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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att få en inblick i hur ett antal lärare och förskollärare tänker 

kring den pedagogiska miljön i allmänhet och på sin arbetsplats i synnerhet. Syftet med 

studien var också att belysa eventuella skillnader och likheter i synen på den pedagogiska 

miljön mellan dessa två lärargrupper. Med pedagogisk miljö menas i denna studie den fysiska 

miljön. För att genomföra denna studie användes kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

frågor. Sex personer intervjuades, tre lärare verksamma i årskurs F-6 samt tre förskollärare 

verksamma i förskolan med åldrarna 1-5 år. Efter de utförda intervjuerna bearbetades det 

insamlade datamaterialet genom transkribering av intervjuerna. Huvudresultatet i denna studie 

visar att det finns skillnader i hur förskollärare och lärare tänker kring den pedagogiska 

miljön. Förskollärarna anser att miljön ska vara inspirerande och sätta barns tankar i snurr. 

Lärarna har en splittrad syn på den pedagogiska miljön men anser bland annat att miljön ska 

kunna ifrågasättas av vuxna och barn. Det finns även skillnader i hur delaktiga barnen har 

möjlighet att vara i utformningen av den fysiska miljön i förskolan och skolan samt vilket 

material som skall vara tillgängligt i denna. Förskollärarna menar att barnen är en viktig del i 

utformandet av miljön och i valet av vilket material som ska finnas i den. Lärarna menar att 

de är de berörda arbetslagets lärare som utformar miljön och bestämmer material.   

 

 

Nyckel ord: Fysisk miljö, Förskollärare, Lärare, Pedagogisk miljö 
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1. Inledning 
 

Under min pågående utbildning till förskollärare har min syn på barn och deras lärande och 

utveckling förändrats. Jag har insett att verkligheten är långt mer komplicerad än vad jag 

tidigare trott. Påverkan från yttre faktorer såsom min inverkan i egenskap av blivande 

förskollärare, barngruppens sammansättning och miljön som barnen vistas i har, som jag 

insett, större betydelse än vad jag tidigare trott. Genom diskussioner under seminarier där jag 

tagit del av andras erfarenheter och genom mina egna erfarenheter som jag skaffat mig vid 

verksamhets förlagda utbildnings tillfällen och fältstudier har jag insett att i dagens förskola 

fokuseras det mer och mer energi på att utveckla den pedagogiska miljön som barnen vistas i 

under deras dag på förskolan. Detta har väckt nyfikenhet hos mig. Hur stor påverkan har den 

miljö barnen vistas i under dagarna på deras utveckling? Nyfikenheten har även väckts i mig 

om hur andra lärargrupper tänker kring miljöns påverkan på barnen och deras utveckling. Hur 

ser utvecklingen av miljön i skolan ut? Vilken typ av arbetsmiljö möter barnen som vistats i 

förskolans miljöer när de går vidare in i skolans värld? Finns det mellan lärare en diskussion 

om den pedagogiska miljön och dennes påverkan på barnen, såsom jag upplevt att det finns i 

förskolan? Både läroplanen för skolan (Lpo 94) och läroplanen för förskolan (Lpfö 98) talar 

om att miljön ska anpassas för barnens bästa. I Lpfö 98 står det bland annat att 

 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. (Lpfö98:5) 

 

Hur kan man anpassa miljön på förskolan och i skolan till att passa så stor del av barngruppen 

som möjligt? Hur arbetar pedagogerna med den miljö och det material som finns tillgängligt 

på förskolan och i skolan? Och hur anser lärarna och förskollärarna att miljön påverkar 

barnen?  

 

Tanken med denna studie är att synliggöra ett antal lärare och förskollärares syn på den 

pedagogiska miljön och dennas påverkan på barnen. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Miljön och barns utveckling 

Elisabeth Nordin-Hultman (2005) beskriver hur miljö och material alltid varit stora och 

viktiga delar i pedagogiken. Hon anser att de finns ett starkt kulturellt mönster i hur den 

svenska förskolan är inredd. Detta gäller även hur tiden är disponerad, det vill säga hur 

dagsprogrammet ser ut. Hon anser att detta tidsmönster är starkt traditionsbundet och därför 

kanske inte något som pedagogerna har reflekterat över utan snarare tagit för givet.  

 

Nordin-Hultman (2005) påpekar att det finns många exempel på hur miljön påverkar hur vi 

beter oss eller förväntas bete oss. Till exempel signalerar en kyrka eller ett varuhus vad 

personen får och inte får göra, hur hon eller han ska eller inte ska bete sig. Rummen säger 

något om vem jag är och hur jag uppfattas och bedöms. Detta gäller även för den pedagogiska 

miljön på en förskola. Nordin- Hultman ger exempel på hur miljön kan påverka genom att ge 

prov på de olika roller vi går in i eller vilken ”mask” vi väljer eller får. Till exempel brukar 

man om pojkar som är spralliga och busiga säga att de spelar pajas eller tar rollen som 

”klassens Clown” (a.a.). Arne Maltén (1992) menar att en roll är resultatet av de krav och 

förväntningar, som omvärlden tillskriver en viss uppgift eller befattning. Maltén menar även 

att en person blir som omgivningen förväntar sig att hon eller han ska vara (a.a.). Detta 

stämmer överens med det Nordin-Hultman (2005) säger när hon menar att barnen inte är på 

ett särskilt sätt de blir på olika sätt i förhållande till de möjligheter och normer som de olika 

miljöerna och verksamheterna utgör. Nordin- Hultman menar även att ett barn kan ta olika 

roller beroende på den miljö hon eller han för tillfället befinner sig i. Barnet kan vara blyg och 

verka osäker i klassrummet, vara initiativtagare i vänskapskretsen medan hon eller han kan 

vara vresig och motsträvig till förändringar i hemmet. Barnen förhåller sig till de 

möjlighetsvillkor och normer som de olika miljöerna utgör. Nordin-Hultman vill genom detta 

synliggöra att ett barn som i en miljö eller situation framstår som osäker eller ointresserad i en 

annan miljö kan vara den som leder gruppen och kommer med många av initiativ. Marie- 

Louise Folkman och Eva Svedin (2003) menar att barn har olika behov för att kunna leka och 

utvecklas, en del behöver öppna ytor med plats för mycket grovmotorisk lek. Andra vill ha 

kojor och krypin som skyddar från omgivningen och skapar en trygghetskänsla. Därför anser 

Folkman och Svedin att ommöblering både kan stärka barnen och skapa bättre förutsättningar 

för lärande.  

 

Pia Björklid (2005) pekar på att en välfungerande fysisk uppväxtmiljö inte är lika 

uppmärksammad som den psykosociala miljöns betydelse är för barns liv, lärande och 

utveckling. Detta syns även i den forskning, som pressenteras i Björklids kunskapsöversikt, 

Lärande och fysisk miljö: En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i 

förskola och skola, som belyser barns lek och lärande. Björklid anser även att den fysiska 

miljön ofta hamnar i skymundan när man planerar och utvärderar pedagogisk verksamhet. 

Hon skriver att lokalerna enligt skollag och läroplan ska vara ändamålsenliga, samtidigt finns 

det, enligt Björklid, en uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett gott arbete oavsett hur 

lokalerna är utformade. Allmänna råd och kommentarer i Kvalitet i förskolan (2005:20) från 

Skolverket säger följande om den fysiska miljön: 
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Kommunen bör se till att förskolans utemiljö och lokaler är trygga, säkra, hälsosamma 

och utvecklande genom att 

 dessa är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet 

som stödjer både enskilda barns utveckling och lärande samt grupprocesser 

 såväl inne- som utemiljö är utformad så att det är möjligt för personalen 

att ha uppsikt över de barn de har ansvar för 

 kontinuerligt följa upp och utvärdera om inne- och utemiljö är ändamålsenlig. (a.a. 

s.20) 

 

Björklid (2005) lyfter i sin kunskapsöversikt fram att forskning från förskolan pekar på 

utrymmesbrist. Hon menar att många förskolor i dag från början är byggda för mindre 

barngrupper. Detta hämmar möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar.  

 

Birgitta Davidsson i Sandberg (2008) menar att få rum är så laddade med värderingar som 

klassrum och rummen på förskolan. Hon skriver att hur rummen är möblerade och vilket 

material som finns att tillgå styr barnens utveckling och deras sätt att reagera i respektive 

miljö. Rummens utformning styr, enligt Davidsson, även vilka kulturella och sociala regler 

som gäller i rummet.  

 

2.2 Materialet i förskolan 

Nordin-Hultman (2005) har i sin studie jämfört ett antal svenska och engelska förskolor. I sin 

studie konstaterar Nordin-Hultman att de svenska förskolorna har ett mer sparsmakat och 

neutralt materialutbud där stora delar av materialen förvaras utom räckhåll för barnen. Detta 

anser hon kan hämma barns kreativitet, utveckling och lust att förnya sina aktiviteter och hitta 

nya lösningar. Nordin-Hultman upplever att i den svenska förskolan ligger fokus på material 

för grovmotoriska inomhusaktiviteter till exempel lekhallar och kuddrum. De svenska 

förskolorna, har i jämförelse med de engelska, ett litet utbud av material med teknisk, 

naturvetenskaplig och laborativ inriktning. Nordin-Hultman vill särskilt påpeka att 

avsaknaden av levande djur i den Svenska förskolan. Hon pekar också på att det förekommer 

lite naturmaterial inomhus i den svenska förskolan jämfört med den engelska. Nordin-

Hultman vill även lyfta fram möjligheten att flytta fokus från barnen och deras egenskaper, 

tidigare erfarenheter och utvecklingsnivåer till de läro- och utvecklingsmiljöer barnen möter i 

förskolan. Hon lägger även fokus vid skillnader i disponeringen av tid i de olika länderna. 

Inom den svenska förskolan anser hon att tiden är strukturerad och att det sällan finns 

utrymme för några egna initiativ från barnens sida (a.a.). Folkman och Svedin (2003) betonar 

att det är mycket viktigt att ge barnen tid för lek när de skriver ”Man kan äta mellanmål i ett 

flygplan” (a.a., s. 73). Nordin-Hultman (2005) anser att det i större utsträckning finns plats för 

barns egna önskemål och intressen i den engelska förskolan och att detta gynnar barnens 

lärande och utveckling genom att stimulera deras egen nyfikenhet och kreativitet. Björklid 

(2005) menar att lärandet innehåller både formellt och informellt lärande, i det senare räknas 

även leken in. Precis som Nordin- Hultman (2005) har Björklid (2005) i sin kunskapsöversikt 

dragit slutsatsen att både rum avsedda för lek och lärande bör ha en ”verkstadskänsla”. Detta 

innefattar hörn inredda för olika typer av lek. Björklid menar att barn behöver miljöer som 

uppmuntrar till lek och andra handlingar. Lösa material, såsom kuddar, bord, stolar och 

madrasser, i den fysiska miljön har betydelse för barns fria lek. Hon vill även lyfta fram att 

detta gör att barnen själva kan påverka miljön så att den passar lekens tema. Detta nämns även 

i läroplanen för förskolan: 
 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.  (Lpfö 98:8) 
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2.3 Språket och miljön 

Precis som Nordin- Hultman (2005) anser även Gunilla Ladberg (2003) att rummens 

utformning är viktig för barnens utveckling. För att den pedagogiska miljön ska gynna barns 

språk och kommunikation bör den vara indelad i mindre stationer. Detta gör enligt Ladberg 

(2003) att barnen lättare kan hålla kvar och utveckla de tankar och konversationer med andra 

som uppstår i leken. De mindre ”stationerna” bör vara så pass avskilda att barnen inte blir 

störda av andra och innehålla sammanhängande lekmaterial som lätt kan inspirera till lek. För 

barn som håller på att lära sig ett språk är detta extra viktigt. 

 

2.4 Skolan som arbetsplats 

Skolan är en arbetsplats för många människor. Alan Schürer (2006) skriver i sin avhandling 

att skolan är en stor arbetsplats. Enligt honom hade år 2004 ca 1,5 miljoner elever och 200 

000 lärare skolan som sin arbetsplats. Han menar att skolans miljö är viktig, då den påverkar 

många människor. Även Läroplan för skolan (Lpo 94) menar att det är skolans ansvar att alla 

elever ska få möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Detta förutsätter att 

eleverna får ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett 

verkligt inflytande på utbildningens utformning. I Lpo 94 finns följande formuleringar:  

 
Skolan skall sträva efter att varje elev  
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
 

Alla som arbetar i skolan skall 
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön. (Lpo 94, s 13) 
 

Det är också enligt skollagen skolans plikt att se till att alla som arbetar inom skolan arbetar 

för en demokratisk arbetsform där även eleven har rätt att påverka (Skollagen 1 kap. 2§ 

Lpo94, s 13). Björklid (2005) skriver att forskningen om skolans fysiska miljö är eftersatt. 

Schürer (2006) menar att skolbyggnader ofta anses vara trista, upplevelsefattiga och enkla.  

Han menar att skolbyggnaderna under 1900-talet har setts som en neutral ram där 

verksamheten kan bedrivas med effektivitet. Både Björklid och Schürer lyfter fram att 

skolbyggnaderna snarare är lämpade för den tidigare förmedlingspedagogiken än för dagens 

läroplaner. Schürer (2006) lyfter fram att man inom skolan vet att det finns problem i 

skolmiljön och att man vet vilka problemen är, men hur dessa problem kan lösas vet man 

mindre om. Därför anser Schürer att det finns för lite kunnande om hur man i skolan kan 

arbeta med att stärka och utveckla skolmiljön. 

 

2.6  Den sjuka skolan 

Schürer (2006) lyfter fram flera problem som finns inom skolan: ett sidosatt underhåll, 

problem med ventilation, mögelskadade lokaler. Han pekar även på att det finns flera 

områden inom skolan som bör utvecklas. Exempel på detta är klassrum, gemensamma lokaler, 

matsalar och skolgården. Skolans lokaler är inte bara en plats för verksamheten, lokalerna är 

även viktiga för skolan och dess elever på flera olika sätt. Skolbyggnaden påverkar den 

fysiska hälsan och det psykologiska välbefinnandet, trivsel och trygghet, elevernas utveckling, 

lusten att lära, kreativitet. Lokalerna skapar också ramar för den sociala samvaro och säger 

något om organisationens välmående. Schürer menar att skolornas kvalitet på lokalerna kan 

visa hur de övriga samhället prioriteringar sina resurser och där igenom visar på skolans status 

i samhället. Björklid (2005) påpekar att neddragningar i ekonomin skapar problem. Detta 

beror på att ekonomiska neddragningar ofta leder till ökad gruppstorlek i skolan och 
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förskolan.  Hon menar att det leder till att lokalerna inte längre är tillräckligt stora och att små 

lokaler inte är funktionella för stora grupper. 

 

2.7 Elever om miljöns betydelse 

Ted Lindqvist, Alf Brydolf-Berg och Roger Bernow (2003) har undersökt skollokalernas 

betydelse för skolans effektivitet och resultat. Deras undersökning visar att alla på skolan är 

överens om att skolans lokaler är en viktig del av skolans kvalitet.  Men det visar sig även i 

undersökningen att rektorers och lärares syn på miljön skiljer sig åt från elevers uppfattningar 

i frågan. Lindqvist m.fl. (2003) lyfter fram att eleverna i undersökningen ansåg att den fysiska 

miljön var den enskilt viktigaste beståndsdelen för kvalitet i skolan. Den fysiska miljön anses 

dock inte vara den viktigaste faktorn för kvalitet av lärare och rektorer och kommer därför på 

de hela taget längre ner på listan över kvalitetsfaktorer i Lindqvists m.fl. (2003) undersökning.  

 

Schürer (2006) påpekar att skolbarn har helt olika liv beroende på ålder, socialt ursprung, kön, 

etnicitet och bostadsort. Detta gör att det inte finns enkla svar på vad som är god fysisk 

skolmiljö för barn. Han menar att det är oerhört viktigt att barnens egna åsikter, erfarenheter 

och behov kommer fram. Han skriver att barn ofta inte har någon möjlighet att påverka sin 

miljö, men att de finns flera sätt att göra dem mer delaktiga. Schürer pekar på att lärare genom 

att observera barnen och tala med dem i grupp eller enskilt kan få en god uppfattning om 

barnens verklighet, intressen och behov. Även Davidsson (2008) menar att fysisk miljö har 

stor betydelse för barns lärande och utveckling genom att de antingen begränsar eller tillåter 

olika aktiviteter i ett rum. Enligt Davidsson tycker barn om rum som har ett specifikt ändamål 

så som till exempel klassrum för träslöjd och bibliotek. Hon skriver även att barn uppskattar 

rum där de kan komma ifrån andra barn och vuxna för att få lugn och ro. Davidsson menar att 

rummens utformning ofta speglar lärarens syn på barnens lärande. 

 

Jan- Olof Hellsten (2000) menar att en viktig del för att skapa en god arbetsmiljö är 

inflytande. Enligt honom kan elevers eget inflytande över sin arbetsmiljö i sig leda till en god 

arbetsmiljö. Han har dock i sin studie kommit fram till att detta sällan sker och att eleverna i 

hans studie, Skolan som barnarbete och utvecklings projekt (2000), berättar att de sällan får 

möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Hellsten menar att eleverna är ”bifigurer” (Hellsten 

2000:194) i sin egen skolgång. Han tror att endast i romansens skola är eleverna 

huvudpersoner som har möjlighet att påverka sin egen skolgång och styra sin egen utveckling. 

Detta, anser Hellsten, är en skola att sträva efter. 

 

 Schürer (2006) vill belysa att det även finns enkla metoder för att påverka den fysiska miljön. 

Till exempel tar han upp hur man genom färg kan förändra den befintliga miljön. Han pekar 

även på ljusets betydelse för barns utveckling. Han påpekar att man genom att arbeta med 

färgsättning av lokalerna, tidigt i barnens skolgång och att involvera både elever och personal 

kan stödja barns utveckling och vilja att lära sig.  
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3. Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur ett antal lärare och förskollärare tänker kring 

den pedagogiska miljön i allmänhet och på sin arbetsplats i synnerhet. Syftet är också att 

belysa eventuella skillnader och likheter i synen på den pedagogiska miljön mellan dessa två 

lärargrupper. Med pedagogisk miljö menas i denna studie den fysiska inomhusmiljön.  

 

3.2 Frågeställningar 
 

 Skiljer sig synen på den pedagogiska miljön mellan lärare och förskollärare, och i så 

fall på vilket/vilka sätt? 

 

 Vad är enligt lärare och förskollärare en bra pedagogisk miljö? 

 

 Vilka material är enligt lärare och förskollärare viktigt för en god pedagogisk miljö? 

 

 Hur ser lärarna och förskollärarna på den pedagogiska miljön på sin arbetsplats? 
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4 . Metod 

 

I denna studie används intervjuer för att få svar på studiens frågeställningar. Mer specifikt 

används den intervjumetod som Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison (2007)  

kallar kvalitativa intervjuer.  Med en kvalitativ intervju menar de att man använder sig av 

öppna frågor som inbjuder intervjupersonen att själv berättar om ämnet. Staffan Stukát (2008) 

menar att en kvalitativ undersökning har sin stomme i den humanistiska vetenskapen och att 

intervjuer och observationer är de vanligast förekommande metoderna i en kvalitativ 

undersökning. Även Monica Dalen (2004) talar om att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att 

få insikt i frågor som rör personers verklighet. En intervjuguide användes (se bilaga 2) där 

frågor kring studiens ämne finns med.  

 

Även om en kvalitativ intervju ger stor frihet vad gäller intervjupersoners svar, kräver den god 

planering. Både Steinar Kvale (1997) och Dalen (2004) tar upp flera olika stadier för hur man 

går till väga för att planera en lyckad intervju.  Dalen (2004) talar bland annat om vikten av att 

utforma en intervjuguide, speciellt när intervjun är semistrukturerad. Jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjufrågor, då Dalen menar att sådana frågor ger mer utrymme för 

intervjupersonen att uttrycka sig. Detta bidrar till att intervjusvaren blir fylligare och det finns 

även möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden har uppkommit ur 

allmänna tankar kring studien ämne.  

 

4.1 Provintervju 

I det inledande skede av denna studie genomfördes en provintervju med en förskollärare. 

Denna intervju presenteras inte i resultatet utan var enbart till för övning av mig som 

intervjuare och test av intervjufrågorna. En provintervju är något som Dalen (2004) menar är 

helt nödvändigt då man behöver testa både sig själv som intervjuare och sin intervjuguide. 

Denna provintervju medförde att ett antal av frågorna i intervjuguiden omarbetades för att 

bättre nå studiens syfte. I bearbetningen togs även ett fåtal frågor bort då 

provintervjupersonen upplevde att svaren på dessa frågor blev allt för lika svar på andra 

frågor i intervjuguiden. Provintervjun bidrog även till en justering av beräknad tidsåtgång för 

intervjun samt gav tillfälle att pröva på ljudupptagningens funktioner. 

 

4.2  Urval och presentation av deltagarna. 

I denna intervjustudie har tre förskollärare och tre lärare inom skolan klass F- 6 deltagit. 

Urvalet har skett genom att en intresseförfrågan har skickats via e-post till ett antal förskolor 

och skolor i tre kommuner i Mellansverige. E-posten har skickats till förskolechefer och 

rektorer på dessa enheter med förfrågan om någon hos dem skulle kunna tänkas vara 

intresserad av att delta som intervjuperson. I intresseförfrågans e-post framgick studiens 

intresseområde samt ungefärlig tidsåtgång för själva intervjun. Det fanns inge specifika krav 

för att delta i studien förutom en lärar- eller förskollärarutbildning samt att personen var 

verksam i yrket. Alla tillfrågade förskolechefer och rektorer svarade och meddelade att 

intresse fanns på deras enhet. Fyra av intervjupersonerna hörde själva av sig via de 

kontaktuppgifter de fått av förskolechefer eller rektorer. I två fall skickade enhetscheferna ut 

kontaktinformation till mig och jag tog själv kontakt med personen för att försäkra mig om att 

det fanns intresse för att delta samt för att boka in en intervju. Två av intervjupersonerna 

arbetat på samma enhet medens resterande intervjupersoner arbetar på olika enheter. 

 

 Intervjuperson 1 är en kvinna i 50- årsåldern. Hon har mellanstadielärarutbildning och 
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har arbetat som lärare i 30 år varav 25 på sin nuvarande arbetsplats i Mellansverige. 

Hon har det fingerade namnet Karin. 

 

 Intervjuperson 2 är en man i 60- årsåldern. Han har en mellanstadielärarutbildning 

samt en filosofie magisterexamen i geografi, statsvetenskap och historia. Han har 

arbetat alla sina 33 yrkesverksamma år på sin nuvarande arbetsplats i Mellansverige. 

Han har det fingerade namnet Jörgen. 

 

 Intervjuperson 3 är en kvinna i 50- årsåldern. Hon har tidigare arbetat som barnskötare 

sedan 20år och avslutade sin förskollärarutbildning 2005 och har sedan dess arbetat 

som förskollärare. Hon har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i Mellansverige under 

tretton år med undantag för utbildning avslutat 2005. Hon har det fingerade namnet 

Lisa. 

 

 Intervjuperson 4 är en kvinna i 30- årsåldern. Hon har förskollärarutbildning och har 

arbetat inom yrket under 13 år och hon har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 

mellan Sverige under fyra år. Hon har det fingerade namnet Annika. 

 

 Intervjuperson 5 är en kvinna i 40- årsåldern. Hon har förskollärarutbildning med 

påbyggnads utbildning till lärare för klass 1- 7 och har arbetat inom yrket under 13 år 

och hon har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i Mellansverige sedan augusti 2009. 

Hon har det fingerade namnet Sanna. 

 

 Intervjuperson 6 är en kvinna i 30- årsåldern. Hon har förskollärarutbildning och har 

arbetat inom yrket under sex år och hon har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 

Mellansverige under sex år. Hon har det fingerade namnet Maria 

 

I studiens resultatdel nämns intervjupersonerna vid de fingerade namnen för att underlätta för 

läsaren. Detta så att läsaren lättare ska kunna skilja på vilken intervjuperson som sagt vad.  

Informationen om intervjupersonernas ålder, utbildning, tid i yrket och tid på nuvarande 

arbetsplats har inhämtats för att förse läsaren med information om hur mycket erfarenhet 

intervjupersonerna har och till vilken grad de har möjlighet att se eventuella skillnader i den 

pedagogiska miljöns utveckling under tid på deras arbetsplatser.  

 

4.3 Empiriskt datamaterial och bearbetningsarbete  

I denna studie har intervjuerna dokumenterats med hjälp av ljudinspelningar. Detta menar 

Dalen (2004) är ett väl fungerande sätt att dokumentera på då det enligt henne är mycket 

viktigt att få med informanternas egna ord. Efter genomförda intervjuer skall intervjuerna 

transkriberas. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att transkriberingen är en mycket 

viktig del. Risken för att empiriskt material går förlorad är överhängande om transkriberingen 

inte sker noggrant. Därför har mycket tid lagts ned på att genomföra transkriberingen så noga 

som möjligt. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Informationen om etiska aspekter är inhämtad från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. samt vidarebefordrad till intervjupersonerna i studien, såväl skriftligt som muntligt. 
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Informationskravet 

Alla intervjupersoner har tagit del av denna studies syfte och i vilken utsträckning deras 

information kommer att användas. Intervjupersonerna har informerats om vid vilket lärosäte 

studien bedrivs. De har även upplysts om att de när helst de önskar Kunde avbryta sin 

medverkan och då användes ingen information som lämnats från just denne intervjuperson.  

 

Samtyckeskravet 

Muntligt samtycke har inhämtats från samtliga intervjupersoner som deltagit i studien. 

 

Konfidentialitetskravet  

Intervjupersonerna är i den färdiga uppsatsen anonyma och försedda med fingerade namn. 

Inga personuppgifter annat än kön, ungefärlig ålder, storlek på arbetsort, utbildnings nivå, 

antal år inom yrket och antal år på nuvarande arbetsplatsen anges.  

 

Nyttjandekravet 

Insamlat datamaterial kommer endast att användas i denna studie. Intervjuerna kommer när 

examensarbetet är färdigställt att lämnas in till Högskolan i Gävle för arkivering under 1 år för 

att sedan förstöras.  
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5 Resultat 
 

5.1 Förskollärare om pedagogisk miljö 

Förskollärarna i denna studie menar att en pedagogisk miljö ska vara utvecklande för barnen 

och utmana deras tankar. Maria uttrycker: 

 
Miljön ska vara fascinerande, den ska vara inspirerande, den ska vara utmanande och sätta 

barns tankar i snurr. 

 

De menar att den pedagogiska miljön ska vara en miljö där förskollärare och barnskötare har 

reflekterat över och diskuterat kring vad miljön ska användas till och vilka material som bör 

finnas där. Detta för att barnen ska utvecklas och må bra. Möblering och materialet ska vara 

anpassat efter de barn som vistas i miljön. 

 

Samtliga förskollärare i studien är överens om att den fysiska inomhusmiljön har förändrats 

under deras tid på arbetsplatsen. Dock framkommer att förändringen har skett på olika vis. I 

två fall har förändringen lett till en större helhet där miljön har blivit mer tillgänglig för alla. 

Annika säger:  

 
När jag började så var det väll mer traditionellt, avdelningsvis och sedan har vi gjort om det så 

vi tänker mera stort, försöker utnyttja rummen på ett bättre sätt, så att vi har ett byggrum och 

en hemvrå och en ateljé istället för att ha fyra stycken. 

 

Maria tar upp att de i deras arbetslag numer ser sig som ett arbetslag på hela förskolan och 

inte som tidigare, ett arbetslag per avdelning. Detta menar Maria har lett till att det är mindre 

prat om mitt och ditt. Det material som finns tillgängligt på förskolan är till för alla oavsett 

vilken avdelning det råkar stå på. Maria menar att de i deras arbetslag anser att förskolan ska 

vara ett komplement till hemmet och hon hoppas att det inte längre finns förskolor som 

strävar efter att vara så hemlika som möjligt. Detta är dock inget som Lisa håller med om. 

Hon menar att deras miljö har förändrats och blivit mer hemlik. Hon är dock medveten om att 

åsikterna på denna punkt ofta går isär, men i hennes arbetslag anser man att en hemlik miljö, 

med fina gardiner och fina möbler som tilltalar föräldrarna är en god pedagogisk miljö.  

 

I de intervjuade förskollärarnas arbetslag förs en diskussion om den pedagogiska miljön på 

deras förskola. Dock varierar diskussionernas omfattning. Maria och Annika menar att det 

ofta förs diskussioner om den pedagogiska miljön på deras arbetsplatser. Maria menar att det 

alltid förs diskussioner om miljön medan Annika menar att diskussionerna på hennes 

arbetsplats är extra intensiva just nu då de är inne i ett stort förändringsarbete. Lisa berättar att 

det förekommer diskussioner om den pedagogiska miljön även på hennes arbetsplats, men 

hon tillägger:  

 
Jag önskar att det vore mera, när vi håller på att möblera om och har anpassat materialet, vi 

borde har mera diskussioner om det men då i hela huset. 

 

Samtliga intervjuade förskollärare hoppas att det i allmänhet förs en diskussion om den 

pedagogiska miljön på förskolorna runt om i landet. De är dock osäkra på om så faktiskt är 

fallet och de tror att det finns skillnader mellan förskolorna i fråga och i vilken omfattning 

diskussioner förs. 
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5.2 Lärare om pedagogisk miljö 

Lärarna i denna studie har till viss del en splittrad syn på den pedagogiska miljön. Sanna säger 

att uttrycket pedagogisk miljö ger ett odefinierat intryck och att det kan innebära nästan vad 

som helst. Karin menar, efter en stunds funderande att den pedagogiska miljön ska vara 

tillåtande och kunna ifrågasättas både från barn och från pedagoger. Jörgen menar att den 

pedagogiska miljön ska möjliggöra för barnen att lära sig så mycket som möjligt på bästa 

möjliga sätt.Alla lärare som intervjuats menar att de i sina arbetslag har en diskussion om den 

pedagogiska miljön på sin arbetsplats. I diskussionerna tar de bland annat upp hur miljön ska 

disponeras och hur rummen bör möbleras. Barnens placering vid borden menar Sanna är en 

självklar del av vad varje lärare funderat över inför varje ny startat läsår.  

 

På frågan om det på deras arbetsplats förs en utbytande diskussion med andra skolor om den 

pedagogiska miljön kommer stora skillnader fram. Karin berättar att de på hennes arbetsplats, 

under de senare åren, förts ett samtal om den pedagogiska miljön med de skolor som eleverna 

fortsätter till efter at de avslutat årskurs 6 hos Karin. Det finns även ett samarbete om miljön 

med grannskolan vid Karins arbetsplats. Jörgen menar att det inte finns något samarbete med 

andra skolor om den pedagogiska miljön. Han säger: 

 
Nej, inte vad jag kan komma på i alla fall.  Jo på ett sätt kanske, som fackligt ombud.  När vi 

träffas, de fackliga ombuden, från flera skolor så, det är klart, då diskuterar vi arbetsmiljö, 

arbetsmiljöfrågor på de olika skolorna. 

 

Då är det dock inte barnens utveckling som är fokus utan lärarens arbetsmiljö menar Jörgen. 

Eftersom Sanna arbetat på sin nuvarande arbetsplats under kort tid är ett eventuellt samarbete 

med andra skolor inget hon känner till. Hon berättar i alla fall att hennes arbetsplats består av 

flera byggnader som inte ligger i direkt anslutning till varandra och att det finns ett samarbete 

mellan de olika byggnaderna vad gäller tankar om den fysiska inomhusmiljön.   

 

Alla lärarna som intervjuats tror att det i allmänhet förs en diskussion om den pedagogiska 

miljön. Dock går åsikterna isär om i vilken utsträckning dessa diskussioner förekommer. 

Sanna säger: 

  
Jo men de tror jag ändå att det gör. Men jag tror att man skulle kunna göra det mycket mer. 

Och få fler barns behov tillgodosedda. 

 

Jörgen är mer tveksam till i vilken utsträckning den pedagogiska miljön diskuteras men 

hoppas att diskussionen ska ta fart med den nya och yngre generationen lärare som är på väg 

in på arbetsmarknaden. Karin tror att diskussionen om den pedagogiska miljön har tagit fart. 

Hon berättar: 

 
Jag tror det mer och mer, framför allt nu när vi arbetar i arbetslag så går det inte som förr att 

bara köra sin egen linje utan man måste diskutera värderingar och synsätt framförallt på barn 

och lärande. 

 

Även åsikterna om huruvida miljön på deras arbetsplats har förändrats går isär. Sanna har 

under sin korta tid på arbetsplatsen inte hunnit se några stora förändringar. Dock påpekar hon 

att de självklart har gjorts visa estetiska förändringar för att passa just denna grupp barn. Hon 

menar även att förändringar av miljön ofta har en ekonomisk förankring. Karin anser att 

miljön på hennes arbetsplats har förändrats mycket i samband med att de började arbeta mer i 

arbetslag. Detta har inneburit att lärarna har ansvar för ett större antal barn och att barnen 

byter klassrum efter vilket ämne de ska ha. Detta har gjort att miljön och materialet i de olika 
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klassrummen nu mera är mer ämnesinriktade vilket Karin anser vara till barnens fördel. 

Jörgen menar å andrasidan att miljön på hans arbetsplats i princip är den samma. Det enda 

som han anser förändras är antalet barn per klass vilket i sig påverkar hur trångt det blir i 

respektive klassrum. Jörgen berättar: 

 
Vi har arbetat för att få ett klassrum ledigt för biblioteket, få något vettigt ställe att ha musik 

som har flyttat runt kors och tvärs här och NO med mera med mera NEJ tyvärr, vi, man, vi får 

trolla med knäna hela tiden för att få dagen att fungera det är min bestämda uppfattning.  

 

5.3 Förskollärare om miljöns påverkan på barnen 

I denna intervjustudie var alla medverkande förskollärare överens om att miljön har 

storbetydelse för och inverkan på barnen och deras lärande. Maria menar att: 

 
På förskolan träffas ju barn tillsammans, i gruppen och det är där lärandet händer så gör man 

en stimulerande miljö där efter så lär barnen tillsammans. 

 

I denna miljö där barnen ska mötas menar samtliga förskollärare i studien att det skapande 

materialet har en viktig roll. Detta material ska utmana barnens tankar och ge dem möjlighet 

att själva pröva sig fram till nya lösningar på problem. Här framkommer även att ett varierat 

materialutbud är av stor vikt. Även det som kallas för ”skräp material”, såsom pinnar, stenar, 

kapsyler och liknande, är viktigt. Barnen är inte, enligt förskollärarna i studien, beroende av 

färdiga material utan utvecklas mycket utav konstruktiv lek med skapande material. Detta kan 

ske bland annat i en ateljé eller i ett byggrum. Som goda pedagogiska rum för barnens lärande 

och utveckling nämns även snickarrum och laboratorium, där barnen som exempel kan 

experimentera och baka.   

 

Förskollärarna talar även om hur det material som finns på förskolans väggar påverkar 

barnen. Det kan handla om motiv på till exempel tavlor eller liknande och tanken bakom att 

just dessa hänger på väggarna. Lisa berättar att de valt att ha kartor på väggen. Många av 

barnen på deras förskola har familjemedlemmar i andra delar av värden och att ha kartor på 

väggarna lockar ofta till diskussioner barnen emellan. Maria har en annan vinkel på 

väggdekorationernas påverkan på barnen. På Marias arbetsplats har de förekommit att 

föräldrar kommit och lämnat saker på förskolan. Hon berättar: 

 
Det finns ju saker som kommer hit från hemmen.  Mitt barn har vuxit ur det här eller det här 

vill de inte ha kvar i rummet, den här tavlan och då kommer de hit och jag tycker kanske inte 

riktigt att de hör hit. 

 

Detta har väckt diskussioner i arbetslaget om huruvida dessa tavlor har en funktion i 

förskolans miljö och om till exempel en tavla med en kattunge på bidrar till barnens 

utveckling och en god miljö. Maria framhåller att just detta ämne har lett till flera 

diskussioner i hennes arbetslag och att det tydligt framgår att det finns flera olika sätt att se på 

frågan.  

 

5.4 Lärares syn på miljöns påverkan på barnen 

Lärarna i studien beskriver att lokalernas storlek är av mycket stor betydelse för barnens 

lärande. Detta har även samband med barngruppernas storlek som Jörgen anser vara den 

enskilt största påverkansfaktorn på hur den pedagogiska miljön inverkar på barnens lärande. 

Han anser att i en lokal där barnantalet är stort i jämförelse med lokalens yta, blir det svårt att 

ha en god pedagogisk miljö oavsett vilket material som finns i lokalen. Sanna anser att miljön 
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påverkar barnens lärande, men hur den påverkar är mycket individuellt från barn till barn och 

därför är den pedagogiska miljön något som är viktigt att tänka på som lärare. Hon säger: 

 
I ett klassrum kanske man sitter i grupper så har man ett barn som har svårt för de och i ett 

annat klassrum kanske det knappt finns samarbete man kanske bara sitter framåt och så men 

jag tycker man ska tänka på att ha en diskussion för hur man ändå väljer att ha sin pedagogiska 

miljö signalerar ju någonting, vilken kunskapssyn man har och vad man vill förmedla till barn 

och föräldrar. 

 

Sanna tydliggör även att hon tycker att det kan vara svårt att se vad som behöver förändras i 

miljön för att ett specifikt barn ska utvecklas på bästa sätt. Karin anser till stor del att den 

psykiska miljön har större betydelse än den fysiska. Hon menar dock att de viktigaste med 

den fysiska miljön är vilket arbetsmaterial som finns tillgängligt. För att uppnå en god 

pedagogisk miljö anser två av lärarna i denna studie att det krävs ett stort utbud av material. 

Karin och Sanna anser båda två att ett stort utbud av material och även svårighetsgrader på det 

tillgängliga materialet är av stor vikt för barnens utveckling. Karin berättar: 

 
Det ska finnas olika material där du ska kunna jobba på olika sätt, och även 

svårighetsnivåerna. Det ska finnas ett stort utbud så att du kan hitta någonting till varje barn 

som kan passa den nivå som barnet är på just nu, inte att alla sitter och jobbar med samma 

material. 

 

5.5 Förskollärarnas syn på miljön på deras arbetsplats 

De intervjuade förskollärarna har till viss del olika upplevelser när de gäller vem som 

utformar miljön på deras förskola. Lisa och Maria menar att miljön på deras arbetsplatser 

utformas utav personalen i arbetslaget med barnens önskemål och intressen som grund. 

Annika berättar att på hennes arbetsplats har även förskolechefen del i hur miljön på 

avdelningarna utformas.  När de gäller valet av material på förskolornas avdelningar skiljer 

sig förskollärarnas erfarenheter. Val och beställning av material sker på alla tre arbetsplatser 

av personalen på respektive arbetsplats. Annika nämner att om det är något större som skall 

köpas in så rådfrågas även förskolechefen. I annat fall är det personalen själv som utifrån 

barnens önskemål och intressen bestämmer materialet.    

 

Förskollärarna har både positiva och negativa synpunkter på den fysiska inomhusmiljön på 

sina arbetsplatser. Lokalernas storlek visar sig ha en tveeggad effekt på verksamheten. Både 

Annika och Lisa nämner lokalernas storlek som något både positivt och negativt. Annika 

menar att de små rummen försvårar överblicken, men att flera små rum bidrar till att skapa 

naturliga hörn att ha olika typer av verksamhet i, så som ett snickarrum, en ateljé eller ett 

laboratorium. Lisa berättar att deras stora lokaler bidrar till goda möjligheter till motoriska 

lekar även inomhus, men detta gör även att rumsavdelningen blir mindre naturlig. För tillfället 

försöker de lösa frågan så att ett rum ska kunna fungera både som snickarrum, där barnen 

själva har möjlighet att använda sig av materialet utan alltför stor inverkan av personalen, och 

som förvaring av barnens regnkläder och gummistövlar. Detta är en utmaning för personalen.  

 

Maria menar att fördelen med deras miljö är att personalen har kommit långt i sina tankar 

kring hur miljön bör vara för att tillgodose barnens behov och utveckling. Som negativt 

nämner Maria att mängderna material kan bli ett problem. 

 
Måste allting vara framme samtidigt och måste mängden vara så stor? Ser barnen verkligen 

vad som finns att göra eller blir de som ett stort, stort kaos? 
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Detta menar hon är ett problem på hela arbetsplatsen både för de yngre och äldre barnen. 

Maria upplever det även som ett problem att så mycket av det material och de leksaker som 

finns tillgängliga för de yngre barnen är ”färdiga” plastleksaker. Detta tycker hon är en leksak 

som tillhör hemmet och inte bör finnas i samma utsträckning på förskolorna, som enligt 

henne, ska fungera som ett komplement till hemmet. 

 

5.6 Lärarnas syn på miljön på deras arbetsplats 

Alla lärare i studien anser att ekonomin har en väldigt stor inverkan på hur den pedagogiska 

miljön utformas på de respektive arbetsplatserna. Jörgen berättar:  

 
Jag tror inte att det finns någon skolledning som inte håller med om att vi skulle behöva 

förbättra det mesta men det finns inga pengar.  Pedagogisk miljö innebär ju också att man vill 

skära ner på personalen när det inte finns pengar och det förbättrar ju inte den pedagogiska 

miljön om det inte finns vuxna som leder den eller ja lärare eller pedagoger som leder 

verksamheten. 

 

Detta menar han också leder till att skolorna tvingas ta in fler barn för att få ekonomin att gå 

ihop och att detta ytterligare leder till att möjligheterna till att skapa en god pedagogisk miljö 

ytterligare försämras. Annars menar lärarna i studien att de själva i sina arbetslag utformar 

den fysiska miljön på deras arbetsplatser, utan direktiv från skolledningen, med de medel som 

redan finns till buds på skolan. Samma sak gäller bestämmelser kring vilka material som skall 

användas i klassrummet. Lärarna i studien menar att de själva har möjlighet att bestämma 

vilken typ av material som ska finnas i klassrummet. Detta med undantag för visst 

undervisningsmaterial som hela skolan eller i vissa fall hela kommuner valt att använda sig 

utav. Sanna berättar att på hennes arbetsplats finns ett sådant exempel där hela kommunen har 

valt att arbeta efter Bornholmsmodellen och detta styr då en del av de material som används i 

klassrummet. 

 

I de genomförda intervjuerna framkommer att alla deltagande lärare har problem med den 

fysiska miljön på sin arbetsplats. Två lärare talar om dålig luft i lokalerna, Karin talar om: 

 
Det sämsta med den fysiska inomhus miljön är nog luften, nu är de väl lite bättre här men vi 

har haft en stor ombyggnation här det var många både vuxna och barn som har mått dåligt. Så 

då har man brutit upp alla golv och lagt små fläktar under golvet för att det var jättemycket 

fukt där. 

 

Även Jörgen berättar att lokalerna är äldre och att den låga takhöjden bidrar till dålig luft. 

Sanna berättar att på hennes arbetsplats har man för tillfället problem med elementen och att i 

mellan åt blir det kallt. Dålig luft och kalla lokaler är självklart något som påverkar elevernas 

skoldag. Alla lärarna talar trots det om sina lokaler som det mest positiva med den 

pedagogiska miljön på deras arbetsplats. Jörgen berättar att just nu har hans arbetsplats på 

grund utav lågt barnantal ett par klassrum över som kan användas som grupprum så att barnen 

kan delas in i mindre grupper. Karin berättar om att på hennes arbetsplats finns en studiehall 

mellan alla klassrum. Där kan mindre grupper av elever sätta sig och arbeta enskilt eller i 

grupp. Sanna talar om att hennes klass har sin hemvist i en gammal förskolelokal intill skolan, 

vilket gör att de har tillgång till flera mindre rum med olika funktioner. Eftersom Sanna 

arbetar med de yngre barnen i skolan menar hon att dessa lokaler gör övergången mellan 

skola och förskola något mjukare.  
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  6 Tolkning  
 

6.1 Förskollärare och lärare om pedagogisk miljö 

Det framkommer av resultatet i denna studie att det finns skillnader i hur förskollärarna och 

lärarna ser på den pedagogiska miljön. Dock visar det sig även att det finns skillnader lärarna 

emellan, medan förskollärarna som intervjuades är relativt överens om vad som är en 

pedagogisk miljö. Förskollärarna lägger fokus på att den pedagogiska miljön ska vara 

inspirerande, fascinerande och utmana barns tankar. Detta går att koppla till Lpfö 98 där det 

bland annat står att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

  

Lärarna har en mer individuell syn på vad som är en pedagogisk miljö och hur den miljön bör 

vara. Lärarna som intervjuades ger intryck av att, i mindre utsträckning än förskollärarna, ha 

funderat på vad som är en pedagogisk miljö. Detta visar sig genom att lärarna tar längre 

pauser innan de svarat på frågan och genom att de berättar att de tycker att uttrycket är 

luddigt. Detta kan härledas till att Björklid (2005) och Schürer (2006) som menar att 

forskningen och tankarna om den pedagogiska miljön i skolan är eftersatt.  

 

Forskning kring miljön i förskolan har gått framåt under de senaste årtiondena, detta kanske 

delvis tack vare att förskolan 1998 fick en egen läroplan. Nordin- Hultman (2005) menar att 

miljön är en viktig del av pedagogiken och dess utveckling. Samtliga förskollärare i studien är 

överens om att den fysiska inomhusmiljön har förändrats under deras tid på arbetsplatsen. 

Dock framkommer det att förändringen har skett på olika vis. Även två av lärarna menar att 

den pedagogiska miljön på deras arbetsplatser har förändrats under deras tid där. Detta trots 

att Schürer (2006) menar att forskningen och utvecklingen av den pedagogiska miljön i skolan 

har stått still under längre tid och att miljön i skolan idag oftast mer är lämplig för den gamla 

förmedlingspedagogiken. På en av lärarnas arbetsplatser kan detta stämma då Jörgen, en av 

lärarna, menar att det inte skett några förändringar under hans cirka 30 år på arbetsplatsen. 

Karin menar att genom att lärarna börjat arbeta i arbetslag så har det på hennes arbetsplats 

skett en utveckling av miljön, så att den blivit mer anpassad till de ämnen som bedrivs i 

respektive klassrum. Detta kan sammankopplas med det Schürer (2006) menar när han talar 

om enkla medel för att förändra den miljö man redan har. För förskolans miljö kan det finnas 

två olika sätt att se. Två av förskollärarna menar att förskolans miljö ska komplettera hemmet 

medan den tredje förskolläraren strävar efter att miljön på förskolan ska vara så hemlik som 

möjligt. Men vems hemmiljö är det man då eftersträvar undrar jag när jag hör detta? Min 

hemmiljö skiljer sig säkerligen från de intervjuade förskollärarnas och lärarnas hemmiljöer 

och på en förskola med runt 80 barn finns det nästan lika många olika hemmiljöer. Så vems 

hemmiljö är det som är den ”korrekta”? Både Maltén (1992) och Nordin- Hultman (2005) 

menar att miljön påverkar barns sätt att vara och att olika stimulerar till olika beteenden. Vad 

stimulerar då en hemlik miljö på förskolan? Ska barnen uppföra sig som hemma och är i så 

fall förskollärare och barnskötare substitut för föräldrarna?  

 

Samtliga deltagare i studien, både förskollärare och lärare, menar att det förs en diskussion 

om den pedagogiska miljön på deras arbetsplatser och de tror att de på de flesta andra skolor 

och förskolor också diskuterar om den pedagogiska miljön. Dock tror de flesta intervjuade att 

diskussionernas omfattning varierar från ställe till ställe. Detta kan tyda på att utvecklingen är 

på väg framåt och att fler och fler blir medvetna om miljöns påverkan på barnen och deras 

lärande. 
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6.2 Förskollärare och lärare om miljöns påverkan på barnen 

I denna intervjustudie var alla medverkande förskollärare och lärare överens om att miljön har 

storbetydelse för och inverkan på barnen och deras lärande. Bland annat läggs stor fokus på 

lokalernas storlek. Vilket även Björklid (2005) menar kan vara ett stort problem. Björklid 

menar att lokalerna som används av förskolor och skolor i dag inte är byggda för de stora 

barngrupper som idag befolkar lokalerna.  

 

Även materialet som finns tillgängligt för barnen anser förskollärarna samt en del av lärarna 

är viktigt. Det stämmer även in på Nordin- Hultmans (2005) syn på vikten av ett stort utbud 

av material i förskolan. I hennes forskning har hon kommit fram till att det i svenska förskolor 

ofta är relativt sparsmakat utbud av material.  I denna studie framkommer dock att förskolan 

är mycket öppen för olika slags material och även lärarna i studien vill ha ett stort utbud av 

material och svårighetsgrader på materialet. Det framkommer även i denna studie att utbudet 

av naturvetenskapligt material i förskolorna som medverkade i studien, är relativt stort. Som 

exempel håller en av förskolorna på att utveckla ett laboratorium där barnen ska kunna 

experimentera. Enligt Nordin- Hultmans (2005) är detta något man oftare ser inom den 

Engelska förskolan där hon gjort sina jämförelser med den Svenska förskolan. Även typen av 

material som återfinns på de förskolor som deltagit i studien är mer av den typen som Nordin-

Hultman anser är vanligare i den Engelska förskolan såsom ”skräp material”, pinnar, kottar, 

kapsyler med mera. Nordin- Hultman menar att fokus i den svenska förskolan ofta ligger på 

till exempel kuddrum och lekhallar. Detta är rum som inte alls nämns av förskollärarna i 

denna studie. Istället talar de mycket om ateljéer med tillgång på mycket skapande material 

såsom färger och naturmaterial, detta för att barnen ska ha möjlighet att själva skapa och 

komma fram till lösningar på olika problem.  

 

6.3 Förskollärarnas och lärarnas syn på miljön på sina arbetsplatser  

Lärarna i denna studie menar att de till stor del är de själva i arbetslaget som utformar den 

pedagogiska miljön på deras respektive arbetsplatser. Dock är de överens om att ekonomin till 

stor del också påverkar utvecklingen av den pedagogiska miljön. Detta tyder på att lärarna 

inte, till fullo, har tänkt på det som Schürer (2006) menar när han skriver att det finns mycket 

att göra med den miljö som redan finns tillgänglig på skolan, då denna inte kräver någon 

inblandning av ekonomin. Samtidigt menar Björklid (2005) att neddragningar i ekonomin ofta 

påverkar den pedagogiska miljön negativt då de ekonomiska neddragningarna ofta leder till 

större antal barn i varje klass och detta leder till att lokalerna inte längre räcker till 

storleksmässigt. 

 

Det är dock ingen av lärarna som nämner att barnen är delaktiga i utformningen av den 

pedagogiska miljön. Detta är förvånande då både Lpo 94 och skollagen tar upp att skolan ska 

sträva efter att alla elever ska utveckla ett personligt ansvar för sin egen arbetsmiljö samt att 

det är skolans plikt att eleverna ska ha rätt att påverka arbetsmiljön. Detta kan även 

sammankopplas med att ett flertal av de forskare som tidigare studerat detta ämne menar att 

elevens möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö har stort inflytande på barns lärande och 

välmående. Däribland finns Hellsten (2000) som menar att barnen ofta är bifigurer i sin egen 

skolgång. Han menar att om eleverna får möjlighet att påverka sin arbetsmiljö leder detta till 

att de får en känsla av sammanhang som i sig leder till en bättre arbetsmiljö för dem. 
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Samtliga förskollärare menar att barnens intressen och önskemål ligger till grund för hur 

miljön utformas på deras arbetsplatser. I ett fall har även förskolans chef inblick, i hur miljön 

utarbetas. Detta styrks av Allmänna råd och kommentarer i Kvalitet i förskolan (2005) som 

menar att miljön ska utformas för att vara utvecklande för barnen, både i det enskilda lärandet 

och i lärandet som grupprocess. Samma skillnader ser man när de gäller vilket material som 

skall tas in till de arbetsplatser som förekommer i studien. Lärarna menar att de till stor del 

själva bestämmer vilket material som skall beställas med undantag för sådant material som är 

gemensamt för hela skolan eller kommunen. Förskollärarna lyfter å andrasidan fram att 

barnens önskemål även ligger till grund för valet av material. Om något större material skall 

inhandlas, menar förskollärarna, så konsulteras även förskolechefen på respektive arbetsplats. 

Davidsson (2008) menar att vilket material som finns att tillgå och hur rummen utformas 

starkt påverkar barns utveckling. Jag frågar mig då, hur påverkar det barnen i skolan som inte 

själva ha möjlighet att påverka hur miljön ska utformas eller vilket material som skall finnas?   

 

Lindqvist m.fl. (2003) menar att lokalerna i skolan har en stor inverkan på skolans 

verksamhet. Detta är något som synliggörs även i denna undersökning då samtliga av 

deltagarna menar att lokalerna på deras arbetsplats både hör till de mest positiva med deras 

pedagogiska miljöer och till de mest negativa. Alla lärare som intervjuats menar att de på 

deras arbetsplatser finns problem med den fysiska miljön. Problemen handlar om dålig luft 

och element som inte fungerar. Schürer (2006) menar att detta är problem som ofta finns i 

skolan. Även en av förskollärarna nämner att de finns problem med ventilationen och dålig 

inomhusluft på dennes arbetsplats. Dessa problem har enligt intervjupersonerna förekommit 

under en längre tidsperiod och åtgärderna av dessa problem kan ses som eftersatta vilket 

Schürer (2006) hävdar är vanligt förekommande. I övrigt nämns små lokaler som ett problem 

för att ha uppsyn över alla närvarande barn i verksamheten. Enligt Allmänna råd och 

kommentarer i Kvalitet i förskolan (2005) är det kommunens uppgift att se till så att 

lokalernas utformning gör att förskollärare och barnskötare kan ha en god uppsyn över 

barnen. Detta är även betydelsefullt för barnens säkerhet och trygghet. Lokalernas positiva 

inverkan på den pedagogiska miljön är att små rum leder till en naturlig vrå indelning på 

förskolan menar en av de deltagande förskollärarna. De större lokalerna behövs dock för 

motoriska lekar. Detta stämmer även överens med Folkman och Svedin (2003) som menar att 

olika storlekar på lokaler tillfredställer olika lekbehov hos barn. En del barn behöver stora 

lokaler för motoriska lekar och en del barn vill ha mindre lokaler där de går att komma undan 

för lugnare lekar. Maria menar att stora lokaler ibland leder till att mycket material samlas 

där. Ofta är det stora mängder av samma sorts material. Detta menar Maria kan leda till 

förvirring hos barnen. Lärarna menar att skolans små lokaler blir positiva eftersom man då har 

möjlighet att dela upp barngruppen i mindre studiegrupper även ”mellanutrymmen”, såsom 

hallar och bibliotek, kan användas som grupprum. Dock menar en av lärarna att de endast för 

tillfället har möjlighet att dela upp gruppen i de lediga lokalerna till följd av att de just nu har 

ett mindre antal barn på skolan. Dock leder det låga barnantalet till ekonomiska problem för 

skolan.  
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7. Sammanfattande diskussion 
 

I denna studie framkommer det att det finns skillnader mellan hur de intervjuade förskollärare 

och lärare tänker kring den pedagogiska miljön. Det framkommer också att det finns stora 

individuella skillnader lärarna emellan. Förskollärarna, som deltog i studien, har en relativt 

likartad syn på vad som är pedagogisk miljö. Lärarna däremot har en splitrad syn på vad som 

är pedagogisk miljö. Det framkommer även att lärarna inte tidigare funderat så mycket kring 

den pedagogiska miljön i sin helhet. Detta är en av de stora skillnaderna mellan förskollärarna 

och lärarna i studien. Samtliga intervjupersoner anser att en bra pedagogisk miljö bör 

innehålla flera rum så att barngruppen kan delas upp. I skolan kan detta vara grupprum där 

barnen kan arbeta enskilt eller tillsammans i grupp medans det i förskolan kan vara rum 

uppdelade i olika vrår. Dessa vrår kan ha olika tema såsom en ateljé för skapande lek, 

byggrum, snickarrum eller laboratorium. Materialet i förskolan och skolan har också en viktig 

roll för att skapa en bra pedagogisk miljö enligt de personer som intervjuades i denna studie. 

Det är, enligt deltagarna i studien, av stor vikt att materialet är varierat både vad det gäller 

innehåll och svårighetsgrad. Inom förskolan ser förskollärarna gärna mycket 

skapandematerial som barnen själva kan använda för att hitta nya lösningar på problem. 

Färdiga material är inte av lika stor vikt men bör också finnas. I skolan är variationen av 

material också viktig, även variation på sätt att redovisa sina kunskaper är viktigt och att 

svårighetsgraden på de olika materialen skiljer sig från varandra så att alla barn kan utvecklas 

i sin takt.  

 

Samtliga deltagare i studien ser fördelar och nackdelar med den pedagogiska miljön på sina 

egna arbetsplatser. Samtliga nämner även lokalerna som både positiva och negativa för den 

pedagogiska miljön. Lokalerna nämns som negativa för att de ofta är små till storleken och 

barnantalet ofta är högt. Lokalerna omtalas som positivt då de små rummen ibland bidrar till 

flera utrymmen för barnen att dela upp sig i och på så sätt skapa arbetsro. En annan stor 

skillnad som framkommer mellan förskollärarna och lärarna i studien är hur de ställer sig till 

att låta barnen vara delaktiga i att utforma den pedagogiska miljön. Samt i vilken utsträckning 

barnen har möjlighet att inverka på vilket material som skall finnas tillgängligt för dem. Ingen 

av lärarna i studien använde sig utav barnens åsikter när de utformade miljön eller valde 

material till barnen. Förskollärarna däremot använde sig till stor del av barnens intressen och 

önskemål när de gällde valet av material och lokalernas utformning. 
 

7.1 Resultat diskussion 
 

Reliabilitet 

Stukát (2008) menar att reliabiliteten inom den kvalitativa forskningen ofta ses som låg. Detta 

beror, enligt honom, på att det ofta inom kvalitativ forskning är ett lågt antal deltagare vilket i 

sin tur leder till att det blir svårt att uppnå någon sorts generell uppfattning inom 

forskningsfrågorna. Så är även fallet i denna kvalitativa studie eftersom endast sex 

intervjupersoner deltagit. Dock ser jag inte detta som ett stort problem då syftet med denna 

studie var att få syn på hur ett antal lärare och förskollärare tänker och därigenom finns ingen 

intention att komma fram till någon generell uppfattning i ämnet.  
 

Validitet 

Dalen (2008) menar att validiteten i en studie behandlar studiens giltighet. Det vill säga om 

studien stämmer överens med studiens syfte. Syftet med denna studie var att få en inblick i 

hur ett antal lärare och förskollärare tänkte kring den pedagogiska miljön i allmänhet och på 
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sin arbetsplats i synnerhet. Syftet var också att belysa eventuella skillnader och likheter i 

synen på den pedagogiska miljön mellan dessa två lärargrupper. Jag upplever därmed att 

validiteten för denna studie är tillfredsställande, då studiens syfte till stor del är uppnått. Detta 

framkommer dels i resultatet, dels i början av denna slutdiskussion där en sammanställning av 

resultatet har presenterats.  
 

7.2 Metod diskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer till denna studie har visat sig väl fungerande. Precis som Cohen 

m.fl. (2007) menar så ledde de kvalitativa intervjuerna med semistrukturerade frågor till att 

intervjupersonerna själva berättade om ämnet. Även intervjufrågornas utformning gav ett gott 

resultat av studiens frågeställningar. Ingen kompletterande kontakt har därför behövt tas med 

de intervjuade personerna för att klargöra innehållet i intervjuerna eller för att få ytterligare 

information i ämnet. Även Dalens (2004) rekommendation om att utarbeta en intervjuguide 

samt att genomföra en provintervju har haft god bidragande effekt till studien. Under 

provintervjun fick jag möjlighet att testa mig själv som intervjuare och testa min 

intervjuguide. Detta visade sig nödvändigt då intervjuguiden omarbetades. Genom 

provintervjun fick jag också möjlighet att lära känna den ljudinspelnings apparat som 

användes som dokumentation vid samtliga intervjuer i studien. Även urvalet av 

intervjupersoner har fungerat väl. Alla de enheter som varit tillfrågade om att delta i denna 

studie tacka de ja till att delta. Ingen av de förskollärare eller lärare som i början av studien 

tackade ja, till att medverka som intervjuperson, har under studiens gång haft önskemål om att 

dra tillbaka sin medverkan. Detta innebär att det i denna studie inte finns något bortfall att 

rapportera. Den valda metodens svaghet kan vara just att reliabiliteten i en kvalitativ 

intervjustudie inte är speciellt hög. Stukát (2008) menar även att man bör ha i åtanke vid 

tolkningen av resultat från en kvalitativ intervjustudie att intervjupersonerna, medvetet eller 

omedvetet, inte alltid talar sanning när de svarar på intervjufrågor. Dock anser jag att frågorna 

kring detta ämne inte kan ses som så känsliga att detta ska ha varit ett stort problem.  

 

7.3 Förslag till vidare studier 

Då reliabiliteten i denna studie är låg på grund utav det låga antalet intervjupersoner skulle 

man kunna tänka sig att göra en liknande studie med ett större antal intervjupersoner. Detta 

för att höja reliabiliteten och få ett mer statistiskt signifikant resultat. I övrigt kan det finnas ett 

intresse av att göra en liknande studie där fokus skulle ligga på den psykiska miljön eller 

kanske på utemiljön. En studie skulle även kunna genomföras med andra lärargrupper som 

intervjupersoner, som exempel skulle man kunna genomföra en studie hur grundskolans 

senarelärare och gymnasielärare anser att den psykiska miljön på skolan påverkar elevernas 

lärande. 
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Bilaga 1 

Missiv 

 

Hej  

Tack för att Du valt att delta i denna intervju. Intervjun kommer att behandla frågor angående 

den pedagogiska miljön på Din arbetsplats. Materialet från intervjun kommer att bli underlag 

för min C-uppsats vid Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi vid högskolan i 

Gävle. 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur ett antal lärare och förskollärare 

tänker kring den pedagogiska miljön på sin arbetsplats och att belysa eventuella skillnader och 

likheter i synen på den pedagogiska miljön mellan dessa två lärargrupper. 

 Allt material som samlas in under intervjun kommer att hanteras med största 

försiktighet och Du som intervjuperson kommer att vara anonym under hela förloppet. Även 

namnet på arbetsplats och arbetsplatsens ort kommer att hållas hemligt. Efter uppsatsens 

färdigställande kommer allt material att lämnas in till högskolan i Gävle för ett års arkivering, 

efter det kommer allt material att förstöras. 

 Under intervjuns gång eller när som helst fram till uppsatsens färdigställande 

har Du som intervjuperson rätt att ta tillbaka Din medverkan. Handledare under uppsatsen är 

fil.dr Else-Maj Eineborg Falk vid Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi vid 

högskolan i Gävle.  

 

Om Du har frågor och vill kontakta mig nås jag på plu06ell@hig.se eller 

 070-XXX XX XX 

 

Tack på förhand! 

 
 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Allmänna 

 Ålder? 

 Kön 

 Utbildning? 

 Antal år i yrket? 

 Antal år på nuvarande arbetsplats? 

 

Specifika frågor 

1. Vad tänker du på när du hör uttrycket pedagogisk miljö? 

 

2. Förs det i ditt arbetslag en diskussion om den pedagogiska miljön på er arbetsplats? 

 

3. Förs det på din arbetsplats ett utbyte med andra skolor/förskolor ang. den pedagogiska miljön? 

 

4. Tror du att det i skolan/förskolan i allmänhet, förs en diskussion om den pedagogiska miljön? 

 

5. Har den pedagogiska miljön förändrats under din tid på arbetsplatsen? i så fall hur? 

eller varför tror du att den inte har förändrats? 
 

6. Hur tror du att den pedagogiska miljön påverkar barnens (lärande, lek, välbefinnande)? 

 

7. Vad anser du vara en bra pedagogisk miljö för barns, lärande, lek, välbefinnande? 

 

8. Vem utformar miljön på er skola/ förskola? 

9. Vem bestämmer material? 

10. Vad anser du bör finnas i en bra pedagogisk miljö? 

 

11. Vad är det bästa/sämsta med er fysiska inomhusmiljö? 

 
 

12. Vill du berätta något mer om er miljö? 


