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Abstract 

This report presents results from a graduate project related to the research project Success Factors 

for Functional Preschool Environments. The study was carried out within the master's program in 

Educational Sciences, focusing on school development, at the University of Gävle. The study is 

implicated as a case study in three different preschools, examines the preschool's learning environ-

ments, and sheds light on factors attributed to opportunities and limitations for the preschool's mis-

sion on preschool premises. Based on spatial theory, the preschools are examined based on physi-

cal, mental, and social dimensions. The three preschools are (1) a temporary modular, (2) a re-

build, and (3) a newly built preschool. The voices of the staff and the children about the learning 

environments are examined through interviews and pedagogical walkthroughs. The study results 

show that the physical spaces influenced the children's perceptions of which available activities 

could take place. Another result of the study is that physical-material factors, flexibility, pedagogi-

cal ideas, and values emerge as essential aspects in the design of learning environments. An over-

all conclusion based on this study is that participation and collaboration at several levels are criti-

cal success factors in developing learning environments. 

 
Keywords: learning spaces, physical learning environment, preschool learning environments, pre-

school premises, pedagogical walkthrough, spatial perspective 



 

Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultat från ett delprojekt med anknytning till forskningsstudien Fram-

gångsfaktorer för funktionella förskolelokaler (FRAFFÖR). Studien genomfördes inom ramen för 

Mastersprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling vid Högskolan i 

Gävle. Studien undersöker förskolans lärmiljöer och belyser faktorer som tillskrivs möjligheter och 

begränsningar för förskolans uppdrag i befintliga och nybyggda förskolelokaler. Med utgångspunkt 

i rumslig teori undersöks förskolans lokaler utifrån fysiska, föreställda och sociala dimensioner. För 

att söka svar på studiens frågeställningar genomfördes en kvalitativ fallstudie i ett förskoleområde. 

I studien ingår tre förskolor. Genom användandet av intervjuer tillsammans med pedagogiska 

gåturer undersöks personalens och barnens erfarenheter av lärmiljöerna i det studerade fallet. Studi-

ens resultat visar att de fysiska rummens representation påverkar barnens föreställningar om vilka 

aktiviteter som kan äga rum. Ett annat resultat utifrån studien är att fysiska-materiella faktorer, flex-

ibilitet och pedagogiska idéer och värderingar framträder som betydelsefulla aspekter vid utform-

ning av förskolans lärmiljöer. En övergripande slutsats utifrån denna undersökning är att delaktighet 

och samarbete i flera led är en viktig framgångsfaktor i utvecklandet av lärmiljöer. 

 
Nyckelord: fysisk lärmiljö, förskolans lärmiljöer, förskolans lokaler, pedagogisk gåtur 



 

Förord 

I den här rapporten redovisas resultat från ett delprojekt med anknytning till den större forsknings-

studien Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler (FRAFFÖR) som genomförs under åren 

2020–2023 och som finansierats i sin helhet av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Stu-

diens första del finns beskriven i rapporten Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Del-

rapport 2021 (Elm & Magnusson, 2022). En slutrapport från projektet kommer att publiceras under 

våren 2024. Det delprojekt som presenteras i den här rapporten genomfördes inom ramen för Mas-

terprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling vid Högskolan i 

Gävle. Detta medför att delar av texten från masterarbetet kan kännas igen i föreliggande rapport 

och att andra delar är nya eller omskrivna. De två delrapporterna kan med fördelas läsas ihop för 

utvecklandet av en fördjupad kunskap inom det delvis ännu ganska outforskade området som rör 

förskolan som utbildningsmiljö i en svensk kontext.  
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Inledning 

Sverige står inför en växande befolkning och svenska kommuner står därför inför många ny- och 

ombyggnationer av förskolor och skolor. Finansdepartementet presenterade 2018 statistik som visar 

att det krävs omfattande byggprojekt för att täcka behoven av utbildningsplatser både inom förskola 

och skola. Över 2000 nya och ombyggda förskolor, skolor och äldreboenden behövs fram till år 

2026. Ombyggnation av äldre förskolor och skolor är av vikt ur flera aspekter, dessa berör både 

utveckling av den utbildning som ges och utveckling av barns dagliga livsmiljöer. Barnkonventionen 

(2020) hör nu till svensk lagstiftning och det som skrivs fram där har betoning på barns rättigheter i 

samhället, exempelvis rätten att ta del i fysisk planering och stadsutveckling. I andra regelverk som 

formulerats av Boverket (2020) betonas ”Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön 

har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer” (Boverket, 2020, s. 5). En följd av dessa fram-

skrivningar är att barns röster förväntas bli hörda på flera nivåer i samband med samhällsplanering 

och i utformandet av de lärmiljöer där barnen ska befinna sig i tillsammans med förskollärare och 

lärare i daglig pedagogisk praktik. 

I den här rapporten presenterats en undersökning som har till syfte att bidra med kunskap om 

förskolans lärmiljö och om faktorer som rör både möjligheter och begränsningar i befintliga och 

nybyggda förskolelokaler. Undersökningen lyfter fram både barn och vuxnas röster i de undersökta 

förskolorna. Flera kommuner utformar idag olika typer av funktionsprogram som utgör beställnings-

underlag till nya förskolor. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL), har tagit fram ett funktionsprogram vilket utgör underlag till ramavtalsupp-

handlade förskolor. SKR menar att ett funktionsprogram ska beskriva de behov och krav som för-

skolan har på lärmiljö och på byggnad, ”Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en 

bra förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka 

i en god arbetsmiljö.” (SKR, 2019a, s. 2). Nationellt centrum för lärmiljöer (SKR, 2019b) lyfter fram 

att förskolans och skolans verksamhet och organisation är nära knutna till hur lokaler och utemiljöer 

är utformade och att detta främst är en utbildningsfråga och inte enbart en arkitektonisk och bygg-

nadsteknisk fråga när det gäller utveckling av lärmiljöer. Detta bör också ses i ljuset av att alla skolor 

och förskolor är produkter av sin tid och designade för specifika utbildningssyften (Frelin & Gran-

näs, 2017), vilket innebär att varje skolbyggnad vittnar om en tid och era i samhällsutvecklingen.  

Skolbyggnader har betydelse för människans lärande och förskolans fysiska miljö tas ofta för 

given och det föreligger behov av mer forskning om hur den fysiska miljön kan bidra till verksam-

hetens resultat (de Jong, 2010). Barn och elever kan bli inspirerade av rum, rum kan skapa förvänt-

ningar och möjligheter men på samma sätt kan de även skapa begränsningar i lärandet (Alerby, 

Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist & Kroksmark, 2006). Alerby et al. (2006) menar att människor 

som vistas i skolbyggnader samspelar med skolans rumsliga gestaltning genom en ömsesidighet och 

ständig växelverkan och bör betraktas utifrån en helhetssyn. För att utgå från en helhetssyn krävs att 

den fysiska miljöns påverkan tillskrivs betydelse. Förskolebyggnader kan se likvärdiga ut men in-

nefatta helt olika egenskaper och förskolans läroplan (Skolverket, 2018) saknar konkreta skrivningar 

om hur den fysiska miljön ska utformas i de lokaler som förskolebarnen och personalen vistas i varje 

dag. Det ger lärarna frihet att organisera utbildningsverksamheten och leder till variationer mellan 

förskolor (Garvis, Sheridan, Williams & Mellgren, 2017). Det blir därför viktigt att studera samspe-

let mellan den fysiska miljön och lärarnas pedagogiska verksamhet  

Förskolans fysiska miljö innehåller ett flertal institutionella drag som är utmärkande. Forskning 

visar till exempel att det har betydelse var hallen är placerad i förhållande till avdelningar/hemvister 

och om lekrummet är planerat med ändamålsenligt material (Eriksson Bergström, 2013). Historiskt 

har forskning fokuserat sociala aspekter och läroplaner i de yngre barnens utbildning, och den fy-

siska miljön har fått mindre uppmärksamhet trots den samstämmighet som råder kring att den 

byggda miljön formar små barns pedagogiska upplevelser (Matthews & Lippman, 2019). Matthews 

och Lippman (2019) hävdar att diskussioner om pedagogisk kvalitet som utelämnar förskolors bygg-

nation och dess design är ofullständiga. Dessutom visar de Laval (2018) i en kunskapsöversikt över 

förskolans fysiska miljö att utformningen, planlösningen och funktionen av förskolans byggnader 

behöver studeras med nära koppling till förskolans pedagogiska kvalitet för att sätta ljus på frågan 

om hur den fysiska miljön kan stödja den pedagogiska verksamheten. Förskolans fysiska rum och 
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dess lärmiljöer är dessutom alltid aktuella faktorer för förskollärare i den dagliga verksamheten (de 

Jong, 2010).  

Frågor som rör förskolebyggnader och förskolans rum kan innefatta allt från hur en avdelning 

bör möbleras och hur verksamheten bör organiseras i en tillfällig lokal, till att bygga om lokaler för 

att möjliggöra för fler barn att få en förskoleplats. I dagens samhälle finns ett behov av att bygga 

nya förskolor såväl som av att befintliga förskolor byggs om och byggs ut. Flera huvudmän står 

inför den stora samhällsutmaningen att skapa, bygga om och bygga nya förskolor (och skolor). Mot 

bakgrund av att dessa byggnationer inte bara innebär arkitektoniska och byggnadstekniska frågor 

utan likväl utbildningsfrågor är det av vikt att undersöka framgångsfaktorer i utformandet av för-

skolans lärmiljö i relation till dess faktiska lokaler.  

Syftet med den studie som presenteras i den här rapporten är att bidra med kunskap om förskolans 

lärmiljö och om faktorer som tillskrivs möjligheter och begränsningar för förskolans uppdrag i be-

fintliga och nybyggda förskolelokaler.  

 

Forskningsfrågor av intresse är: 

 

• Vilka faktorer av betydelse uttrycks i framtagandet och implementeringen av en ny förskole-

byggnad från ett urval av deltagande aktörer?  

• Vad uttrycker personalen att lärmiljön erbjuder i relation till de fysiska lokalerna i den befintliga 

och i den nybyggda förskolan? 

• Vad uttrycker barnen att lärmiljön erbjuder i relation till de fysiska lokalerna i den befintliga 

och i den nybyggda förskolan? 
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Tidigare forskning om utbildnings- och lärmiljöer 

Tidigare nationell och internationell forskning poängterar den sociala faktorns betydelse i förskolans 

fysiska miljöer, personalens betydelse, kulturella och rådande utbildningsfilosofier samt påverkan 

från politik och policy.  

Barn i utbildningsmiljön 

I en jämförelse av lärmiljöer mellan svenska förskolor och förskolor i Storbritannien finner Nordin-

Hultman (2004) skillnader i hur rummen, aktiviteterna och tiden arrangeras. Hon finner att den eng-

elska förskolan erbjuder barnen flera aktiviteter i ett stort rum samt att barnen får flera timmar sam-

manhållen lek. Förskolorna i Sverige däremot byggs traditionellt ofta med flera mindre rum avsedda 

för olika aktiviteter där materialet plockas undan efter varje pass och att tidsschemat har korta pass 

för fri lek. Detta begränsar barnens eget handlingsutrymme för påverkan på sin förskolevardag. En 

förskola som rymmer barnens olikheter och en pedagogisk miljö som präglas av flera handlingsmöj-

ligheter där tid och rum inte regleras lika starkt förespråkas av Nordin-Hultman (2004). 

Till skillnad från Nordin Hultman poängterar Björklid (2005) att de miljöer som barn möter är 

både arbetsmiljöer och lärandemiljöer, miljöer för utveckling och socialisation. Enligt Björklid på-

verkar dessa miljöer såväl lärande som utveckling. Barn och elever och deras välbefinnande, ut-

veckling och lärande i miljöerna påverkas av buller, estetiska kvaliteter, proportioner, volym, 

material, kulörer, ljussättning, naturligt ljus och flexibilitet (Björklid, 2005, Read & Upington, 2009, 

Berris & Miller, 2011). Berris och Miller (2011) visar att utrymmen med möjligheter till utforskande 

och fantasi efterfrågas, snarare än ett öppet och fritt utrymme. Små och stora lekområden som görs 

tillräckligt öppna för barn att se ut ur, och ändå ger en känsla av integritet i leken och skydd mot 

buller och distraktion kräver en utveckling i både planeringen av en byggnad, för att säkerställa 

optimal flexibilitet och storlek, såväl som de material som används i utrymmet. Ytterligare faktorer 

i lärmiljöer är problem med trängsel. Kantrowitz och Evans (2004) visar att fler barn på den yta som 

finns tillgänglig associerades med högre nivåer av ”off-task-tid” vilket innebär en något lägre san-

nolikhet för barnen att delta i konstruktiv lek. Exempel på aktiviteter som kategoriserades som ”off-

task-tid” enligt författarna kunde vara att titta på (att se andra leka utan att delta eller interagera), 

aggressiva handlingar, ligga på golvet eller helt enkelt ströva omkring tillsynes utan mål/intention. 

Trängsel innebär en stressfaktor både för barn och vuxna som gör det svårare att vara öppen för 

andras behov och därmed blir en konfliktskapande faktor, samtidigt som en trängre miljö kan skapa 

inlärningstillfällen av hänsynstagande art (Björklid, 2005).  

Det finns en trend av att bygga stora förskolor (Brandi-Hansen, 2015), dessa genererar många 

barn, strikta scheman och för barnen mycket väntan. Brandi-Hansen konstaterar att det finns en risk 

att byggnadens utformning låser fast hur verksamheter kan genomföras. En liknande argumentation 

förs av Garvis et al. (2017) som betonar att förskolelokaler i Sverige ofta består av lokaler med rum 

avsedda för olika aktiviteter och att utrymmets storlek påverkar huruvida rummet kan nyttjas av 

några få barn eller av hela barngruppen. De lyfter att en viktig kvalitetsaspekt i den svenska försko-

lan är en förskolas antal rum och barnens möjligheter att själva bestämma var och med vem de ska 

leka. Även Eriksson Bergström (2013) studerar förskolans olika rum och lyfter fram ett flertal in-

stitutionella drag som utmärker dessa rum.  Hon visar exempelvis att hallen som är det rum där man 

gör entré till förskolan, är (1) en mötesplats mellan förskolan och hemmen, (2) mellan inne och ute, 

(3) en pedagogisk yta för av- och påklädning samt (4) ett rum för transport. Eriksson Bergströms 

forskning visar att var hallen är placerad eller om hallen får fungera som ett möjlighetsutrymme 

också för lek ger olika betydelser för verksamheten och dess organisering. Garvis et al. (2017) för 

ett liknande resonemang de menar att beroende på vilken funktion hallen tillskrivs påverkas vad som 

kan hända där.  

Katsiada och Roufidou (2018) visar att barn är proaktiva när det gällde att använda resurserna i 

den fysiska och sociala miljön på ett sätt som främjade deras lek. De visar också att barn och vuxnas 

positionering i rummet formar små barns förståelse om sin egen och vuxnas roll och status i miljön. 

Både barn och vuxna har känslomässig tillhörighet till platser och olika platser och miljöer är me-

ningsfulla för individers identitet (Björklid, 2005). Björklid (2005) beskriver hur barn och unga till-

sammans med en plats kan skapa ”ett vi”, ett kollektivt identitetsskapande. Hon lyfter även att barn 

inte alltid använder rum på det sätt som de är avsedda utan att de finner egna möjligheter på olika 

platser och Björklid (2005) menar också att den fysiska miljöns tillåtelse för sinnligt och kroppsligt 

utforskande är av stor betydelse för de yngsta barnen.  
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Läraren i utbildningsmiljön  

Musatti och Mayers (2011) visar att samspelet mellan de fysiska och symboliska dragen i förskolans 

miljö tillsammans med pedagogens handlande fungerar stöttande för att bibehålla barns engagemang 

och deltagande i gemensamma aktiviteter. Dessa processer i en gruppsituation kräver övervägande 

av den rumsliga dimensionens element. Författarna poängterar det faktum att i en gruppsituation 

med barn måste den vuxne på ett intelligent sätt använda de fysiska och symboliska egenskaperna i 

miljön tillsammans med barnens rörelser i den. Detta är något som också sammanstämmer med den 

rumsliga pedagogik Nordtømme (2016) förespråkar: En rumslig pedagogik som enligt Nordtømme 

inte låter arkitektur, rum och materialitet förbli passiva objekt, utan istället inkluderar dessa i syfte 

att bidra till meningsskapande, rumsligt utforskande, och rumsliga upplevelser för barnen i försko-

lan. Ett exempel på hur man medvetet kan arbeta med rum och rums utformning finns i projektet 

Normmedvetna rum för lek i förskolan. Projektet visar på ett möte mellan pedagogik, arkitektur, 

normkritik och design, och föreslår ombyggnation av förskolelokaler för att skapa fysiska rum som 

är fria från begränsande normer. Projektet har som mål att inomhusmiljön på ett ändamålsenligt sätt 

ska främja och stödja barns mångsidiga lek och lärande. Ett konkret resultat från projektet är skriften 

12 råd om förskolans rum för barns lek och lärande. Råden handlar bland annat om att; (1) utgå från 

barnens perspektiv, (2) skapa få platser för bestämda lekar och (3) att låta rum och föremål göras 

meningsfulla av barnen och personalen (Heikkilä, Andersson, Saler, Lillvist, Lindberg & Engman, 

2019). 

Rutanen (2012) undersöker de socio-rumsliga metoderna i en finsk förskolegrupp för ett- till 

treåringar med ett fokus på utövarnas roll i att strukturera, definiera och implementera rumsliga 

metoder. Resultatet visar att det ideala barnet skulle lära sig att ta hand om sig självständigt (klä sig, 

äta, använda toaletten, språkkunskaper), utveckla självdisciplin och följa de rutiner som minskar 

hans/hennes behov av individuell uppmärksamhet från vuxna. Rutanens resultat visar att lärares 

fortlöpande professionella utveckling skulle dra nytta av reflexiv och kritisk analys av de socio-

rumsliga metoderna och de institutionella strukturer som återspeglas i den vardagliga utbildnings-

praktiken. Detta eftersom strukturerna kan fungera begränsande för barnens vardagliga handlingar. 

Likartad argumentering återfinns i Lindbergs, Schaeffers och Heikkiläs (2018) studie som illustrerar 

kontrasten mellan personalens behov av att upprätthålla övervakning av barns lek och beteenden 

och behovet som barn har att uppnå fri lek som inte är föremål för sådan tillsyn. Lokalers och ut-

rymmens benämning, dess storlek och den avsedda användningen av de olika rummen identifieras 

som hinder för lika och inkluderande lek och lärande, liksom placeringen och användningen av lek-

saker och böcker i dessa rum (Vuorisalo, Raittila och Rutanen, 2018). Barn utövar handlingsfrihet 

och ändrar i ett lättorganiserat utrymme för att tjäna deras behov och intressen (Katsiada & Roufi-

dou, 2018). Med andra ord, när barnen ges möjlighet att påverka sin lärmiljö visar de på agens och 

handlingskraft att själva ändra om och tillföra material och artefakter till platsen som anses menings-

fulla för pågående lek/aktivitet. 

I en studie av skolmiljöer använder Ricken (2010) en teoretisk modell för att undersöka interakt-

ioner mellan hur fysisk arkitektur kan stödja pedagogiska inlärningsprocesser, hur lärande aktiviteter 

planeras och vilken inverkan det har på elevers handlingsmöjligheter. Modellen består av tre di-

mensioner; (1) en social inlärningsdimension, innehållande den pedagogiska strategin och organi-

sationen av lärsituationer, (2) en fysisk rumslig spatial dimension, bestående av utformning och an-

vändning av det fysiska rummet under olika lärandeaktiviteter och (3) en handlingsdimension, som 

förstås som elevernas handlingsalternativ i fysiska utrymmen i ett underförstått pedagogiskt sam-

manhang. Ricken fann i sitt resultat att en förutsättning för att optimera samspelet mellan arkitekto-

niska och pedagogiska parametrar i lärmiljöer i förhållande till handlingsmöjligheter och utveckling 

av handlingskompetens krävs samsyn. En samsyn mellan skolans organisation och övergripande 

mål, i förhållande till den pedagogiska praktiken och de fysiska utrymmena. Ett liknande resone-

mang kring handlingsmöjligheter förs av Frelin och Grannäs (2017). De visar att det pågår en ständig 

förhandling eller omförhandling om hur man tar utbildningsmiljöer i anspråk. Villkoren för lärmil-

jöer uppstår därmed när människor som har tankar/föreställningar om vad det är som ska hända i 

rummet möts i miljön och börjar interagera med varandra och med miljön.  

Kvalitet och utvärdering av lärmiljöer 

Olika tillvägagångssätt har använts för att mäta kvalitet i lärmiljöer och ett tillvägagångssätt som 

haft internationell inverkan på att värdera kvalitet i utbildning riktad mot yngre barn är att använda 

Early Childhood Environmental Rating Scale (ECERS) som är en observationsskala för lärmiljöer. 

ECERS har använts i över 30 länder och är även översatt till olika språk inklusive svenska. Bedöm-

ningsskalan är utformad av Clifford och Harms på 1980-talet och syftar till att mäta och bedöma 
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förskolors fysiska och sociala helhets kvalitet (Kärrby & Giota, 1994). Garvis et al. (2017) menar 

att om ECERS-3 (tredje version) ska användas i det svenska sammanhanget behöver kulturella över-

väganden göras i relation till bland annat underliggande utbildningsfilosofi, teoretiska ramar, inne-

håll och med utgångspunkt i barnperspektiv. 

Ett delvis annat sätt att mäta kvalitet beskrivs av Walsh och Gardner (2005) som utvecklat en 

metod och ett instrument som de kallar, Quality Learning Instrument (QLI). Walsh och Gardner 

argumenterar för en lokal uppkommen variant (jfr. Garvis, et. al., 2017) av instrument som tar hän-

syn till den faktiska situationen och den lokala kontexten, till skillnad från ECERS förbestämda 

indikatorer. Resultat visar att instrumentet QLI kan användas för att ge en grund för externa kvali-

tetsbedömningar eller som ett medel för lärare att reflektera över den lärmiljö som genererats i lo-

kalerna. Ytterligare ett sätt att utvärdera förskole- och skolbyggnader utan förutbestämda indikatorer 

av kvalitet är någon form är gåtursmetod (de Laval, Frelin & Grannäs, 2019; Elm & Magnusson, 

2022). Gåturmetoden används för att utvärdera och föra diskussioner kring den fysiska miljön i 

skolor och förskolor. Gåturer visar att deltagare ser olika saker och drar olika slutsatser baserat på 

bakgrund och yrkesroll, dessutom kan den ge elever och barn (de Laval, Frelin & Grannäs, 2019; 

Elm & Magnusson, 2022) möjlighet att uttrycka sin syn på utbildningsmiljön. 

En forskningsbaserad skolförbättring bygger på en hållbar förändringsteori och inte kortsiktiga 

åtgärder för förbättring, ett utvecklingsarbete som inte väljer antingen ett underifrån perspektiv eller 

ovanifrån perspektiv (Håkansson & Sundberg, 2016). Det krävs en helhetssyn i verksamheten, me-

nar Scherp och Scherp (2016) som poängterar att delaktighet och verksamhetsnära kunskapsfrågor 

är av vikt för att skapa meningsfullhet och progression i förändringsarbeten. Vidare hävdas att vision 

och pedagogiska idéer bör komma från lärarnas egna uttryckta behov i praktiknära frågor. För att 

föra diskussioner om pedagogisk kvalitet som inkluderar förskolors byggnads aspekter behövs enligt 

författarna medel och möjligheter för förskollärare att reflektera över den lärmiljö som genereras i 

lokalerna. 

Sammanfattningsvis är den fysiska miljön i förskolan av internationellt intresse och det råder 

samstämmighet i forskning om att förskolans fysiska miljö är av betydelse för barns utveckling och 

lärande på olika vis. I flera studier lyfts de byggda aspekternas betydelse, densitet/yta, avskildhet, 

färg, ljud, ljus, artefakter och material, takhöjd, flöde mellan inomhus och utomhus, planlösning, 

materialåtkomst och praktiska faktorer för rutinsysslor för att nämna några. Färre studier är gjorda 

på förskolans lärmiljöer med betoning på de fysiska aspekterna i den svenska kontexten samtidigt 

som lokal kontext visat sig vara av betydelse för att uttala sig om vilka faktorer i förskolans rum 

som påverkar i lärmiljöer. 
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Teoretiska utgångspunkter och ramar 

I den undersökning av förskolemiljöer som presenteras i den här rapporten används vad som brukar 

beskrivas som rumslig teori. I dag används rumslig teori och rumslig analys på bred front inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Rönnlund & Tollefsen, 2016). Utgångspunkt för en förståelse av 

rum och de relationer som tar plats i olika rum i undersökningen är Henri Lefebvres teorier (1991). 

De utgör ett viktigt bidrag för det analysarbete som görs eftersom de bidrar med grundidén att rum 

och rumslighet är materiellt, mentalt och socialt producerade (Rönnlund & Tollefsen, 2016).  Le-

febvre (1991; Rönnlund & Tollefsen, 2016) beskriver tre dimensioner i produktionen av rum, en 

produktion som pågår genom interaktion. Rönnlund och Tollefsen, (2016) menar att grundpelaren 

för en rumslig analys består av ett helhetsgrepp om det konkreta (perceived) rummet, det represen-

terade (conceived) rummet och det levda (lived) rummet. Frelin och Grannäs (2017) utvecklar be-

greppen och använder benämningarna (1) det fysiska, (2) det föreställda och (3) det sociala rummet. 

I föreliggande undersökning används begreppen det fysiska, det föreställda och det sociala rummet 

som utgångspunkt för den rumsliga analysen. 

Utifrån Lefebvres rumsliga teori (se Rönnlund & Tollefsen, 2016) utgör (1) det fysiska rummet 

en dimension som inkluderar materiella faktorer, den byggda faktiska miljön samt det vardagliga 

och rutinmässigt upplevda rummet. Med andra ord utgörs fysiska rum av förskolebyggnader och 

förskolegårdar och de avdelningar och rum, passager, matsalar och tamburer etcetera som inkluderas 

i byggnaden. (2) Det föreställda rummet inrymmer abstrakta, planerade föreställningar om rummet 

eller experters uttänkta rum. I föreliggande undersökning är det arkitektens ritningar eller förskollä-

rarens planerade och uttänkta iordningsställande av rummet och dess artefakter som tillskriver före-

ställningen av rummet och dess användande, om vad förskola och utbildning ska vara och hur den 

ska utformas. (3) Dimension det sociala rummet ses som hela människans existentiella rum, hand-

lingar, erfarenheter och känslor innefattas i detta rum. ”Sociala rum uppstår genom interaktion mel-

lan människor och ska förstås relationellt där handlingar och erfarenheter, men också känslor har 

betydelse” (Frelin & Grannäs, 2017, s. 206). En känsla av sammanhang eller utanförskap kan skapas 

i det sociala rummet och relationella perspektiv är av särskild betydelse i den här dimensionen. Den 

sociala dimensionen blir ett viktigt redskap i denna undersökning för att beskriva barnens och per-

sonalens utsagor om förskolans olika rum. Det finns inte någon hierarkisk ordning mellan de tre 

dimensionerna utan de befinner sig snarare i ett dialektiskt spänningsfält. Således bestäms rummet 

i samspelet mellan de tre dimensionerna, rummet är därför varken statiskt eller givet eftersom det 

produceras och reproduceras aktivt via ett invecklat nät av uppfattningar, kunskap och erfarenheter 

(Alhadeff Jones, 2019). 

Flera forskare utgår från relationella perspektiv på rum och Lefebvres resonemang om rum och 

rumslighet och menar att rummet blir olika beroende på vilka som är där, vad de gör för något och 

att materiella aspekter (väggar, möbler, lärplattor och andra artefakter) ses som erbjudanden för 

människor att använda sig av på olika sätt (Ricken, 2010; Rutanen, 2012; Frelin & Grannäs, 2017). 

Dessa användarmöjligheter vilka kan beskrivas som agens, kan vara avsedda eller oavsedda likväl 

som de kan tillskrivas vara positiva eller negativa utifrån utbildningens syfte. Lenz Taguchi (2012) 

beskriver agens och agentskap som samtidiga sammanflätningar mellan mänskliga aktörer, det ma-

teriella och tingen omkring oss. Hon poängterar att ”Ting och material är inte passiva instrument 

eller verktyg som vi människor bestämmer oss för att använda, utan de är aktiva medaktörer som 

samarbetar och samhandlar med oss” (s. 9). Alltså att vi formas och omformas utifrån de förutsätt-

ningar som både mänskliga och materiella ting utgör i en dynamisk relation. Materiella faktorer och 

ting har därmed betydelse för och i människans samspel med rummen i utbildningsmiljön. 

Med utgångspunkt i ovanstående undersöks alltså förskolans lokaler i denna studie utifrån fy-

siska, föreställda och sociala aspekter. Den rumsliga teorin blir betydelsefull för undersökningen 

genom att begreppen, det fysiska rummet, det föreställda rummet och det sociala rummet, används 

som analytiska redskap för att tolka och förstå insamlade data. Rumslig teori i föreliggande ansats 

förstås som social, kontextuell och relationell mellan det mänskliga och det ickemänskliga. 
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Metod och undersökningens genomförande  

Undersökningen genomfördes som en fallstudie, valet av fall utgör ett förskoleområde där en ny-

byggnation var planerad. Den nya förskolan skulle ersätta två tillfälliga avdelningar som befann sig 

i inhyrda moduler samt en äldre ombyggd skola som vid tidpunkten innefattade tre förskoleavdel-

ningar. Dessa befintliga förskoleavdelningar skulle slås samman i den planerade nybyggnationen 

där det är både barns och vuxnas erfarenheter om lärmiljön i de befintliga och nybyggda förskole-

lokalerna som efterfrågats och därmed utgör fokus i undersökningen. För att inkludera förskoleled-

ningens perspektiv på fallet intervjuades även personer i ledningsfunktion. Det fall som studeras i 

utgörs av en förskoleenhet med tre olika förskolor och fallstudiens genomförande innefattade olika 

former för datainsamling. Studien har genomgått och godkänts i sin helhet i en etikprövning, detta 

eftersom både barn och vuxna intervjuas om sina uppfattningar och upplevelser av förskolans miljö 

på plats i sina förskolor. I ett tidigt skede inhämtades grundläggande uppgifterna om tidsplan för 

byggnation av den nya förskolan och när flytt av barngrupper och personal skulle ske för att på så 

sätt kunna planera genomförandet av de gåturer och intervjuer som skulle genomföras både i befint-

liga lokaler och efter inflyttningen i de nybyggda lokalerna (se tabell 1). 

Tabell 1. Tidsplan för en översikt av studiens planering 

Aktivitet VT 2021 HT 2021 VT 2022 

Platsbesök Februari/Mars   

Intervju med  

förskolans ledning  
Maj September/Oktober  

Gåturer med barn April/Maj September  

Gåturer med personal April/Maj September/Oktober  

Bearbetning och  

analys 1 

Maj/Juni   

Bearbetning och  

analys 2 

 Oktober/November  

Sammanställning  

av resultat 

 November/December  

 

Datainsamling och analys 

I syfte att inhämta data som svarade mot frågeställningen om faktorer av betydelse i framtagandet 

av den nya förskolelokalen genomfördes semistrukturerade intervjuer. Med stöd hos Bryman (2018) 

utformades en intervjuguide som användes för att skapa dialog och ta del av informanternas erfa-

renheter och perspektiv kring processen att planera, bygga och implementera en ny förskola. Valet 

av deltagare gjordes utifrån att de tillfrågade besitter kunskap om förskolenheten ifråga samt varit 

delaktig i planering och framtagande av den förskola som byggs. Fyra aktörer i ledningsfunktion, 

skolchef, rektor, pedagogista och ateljérista tillfrågades och samtliga delgavs information om att 

inga personuppgifter samlades in och att etiska regler beaktats enligt Vetenskapsrådets (2017) rikt-

linjer.  

De fyra semistrukturerade intervjuerna genomfördes digitalt som en anpassning till den rådande 

pandemin. Efter att den nya förskolan startats upp genomfördes ytterligare en intervju denna gång i 

form av en fokusgruppsintervju med rektor och de två aktörerna i ledningsfunktion där frågorna 

hade fokus på genomförande av flytt till de nya lokalerna. Samtliga intervjuer spelades in med ljud-

upptagning och transkriberades i sin helhet. 

I undersökningen användes den kvalitativa metoden gåtur för att svara på några av undersök-

ningens frågor. Pedagogisk gåtur som metod innebär att en grupp personer följer ett strukturerat 

protokoll med förutbestämda platser att stanna på i en specifik miljö. Deltagarna granskar miljön på 

de olika platserna för att sedan tillsammans diskutera sina iakttagelser med syfte att skapa dialog 

kring den fysiska miljön. För gåturernas utformning har inspiration hämtats från två håll. Det ena är 

verktyget pedagogisk gåtur som har utarbetats i ett europeiskt samarbete mellan forskare som syftar 

till att öka förståelse för lärmiljöers betydelse. Det internationella samarbetet har lett till metoder för 

professionella att undersöka lärmiljöer (www.ncl.ac.uk/cored/).  Det andra är av Susanne de Lavals 

(2014) riktlinjer för genomförande av gåturer. Vid varje stopp i miljön under rundvandringen an-

tecknade deltagarna vilka eventuella möjligheter och eller brister som de uppfattade att lokalerna 

och inomhusmiljön hade. Deltagarna uppmanas att vid varje stopp anteckna utifrån följande punkter 

i ett formulär: 

http://www.ncl.ac.uk/cored/
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• Aktiviteter/Vad kan man göra här? 

• Bra 

• Dåligt 

• Förbättringsförslag 

 

I direkt anslutning till gåturerna samlas gruppen för samtal, en fokusgruppsintervju, med deltagarnas 

anteckningar som utgångspunkt. 

När gåturer används tillsammans med barn och unga rekommenderar de Laval (2014) små grup-

per och att samtalet tar plats under gåturens gång. I den undersökning som presenteras här har en för 

barnen känd pedagog närvarat under gåturen för att säkerställa trygghet för de medverkande barnen. 

Instruktionen till varje grupp av barn inför och under gåturen var: 

• Vad kan man göra här? 

• Vad är bra här? 

• Vad är dåligt här?  

• Hur skulle du vilja att det var?  

 

Med varje barngrupp genomfördes gåturen på den avdelning där barnen vistas dagligen och inga 

förutbestämda platser att stanna på valdes ut i förväg. Barnen valde plats vartefter frågorna ställdes. 

I den avslutande delen av varje gåtur erbjöds barnen skyltar i form av en glad och sur smiley som 

var tänkt att indikera bra och dåliga platser i barnens tycke. Dessa figurer valde barnen själva var de 

placerade under gåturen och den valda platsen fotograferades av personalen som följde med under 

gåturen och här följde också ett samtal kring val av plats. Här lyftes barnens reflektioner och erfa-

renheter med utgångspunkt i de frågor som presenteras ovan.  Samtliga gåturer och samtal spelades 

in med ljudupptagning och transkriberades i sin helhet och bildar tillsammans med personalens an-

teckningar och fotografierna av barnens utvalda platser data i den här undersökningen. Proceduren 

för de pedagogiska gåturerna genomfördes först i tidigare förskolelokaler och upprepades då verk-

samheten hade flyttat in i de nybyggda lokalerna. 

Studiens empiriska underlag, alltså det som utgör data för analys, utgörs av transkriptioner av 

sammanlagt fyra enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju med personal i ledningsfunktion. 

Därutöver består underlaget av tre pedagogiska gåturer med tillhörande fokusgruppsintervjuer med 

personal och sex pedagogiska gåturer med barn ifrån två förskolor i befintliga lokaler och en i ny-

byggd förskolelokal. Förutom transkriptioner från alla dessa tillfällen så utgör deltagarnas anteck-

ningar och barnens dokumenterade platser grund för analyserna. Varje intervjuutskrift, utskrift från 

de pedagogiska gåturerna och det skriftliga materialet har analyserats tematiskt. Analysarbetet star-

tade samtidigt som genomförandet, materialet bearbetades sedan vid transkriberingen för att ytterli-

gare analyseras med stöd i teoretiska val och dess begrepp. Det innebar upprepade läsningar av varje 

utskrift i sig för att sedan jämföra intervjuerna med varandra och att ställa gåturernas material med 

och mot varandra. Materialet kodades genom att nyckelord och nyckelmeningar markerades för att 

urskönja teman, likheter och skillnader i den insamlade data. Lefebvres (1991; Rönnlund & Tol-

lefsen, 2016) rumsliga perspektiv har varit utgångspunkt vid analysen av det insamlade materialet. 

Analysarbetet har växlat mellan uppkomna teman, likheter och skillnader, de analytiska enheterna 

och materialet för att finna svar på undersökningens frågeställningar. 

Då det är flera intressanta variabler i det specifika fallet innebär det ”att fallstudien drar nytta av 

den föregående utvecklingen av teoretiska hypoteser vid insamling och analys av data (Yin, 2013, 

s. 31).” Detta var tydligt vid den första bearbetningen av de enskilda intervjuerna som är kopplade 

till undersökningens frågor om den nybyggda förskolan. I analysfasen upptäcktes ett värde av att 

använda en modell som är utvecklad av Frelin och Grannäs (2021) och kallas ECSIT modellen. 

Analysmodellen är utformad på sådant vis att helheten av en längre byggprocess är uppdelad i faser 

för att analysera olika aktörers inflytande. Faserna består av: Educational vision: de pedagogiska 

idéerna och värderingarna formuleras; Concept design: en designbrief tas fram som omvandlar idéer 

och värderingar till funktionella krav; Space design: ett byggprogram med utrymmen och deras re-

lationer tas fram och ritningar av planritningar tas fram; Interior design: möbler och andra artefakter 

väljs och beställs; Technical design/Construction: tekniska ritningar tas fram och byggnaden upp-

förs (Engström, 2021). Modellen synliggör de olika intressenternas inflytande i varje steg av bygg-

processen och i denna undersökning används modellen för att sortera och synliggöra aktörers infly-

tande och deltagande i byggprocessen av den nybyggda förskolan i efterhand. 
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Resultat 

Inledningsvis behandlas resultatet gällande betydelsefulla faktorer i samband med byggprocessen, 

och detta har för avsikt att svara på frågan: Vilka faktorer av betydelse uttrycks i framtagandet och 

implementeringen av en ny förskolebyggnad från ett urval av deltagande aktörer? Därefter sam-

manställs resultatet av personalens erfarenheter följt av en summering av barnens utsagor om lärmil-

jöerna i lokalerna och i denna del besvaras de två frågorna, Vad uttrycker personalen att lärmiljön 

erbjuder i relation till de fysiska lokalerna i den befintliga och i den nybyggda förskolan? samt Vad 

uttrycker barnen att lärmiljön erbjuder i relation till de fysiska lokalerna i den befintliga och i den 

nybyggda förskolan? Resultatbeskrivningen stärks med anonymiserade citat och här används finge-

rade namn.  

Framtagandet av en ny förskola 

När det gäller faktorer av betydelse som uttrycktes av person i ledningsfunktion i relation till att 

bygga en ny förskola är det mest centrala resultatet faktorer som berör samarbete och delaktighet. 

Detta uttrycks exempelvis genom följande uttalande av personal i ledningsfunktion;  

Hade inte rektorn varit envis och tjatat sig med så hade det blivit en förskola planerad av de som 

inte arbetar i förskolan. 

Det är jätteviktigt att verkligen vara med i byggprocessen, annars hade det inte sett ut som det gör 

idag, det är vi eniga om i gruppen. 

 

Den grupp som det andra citatet ovan hänvisar till bestod av olika intressenter och utöver verksam-

heten ingick bland annat fastighetsförvaltning, arkitekt och andra med byggansvar. Två av byggpro-

cessens faser, vilka i ECSIT modellen (Frelin & Grannäs, 2021) beskrivs som Concept Design - att 

ta fram ett förslag som omvandlar idéer och värderingar till funktionella krav och Space Design - ett 

byggprogram med utrymmen och deras inbördes relationer och där planritningar tas fram. Dessa två 

olika faser har enligt resultatet av intervjuerna med personal i ledningsfunktion flutit samman och 

pågått parallellt. Gruppen hade kontinuerliga byggmöten under byggprocessen och när det presen-

terades en första ritning av förskolebyggnaden som inte var förankrad i verksamhetens vision och 

behov fick hela processen ta ett omtag. Detta dilemma uttrycktes av en av de intervjuade på följande 

sätt; 

[…] min bild är att man inte riktigt lyssnade av verksamheten trots att vi hade sagt att verksam-

heten måste vara med, nu när vi äntligen ska bygga någonting nytt så är det viktigt att man stäm-

mer av med verksamheten, vad vill vi ha för någonting? Men det gjordes inte utan arkitekten ritade 

utifrån sin bild av vad en förskola ska vara och han hade ritat många förskolor men det var på 70-

talet och förskolan vi har idag kanske vi inte vill ha som det var på sjuttiotalet, vi har en ny läroplan 

och det är liksom massvis med saker som har förändrats. Å där höll vi på att köra i diket duktigt 

[…] 

 

I intervjuerna framkommer att verksamheten efter detta omtag varit delaktig och samverkat med 

arkitekten i framtagandet av förskolans utformning och dess utrymmen. Anledningen som uttrycktes 

av samtliga var just att den första ritningen upplevdes av verksamheten som förlegad, och att om de 

hade gått på den linjen hade det byggts en ”gammal” förskola. Deltagarna uttryckte behovet av att 

bygga en förskola för nutida samt framtida behov. Ledningen för förskolan uttrycker vikten av att 

skapa delaktighet och former för samverkan i verksamheten tillsammans med den rådande pedago-

giska visionen;  

Vi har jobbat med vilken inredning vi vill ha, vilka möbler vi förväntas ha då och vilken verksam-

het vi ska ha på avdelningarna. Utifrån att vi ska jobba projekterande och undersökande så har vi 

dragit ut ritningar på en avdelning och man har fått rita in möbler. 

 

I detta citat uttrycks samverkan (partnership) kring den fas som i ECSIT modellen (Frelin & Gran-

näs, 2021) beskrivs som Interior design tillsammans med den rådande Educational vision (se tabell 

2) i och med att det finns en uttalad (control) förväntan på att alla arbetar utefter den Reggio Emilia 

filosofi som enheten inspireras av. Citaten ovan illustrerar även samarbetet mellan olika roller och 

personalens delaktighet. Innan verksamheten flyttades till de nya lokalerna arbetade personalen 
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tillsammans i olika grader (partnership, consult och inform) utefter pedagogiska idéer och med vi-

suellt iordningsställande av lärmiljöer i de nya lokalerna. Det var en förberedande faktor som ut-

trycktes som viktig av de intervjuade. Detta uttrycktes bland annat så här av en informant; 

[…] i förväg göra den till vår byggnad, alltså bygga idéer om vad vi ska ha tillsammans… en 

förberedelse för att vi ska kunna komma igång och jobba där tillsammans på något sätt. 

 

Samtidigt som utsagor visade på de intervjuades intentioner om att skapa delaktighet och att förbe-

reda lokalerna för den pedagogiska visionen (Educational vision, se tabell 2), de lärmiljöer och den 

verksamhet som flyttades in uttrycktes även en önskan om att göra detta i större utsträckning. Den 

rådande pandemin hade bidragit med utmaningar tillsammans med de säkerhetsrisker som råder på 

en byggarbetsplats. Detta ledde till att förberedelserna ofta fick utgå från ritningar och inte besök på 

plats trots en stark önskan om sådana hos personal i ledningsfunktion samt av övrig personal (förs-

kollärare och barnskötare). Processen för det som i ECSIT modellen (Frelin & Grannäs, 2021) be-

skrivs som Technical Design/Construction, att tekniska ritningar tas fram och byggnaden uppförs, 

karaktäriserades av samverkan (partnership) mellan olika professioner och hög delaktighet av verk-

samheten. Rektorn har deltagit i 17 byggmöten och uttrycker att ”samarbetet har fungerat otroligt 

bra”, verksamheten har kontinuerligt påverkat ritningar och lokalers utformning under byggproces-

sen utifrån verksamhetens behov vilket också uttrycks så här 

Jag känner att jag har hela tiden bevakat våra intressen utifrån att jag har ett intresse själv av att 

bygga… vi resonerade oss fram… vi har resonerat om höjden på tvättställ och toaletter, färgval, 

ritat ut var vi vill ha tv-skärmar, projektorer, dörrar som vi vill ha flyttade eller bytta till skjutdör-

rar, möbler […]. 

 

Detta illustrerar hur verksamhetens pedagogiska implikationer tagit plats i arbetet med de nya loka-

lerna. Samtidigt uttrycktes begränsningar för verksamhetens uttryckta behov och önskemål. Begräs-

ningarna bestod av explicita ekonomiska ramar samt säkerhetsföreskrifter eller särskild kunskapen 

hos andra professioner och verksamheters behov. 

Delaktighet och samarbete i flera led uttrycktes som en särskilt viktig framgångsfaktor i proces-

sen av att bygga en ny förskola, detta innefattar också att konstruera och inreda lärmiljöer samt att 

starta upp utbildningens verksamhet i de nybyggda lokalerna. De intervjuade uttrycker att detta stäl-

ler krav på förarbete där flera stödfunktioner i en kommun behöver ligga i framkant. Ett gediget 

förarbete och förberedelse inför byggprocessen, att samarbeta och säkerställa alla faser i byggpro-

cessen och att verksamheten som ska vistas i lokalerna har alltså stort inflytande redan i starten av 

byggprojektet. ECSIT modellen (Frelin & Grannäs, 2021) som presenteras nedan synliggör på ett 

tydligt sätt de olika aktörernas grad av deltagande i olika skeenden av byggprocessen. 

Ytterligare ett resultat gäller förberedelse inför att starta upp den nya förskolan. Ett förarbete för 

att ta de nya lokalerna i besittning bygger på ett gemensamt arbete som inbegriper personalen som 

ska verka i byggnaden. Det handlar om att arbeta med utformning, inredning och tankar om den 

verksamhet som ska startas upp tillsammans i de nya lokalerna. 

En annan viktig faktor är själva processen med flytten från de befintliga lokalerna till de ny-

byggda. Flyttprocessen skedde parallellt med pågående verksamheten och utan tillräckliga stöd-

funktioner. Detta resulterade i att flera av deltagarnas ordinarie arbetsuppgifter i förskolans verk-

samhet prioriterades bort och stort ansvar låg på förskolans ledning samt personal att organisera och 

utföra flytten. 
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Tabell 2. ECSIT modellen, Delaktighet i byggprocessen för ett urval av deltagande aktörer1 

Fallför-

skolan 

Educational 

Vision 

Concept 

Design 

Space De-

sign 

Interior 

Design 

Technical  

Design/ Con-

struction 

Control 

R   
   

Partner-

ship 

LS1 

LS2  

 

S 

R 

R  A 

R 

LS1 

LS2 

P 

R 

Consult 

 P LS1 

LS2 

LS1 

LS2 

  LS1 

LS2 

Inform 

 S P P   P 

Förklaringar till förkortningar i tabellen: S = skolchef, R = rektor, LS1 = ledningsstöd 1, LS2 = ledningsstöd 2, P 
= personal (förskollärare och barnskötare) 

 

Möjligheter och begränsningar i lärmiljöer 

I det följande sammanfattas och analyseras de mest centrala och väsentliga resultatet från de peda-

gogiska gåturerna som genomfördes i tre byggnader. De befintliga lokalerna som verksamhet sedan 

flyttade från kallas i resultatredovisningen för ”Den ombyggda skolan” och ”Modulförskolan”. Be-

greppen fysiska-, föreställda- och sociala rum används med stöd i Frelin och Grannäs (2017) fram-

skrivningar av dessa. 

 

Den ombyggda skolan 

I den ombyggda förskolebyggnaden var det avdelning A och B som var fokus för den pedagogiska 

gåturen. Avdelning A har tidigare använts till sexårsverksamhet medan avdelning B har varit klass-

rum för årskurs 1–3 i grundskolan. Figur 1 visar en översiktsbild över avdelning A och B, detta i 

syfte att illustrera de olika rummen och dess utformning. Gåturerna med vuxna startade på avd. B 

och bestod av dessa stopplatser: 

 

1.Entré/hall/WC 

2.Ateljé 

3.Bygg/konstruktion 

 

 

På avd. A fortsatte gåturen med tre till stopplatser. 

 

5.Entré/hall/WC 

6.Stora rummet 

7.Matrum/bygg 

 
1 Översättning av de engelska begreppen: Educational vision: de pedagogiska idéerna och värderingarna form-
uleras; Concept design: en designbrief tas fram som omvandlar idéer och värderingar till funktionella krav; 
Space design: ett byggprogram med utrymmen och deras relationer tas fram och ritningar av planritningar tas 
fram; Interior design: möbler och andra artefakter väljs och beställs; Technical design/Construction: tekniska 
ritningar tas fram och byggnaden uppförs (Engström, 2021). 
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Barnen valde själva sina stopplatser under gåturerna.  

 

 
Figur 1. Översiktsbild av avdelningarna A och B. 

Sammantaget uttryckte deltagarna både likheter och skillnader mellan avd. A och avd. B. Likheter 

återkom i de föreställningar av möjliga aktiviteter deltagarna tillskrev rummen, alltså vad som var 

möjligt att göra där. Men också gällande det fysiska rummets begränsningar i form av korridorer, 

för höga möblemang/inredning, buller, belysning, ventilation och ytor. Skillnaderna som uttrycktes 

handlar om lokalernas utformning och de förutsättningar utformningen skapade för verksamheten. 

Till exempel möjligheten till avskildhet och avsaknaden av dörrar att stänga vilket uttrycktes av en 

av de deltagande med orden:  

[…] så när vi har projekt då måste vi vänta tills alla har gått ut […] det är ett stort hinder.   

 

Avd. A beskrevs som en ”ljus” och ”trevlig” atmosfär i jämförelse med förskolans andra avdel-

ningar, där finns möjlighet att avgränsa sig när arbete i projekt pågår eftersom det finns dörrar att 

stänga och de låga fönstren skapade bra öppenhet och sikt mellan inne och ute även för barnen. 

Deltagarna beskrev en större flexibilitet på avd. A, med möjlighet för det ”tillfälliga”. Det handlade 

inte bara om dörrar att stänga utan också om att möblerna var flexibla genom att de var försedda 

med hjul. Barn och personal som befann sig på avd. A visste att de skulle vara där en termin innan 

de skulle flytta till den nya förskolan. Därav menade personalen att de hade större frihet i jämförelse 

med personalen som arbetade vid avd. B att snabbt möblera och ändra om i sin lärmiljö efter upp-

komna behov och idéer utan att först lyfta förslaget på gemensamma möten och avvakta beslut. Avd. 

A beskrevs också som den ”mest förskole-liknande miljön”, tillskillnad från avd. B som till stor del 

bestod av två stora mer traditionella skolklassrum. Det stod tydligt efter den pedagogiska gåturen 

att avd. B länge varit i behov av en förändring i lärmiljön för att kunna anses som väl fungerande 

enligt deltagarna men att vetskapen om ”tillfälligheten” skapade begränsningar i samtliga dimens-

ioner, fysiska, föreställda och sociala rummet. Andra aspekter som flera av deltagarna lyfte fram i 

relation till det fysiska rummet var placering av en framtida dokumentationsvägg, och ett önskemål 

fanns om att denna skulle placeras i golvnivå på den nya förskolan i syfte att möjliggöra barnens 

inflytande över den. Behovet av flera belysningspunkter när flera aktiviteter samsas i ett rum lyftes 

som framgångsfaktor. Deltagarna kunde framhålla en och samma faktor som begränsande eller möj-

liggörande utifrån olika perspektiv. Till exempel så fanns ett legobord på avd. B vilket lyftes fram 

som en fungerande möbel av en förskollärare medan en annan som arbetade på avdelningen uttryckte 

att det var för lite plats att bygga vid detsamma. Detta bekräftades av barnens utsagor under deras 

gåturer, de menade att det var mycket bättre att bygga på mattan. 
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Under de två gåturerna med barn deltog totalt sju barn i åldern 4–5 år. På frågan om vad man kan 

göra här? - uttrycker barnen olika aktiviteter samtidigt som de visar de platser som de knyter till de 

aktiviteterna och här hänger aktivitet och plats samman. Den plats som utmärker sig är hallen. Inga 

aktiviteter som kopplas till något annat än en plats för av- och påklädning samt förvaring av kläder 

uttrycks av barnen vid båda avdelningarna på den ombyggda skolan. Vid upprepade tillfällen berät-

tar barnen att de ska flytta och att material som tidigare funnits nu är borttaget och att vissa ytor är 

avspärrade, ett barn säger:  

[…] det finns inget annat, vi ska flytta vi, vi har rensat.  

 

På frågan om vad barnens saknar och/eller önskar i de olika lokalerna återberättar barnen vad som 

tidigare funnits tillgängligt på dessa ytor men som nu är undanplockat eller bort rensat inför flytten. 

Barnen introduceras till de två olika smileysarna, en som är grön och föreställer en glad smiley och 

en som är röd med en sur mun som föreställer en mer negativ smiley. Barnen ombeds att placera ut 

dessa. Den gröna figuren på en plats som de gillar mycket, och den röda på en plats som de inte 

tycker om. Dimensionen av det sociala rummet blir tydligt i barnens resonemang kring de valda 

platserna där känslomässiga och relationella erfarenheter tar sig uttryck. Barnen på avdelning B 

benämner figurerna som; 

 En glad smiley samt en röd och – ledsen smiley.  

 

Max springer iväg med den röda smileyn och placerar den snabbt på gradängen (figur 2) i det stora 

rummet. Hans motivering är följande: 

För att man måste sitta… ibland jättelänge […]  

 

Max sätter ord på hur platsen kan förknippas med erfarenheter och en tråkig erfarenhet eller en 

känsla av att något är tråkigt. Elin placerar sin gröna smiley vid ritbordet med motiveringen att hon 

gillar att rita. Lisa placerar sin röda smiley på kabellisten med eluttag som är placerad under tavlan 

ämnad för dokumentationer och berättar att hon inte tycker om att klättra där för den kan lossna från 

väggen. Kabellisten på avd. B nämndes även av personalen som besvärlig och att den bidrog till 

tillsägelser när barn försökte använda den i sin lek i rummet. 

 

 
Figur 2. Avd. B, gradäng. 
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Modulförskolan 

Denna förskola bestod av temporära moduler som innefattade två förskoleavdelningar, personalrum 

och kök (figur 3). De pedagogiska gåturerna tog även på den här förskolan plats på två avdelning-

arna. De kallas avd. X och avd. Y och stopplatserna var: 

 

1. Entré och hall 

2. Allrum/matrum 

3. Smårum 

4. Skötrum/WC 

5. Allrum/matrum 

6. Smårum 

 

Barnen valde egna platser att stanna vid under gåturerna. Personalen vid modulförskolan beskrev 

under gåturen att trots identiska avdelningar i förhållande till storlek och placering av rum fanns det 

andra faktorer som påverkade förutsättningarna i lärmiljön. Resultatet av personalens utsagor som 

rör det föreställda rummet visar alltså att barnens handlingsmöjligheter och lekar var avhängiga av 

arrangemangen i lärmiljön. Detta stärks i både avd. X och Y av barnens utsagor som beskriver möj-

liga aktiviteter utefter de material och artefakter som fanns tillgängliga i lärmiljön. Personalens fö-

reställda rum hade stor betoning på vikten av tillgänglighet, tillgängligt material, kopplat till före-

ställningen om att det skapar förutsättningar för barnens egna initiativ i lärmiljön. Personalen be-

skrev det som en vilja att skapa ”öppna” lärmiljöer med tydlig avgränsning av vrår och rumslighet, 

samtidigt som denna öppenhet kom att skapa problem och därmed begränsningar gällande distrakt-

ion och höga ljudvolymer. Resultatet visar att det fysiska rummet på avd. X och Y trots identisk 

layout skapade möjligheter och begräsningar som både var lika och olika. Till exempel beskrevs 

golven som en begränsning vid båda avdelningarna, golvet bidrog med buller vid både av. X och 

avd. Y, likaså upplevelsen av trängsel och att många aktiviteter behöver samsas på samma yta. Det 

som skiljde den fysiska miljöns förutsättningar åt på de båda avdelningarna var personalens iord-

ningställande av lärmiljön men också placeringen av avdelningarna i relation till förskolans perso-

nalutrymmen. Avd. Y var en genomfartsavdelning vilket uttrycktes som en stor begränsning i lärmil-

jön. Det ökade ljudnivån och skapade dagligen återkommande distraktion för både barn och perso-

nal. Medan avd. X var belägen i byggnadens andra ände vilket bidrog till färre distraktioner och 

större möjligheter till avskildhet. Att modulförskolan skulle finnas under en begränsad tid påverkade 

det sociala rummet, personalens erfarenheter, känslor och handlingar, framför allt i form av ett större 

överseende.  

 

 
Figur 3. Modulförskolan, två närmast identiska lokaler med olika inredning. 
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Personalen beskrev att de fann sig i att de inte kunde organisera och påverka den fysiska miljön som 

de ville vilket de själva menade skiljde sig från deras erfarenheter av att arbeta i andra förskole- 

byggnader. Detta påverkade även barnens miljö, som i exemplet med de tunga entredörrarna, där 

risken för klämskador var dagligt närvarande. Trots denna påverkan som ”tillfälligheten” i modul-

förskolan bidrog till uttryckte personalen att de hade skapat fungerande lärmiljöer i rummen med 

exempelvis olika vrår för utforskande aktiviteter. Personalen uttryckte att de anpassade i miljön för 

att motverka de fysiska bristerna. På avd. Y vistas de yngsta barnen som deltog i studien, tre barn i 

treårsåldern. På frågan om vad man kan göra på en viss plats benämner barnen de saker som de ser 

och kopplar dessa till olika aktiviteter som de brukar göra. På avd. X deltog två barn, 4–5 år, och 

deras sätt att berätta om avdelningen uttryckte att det är flera aktiviteter som försiggår på en och 

samma plats. Barnens utsagor visade att det sociala rummet har påverkan på upplevelsen av lärmil-

jön. De utgår från de erbjudanden som lärmiljön erbjuder tillsammans med känslor när de beskriver 

vilka platser de gillar respektive ogillar att vistas på.  

När bildstödet presenterades sa barnen på avd. Y att en figur var ledsen och att den andra var 

glad och ett resonemang kring färger ägde rum. Personalen som närvarade vid gåturen berättade att 

de arbetat med färgerna och menar att det märks på barnens resonemang. När Cilla, ett av barnen, 

får den gröna smileyn springer hon snabbt till den så kallade, byggvrån och placerar smileyn där och 

samtidigt säger hon att hon gillar att bygga. Ett annat barn, Asta, placerade sin gröna smiley på en 

så kallad ”frökenpall”, en pall med hjul avsedd för de vuxna som arbetar i förskolan. Ett av de andra 

barnen förstärkte Astas placering av den gröna smileyn genom att säga: 

Där gillar hon att vara.  

 

Asta uttryckte också själv verbalt att hon gillar att sitta på pallen. Vera placerade sin gröna smiley i 

hemvrån och Della säger: 

 Jag älskar också hemvrån. 

 

Även Della placerade sin gröna smiley i hemvrån. När barnen placerade ut de röda figurerna valde 

några att placera de på samma platser som de valde till de gröna, men utan motivering. Ett barn 

valde en ny plats men motiverade inte varför. Resultatet visar att de yngsta barnen kopplade ihop 

platser till tidigare erfarenhet och känslor av vad de gillar. Under gåturen vid avd. X deltog två barn, 

Tim och Dalia. Tim berättade och visade olika platser med iver medan Dalia följde med och nickade 

instämmande till Tims utsagor. Detta ändrades när barnen tilldelades figurer att placera på platser 

de tycker bra om och mindre bra om. Dalia valde snabbt platser och förklarade varför hon exempel-

vis gillar platsen med målarpenslar och stafflier som var i det stora rummet. Hon motiverar detta 

med att hon gillar att måla. Rummet som kallades för ateljé fick istället en röd smiley för menade 

Dalia där målade de inte! Tim placerade ut den gröna smileyn på en avsats i ett av rummen (figur 4) 

med motiveringen att han tycker om att hoppa. Samtidigt som han efter en stunds funderande lägger 

den röda smileyn på mattan i byggvrån nedanför avsatsen där han placerat den gröna smileyn och 

ropar att han inte tycker om att vara i ”byggen”. Han får då frågan om varför han inte tycker om att 

vara där, han svarar:  

Här ligger min och jag tycker inte om att Olle är dum till mig, jag tycker om att va här men när 

Olle säger nej jag får inte va här då, NEJ! säger han då blir jag ledsen. 

 

Tims svar illustrerar det relationella kopplat till den fysiska platsen, dimensionen av det sociala 

rummet blir därmed tydligt i resonemanget ovan. Tim gillar att hoppa från avsatsen och han tycker 

om att leka ”i byggen” men hans erfarenheter och känslor från en konflikt med ett annat barn kopplas 

ihop med upplevelsen och relationen till platsen blir då både negativ och positiv. 
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Figur 4. Avsats i byggvrån. 

På den nybyggda förskolan 

Förskolan är byggd i två plan med totalt sex avdelningar, fem gemensamma utrymmen (som inte är 

avdelningar där barnen vistas) och en matsal. Det är tre av de fem avdelningar som inkluderas i de 

pedagogiska gåturerna i undersökningen. Avdelningarna som här kallas för avd. 1. och avd. 2. är 

platserna där gåturerna med barnen startar. Medan rutten för den pedagogiska gåturen med personal 

är utmärkt med siffror 1–5 (se figur 5 och 6);   

 

1. Entré och hall 

2. Avdelning bottenplan 

3. Ateljé 

4. Matsal 

5. Byggrum ovanvåning 

6. Avdelning 2 ovanvåning 

 

 
Figur 5. Nybyggda förskolan.  
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Figur 6. Avd. 2 i den nya förskolan.  

Sammantaget fokuserade deltagarna särskilt på de gemensamma utrymmena i den nybyggda försko-

lan. Deltagarna tillskrev dessa utrymmen flera möjliga aktiviteter, utgångspunkten var här det före-

ställda rummet. Det handlade om den gemensamma ateljé, om byggrum, om dans- och dramarum 

och det rum som beskrevs som experimentrum. Ytterligare en orsak till att man fokuserade dessa 

rum särskilt hade att göra med ambitionen att arbeta med barnen i mindre grupper vilket personalen 

såg som nödvändigt då förskolans avdelningar uttrycktes som små och trånga.  

Resultatet visar att de fysiska rummen även skapade begränsningar utifrån den nya förskolans 

layout, det fysiska avståndet till byggrummet var för avdelningen på nedanvåningen begränsande 

medan det för avd. 2 var möjliggörande och skapade en ökad tillgänglighet. Deltagarna i gåturerna 

berättade att förskolans ledning hade sagt ifrån till avdelningarna på ovanvåningen att man skulle ha 

dörrarna till de gemensamma utrymmena öppna utifrån en föreställning om att ytan inte nyttjades 

till den pedagogiska verksamhet rummet syftade till. Deltagarna uttryckte utifrån detta en osäkerhet 

kring vad som gällde för de gemensamma utrymmena och att detta ledde till att de inte användes till 

sin fulla potential ännu.  

Det visar sig också under gåturerna att det fysiska rummet skapade samarbetsmöjligheter för de 

avdelningar som låg placerade bredvid varandra, denna möjlighet hade anammats olika av avdel-

ningarna. På ovanvåningen uttryckte deltagarna att de ofta samarbetade och hade dörren mellan 

avdelningarna öppen, men detta gällde inte för avdelningarna på nedervåningen. Utifrån idéer om 

det föreställda rummet menade deltagarna att de öppna dörrarna skapade en lärmiljö med ökat in-

flytande för barnen och gav de fler möjligheter i form av ett bredare utbud av platser, aktiviteter och 

relationer.  

Matsalen skapade begränsningar rörande det föreställda-, det fysiska- och det sociala rummet 

enligt deltagarnas. Inredningen i kombination med ytans storlek skapade svårhanterad logistik och 

detta löste personalen genom att skapa matlag. Men inte bara matsalen utan också korridoren som 

skulle passeras på väg dit skapade dilemman. Korridoren användes för att förvara möbler av olika 

slag eftersom man saknade tillräckliga förrådsutrymmen, detta lede till trängsel för barn på väg både 

till och från matsalen. Men med utgångspunkt i det sociala rummet bidrog matsalen till matglädje 

eftersom barnen själva fick ta mat från en framdukad buffé. Detta bekräftades också av barnen under 

deras gåtur. Barnen förklarade och visade varje moment under måltiderna och dessa förklaringar 

kopplades tydligt till rummets fysiska attribut.  

Trots den positiva attityden hos personalen rörande barnens möjlighet till självständighet i valet 

av mat uttryckte personalen känslan av att måltidssituationen bestod av många tillsägelser och viss 

negativitet. Det kunde gälla oro för baciller samt för mycket spring. Den pedagogiska praktiken 

krockade med den pedagogiska visionen om det lärande som kunde ske under en måltid i form av 

ett lugnt tillfälle för språklig utveckling och dialog mellan barn och barn och barn och vuxna. Detta 

sammantaget ledde till en känsla av stress för personalen.  

Den nya förskolans lokaler beskrivs alltså utifrån både positiva och negativa aspekter. Personalen 

uttryckte att lokalerna var ljusa, med ljuddämpande material, barnanpassade och med stora fönster 
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lågt placerade som sammanbinder inne och ute. Samtidig beskrevs ojämn värme, och att de många 

avdelningarna kräver en strikt struktur och logistik. Det handlar då om små avdelningar med många 

aktiviteter på samma yta, stora ytor i hallen som till viss del är svår att organisera som ett menings-

fullt mellanrum med möjlighet till möten mellan avdelningar.  

Avdelningarna var identiska i sina layouter men inredda med olika möblemang och artefakter. 

Under gåturen blev det tydligt att arbetslagen inspirerades av att besöka varandras avdelningar när 

de då riktade blicken mot att granska lärmiljöerna, de uttryckte att de fick idéer och inspiration av 

varandra. Under gåturen på avd. 2 uttryckte en förskollärare i anslutning till ett rum som benämndes 

som ”sagorummet” att det var ett mysigt rum som påminde om ett sagorum. Vid det tillfället visste 

hon inte att avd. 2 nyligen hade omvandlat sitt projektrum till ett sagorum. Personalen vid avd. 2 

uttryckte då glädje över att deras iordningställande av rummet var synligt vid en första anblick.   

På avd. 1 deltog tre barn som var tre år och vid avd. 2 deltog fyra barn som var fem år vid de två 

gåturerna. Vid gåturerna med barnen visade de flera aktiviteter som de kopplade samman med de 

fysiska platserna och i deras utsagor kopplades aktiviteter som kunde förstås som tankar om det 

föreställda rummet till det fysiska rummet. Barnen beskrev exempelvis att man, bygger i byggrum-

met, målar, skapar och pärlar i den vrå som ordnats för skapande, ritar vid ritbordet och spelar spel 

vid bordet bredvid spelhyllan. Det sagorum som hade iordningställts på avd. 2 berördes också i 

barnens gåtur. Det uppfattades som ett populärt rum och beskrev av barnen som ett socialt rum som 

erbjuder relationer och känslor.  

När barnen tilldelas den gröna och röda smileyn är det för några av dem andra gången de använ-

der dessa figurer tillsammans med mig och för tre av barnen är det första gången. Vid avd.1 springer 

Della in till handfatet och placerar den gröna smileyn under handfatet, hon berättar att hon gillar att 

tvätta händerna där. Cilla placerar sin gröna smiley i byggvrån för att hon gillar att bygga och Harry 

placerar sin gröna smiley i hemvrån men ger ingen förklaring till placeringen. Vid avd. 2 springer 

barnen snabbt iväg och placerar ut sina smileysar och hämtar sen mig för att berätta och samtliga 

uttrycker en känsla i samband med den valda platsen. 

 

 
Figur 7. Olika sätt att se på miljön. 

 

Nea gillar att pärla och placerade den gröna glada figuren i hyllan, Svea gillar inte att vara vid spel- 

och pusselbordet för att som hon säger: 

[…] man får sitta där så länge.  

 

Gustav placerar ut sin röda smiley i byggrummet som finns inne på avd. 2 med motiveringen att han 

inte tycker om att bygga och sedan placerar Gustav tillsammans med Polly en röd och en grön smiley 

på mattan i sagorummet (figur 7). Barnen får frågan vad som är bra respektive dåligt med platsen 

och Gustav svarar:  
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 Att man kan leka mamma, pappa, barn och leka lugna lekar […].  

 

När Polly ska förklara varför det är den röda smileyn hon lagt där visar det sig att hon tycker det är 

dåligt när hon inte får vara i det här rummet, det är alltså inte platsen som är dålig utan avsaknaden 

av den. Gustav och Polly tycker båda två om att leka i sagorummet, men de använder bildstödet på 

olika sätt för att uttrycka det. 

Sammanfattande tankar om möjligheter och begränsningar i lärmiljön 

Resultatet med grund i personalens utsagor visar hur det föreställda rummet bidrog till barnens 

handlingsmöjligheter och lekar och samtidigt att dessa var avhängiga personalens arrangemang av 

lärmiljön. Detta antagande stärktes av barnens utsagor när de beskrev möjliga aktiviteter utefter de 

material och artefakter som finns i lärmiljön. Personalens beskrivningar som berör föreställda rum 

innefattade en stor betoning på vikten av tillgänglighet, tillgängligt material och att detta i sin tur är 

kopplat till föreställningen om att det skapar förutsättningar för barnens egna initiativ i lärmiljön. 

Personalen uttryckte även vikten av flexibilitet, att få göra om i lärmiljön efter uppkomna behov och 

att detta krävde flexibla och lättföränderliga möbler samt en tillåtande pedagogisk praxis.  

Även om de fysiska rummen bestod av identisk layout skapades möjligheter och begräsningar 

som både var lika och olika mellan avdelningar. Positivt enligt personalens utsagor var överblick-

bara ytor där många aktiviteter samsas i tydligt avgränsade vrår, samtidigt som en återkommande 

brist på utrymmen för avskildhet uttrycktes av flera under gåturerna. Begräsningarna bestod då av 

korridorer, för höga och/eller icke flexibla möblemang/inredning, buller, belysning, ventilation och 

värme/kyla.  

Ett resultat från de befintliga lokalerna är att personalen uttryckte att vetskapen om deras tillfäl-

liga karaktär påverkade organisering av lärmiljö. Begräsningarna bestod också av att personalen 

menade att de inte kunde påverka den fysiska miljön som de ville, vilket skapade en känsla av upp-

givenhet. Vid den nybyggda förskolan uttrycktes möjligheter till att mötas i gemensamma rum för 

olika aktiviteter utanför den egna avdelningen, samtidigt som en begränsning i form av tillgänglig-

heten låg i struktur och organisering av de fysiska utrymmena. Lokalerna upplevdes vara byggda 

för barn, med bullerdämpande material och anpassade höjdnivåer och inredning vilket främjade bar-

nens möjligheter till självständighet. Personalen uttryckte en önskan om att omvandla den stora hal-

len och utnyttja de stora ytorna till platser som fångade upp barnen bland annat under förflyttningar 

i dessa rum.  

Resultaten, med grund i barnens utsagor vittnar om att det fysiska rummets representation var 

avhängig deras föreställning om vilka aktiviteter som kunde ta plats i rummet. Samtliga barn i under-

sökningen uttrycker möjligheter i lärmiljön genom att visa exempelvis var de kan bygga, arbeta med 

olika skapande aktiviteter, vilka platser de gillar, var de förvarar sina kläder och var de äter. Resul-

tatet visar också att barnen kopplade ihop platser med tidigare erfarenheter och känslor och att dessa 

hänger samman med det sociala rummet och därmed påverkar barnens upplevelser av lärmiljöerna. 

Barnen utgår från de erbjudanden som lärmiljöerna genererar och de ger uttryck för sina känslor när 

de beskriver vilka platser de gillar respektive ogillar att vistas på i lokalerna. En tydlig skillnad 

mellan de befintliga- och de nybyggda lokalerna var platsen för måltider. Under gåturerna i de be-

fintliga lokalerna tog måltiderna plats på avdelningen och borden samsades med andra aktiviteter 

vilket bidrog till begränsningar i form av ständigt undanplockande i lärmiljön. Matsalen i den nya 

förskolan var däremot utanför avdelningen. Barnen uttryckte liksom personalen att de uppskattade 

den nya matsalen och att de gillade att förse sig själva under måltiderna. 



 20 

Diskussion 

I det följande diskuteras delaktighet och samverkan vid framtagande av en ny förskola och detta 

följs av en diskussion som berör möjligheter och begränsningar i förskolans lärmiljöer, det handlar 

om (1) fysiska aspekter, (2) flexibilitet (3) pedagogiska idéer, värderingar och handlingsmöjligheter. 

Diskussionen avslutas med ett resonemang vilket riktar fokus mot gåturer som metod i forskning 

och vardaglig praktik och framtida utvecklande av lärmiljöer.  

Delaktighet och samverkan 

Inledningsvis i byggprocessen2 av den nya förskolan utelämnades verksamhetens representanter och 

den ritning som sedan presenterades för personal och personer i förskolans ledning stämde inte över-

ens med det utbildningsuppdrag som råder för dagens förskola. Detta ledde till att byggprocessen 

stannade av och en process för ökad samverkan mellan arkitekter och verksamhetens ledning inled-

des, en samverkan som i intervjuer och gåturer karaktäriseras som ett gott samarbete mellan arkitekt, 

förskolans ledning och till viss del personal vid förskolorna. Behov av den här typen av samarbete 

har sedan tidigare lyfts av Berris och Miller (2011) vilka poängterar vikten av att förbättra kommu-

nikationen mellan arkitekter och lärare för att bättre utforma och omkonfigurera fysisk miljö för att 

gynna lärande. I analysmodellen ECSIT (Frelin & Grannäs, 2021) kategoriserades samarbetet som 

partnership i fråga om konceptets design. Resultatet i den här undersökningen visar att delaktighet 

från verksamheten tillsammans med en god samverkan (partnership) med andra professioner är en 

viktig framgångsfaktor i framtagandet av en ny förskolebyggnad.  

Ett framgångsrikt samarbete möjliggör också ett hållbart byggande för framtiden då en förskole-

byggnad som inte svarar mot faktiska behov riskerar det att bli en kostsam investering för kommu-

nerna (jfr. Boverket, 2021). Två av byggprocessens faser enligt ECSIT modellen är konceptets de-

sign (Concept Design) och design av platsen (Space Design). Dessa faser har enligt resultatet i 

undersökningens första del flutit samman och ägt rum parallellt. Detta resultat visar ytterligare på 

vikten av gediget förarbete och förberedelse som bygger på att i förväg ta reda på de faktiska beho-

ven för verksamheten och här skulle ett funktionsprogram kunnat vara till hjälp i inledningen av 

processen (jfr. SKR, 2019a). Ett funktionsprogram ska beskriva de behov och krav som förskolan 

har på lärmiljö och på byggnad (SKR, 2019a) och kan därför bidra i förarbete och förberedelse.  

Förskolans verksamhet och organisation är nära knutna till hur lokaler behöver vara utformade 

och detta är alltså främst en fråga för den pedagogiska verksamheten och inte som man kanske kan 

tro enbart en arkitektonisk och byggnadsteknisk fråga när det gäller utveckling av lärmiljöer (SKR, 

2019b). Samtidigt så visade det sig att i den här undersökningen bidrog samarbetet – när det väl kom 

igång - till ett antal framgångsfaktorer i utformingen på den nya förskolan. Detta kan ses i relation 

till att det i fördefinierat funktionsprogram finns risk att förbigå de lokala behoven i utformandet av 

en ny förskolebyggnad. 

Ytterligare en form av delaktighet, förarbete och förberedelse är det som skedde inför att starta 

upp verksamheten i den nya förskolan. Resultaten från den här undersökningen visar på vikten av 

att skapa delaktighet och former för samverkan som ligger i samklang med den rådande pedagogiska 

visionen i de nya lokalerna. En byggnad kan skapa en vi-känsla (Björklid, 2005) och designproces-

sen har en viktig roll att spela i anpassningen mellan platsen och praktiken (Frelin & Grannäs, 2021). 

Det kan antas att det krävs ett implementeringsarbete när en plats ska tas i besittning och den peda-

gogiska idén behöver vara i samstämmighet med utformandet av byggnaden och människorna som 

ska arbeta i miljön behöver ha förståelse för de lokaler som är byggda. Undersökningens resultat 

visar dessutom att utvecklandet av en vi-känsla och organiserandet av hur den nya förskolan används 

av barn och personal är ett arbete som behöver fortgå länge efter inflyttning. Lokalerna kan behöva 

organiseras om efter en tid för att maximera utnyttjandet av de nya lokalerna.  

Ett något överraskande resultat rörande frågor om delaktighet och samverkan var dock bristen på 

förarbete och förberedelse inför och under själva flyttprocessen. Detta gällde både tid och resurser, 

och påverkades av att den dagliga pedagogiska verksamheten förväntades fortgå parallellt med flytt-

processen. Resultaten från gåturer med barnen visar exempelvis att material och iordningsställda 

lärmiljöer i de gamla lokalerna monterades ner långt innan själva flytten skulle ske vilket påverkade 

barnens pedagogiska praktik under en längre tid. En tydligare samverkan och en bättre planering 

som inbegrep flera intressenter kunde därför ha varit till nytta för barnen i den här delen av proces-

sen. 

 
2 Concept design enlig ECSIT modellen (Frelin & Grannäs, 2021) 
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Fysiska aspekter 

Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning som genomförts av Björklid (2005) samt 

Berris och Miller (2011) gällande vad som är eftersträvansvärda specifika egenskaper hos den fy-

siska miljön. Sådana egenskaper och betydelsefulla faktorer är: utrymme, välkomnande ljusa loka-

ler, barnanpassad inredning och byggteknisk design, höjdnivåer, stora fönster för koppling mellan 

inne och ute, flexibla möbler och ytor och ljuddämpande material. Resultatet visar att fysiska 

aspekter i lärmiljöerna påverkade deltagarnas känslor och erfarenheter av miljöerna. Det framkom 

särskilt tydligt under gåturer i de tidigare lokalerna där de slitna ytskikten, golvmaterial som med-

förde buller, icke barnanpassade lokaler och möbler, bristande underhåll som medförde dålig venti-

lation och belysning påverkade barnens lärmiljöer och personalens arbetsmiljö. Björklid (2005) po-

ängterar att den tidigare forskningen är samstämmig när det gäller att dessa faktorer har påverkan 

på barns lärande och resultatet i föreliggande undersökning pekar på detsamma. Trånga, bullriga 

och otydliga utrymmen skapar risk för trängsel, stress och upplevelser hos personalen av att man har 

en rörig barngrupp. Inför själva flytten förstärktes detta dessutom av att delar av förskolornas lärmil-

jöer och material nedmonterades och plockades undan, vilket i sin tur ledde till att barnen hade färre 

möjliga aktiviteter att engagera sig i vilket resulterade i upplevelsen av en ”rörig barngrupp” och 

högre nivåer av “off-task-tid” (Kantrowitz & Evans, 2004).  

Vid den nybyggda förskolan var det framförallt utformningen av matsalen som bidrog till för-

svårande logistik och skapade en rörig tillvaro med viss trängsel. Detta uttrycktes i varierande grad 

av personalen men det framkom att det innebar en stressfaktor vilket är i linje med Björklids (2005) 

resultat kring trängsel som en problematisk omständighet. Samtidigt visade resultatet i de äldre be-

fintliga lokalerna att när måltidssituationen samsas med andra aktiviteter på avdelningarna tar det 

tid i anspråk samt kräver ett ständigt undanplockande i lärmiljön (Nordin Hultman, 2004). Den ge-

mensamma matsalen i den nybyggda förskolan skapade möjligheter för andra lärande aktiviteter att 

ta plats och fortgå på avdelningen, och skapade samtidigt begränsningar i form av stress vid passage 

in och ut. Utsagor gällande samtliga gemensamma ytor vid den nybyggda förskolan (ateljé, 

byggrum, dans- och dramarum och experimentrum) vittnar om vikten av att få till en fungerande 

struktur för att skapa tillgänglighet för barn och personal att nyttja lärmiljöerna i de gemensamma 

utrymmena. Detta resultat är samstämmigt med dilemman med stora förskolor som skrivs fram av 

Brandi Hansens (2015). Stora förskolebyggnader som genererar många barn, kan kräva strikta sche-

man och mycket väntan och förflyttning för barnen. En förskolebyggnad kan skapa möjligheter och 

begränsningar som påverkar barnens lärande (Alerby et al. 2006) och när det kommer till de fysiska 

rummen visar den här studien att det är viktigt att personal och ledning fortsätter diskutera, under-

söka och utvärdera möjligheter och dilemman även efter inflytt i de nya större förskolorna. 

Flexibilitet 

Ytterligare ett resultat som sammanfaller med Berris och Millers (2011) tidigare forskning är vikten 

av flexibilitet i rum, detta för att möta barnens utvecklingsbehov. Särskilt viktigt blir omorganise-

ringen av utrymmen för att anpassa dem efter barnens behov. Det kan handla om att skapa lekom-

råden där man lätt kan byta utbildningsinnehåll i form av tema och material. Flexibiliteten i framför 

allt de gamla förskolelokalerna begränsades av fysiska aspekter så som lokalernas utformning, ex-

empelvis fastmonterad inredning, men också av byggnadens tillfälliga karaktär och av strukturella 

organisatoriska aspekter, exempelvis tidigare gemensamma överenskommelser av lärmiljöns ut-

formning och gången för beslutsfattande. Håkansson och Sundberg (2016) uttrycker vikten av balans 

mellan underifrån perspektiv och ovanifrån perspektiv för att skapa meningsfull skolutveckling 

grundad i faktiska behov. Undersökningens resultat vid de befintliga förskolelokalerna visar att en 

fixerad lärmiljö påverkade personalens möjlighet att förändra och utforma lärmiljöer efter identifi-

erade behov som också kunde inbegripa uppfyllande av läroplanens mål. Detsamma gällde vissa 

ytor i den nybyggda förskolan. Av resultatet framkommer att entrén/hallytan utanför avdelningarna 

inte blir funktionell på grund av att den utgör en stor yta som blir problematisk att utnyttja. Ytans 

utformning bidrar till att rummet blir svårt att möblera vilket leder till att hallen blir outnyttjad. 

Därutöver bidrar möbleringen till många gömställen för barnen. Som en följd av detta har skarpa 

rutiner och strukturer när barn och personal ska förflytta sig mellan förskolans olika utrymmen skap-

ats. Detta skiljer sig till viss del från Berris och Millers (2011) resultat om att framtida designbe-

stämmelser skulle gynnas av en betoning på utformningen av stora öppna foajéer för att uppmuntra 

allmän sammankomst och kommunikation. Berris och Miller menade att korridorer och utrymmen 

runt ingången/utgången från enskilda rum kan bli bredare för att uppmuntra till större interaktion. 

Resultatet i föreliggande studie visar hur förskolans ledning har en föreställning om det uttänkta 

iordningställandet för foajén som skiljer sig från personalens. I relation till den tidigare forskningen 
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stöder dessa resultat hypotesen om hallens tillskrivna möjligheter och att det ger olika betydelser för 

verksamheten och dess organisering (Eriksson Bergstöm, 2017; Garvis et al., 2017). Flexibilitet i 

den här undersökningen påverkades alltså både av fysiska och materiella faktorer samt av organisa-

toriska aspekter, vilket är av vikt att uppmärksamma eftersom detta utgör ett komplext system av 

relationer som vid behov av förändring måste inkludera många personer, inte bara de verksamma i 

förskolorna utan också olika ledningsfunktioner.  

Pedagogiska idéer, värderingar och handlingsmöjligheter 

Resultatet från den här undersökningen pekar mot att både förskolans ledning och personalen över-

vägande förespråkar överblickbara lokaler där tydliga avgränsningar samlar flera olika aktiviteter 

på samma yta. Vidare förespråkas att lekområden görs tillräckligt öppna för barn och personal att se 

ut ur samtidigt som det inger en känsla av avskildhet och skydd mot buller och distraktion. Detta är 

något som också stödjs av tidigare forskning (Nordin Hultman, 2004; Berris & Miller, 2011; Musatti 

& Mayers, 2011; Nordtømme, 2016; Lindberg et al., 2018). Undersökningen visar även att persona-

lens avsikter med de iordningställda lärmiljöerna är möjliga att tolka och avläsa av barnen. Under 

gåturerna visar barnen att de förstår vad för slags aktiviteter som förväntas ta plats i olika rum i både 

nya och äldre lokaler. Genom att barnen kan avläsa vad som förväntas i olika miljöer och på olika 

platser i förskolorna blir det också möjligt för dem att säga sin mening om de olika platserna. Barnen 

är tydliga i sina förklaringar till vad som är bra eller dåligt på olika platser, något som de visar tydligt 

genom placering och förklaringar till placering av glad eller ledsen smiley. Dessa resultat tangerar 

vad tidigare studier påvisat, att samspelet mellan de fysiska och symboliska dragen i miljön påverkar 

barnens deltagande i aktiviteter och förståelse av vad som är möjligt att göra i förskolans lokaler.  

Lindbergs et al. (2018) forskning visade att olika rums/platsers benämning, dess storlek och den 

avsedda användningen av de olika rummen influerade barnens lek och lärande. Resultatet i förelig-

gande undersökning synliggör kopplingen mellan förskolans lednings syn på lärmiljöer och sätt att 

tala om dess utformning och visar på att det är av betydelse för hur både personalen och barnen talar 

om lärmiljöer. Flera uttryck som används av förskolans ledning används också av personalen och 

av barnen under gåturerna. Framförallt begreppen; bygg kopplat till aktiviteter som inkluderar bygg- 

och konstruktionsmaterial samt vrår/hörnor som indikerar att delar av rum används för olika saker. 

Detta påvisar således hur pedagogisk vision påverkar pedagogisk praxis i form av möjliggörandet 

av olika aktiviteter, vilket Lindbergs et al. identifierade som hinder för lika och inkluderande lek 

och lärande. Detta är något som inte problematiseras i denna studie men kan undersökas vidare i 

framtida forskning och framtida reflektioner kring utformandet av förskolans lokaler.  

Förskolebyggnader rustade med flera rum skapar möjligheter för personalen att dela upp sig och 

barnen i mindre grupper under dagarna. Resultatet visar på kontrasten mellan personalens behov av 

att upprätthålla överblick och tillsyn av barnen med möjligheten att i pedagogisk praxis skapa till-

fällen för att arbeta i mindre grupper. Lindberg et al. (2018) har observerat och identifierat barnens 

behov av platser för lek som inte är föremål av tillsyn och en hierarki mellan personal och barn. När 

deltagarna vid gåturen med personal diskuterar dörrar, rum och överblickbara ytor gör de detta uti-

från föreställningen att deras sätt att ordna lärmiljöerna ger effekter på barnens tillgång till platserna. 

Dessa resultat överensstämmer med vad tidigare studier påvisat och påvisar således att personalen 

har förmågan att kontrollera barnens aktiviteter och lek genom att bestämma normer, regler och 

gränser för användning av rum, möbler, och material. En konsekvens av detta är både möjligheten 

att utforma flexibla och tillgängliga lärmiljöer där materialitet och att arkitektur stödjer de pedago-

giska idéerna och värderingarna och att det samma skulle kunna ses som hinder för barnens aktiva 

utforskande och användande av miljön. Detta dilemma blir särskilt tydligt under barnens gåturer då 

det visar sig att platser som de gillar och inte gillar är starkt kopplade till känslor och tidigare erfa-

renheter. 

I resultatet framträder också synen på det självständiga barnet som viktigt i de lärmiljöer som 

skapades vilket är en pedagogisk vision i linje med förskolans mål och intentioner i nordiskt sam-

manhang (Rutanen, 2012; Garvis et al., 2017; Vuorisalo et al., 2018). I föreliggande studie framträ-

der en strävan mot barns självständighet i förskolans alla rum och platser, exempelvis, att självstän-

digt använda toaletten, att barnen själva kan förse sig med material om det är synligt och tillgängligt, 

att de själva har möjligheten att tvätta och skölja penslar efter användande och att de själva får ta 

mat i matsalen. Denna strävan mot fostran av ett självständigt barn kontrasterar med fysiska och 

materiella aspekter som för högt placerade bänkar och handfat, toaletter placerade på avskilda plat-

ser, material bakom stängda dörrar och om rummen är placerade inom eller utanför avdelningens 

ramar. Ytterligare ett resultat är därför att pedagogiska idéer och värderingar har inverkan på barnens 

handlingsmöjligheter och agens.  
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Det fysiska- föreställda- och sociala rummet skapar alltså både möjligheter och begränsningar i 

relation till barnens handlingsmöjligheter i lärmiljöer. Detta är ett resultat i den här undersökningen 

som också är överensstämmande med tidigare forskning (Lenz Taguchi, 2012; Nordtømme, 2016; 

Ericsson Bergström, 2017; Katsiada & Roufidou, 2018). Denna studie har dock inte haft för avsikt 

att påvisa hur stort handlingsutrymme barnen har (jfr. Ericsson Bergström, 2017) eller hur barn ut-

övar handlingsfrihet i förskolans utrymmen (jfr. Katsiada & Roufidou, 2018). Däremot ges impli-

kationer om personalens handlingsutrymme inom enhetens gemensamma överenskommelser. Gra-

den av flexibilitet i lärmiljöerna tyder på ett möjligt samband mellan enhetens gemensamma över-

enskommelser av lärmiljöns utformning och personalens handlingsmöjligheter i att utforma, anpassa 

och ordna lärmiljöer efter identifierade behov. Förskolans ledning indikerar att dessa gemensamma 

överenskommelser har grader av flexibilitet medan personalen indikerar att den graden är för låg. 

Utifrån Rickens (2010) modell för en god lärmiljö krävs en kongruens mellan fysiska rum, pedago-

gisk praxis och skolans organisering. En möjlig förklaring till resultatet skulle kunna bestå av en 

differens i samsynen mellan förskolans organisation och pedagogiska vision, i förhållande till den 

pedagogiska praktiken och de fysiska utrymmena, något som tyder på behov av mer och annan 

forskning inom området.  

Att utveckla förskolans lärmiljöer med gåturer som metod 

Det finns en tradition av att använda olika mätinstrument vid studier som innefattar förskolans fy-

siska kvalitet.3 Tidigare forskning lyfter även en möjlighet för personalen att med hjälp av olika 

bedömningsinstrument diskutera den miljö som de själva genererar. I denna studie har gåtursme-

toden (de Laval, 2014; de Laval, Frelin & Grannäs 2019: www.ncl.ac.uk/cored/) använts och ett 

resultat var att gåturerna kan vara ett förtjänligt verktyg för personalen att använda också i framtiden. 

Gåturerna och den efterföljande dialogen skapade engagemang och gemensamma upptäckter för 

deltagarna. Som ett led i det efterföljande arbetet då gåturer används av personalen efter undersök-

ningens slut har funderingar kring vilka aktiviteter som passar bäst i vilka rum (de Jong, 2017) väckts 

till liv. Som resultat av de genomförda gåturerna med barnen uttryckte personalen att barnens utsa-

gor gav värdefull information för deras arbete med att utveckla lärmiljöerna. Både barnkonventionen 

och förskolans läroplan (2018) framhäver barns delaktighet i lärmiljöer och förskollärare har ansvar 

för att förskolans miljöer utvecklas efter barnens intressen och behov. Resultatet visar att gåtursme-

toden ger barn möjligheter att uttrycka sin syn på förskolemiljön (de Laval, Frelin & Grannäs 2019). 

Diskussioner om pedagogisk kvalitet behöver inkludera förskolors byggda aspekter och ta med prak-

tisk vägledning för evidensbaserad utformning av dessa miljöer (jfr. Matthews & Lippman, 2019). 

Resultatet från denna studie visar att användande av pedagogisk gåtur tjänar som en metod för att 

upptäcka och diskutera lärmiljöer utifrån fysiska-, föreställda och sociala aspekter. Detta kan fun-

gera som underlag för att arbeta med verksamhetsutveckling utifrån identifierade behov och skapa 

ett meningsfullt förbättringsarbete (Håkansson & Sundberg, 2016; Scherp & Scherp, 2016). 

Gåturerna har inte bara potential att synliggöra både barn och personals tankar om förskolans lokaler 

utan också potential att förbättra kommunikationen mellan arkitekter och förskolans verksamhet för 

att synliggöra hur byggda och materiella faktorer kan hindra och/eller möjliggöra för utvecklandet 

av framtida funktionella lärmiljöer. 

Några avslutande ord - möjliga vägar framåt 

Utgångspunkten för den studie som presenteras i den här rapporten var: 

• att lyfta fram faktorer som tillskrivs betydelse vid framtagandet och implementering av nya 

förskolelokaler 

• att undersöka vad personal och barn uttrycker att lärmiljöer erbjuder i relation till förutsättningar 

i de fysiska lokalerna.  

Detta med utgångspunkt i tankar, idéer, erfarenheter, upplevelser och förväntningar på förskolans 

fysiska- föreställda- och sociala rum (jfr. Frelin & Grannäs, 2021; Lefebvre,1991; Rönnlund & Tol-

lefsen, 2016). (1) När de samlade resultaten beaktas, tyder det på att delaktighet och samarbete är 

en viktig framgångsfaktor på flera nivåer; den kommunala ledningen, förskolans ledning, personalen 

samt barnen, i framtagandet och implementeringsfasen av en ny förskolebyggnad. Denna samverkan 

behöver fungera som underifrån perspektiv och ovanifrån perspektiv för att skapa meningsfullhet i 

 
3 Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) (Kärrby & Giota, 1994); Quality Learning Instrument 
(QLI) (Walsh och Gardner, 2005); Classroom Rating Scale (Maxwell, 2007); Early Childhood Physical Envi-
ronment Scale (ECPERS) (Berris & Miller, 2011); Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition 
(ECERS-3) (Garvis et al., 2017) 

http://www.ncl.ac.uk/cored/
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alla led (Håkansson & Sundberg, 2016; Scherp & Scherp, 2016). Ett samarbete som bygger på tilltro 

till förskolans olika aktörers kompetenser. En viktig begräsning att lyfta fram är att denna studie 

enbart har undersökt processen från verksamhetens perspektiv. Utgångspunkten för denna studie var 

att identifiera faktorer av betydelse för en förskoleenhet och dess flyttprocess från befintliga- till 

nybyggda lokaler. ECSIT modellen (Frelin & Grannäs, 2021) belyste olika aktörers grad av infly-

tande i processens olika faser samt bidrog med den identifierade sammanblandningen av Concept 

design och Space design som kan bidra till förståelsen av det omtag som togs i byggprocessen. De 

empiriska underlagen från denna undersökning ger en ny insikt gällande den brist på samverkan 

under flyttfasen som fallet beskriver vilket ger ett kunskapsbidrag till forskningen. (2) Resultatet 

relaterar på många sätt till tidigare forskning kring förskolans inre miljö. Forskning som bland annat 

visar att förskolebyggnader innefattar rum, mindre rum i rummet och att rum som innehåller mate-

riella ting inte kan betraktas som enbart en bakgrund i utbildningssammanhang (Lenz Taguchi 2012; 

Rönnlund & Tollefsen, 2016; Nordtømme, 2016; Ericsson Bergström, 2013; Frelin & Grannäs, 

2017, 2021; Katsiada & Roufidou, 2018; Frelin, 2020). Det kontextuella sammanhanget samspelar 

i sin helhet med människan genom en ömsesidig och ständig växelverkan. Vikten av att beakta ett 

rumsligt perspektiv blir synligt i resultatet genom deltagarnas återkommande beskrivningar av före-

ställda aktiviteter som kopplas till rumsliga- och materiella aspekter och förutsättningar tillsammans 

med deras erfarenheter och känslor kopplade till olika lärmiljöer. Utifrån detta har även förskolans 

pedagogiska idéer och värderingar i det undersökta fallet en inverkan på både barnens och persona-

lens handlingsmöjligheter. 

Genom denna undersökning har frågor uppstått som aktualiserar vidare forskning. Vad gäller 

förskolors implementeringsprocesser skulle det vara av intresse att undersöka skillnader mellan im-

plementerandet av en konceptförskola och en förskola framtagen baserad på delaktighet och sam-

verkan mellan professioner på ett lokalt plan. Fortsatt forskning kan också riktas mot att fastställa 

betydelsen av delaktighet och samverkan som en framgångsfaktor vid utformning av förskolebygg-

nader, dess lokaler och lärmiljöer. Nya forskningsprojekt som inkluderar flyttprocessens roll och 

den påverkan det ger i pedagogisk praxis skulle också vara värdefulla för kommuner och andra 

aktörer som står inför nybyggnationer som innebär flytt av verksamhet från befintliga lokaler.  

Undersökningsresultaten tyder generellt på att utvecklande av lärmiljöer drar nytta av att utgå 

från barns perspektiv, att låta rum och föremål göras meningsfulla av barnen (och personalen) (jfr. 

Heikkilä et al., 2019) och att skapandet av överblickbara lärmiljöer med tydliga rum och möjliga 

rum-i-rummet som stödjer de pedagogiska visioner och värderingar svensk förskola vilar på. Av-

slutningsvis, utformandet av framtidens utbildnings och lärmiljöer i förskolan behöver kopplas till 

syftet med lärmiljöerna, det sammantagna resultatet från den här studien visar att huruvida en 

lärmiljö är bra eller inte beror på vad man ska göra där.  
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