barn. Några av respondenterna 

beskrev hur miljöer med mycket spring och stoj eller höga ljudnivåer försvårade för 

vissa barn att kunna skapa kamratrelationer. 

 

Kategorin barns intresse beskrev de utsagor som visade hur respondenterna hade gjort 

medvetna förändringar i den fysiska miljön utifrån de intressen som barn uppvisat och 

hur detta hade främjat kamratrelationerna barn emellan. En respondent beskrev 

förändringen som ”Genom att beställa material och utforma rum efter de gemensamma 

intressen som fanns i barngruppen. Barnen lekte mycket tillsammans i detta rum” 

(Förskollärare, mindre än 1 års erfarenhet). Resultaten visade att respondenterna ansåg 

att fysiska miljöer som utformats efter barnens intresse erbjöd deltagande till fler barn, 

vilket enligt respondenterna erbjöd möjlighet att skapa kamratrelationer. 

 

I kategorin stötta individ beskrev utsagorna medvetna förändringar som gjorts i den 

fysiska miljön för att stötta en eller flera enskilda individer som respondenterna upplevt 

haft svårigheter att skapa kamratrelationer. En respondent förklarade det på följande 

sätt, ”Skapade specifika miljöer ett barn tyckte om för att höja ett barns status i gruppen. 

Funkade” (Rektor, mer än 10 års erfarenhet). Resultaten visade att förändringar som 

gjorts utifrån specifika individers förutsättningar resulterade i att erbjudanden som 

möjliggör kamratrelationer uppstått. Respondenternas utsagor visade även att övriga 

barn också upplevt positiva erbjudanden i och med förändringarna. 

 

Kategorin behov och begränsningar belyste de utsagor som visade de medvetna 

förändringar som gjorts utifrån de behov eller begränsningar som respondenterna ansåg 

att barnen uppvisade. En respondent uttryckte att ”Det som ändrades var hur vi flyttade 

ett runt bord mer tillgängligt för barnen och slöt det så flera ville arbeta runt det och 

därför möttes barnen som inte nödvändigtvis lekte tillsammans” (Förskollärare, 5–10 

års erfarenhet). Resultaten visar att medvetna förändringar i den fysiska miljö utifrån 

barns uppvisade behov eller respondenternas uppfattning om miljöns begränsningar, 

enligt respondenterna, ökade den fysiska miljöns erbjudande om samspel och därmed 

också möjligheten att skapa kamratrelationer. 

 

I kategorin pedagogen samlades utsagorna som visade att förändringar i den sociala 

miljön genom pedagogstyrda aktiviteter eller grupperingar i kombination med den 

fysiska miljön lett till möjligheter att skapa kamratrelationer mellan barnen. I en utsaga 

beskrevs ”Genomtänkt gruppering i olika rum för att uppnå en bra lärandemiljö och 

miljö som gynnar den sociala utvecklingen för hela barngruppen. Gott utfall” (Rektor, 

mer än 10 års erfarenhet). En annan respondent angav ”Att medvetet skapa nya miljöer 

för att stötta till nya kompisrelationer eller för att medvetet bryta delar av ogynnsamma 

kompisrelationer” (Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet). Respondenterna i denna 

kategori kunde antas anse att det främst var förändringar i den sociala miljön, med hjälp 
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av den fysiska miljöns utformning som erbjöd möjligheter till att skapa 

kamratrelationer. 

 

 

Fysiska miljöer som erbjuder möjligheter att skapa kamratrelationer 

På frågan vilken fysisk miljö respondenterna ansåg vara den mest gynnsamma för barns 

kamratrelationer framträdde en komplex bild. Av respondenterna angav 59% att någon 

typ av inomhusmiljö erbjöd störst möjligheter att skapa kamratrelationer och 19% av 

respondenterna angav någon typ av utomhusmiljö. Av respondenterna beskrev 7% den 

fysiska miljö de ansåg erbjöd störst möjligheter att skapa kamratrelationer, utan att 

nämna specifikt vilken plats det var. Till exempel uppgav en respondent en ”varierad 

miljö där det finns mycket olika myr [sic] som fångar barnens intresse” (Rektor, 1–4 års 

erfarenhet). Av övriga respondenter angav 10% att de ansåg att alla miljöer kunde 

erbjuda möjlighet att skapa kamratrelationer och 5% ansåg att det var pedagogerna som 

erbjöd möjligheten att skapa kamratrelationer oavsett miljö.  

 

Tabell 7. Miljöer som främjar skapandet av kamratrelationer 

Kategori Antal svar Procentuellt 

Inomhus 75 59% 

Utomhus 24 19% 

Alla miljöer 13 10% 

Ospecifikt 9 7% 

Pedagogerna 6 5% 

Totalt 127 100% 

 

Inomhusmiljö  

Av respondenterna uppgav 59% att det var inomhusmiljön som var den fysiska miljö 

som erbjöd flest möjligheter för barns kamratrelationer. Utifrån respondenternas utsagor 

antogs det bero på att inomhusmiljön var mer flexibel och lättare att förändra efter 

behov och intresse. Resultaten visade också att inomhusmiljön erbjöd större möjligheter 

till samspel under lugna former, vilket utifrån respondenternas svar anses vara 

främjande för barns skapande av kamratrelationer. Flera respondenter uppgav även att 

det i inomhusmiljön fanns större möjligheter att strukturera och förtydliga material för 

att underlätta barnens förståelse för hur miljön skulle användas, vilket de ansåg gav 

större utrymme att lägga fokus på att skapa relationer. 

 

Resultaten visade på en viss spridning bland svaren som har kategoriserats som 

inomhusmiljö, men det vanligast förekommande svaret var inomhusmiljöer med 

stationer/mötesplatser. Lite mer än hälften av respondenterna i denna kategori uppgav 

att just denna typ av fysisk miljö var den som i störst utsträckning gynnade barns 

kamratrelationer. Denna typ av fysisk miljö erbjöd samarbete och gemensamt fokus, 

enligt respondenterna. En respondent menade att det gav barnen något att samlas kring. 

Att stationer, eller mötesplatser och rum i rum som respondenter också kallat det, erbjöd 

till möten mellan barnen var något som framgick tydligt i resultaten.  

Vi arbetar mycket med mötesplatser, stationer där barnen kan mötas genom ett material eller 

aktivitet som de finner relevanta eller intressanta. Det är just mötet mellan barnen som är det 

väsentliga. Det behöver inte vara konfliktfritt, men oftast är det konstruktivt. (Förskollärare, 1–4 

års erfarenhet) 
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Denna respondents utsago visade att det var fysiska miljöer som erbjöd möten mellan 

barnen som främjade kamratrelationer, vilket det samlade resultatet också visade. 

Resultaten visade också att respondenterna ansåg att denna typ av fysisk miljö erbjöd 

större möjligheter att möta andra barn än dem de vanligtvis lekte med. 

 

 

Utomhusmiljö 

Det näst vanligaste svaret var att utomhusmiljö erbjöd störst möjligheter för barn att 

skapa kamratrelationer, och respondenternas utsagor visade att det var de stora ytorna, 

friheten att improvisera och möjligheten att träffa barn från andra avdelningar som 

bidrog till detta. Utomhusmiljön ansågs av respondenterna vara mer neutral än 

inomhusmiljön. 

 

Nästan hälften av respondenterna i denna kategori nämnde skogen specifikt, med 

motivationen att barnen möts under andra, friare förutsättningar. En respondent svarade 

till exempel ”Skogen! Genusfritt och massor av möjligheter till fantasi utan styrning av 

material som är specifikt” (Förskollärare, mer än 10 års erfarenhet). Bland såväl de 

respondenter som angav utomhusmiljö i allmänhet och de respondenter som belyste 

skogen specifikt, så nämndes erbjudandet om rörelse. Respondenterna nämnde både 

fysisk och sinnlig rörelse och redogjorde för hur detta erbjöd andra 

kamratkonstellationer än de som bildades annars. 

 

 

Övriga kategorier 

I kategorin alla miljöer samlades de utsagor som visade att respondenterna ansåg att alla 

miljöer kunde erbjuda möjligheter som gynnade barns kamratrelationer. Resultaten 

visade att respondenterna ansåg att ”gynnsam fysisk miljö” är relativt och helt beroende 

på omständigheter och vilken barngrupp man hade. Respondenterna belyste att varje 

miljö har olika erbjudanden och att alla därför erbjöd möjligheter att skapa 

kamratrelationer för olika situationer och barn. 

 

I kategorin ospecifikt sorterades de utsagor som beskrev miljöer i mer abstrakta termer 

och därför inte kunde härledas till en specifik miljö. En respondent uttryckte det på 

följande sätt ”En lustfylld, kreativ och fantasifull miljö där barnen kan känna sig trygga 

och bygga relationer. Att den får barnen att öppna upp sig mot varandra” (Förskollärare, 

mer än 10 års erfarenhet). Resultaten visade att respondenterna ansåg att varierade 

miljöer som erbjuder stor flexibilitet i användningsområden och innehöll ett erbjudande 

om utforskande var de miljöer som främjade barns kamratrelationer. 

 

I kategorin pedagogerna samlades de utsagor som visade att det var pedagogerna och 

inte den fysiska miljön som stod för erbjudanden som möjliggjorde barns 

kamratrelationer. Resultaten visade att det var den sociala miljön som skapas av 

pedagogerna som var av betydelse och att det var pedagogerna som genom närvaro, 

observation och planering skapade möten mellan barnen, vilket då i sin tur erbjöd 

möjlighet till kamratrelationer. 

 

 

Miljöer skapade av barnen 

Miljöer skapade av barn var ingen egen kategori, men kan ändå ses som intressant att 

belysa. Av alla 120 respondenter nämner endast fem uttryckligen att det är fysiska 
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miljöer som barnen själva varit med och skapat som är de mest gynnsamma för 

kamratrelationer. En respondent menar att ”Den miljö de skapat själva eller den miljö vi 

pedagoger skapat av deras intresse. Att ha flera stationer i varje rum gör att det alltid 

finns något att göra. Skapad av dom ger trygghet” (Förskollärare, mer än 10 års 

erfarenhet). En annan respondent belyste att det var miljöer som var flexibla och lätta att 

förändra efter barnens intressen och behov, och att det var just barnens inflytande som 

möjliggjorde den fysiska miljöns erbjudande att skapa kamratrelationer. Ungefär hälften 

av alla respondenternas utsagor visade att de skapade miljöer utifrån vad barnen var 

intresserade av, men vad det innebar eller hur det genomförts gick ej att avgöra utifrån 

datamaterialet.  

 

 

 

Sammanfattning av resultat 

Resultaten visade att fysiska miljöer som erbjöd barnen möten, samspel eller lek var det 

som krävdes för att barn skulle kunna bygga goda kamratrelationer. Material som 

väckte gemensamma intressen och därmed erbjöd en gemensam punkt, fysiska rum som 

erbjöd avskildhet och möjlighet att ”leka ifred”, tydliga strukturer och förväntningar 

som erbjöd stabilitet, och miljöer som erbjöd barnen samspel utan givna normer 

belystes i respondenternas utsagor. Resultaten visade även att en betydande del av 

respondenterna ansåg att pedagogerna var de som stod för erbjudandet som 

möjliggjorde barns kamratrelationer, inte den fysiska miljön. Många respondenter 

nämnde också att såväl den fysiska miljön som materialet i den kunde vara bidragande 

faktorer till konflikter. Miljön kunde erbjuda konflikter genom att vara för öppen eller 

oklar i sitt syfte och material genom att vara för specifikt eller genom att inte finnas i 

tillräcklig mängd. Resultaten visar att det största hindret för barns kamratrelationer är 

fysiska miljöer vars erbjudande lätt ledde till konflikt. 
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5. Diskussion 

Metoddiskussion 

För denna undersökning valdes webbenkätstudie som metod, vilket visat sig vara en 

metod som fungerat tillfredsställande för undersökningens område. Då tidigare 

forskning inom området är något begränsat, så har webbenkät som metod bidragit till att 

på ett snabbt och lättillgängligt sätt kunna insamla datamaterial från en större mängd 

respondenter och därmed bidragit till större kunskap om området utifrån 

förskolepersonals perspektiv (jmf. Bryman, 2011). Däremot kan det vid denna typ av 

anonyma webbenkäter aldrig till fullo garanteras att respondenterna är dem de utger sig 

för att vara. Dock har det i denna undersökning antagits att respondenter som ej är 

yrkesverksamma inom förskolan inte har något intresse av att svara på enkäten, då den 

så tydligt riktar sig till just yrkesverksamma inom förskolan, samt efterlyser kunskap 

som här antas att endast förskolepersonal besitter. Genom att sprida webbenkäten i 

nationella grupper på Facebook som är riktade mot yrkesverksamma inom förskola, 

inkom vad som antas vara ett brett datamaterial och som därmed har viss 

allmängiltighet. Däremot kan det även argumenteras att resultatet inte kan ses som 

allmängiltigt eller tillförlitligt då datamaterialet består av svar från 120 respondenter, 

vilket kan ses som ett alltför litet underlag för att ses som representativt för en hel 

yrkeskår.  

 

Webbenkät som metod har dock inte varit problemfri. Som nämns tidigare under 

avsnittet Problematisering av vald metod, så bidrog den valda tjänsten för webbenkäten 

till vissa begränsningar och därmed ställningstaganden. Redan vid skapandet av enkäten 

uppstod hinder, då önskat format för svarsalternativ inte alltid fanns. Även vid 

bearbetning av datamaterial framkom det att önskat sätt att kategorisera svaren från 

respondenterna inte fanns tillgängligt. Inget av detta anses inte ha påverkat resultatet, 

men däremot försvårat arbetets gång.  

 

Att konstruera en enkät med såväl slutna som öppna frågor har visat sig vara ett 

effektivt sätt att öka kunskapen inom ett område som har utforskats i begränsad 

utsträckning (Hjalmarsson, 2014; Stukát, 2011). Vad som däremot kan ha begränsat 

resultatet är strävan efter att skapa en webbenkät som inte uppfattades som för 

tidskrävande eller svår att besvara, då detta var något som metodlitteraturen höjde ett 

varnande finger för (Berntsson, m.fl., 2016; Bryman, 2011). I efterhand skulle enkäten 

med fördel ha innehållit några fler frågeställingar, vilket då hade bidragit till fördjupad 

kunskap kring undersökningens område. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts är forskningen på området för denna undersökning något 

begränsad, men genom att titta på forskning inom angränsande eller överlappande 

områden har grunden för arbetet lagts. Denna undersökning stöttar därmed en stor del 

av den tidigare forskningen, men adderar också dimensionen av den fysiska miljöns 

inverkan.  

 

Undersökningen visar att en stor andel av respondenterna anser att pedagogerna är de 

som erbjuder möjligheter för barns skapande av kamratrelationer, oavsett vad 

respondenterna anser om den fysiska miljöns betydelse. Flest respondenter angav just 
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pedagogerna som avgörande för barns utveckling. Utsagorna visar att respondenterna 

anser att det är pedagogerna som skapar den sociala miljön och därmed är den 

avgörande faktorn för skapande av barns kamratrelationer. Detta kan ses som en 

bekräftelse på det Salminen (2014) såg i sin studie, nämligen att vuxna i förskolan 

bidrar till barns sociala relationer genom medling, upprättande av förhållningsregler och 

förslag på lösningar eller aktiviteter. Dessa respondenter kan därför antas anse att de 

vuxna i förskolan har ett mer gynnsamt erbjudande genom kommunikation eller 

stöttning än vad den fysiska miljön har. 

 

Studien visar dock också att förskolepersonal anser att den fysiska miljön har betydelse 

för barns skapande av kamratrelationer då den erbjuder samspel barn emellan och att det 

är genom samspelet som kamratrelationer skapas. En stor del av forskningen (Buhs, 

m.fl., 2015; Jonsdottir, 2007; Salminen, 2014) visar att det är den sociala miljön som 

skapar förutsättningarna för barns kamratrelationer, men denna studie visar att lika lite 

som den fysiska miljön är fristående från aktörerna, är aktörerna fristående från den 

fysiska miljön. Respondenternas utsagor visar en relation mellan de som vistas i den 

fysiska miljön och den fysiska miljön självt. Detta kan ses som en bekräftelse av 

Gibsons (1986[1979]) teori om affordances, nämligen att den fysiska miljön erbjuder 

olika saker beroende på vem som betraktar den, och att den fysiska miljön därför till 

viss del styr agerandet hos de som verkar i den. 

 

Resultaten visar också att 5% av respondenterna anser att pedagoger kan göra ett bra 

arbete oavsett hur den fysiska miljön är utformad. Såväl Björklid (2005) som de Jong 

(2010) menar  att föreställningen om att en god pedagog kan utföra sitt arbete oavsett 

den fysiska miljön är vanlig, vilket kan anses som något problematiskt. Huruvida 

pedagoger är bra eller inte låter jag vara osagt, men då alla styrdokument pekar på att 

utbildningen i förskolan ska utformas utifrån barnets bästa och eftersträva en god 

lärmiljö, så ska ju även den fysiska miljön inkluderas i detta. Såväl vuxna som barn som 

vistas i förskolan borde därför ha rätten att vistas i en fysisk miljö som är utformad efter 

behov, syfte och intresse, för att främja samspel och lärande. De Jong (2010) fortsätter 

vidare med att när den fysiska miljön inte överensstämmer med den sociala miljön, så 

uppstår ofta problem, då detta resulterar i att personal behöver lägga energi på att 

uppväga för brister i lokalernas utformning. Detta kompensatoriska arbetssätt är något 

som respondenterna i studien berör, även om det inte görs med just de orden. 

Undersökningen visar  att fysiska miljöer som inte är utformade efter bästa 

förutsättningar erbjuder konflikt, vilket leder till svårigheter att skapa goda 

kamratrelationer. Personalen måste då lägga ned tid på att antingen medla, eller försöka 

omforma den fysiska miljön så den erbjuder något annat än konflikt.  

 

Undersökningen visar också  att respondenterna har en stor medvetenhet kring den 

fysiska miljöns inverkan på barns möjlighet att samspela i miljöer som är utformade för 

lärande. Skapandet av miljöer som främjar lärande genom samspel verkar, utifrån 

respondendernas svar, alltså vara det primära fokuset vid planering och förändringar av 

den fysiska miljön. Respondenternas svar visar dock  att de verkar anse att lek och 

lärande är desamma, vilket då skulle vara motsatsen till vad Ärleman-Hagsér har belyst 

tidigare (2008). Personal i förskolan verkar inte göra någon större skillnad på lekfullt 

lärande och lek. Resultaten tyder också på att en hög andel av respondenterna anser att 

”lugn och ro” är avgörande för barns möjligheter att skapa kamratrelationer och därför 

används den fysiska miljön för att erbjuda just det. Ett annat sätt att se på detta är, som 

Eriksson Bergström (2013) påpekade, att den fysiska miljön används för att kontrollera 

barngruppen. Det högljudda, vilda och fysiska samspelet anses av respondenterna inte 
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bidra till goda kamratrelationer, vilket kan ses som en bekräftelse av av flera forskares 

(Brodin & Lindstrand, 2008; Ärlemalm-Hagsér, 2008; Øksnes, 2011) slutsatser, 

nämligen att det finns samspel som ses av vuxna som icke önskvärda inom förskolan, 

oavsett hur barnen känner inför det. Sammantaget förstärker denna undersökning 

behovet av fortsatt forskning kring den fysiska miljöns inverkan på den sociala miljön 

och individens agerande.  

 

 

Barns inflytande 

Även om undersökningen inte ämnade att studera barns inflytande närmare, så är det 

ändå något som berörts i och med respondenternas utsagor. Några respondenters utsagor 

synliggör något som flera forskare talar om, nämligen vikten av att låta såväl barn som 

vuxna vara delaktiga i utformandet av förskolans fysiska miljöer. Botsoglou, m.fl 

(2019) och Sahin och  Dostoglu (2012) talar om vikten att låta barn vara deltagande i 

utformandet av den befintliga fysiska miljön i förskolan, för att på så sätt skapa mening 

för barnen. De Jong (2010) talar också om att låta barn ha inflytande över hur den 

fysiska miljön utformas, men hon talar även om att vuxna i större utsträckning bör 

reflektera över hur den befintliga miljön ser ut och på vilket sätt den bäst kan utnyttjas. 

Det som däremot synliggörs i denna undersökning är vad som kan tolkas som ett 

slentrianmässigt användande av uttrycket ”följa barns intresse” utan någon vidare 

fördjupning eller synliggörande i vad det innebär. Som nämnts i resultatdelens sista 

avsnitt, så belyser endast fem respondenter miljöer som barn skapat själva som den mest 

gynnsamma miljön för barns skapande av kamratrelationer. Detta kan tolkas som att 

vuxna i förskolan inte låter barn delta i utformningen av den fysiska miljön i förskolan i 

en vidare bemärkelse. Det kan även tolkas som att barnens deltagande begränsas till de 

vuxnas tolkning av ett uppvisat intresse från barnens sida. 

 

 

Framtida forskning 

Den här studiens resultat visar att den fysiska miljön enligt förskolepersonalen har 

inverkan på barns skapande av goda kamratrelationer, då olika typer av miljöer kan 

erbjuda olika möjligheter, aktiviteter och beteenden. Att personal i förskolan använder 

den fysiska miljön på ett medvetet sätt för att främja barns relationer blir också 

synliggjort i denna undersökning, vilket gör det än tydligare att fortsatt forskning på 

området bör göras då utbildningen i förskolan ska bygga på vetenskaplig grund. Men 

den visar också på resultat som kan tolkas som att barns inflytande är begränsat när det 

kommer till utformandet av den fysiska miljön i förskolan. Fortsatt forskning kring den 

fysiska miljön i förskolan och hur barns deltagande kan förverkligas inom detta område 

skulle vara av stort intresse. Även fortsatt forskning kring hur arbetslag arbetar när de 

reflekterar, planerar och fattar beslut, det vill säga vilka didaktiska ställningstaganden 

de tar, kring den fysiska miljön skulle också vara av stort intresse. 
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