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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att se hur den fysiska miljön i förskolan påverkar barns sätt att 
leka och agera, samt se om pedagogerna är medvetna om miljöns betydelse. Mina upplevelser 
om hur ointressant en förskolans miljö kan vara i färgsättning och utformning har inspirerat 
mig till detta arbete. Enligt Lpfö 98 och forskare bör miljön i förskolan vara innehållsrik, 
öppen och inbjudande och stimulera fantasi, kreativitet och lärande. Miljön ska ständigt 
reflekteras över och utvecklas utifrån barnen och deras intressen och kunskaper. Barnen bör 
även vara delaktiga i utformandet av miljön, direkt eller indirekt, för att det ska bli så bra som 
möjligt utifrån barnen.

Studien har begränsats till en avdelning eftersom en kombination av undersökningsmetoder 
använts och det empiriska materialet annars skulle ha blivit ohanterligt. För att nå syftet har 
två olika observationer genomförts samt en kvalitativ intervju. Den första är en deltagande 
observation där jag tagits barnens perspektiv och tittat på lek-initiativ och tillgänglighet och 
den andra är en observation där jag tittar på hur barnen använder miljön och hur de leker. Den 
kvalitativa intervjun gjordes i grupp där de tre pedagogerna på den deltagande avdelningen 
medverkade. Resultaten har sedan kategoriserats för att lättare kunna sammanställas och visas 
som resultat 

Resultatet visar att den fysiska miljön i förskolan påverkar barnen i deras vardag och att det 
finns en medvetenhet hos pedagogerna gällande betydelsen av miljön i förskolan. Resultatet 
visar även att för att miljön i förskolan ska bli så betydelsefull som möjligt för både 
verksamheten och barnen måste delaktighet, anpassad nivå av leksaker och material samt 
ständig reflektion av miljön finnas. Detta kan enbart förverkligas genom att pedagogerna i 
förskolan är medvetna om att makten ligger hos dem.

Nyckelord: Pedagogisk miljö, Fysisk miljö, Förskola, Skolmiljö, Lek, Barn, Delaktighet.

Keywords:  Educational environment, Physical environment, Preschool, School environment, 
Play, Children, Participation. 
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Inledning
I dagens samhälle går förskolebarn ofta många och långa dagar i förskolan. Förskolans 
uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande samt ha en verksamhet som är lärorik, 
trygg och rolig för alla barn (Lpfö98). Den fysiska miljön i förskolan är en stor del i detta och 
något barnen dagligen möter. Under loppet av min utbildning (2006- 2010) till förskollärare 
har min verksamhetsförlagda förskola renoverats och diskussioner om hur utformandet ska 
äga rum har tagit mycket plats i arbetslaget. När renoveringen genomförts och jag för första 
gången mötte förskolan igen fick jag en känsla av institution. Färgerna var grå och vit och 
möbleringen var ännu inte iordningställd. Vid ifrågasättande av den tråkiga färgen berättar 
min handledare att alla kommunala förskolor ska se lika ut. Då inte makten över färger finns 
hos respektive förskola föds min nyfikenhet om vad pedagoger i förskolorna kan göra med 
den fysiska miljön. Även den stora bristen på forskning kring den fysiska miljön i förskolan 
har motiverat mig att synliggöra detta. Miljön har inte bara betydelse för barnen på förskolan i 
nuet, utan för hela utvecklingen av individen lång tid framöver. Därför bör miljöns bidrag och 
tillgång till det pedagogiska arbetet lyftas fram. Pedagogerna i förskolan måste inse att det är 
dem som har makt att göra barnens tid på förskolan så bra det går. 
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Bakgrund
Skolmiljö är något som är återkommande i tidningar, nyheter och den samhälleliga diskursen. 
Det är allmänt känt att många barn mår dåligt i skolan och att uppmärksamhetsstörningar och 
koncentrationssvårigheter blir allt vanligare (Elisabeth, Nordin-Hultman, 2006; Roger Säljö, 
2000). Vi människor påverkas i hög grad av allt från hur vädret är, hur bra vi sovit till hur 
omgivningen ser ut. Men forskning kring hur barn påverkas av den fysiska närmiljön finns 
det, förhållandevis lite forskat kring, jämfört med exempelvis psykosocial miljö. Mina 
erfarenheter genom min verksamhetsförlagda utbildning och genom genomgång av litteratur 
visar samma tendenser, det vill säga att barn idag i större utsträckning än förut, har eller 
misstänks ha uppmärksamhetsstörningar och/eller koncentrationssvårigheter i större 
utsträckning än förut. Ett vanligt fenomen är att pedagoger eller vuxna i barnens omgivning 
lägger skulden på barnen utan att se om det finns andra faktorer som påverkar dem (Nordin-
Hultman, 2006). I sin avhandling tar hon också upp att det inom både i förskola och skola 
anses ett växande antal barn vara oroliga, ha svårt att koncentrera sig eller ha problem med 
socialt samspel. När det blir problem runt ett barn förläggs orsaken direkt till själva barnet 
utan att se det i relation till pedagogik eller miljö.

De händelser där barnen framstår som välfungerande, i vilka de är involverade 
i ett till synes givande och lärorikt samspel med omgivningen, framstår som mer 
neutralt och mindre pedagogiskt uppfodrande. Det som alltså riktar 
uppmärksamheten är de dominerande tankemönster hos pedagogerna som kan 
betecknas som ”felsökningsstrategier”. Barnen tar då gestalt snarare i termer 
av brister och ofyllda behov, än utifrån sina kompetenta handlingar och 
interaktioner i förskola och skola. (A.a. s. 20)

I förskolan vet man oftast att det finns problem, vilka problemen är, men inte hur dessa ska 
lösas. Alan Shürer (2006) menar i sin avhandling Utveckling av skolmiljöer– aktiviteter och 
mening i småskaligt arbete att förskolan har för lite kunskap om hur man löser problem med 
den fysiska miljön, trots att den är oerhört viktig både kortsiktigt för individen och långsiktigt 
för samhället. Den fysiska miljöns utformning i förskolan har stor betydelse och vi måste lära 
våra barn att ta hand om sina närmiljöer tillsammans med sina medmänniskor för att på så vis 
bli delaktiga i en samhällsutveckling. När barn upplever att de är delaktiga i sin närmiljö 
kommer förhoppningsvis skadegörelse i samhället att bli mindre. Därför är delaktighet i 
utformandet av den fysiska miljön viktig menar Shürer (2006).

Utformandet av den fysiska miljön

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. 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.  Verksamheten skall bidra 
till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.  
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen  
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att  
skapa mångfald i lärandet. ( Lpfö98, 1998. s. 12) 
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Gunnar Sundgren (1989) menar att miljö och pedagogik alltid varit centrala delar i förskolan 
och både miljö och pedagogik är starkt påverkade av traditioner och kulturen i fråga om hur 
förskolor ska se ut och vad som ska finnas där. Han menar att förskolemiljön ofta blir 
utformad utifrån förutfattade meningar istället för att vara reflekterande och ifrågasättande. 
Pia Björklid (2005) skriver i linje med föregående författare att: ”Det finns en outtalad 
uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut” (A.a,  
2005, s. 10). I Arne Tragetons (1996) undersökning visar det sig att barns lek faktiskt på 
många håll är begränsas av dålig planering i den fysiska miljön. Många är överens om att den 
fysiska miljön i förskolan har stor betydelse för barns lärande och att den pedagogiska miljön 
ska inspirera barn till olika verksamheter, handlingar, utforskande och upptäckande (Björklid, 
2005; Granberg, 2004; Gunnarsson, 1995; Knutsdotter Olofsson, 1991; Nordin-Hultman, 
2006; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; Sandberg, 2008; Shürer, 2006; Strandberg, 
2006; Säljö, 2000; Trageton, 1996). 

Ann Granberg (2004) menar att en varierande miljö är viktigt för barns lek. Leken är oerhört 
betydelsefull i förskoleåldern för barns utveckling och det främsta sättet för barn att lära sig. 
Därför måste omgivningen stimulera barns lek, både från de motoriska springlekarna till de 
utforskande och undersökande. Det är även viktigt att det finns platser där man kan dra sig 
undran när man vill vara ifred eller leka ostört (Granberg, 2004). 

Även Björklid (2005) uttrycker att barn, så långt det är möjligt, måste få kunna leka ostört 
utan att bli avbrutna i sin lek. Miljön bör därför vara självinstruerande så att barnen kan klara 
sig själva när initiativ till en lek eller aktivitet kommer, de ska följaktligen inte behöva be de 
vuxna om hjälp. 

Trageton (1996) påvisar några krav som borde finnas med i den fysiska miljön i förskolan. 
Det första är: Att det finns verkstadskaraktär i lekmiljön. 
Det andra är: Tydliga avgränsningar mellan de olika ”vrårna”.
Det tredje är: Tydliga innehåll i ”vrårna” med material lättillgängligt för barnen utan att de 
behöver be om hjälp.
Det fjärde är: Rätten att när som helst kunna leka ostört utan att bli avbruten, antingen ensam 
eller i grupp. 
Det femte är: Att barnen själva ska kunna välja vad de vill leka och att eventuellt material till 
lekarna skall vara tillgängligt för barnen när ett lekinitiativ infinner sig (A.a).

Fler är överens om att den fysiska miljön i förskolan bör ha verkstadskaraktär är det fler som 
är överens om (Björklid, 2005; Granberg, 2004; Nordin-Hultman, 2006; Sandberg, 2008; 
Trageton, 1996). Från sin forskning drar Björklid (2008) slutsatsen att lekrum bör ha 
verkstadskaraktär och gärna tydliga avgränsningar till olika områden. ”Skolan ska inte  
fungera som ett kontor. Barn behöver miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska 
verksamheter och handlingar”( Björklid, 2008, s. 11). 

Betydelsen av utformningen av den fysiska miljön
Bernt Gunnarsson (1995) menar att barns handlingar är ett resultat av samspelet mellan 
individ och miljö. Barnens beteenden är starkt kopplade till den fysiska miljön. Beteende och 
miljö bör därför analyseras i relation till varandra snarare än att ses ur sitt sammanhang. 
Nordin-Hultman (2006) skriver: 
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Den psykologiska meningsbärande diskursen /…/ tycks göra det svårt att se  
barnen som inbegripna i ett samspel med ett pedagogiskt sammanhang. Den 
verkar därmed styra uppmärksamheten bort från undervisningens och 
pedagogikens utformning, från de uppgifter barnen får, de dagsprogram, 
rutiner, miljöer och aktiviteter som de erbjuds. (A.a, 2006, s. 22)

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer: Kvalitet i förskolan (2005), skrivs att miljön 
måste ses i dess förutsättningar och begränsningar. Lokalernas utformning sätter gränser för 
det pedagogiska arbetet, men är också en stor del i det. Därför ska den fysiska miljön i 
förskolan ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Björklid, 2005; Nordin-Hultman, 
2006; Pramling Samuelsson & Sheridan 1999; Sandberg, 2008 och Strandberg, 2006 tar upp 
detta och menar att den fysiska miljön sänder tydliga budskap om vad som väntas ske i 
rummen. Information om sociala och kulturella normer finns både i de enskilda rummen och i 
hela skolbyggnaden. ”Rummens antal, storlek och inredning signalerar till barnen vad som 
de vuxna, lärarna, förväntar sig skall hända i rummet” (Sandberg, 2008, s. 40). 

Den ostörda lekens betydelse framhåller Granberg(2004), där hon menar att leken inte bör bli 
avbruten i onödan av vuxna eller andra barn för att leken ska kunna utvecklas och vara 
meningsfull för barnen. Meningsfull lek för barnen är när de får leka lekar som är 
betydelsefulla för dem och deras intressen och erfarenheter. En lek utformas, ändras och 
utvecklas hela tiden och detta kräver koncentration och engagemang av barnen. Leken bör 
därför inte bli avbruten i onödan då koncentrationen kring leken störs, oberoende vad 
avbrytandet beror på (Granberg, 2004). Samma åsikter har Birgitta Knutsdotter Olofsson 
(1991) som även påpekar fördelarna med att ett barn ska kunna dra sig undan är för att inte bli 
störd eller avbruten i sin lek. Anledningen till att barnen ska få kunna leka ifred är för att det 
krävs mycket energi och koncentration för komma ihåg allt inom en lek och detta förstörs 
genom avbrytande av leken. Hon menar att rum utan vrår, avskildhet, skapande material och 
”konstiga saker” att låtsas med och fantisera kring, försämrar barnens utveckling. 
Hemligheter, gömställen och överraskningar bör det finnas plats för i den dagliga 
verksamheten i förskolan (Knutsdotter Olofsson, 1991).

I studier som Anette Sandberg (2008) har gjort visar sig hallen vara en bra plats där barnen 
känner att de kan få komma undan och vara ensamma, utan insyn från andra. Där har barnen 
stort inflytande över vilka aktiviteter eller händelser som skall ske eftersom pedagogen inte 
finns där att påverka valen av aktiviteter eller regler. Sandbergs studie visar också på att 
”byggrumet” är viktigt för många barn, något som Trageton (1996) också tar upp. I hans 
undersökning om vad som är populärast bland barnen att göra i den dagliga verksamheten 
visar det sig att ”snickarvrån”, eller rummet för fasta material, är det som, utan tvekan, är det 
populäraste rummet. Lek med fasta material menar han också är ett effektivt hjälpmedel för 
att öka koncentrationsförmågan, speciellt för oroliga och okoncentrerade barn. Även han tar 
upp att ”vrår” är viktiga för miljöns utformning, annars blir det för stora barngrupper på ett 
och samma ställe. När uppdelningen av de stora rummen är otillräckliga resulterar detta i att 
många barn ”flyter” omkring utan att kunna koncentrera sig. Ingrid Pramling Samuelsson & 
Sonja Sheridan (1999) menar istället att de röriga lekarna oftast beror på att barnen inte har 
grepp om den verklighet de försöker gestalta i leken. Ett exempel är ”dockrummet” som med 
sin vardagsliknande inredning kan ge barnen tillfälle till en utarbetad och utvecklad lek 
eftersom de i dockrummet har mycket kunskap och referenser i sin egen vardag. 
Pedagogernas rädsla för kaos och ordning kan även förstöra barns lek genom att de skapar 
regler och rutiner som ibland inte är nödvändiga. Städning, samlingar och tillrättavisningar 
avbryter ofta barnens lek, ibland utan att de vuxna tänker sig för. Även ordningsanmärkningar 
som – ni får inte springa inne, är ett avbrott som kan få konsekvenser för barnens lek. Både 
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forskare och praktiker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999) menar att barn i förskola inte 
i tillräcklig omfattning får utveckla sin lek ifred eftersom de så ofta blir störda, och detta leder 
till kortvariga, ytliga och outvecklade lekar. 

Delaktighet
I Läroplanen för förskola (Lpfö98) står det:

Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för  
sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov, intressen som 
barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen 
av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten  (Lpfö98, 2005. s.  
38) 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) tar också upp frågan om delaktighet och menar att 
det är viktigt att barnen får vara med och påverka utformningen av sin fysiska miljö. 
Utgångspunkten för utformningen skall vara barnens intressen, kunskaper, önskemål, 
utveckling och förutsättningar. Hon menar även att miljön ska vara utformad så att barnen får 
en allsidig utveckling genom ett lustfyllt lärande i lekar, kreativa sammanhang och skapande 
verksamheter. Det är även viktigt att barn kan ta eget initiativ i sin vardag. En balanserad 
struktur med tydliga ramar och rutiner men med möjligheter för både barn och vuxna att 
kunna initiera aktiviteter ska prägla den dagliga verksamheten (Pramling Samuelsson -6 
Sheridan, 1999). Sandberg (2008) menar i linje med de tidigare nämnda referenserna också att 
det är viktigt för barn att ha eget inflytande över miljöns utformning och möjlighet att 
förändra miljön efter sina olika lekar.

Enligt Lpfö98 ska förskolan komplettera hemmet. Inom förskolan bör det finnas en miljö som 
utvecklar barn, en miljö där de kan möta nya erfarenheter, pröva nya aktiviteter och material, 
utforska omvärlden och kommunicera genom estetiska uttrycksformer och en miljö som ger 
utrymme för barn att själva planera och utforma miljön till lek och lärande genom kreativitet 
och fantasi. Granberg (2004) menar även att eftersom förskolan skall vara ett komplement till 
hemmet bör den innehålla leksaker, material och utrustning som inte får plats i varje hem. 
Dessutom är verksamheten till för barnen och skall utformas utifrån dem och inte de vuxna i 
omgivningen. 

Förskolan ska komplettera hemmet, står det. Därför får den inte möbleras och 
smyckas som ett hem för pedagogerna. Istället måste förskolans miljö utgå från 
barnen. Den ska utformas utifrån barnens behov av stimulans för varje enskild  
individs utveckling. Förskolan bör bara ett barns lekrevir-  en verkstad med 
fantasieggande material och i en miljö som engagerar och uppmuntrar varje  
barns förmåga. Den fysiska miljön måste utformas så att den inspirerar, lockar 
och utmanar småbarn till lek. (A.a, 2004, s. 76)

Men det är inte alltid verkligheten är som den borde. Knutsdotter Olofsson (1991) skriver i sin 
rapport, En rapport från ett daghem, att verksamheten ofta anpassas efter de vuxna och deras 
behov. Barnens behov av utrymme för fantasi och lek kommer i andra hand. Verksamheten 
påverkas i första hand av ordning, struktur, överblickbarhet, personalens arbetstider och 
förskolans ekonomi. För att det ska kunna bli någon förändring i utgångspunkterna för en 
förskolas verksamhet måste de vuxnas förhållningssätt ändras (Knutsddotter Olofsson, 1991). 
Därför vill jag i detta arbete ta reda på pedagogernas förhållningssätt i förhållande till den 
fysiska miljön och hur den fungerar på deras förskola.
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Centrala begrepp

Förskola

I det avseendet jag använder förskola syftar jag på en vanlig kommunal förskola utan specifik 
pedagogiska inriktning.

Miljö/ Fysisk miljö

I denna uppsats begränsas begreppet miljö till inomhusmiljö.

Pedagog 

All personal som jobbar på avdelningen, både barnskötare och förskollärare, i undersökningen 
benämns vid pedagog då ingen vikt vid deras utbildning görs. 

Vrå

Ett ställe där barnen kan få komma undan de vuxna och andra barn, men det behöver inte 
nödvändigtvis vara ett enskilt rum. 
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Syfte
Syftet med detta examensarbete är för det första att undersöka hur den fysiska miljön på en 
vanlig kommunal förskola i Mellansverige påverkar barns lek. Syftet är för det andra är att 
undersöka pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet till den fysiska miljön och barns 
lek.  För att konkretisera dessa syften utgår jag ifrån frågeställningarna nedan.

Frågeställningar
▪ Hur påverkar den fysiska miljön i förskolan barns lek?
▪ Finns det några samband mellan barnens sätt att agera i den medverkande förskolan 
och rummets utformning? I så fall vilka?
▪ Hur medvetna är pedagogerna om den fysiska miljön och dess betydelse för barnen?
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Lek- teoretisk ansats
Ansatsen till detta arbete är lek-teoretiskt eftersom det främsta sättet att lära sig i 
förskoleåldern är genom lek. Därför är leken i förskolan väldigt betydelsefull för barnen 
(Granberg, 2004). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att varje dag gör barnen 
nya erövringar av omvärlden genom lek och skaffar sig på så sätt nya kunskaper som de har 
användning av resten av livet. Genom delaktighet i aktiviteter skapar barnen även kunskap 
och förståelse av sin omvärld. De tränar även språk, social kompetens, fantasi och kreativitet 
och utvecklas intellektuellt, motoriskt och känslomässigt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006). Sandberg (2008) menar att barns lek i första hand hjälper barnen att förstå och uppleva 
olika fenomen. Leken bidrar även till att begripliggöra världen (A.a). Eva Johansson och 
Ingrid Pramling Samuelsson (2006) uttrycker i likhet med föregående att ”Vidare menar vi  
att barns lek och lärande är delar av barns livsvärldar./…/ Barns liv utgör en helhet och ett  
kontinuum, en värld där tidigare erfarenheter är förbundna med nuvarande, vilka samtidigt  
griper tag i framtiden”(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006, s. 15). De menar vidare att 
barn genom leken upplever mening i sin vardag. Problem från deras egen livsvärld kan även 
genom fantasi och lek bearbetas och lösas. 
 
Ole Fredrik Lillemyr tar upp två aspekter gällande lek och dess innebörd som är viktiga att 
tänka på när man använder begreppet lek. Det första är att leken har ett egenvärde i sig för 
barnen, själva leken är en belöning och barnen leker för att leka, för att det är roligt. Det andra 
är lärande genom lek. I leken lär sig barnen att utveckla sitt språk, kommunikativ kompetens, 
intellektuella och sociala färdigheter, motorik och fantasi. Men att helt definiera barns lek är 
svårt då alla har olika uppfattningar om vad lek är och vad det innebär. ”Leken utmärks alltså 
av att den undflyr våra försök att karakterisera den” (Lillemyr, 2002, s. 47). Han menar att 
sättet vi ser och uppfattar lek bygger på vilken värdegrund som är förankrad hos dig, på 
förskolan eller hos ledningen (Lillemyr, 2002).

Förskolebarn lär sig till stor del genom lek menar föregående författare. Lärande sker i 
förhållande till miljön menar Pramling Samuelson och Sheridan (2006). Alltså har 
utformningen av verksamheten stor betydelse för barns lärande. ”Barn erövrar omvärlden 
genom att samspela med omgivningen” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Lek och 
lärande är något som i, framförallt, förskoleåldern inte går att separera från varandra. Därför 
går både lek, lärande, miljö och pedagogik hand i hand och påverkar varandra ständigt. 
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Metod

Datainsamlingsmetoder
För att ta reda på hur den fysiska miljön används av barnen har jag till att börja med 
genomfört en deltagande observation och en ”Här-och- nu” observation av förskolans miljö 
och av barnens aktiviteter i denna miljö. Observationerna har dokumenterats med fotografier. 
Observationerna visar konkreta händelser i en förskolas verksamhet. Jag har utöver 
observationer genomfört en kvalitativ gruppintervju med tre pedagoger från den avdelning 
som deltagit i undersökningen. I den kvalitativa intervju har de fotografier som tagits vid 
observationerna använts som intervjuunderlag. Genom intervjun har jag fått pedagogernas 
bild av miljöns betydelse för barns lek och liv på förskolan. 

Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison (2000) samt Bo Johansson och Per Olov 
Svedner (2001) menar att intervjuer är bra att kombinera med andra undersökningsmetoder 
för att få fram en djupare förståelse av det fenomen som studeras. Användningen av kvalitativ 
intervju tillsammans med dokumentation från kvalitativa observationer anser Johansson och 
Svedner (2001) vara väl fungerande undersökningsmetoder för att få en bild av 
intervjupersonernas intressen, förkunskaper, förhållningssätt och planering. 

Provintervju
Innan den kvalitativa intervjun genomfördes gjordes en provintervju för att se om frågorna 
besvarades så som jag hade tänkt. Tre verksamma pedagoger deltog för att det skulle bli så 
likt den riktiga intervjun som möjligt. Dokumentationen i form av ljudinspelning prövades 
även för att jag som intervjuare skulle veta hur det fungerar och inte behöva lägga energi på 
det vid intervju tillfället. Mina intervjufrågor visade sig bra till stor utsträckning då de 
besvarade mina frågor på det sätt jag hade tänkt mig. Dock togs några underfrågor borts för 
att undvika upprepning eftersom dessa frågor redan hade besvarats på i den övergripande 
frågan.

Urval
I undersökningen jag har valt att göra observationer och intervjuer på en förskola som är känd 
för mig sedan tidigare. Valet av förskola hänger samman med att studien ska göras med små 
barn i tre till fem års ålder. De måste, för att kunna fortsätta leka och agera som vanligt, känna 
sig trygga i sin vardag. Jag menar därför att mina observationer behövde genomföras på en 
förskola där barnen redan känner mig. Mycket tid skulle annars ha gått åt att lära känna 
barnen och få dem vara trygga inför mig när jag gjorde observationerna. 

Gruppintervjuns deltagare har varit självskrivet eftersom jag begränsat arbetets omfattning till 
enbart en avdelning för att bli hanterbart. Hela personalgruppen på den deltagande förskolan 
ingick i gruppintervjun efter samtycke till detta.

Undersökningen har gjorts på en avdelning med barn från tre till fem år där barngruppen 
består av 21 barn och tre pedagoger.
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Observationer 

Observationer har genomförts av de medverkande förskolebarnens lek, specifika 
förflyttningar eller aktiviteter. Alla barnen på den deltagande avdelningen har observerats och 
ingen uppdelning av barnen har gjorts. Barnen har agerat som vanligt i den dagliga 
verksamheten och jag har anpassat mig till barnens lek, förflyttningar och aktiviteter i 
observationen.

Observationerna har skett sker i två steg. Till att börja med gjordes en deltagande observation 
där jag rent fysiskt intog ett barnperspektiv och utifrån det försökte uppfatta förskolans 
utrymmen. Nivån anpassades bokstavligen till barnens nivå genom att jag gick på mina knän 
genom rummen. Jag gick igenom rummen på detta sätt och försökte sätta mig in i vad barnen 
kunde se i varje rum, vad som var tillgängligt och försökte se vilka lek- eller aktivitetssignaler 
miljön gav. Denna form av deltagande observation kallar Wolcott (1988) för en aktiv 
deltagarobservation enligt Margot Ely (1993). Typiskt för denna form av deltagaraobservation 
är att deltagaren har ett arbete att utföra för undersökningen. Mitt arbete var att se 
tillgänglighet av material och observera lekar som barnen lekte i förhållande till miljön (Ely, 
1993). Detta dokumenterades genom anteckningar i löpande protokoll och fotografier ur 
barnens nivå. Eftersom detta genomfördes då barnen var ute fick jag vara själv inne och blev 
inte störd i mina tankar, påverkad av barnens lekar eller begränsad av tid då jag gjorde mina 
anteckningar. Resultatet av det var att mina associationer angående lek och aktivitetssignaler i 
lugn och ro kunde dokumenteras och bli nedskrivna noga då jag inte blev avbruten.

Steg två innebar att jag vid tre tillfällen under en vecka, då det passade förskolans verksamhet 
och hade möjlighet till barnvakt, besökte förskolan för att se vad barnen gjorde i respektive 
rum, vilka lekar som ägde rum, vilka material som användes och om rummets utformning 
verkade ha inverkan på barnens agerande. Modellen för detta kallas av Lena Rubenstein 
Reich och Bodil Wesén (1986) för ”Här- och- nu- modellen” eftersom observationerna äger 
rum i vardagliga händelser en begränsad tid. Även detta dokumenterades med digitala 
fotografier och kompletterande anteckningar. Fotograferingen gjordes dels för att jag i 
efterhand skulle kunna se på händelserna i detalj, dels för att utgöra underlag till intervjun 
med pedagogerna.

Kvalitativa intervjuer

Den kvalitativa intervjun valde jag att göra i grupp med alla pedagoger på avdelningen 
eftersom utformandet av den fysiska miljön aldrig görs individuellt utan är något man i 
arbetslaget samarbetar och diskuterar fram. 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra kvalitativa intervjuer, något som 
Cohen, Manion och Morrison (2000) anser passa då frågorna handlar om personliga åsikter 
eller områdes specifika tankar som i mitt fall. Mina intervjuer har gjorts på ett sätt som kallas 
”open-ended interviewes” (Cohen m.fl., 2000, s. 271 f). Det innebär att frågorna är öppna så 
att intervjupersonernas egna kunskaper och känslor kan beskrivas i meningsfulla sammanhang 
och kan anpassas till olika djup utifrån personligt intresse eller omfattning av arbete i den 
dagliga verksamheten. Sådana intervjuer uppmuntrar även till mer beskrivande svar än 
”closed quantitive interviews” (Cohen m.fl., 2000, s. 271 f) där svaren på frågorna enbart 
besvaras utifrån ja eller nej eller andra fasta svar och därför blir korta och saknar den 
informationen jag är ute efter. Johansson och Svedner (2001) tar också upp 
intervjuproblematiken och menar att kvalitativa intervjuer kan vara svåra att hålla på en lagom 
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nivå så att de inte glider över till antingen ett osystematiskt samtal, en strukturerad intervju 
eller en muntligt genomförd enkät, något som jag tänkt på när jag utformat mina 
intervjufrågor (Johansson & Svedner, 2001, s. 25).

Bilder från de tidigare beskrivna observationerna har använts som utgångspunkt i 
intervjufrågorna två, tre och fyra för att ge intervjupersonerna utrymme till associationer och 
möjlighet att knyta an till förskolans vardag. Frågorna består för det första av en beskrivande 
del där pedagogerna får beskriva vad de direkt ser på bilderna och vad för associationer de får, 
för det andra beskriva vad för förväntningar de hade när de utformade miljöerna och för det 
tredje om de anser att agerandet de ser på bilderna är typiska i den uppvisande miljön. (Se 
bilaga 4) 

Etiska överväganden
Här redovisas de etiska övervägande som gjorts under arbetets gång. Till hjälp har jag använt 
mig utav Vetenskapsrådets (HSFR 2004). Forskningsetiska principer inom 
humanistisksamhällsvetenskaplig. 

Under hela arbetet har de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning från vetenskapsrådet (2004) tagits i beaktande. 
Vetenskapsrådet menar att forskning och undersökning är viktigt i vårt samhälle, både för 
samhället i stort och för enskilda individer. De har arbetat fram principer som bör finnas med i 
reflektioner kring forskning och undersökning för att bland annat säkerställa tillförlitlighet, 
kvalité och individskydd. För det första måste arbetets tema ses ur alla tänkbara synvinklar för 
att inte negativa konsekvenser ska drabba, i det här fallet, deltagare eller arbetsplatsen. Jag har 
funderat över mitt tema i olika tänkbara synvinklar och kommit fram till att uppsatsen inte 
kommer att ha negativa följder för vare sig barn, personal eller arbetsplats. Uppsatsen kan 
istället fungera som en hjälp eller ett stöd för personalen i deras reflektion över den fysiska 
miljön och förskolans verksamhet. Uppsatsarbetet skulle därigenom kunna få en utvecklande 
effekt. 

I det avsnitt som följer beskriver jag hur jag har hanterat Vetenskapsrådets huvudkrav i fråga 
om forsknings- och utvecklingsarbeten. 

Informationskravet

Föräldrar, pedagoger och förskolechef har informerats om rapportens innehåll, uppläggning 
och var undersökningen kommer att bli presenterad. De har även informerats om att 
deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst under undersökningens gång kunnat 
avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet

Förskolechefens har skriftligen lämnat sitt samtycke till fotografering som metod i 
observationerna. Pedagogernas deltagande i intervjuer har muntligt överenskommits. 
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Konfidentialitetskravet

För att säkerställa de medverkandes anonymitet har arbetsplats och namn aldrig noterats i 
datamaterialet eller uppsatsen. Enbart bakgrundsfrågor om vilken utbildning 
intervjupersonerna har, när de tog examen och hur länge de arbetat på den aktuella 
arbetsplatsen har införskaffats. Jag har bedömt att dessa bakgrundsdata inte skulle kunna 
äventyra intervjupersonernas rätt till anonymitet. 

Nyttjandekravet

Uppgifter insamlade för undersökningen kommer enbart att användas i av mig i den gällande 
rapporten. När intervjuerna transkriberats och arbetet lämnats in till examinatorn raderades 
inspelningen. Förskolans och intervjupersonernas namn förekommer, efter intervjuerna, aldrig 
i datamaterialet. Efter rapportens inlämnande kommer allt empiriskt material att lämnas in till 
Högskolan i Gävle för arkivering i ett år för att därefter förstöras under ordnade former. 
Endast jag, min handledare, min opponent och examinatorn har erbjudits tillgång till 
materialet under uppsatsarbetets gång.

Tillförlitlighet
I detta avsnitt beskrivs vilka åtgärder som vidtagits för att datamaterialet skulle bli så 
tillförlitligt som möjligt. Här har jag också tagit upp yttre omständigheter som kan ha 
påverkat datainsamlandet och det empiriska materialets omfång.

Cohen, Manion och Morrison (2000) menar att för att intervjusvar ska bli så tillförlitliga som 
möjligt måste missförstånd undvikas. De framhåller att intervjufrågor skall vara klara och 
tydliga. För att bli medveten om detta har en provintervju gjorts för att visa på möjliga 
problem eller felformuleringar så att frågorna kunnat omformuleras till den slutgiltiga 
intervjun.  

Jag har valt att intervjua hela personalgruppen på avdelningen eftersom utformandet av miljön 
inte görs på egen hand utan bestäms, diskuteras och utformas av hela personalgruppen. Cohen 
m.fl. (2000) tar upp tillförlitlighetsproblematiken kring intervjupersonerna och menar att det 
finns problem man bör vara medveten om. Bland annat är det lätt att påverka respondenterna 
när frågorna ställs. Många intervjupersoner försöker anpassa sina svar efter vad de tror att 
intervjuaren vill höra. Därför menar jag att det i mitt fall varit en fördel att intervjua alla tre 
pedagoger samtidigt eftersom de då kunnat bli mer fokuserade på att lyssna på varandra, få 
trygghet genom varandra, kunnat ge den delad gemensam bild av verksamheten samt kunnat 
fylla i med egna tankar snarare än att anpassa sina svar till mig. Johansson och Svedner 
(2001) menar i likhet med Cohen m.fl. (2000) att intervjuaren, oftast utan att själv veta om 
det, visar sina förväntningar och värderingar genom sina frågor, på så vis kan respondentens 
svar påverkas. Forskarna menar även att om man ska lyckas skapa en förtroendefull relation 
mellan intervjuare och intervjuad så måste tillit och trygghet finnas i intervjusituationen. Då 
vågar de intervjuade vara uppriktiga och visa upp sitt eget synsätt, även om det inte stämmer 
överens med det synsätt de tror att intervjuaren har. 

Den genomförda intervjun har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning och därefter 
transkriberats. Cohen m.fl. (2000) menar att det är i transkriberingen av det empiriska 
materialet som ett kritiskt stadium finns, där kan mycket fakta försvinna. För att minimera 
risken för att förlora relevanta fakta har intervjun transkriberats så snart intervjun genomförts. 
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Något man även skall tänka på enligt professor Michael Gustafsson (föreläsning, 11 augusti 
2009) och universitetslektor Göran Fransson (föreläsning, 8 augusti 2009) är att det inte finns 
någon absolut sanning. Fakta eller ”sanningar” är föränderliga och är trendpåverkade, med allt 
vad det innebär av vetenskapligt mode, påverkan av inspirerande personer, konjunkturer, 
politiskt samhällsklimat och aktuella samhällsdebatter. Torsten Thurén skriver i sin bok 
Vetenskapsteori för nybörjare (2003):

Om vetenskapen ständigt går framåt, innebär det ju att vi aldrig kan veta något 
säkert. Om gårdagens sanningar är dagens osanningar, kan dagens sanningar 
lika väl vara osanningar imorgon. De vetenskapliga sanningar är med andra 
ord provisoriska. (A.a, 2003, s. 11) 

Dessutom bör man vara medveten om att arbeten av denna karaktär enbart kan ge vägledning 
och inte kan ses som en generell uppfattning. Fakta är i stor del tagna ur sina sammanhang 
eftersom en längre studie inte har kunnat genomföras inom ramen för denna uppsats.
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Resultat
I detta avsnitt redovisar jag de resultat jag kommit fram till genom mina observationer och 
min gruppintervju. Detta gör jag genom att ta upp det i den ordning jag genomfört 
undersökningarna. Först redovisas de genomförda observationerna, både del ett och två, och 
sedan redovisas intervjun med de tre pedagogerna. Även en ritning över avdelningen har 
gjorts för att på ett tydligt sätt kunna klargöra resultaten.  

Planlösning över utrymmena på avdelningen.

Resultat från observationerna
Steg ett av observationerna visar vad jag såg när jag tog ett barns perspektiv. Det var främst 
sex teman som fångade min uppmärksamhet. De företeelserna var: 

▪ rit och klippborden i köket, 
▪ de långa linjerna mellan rummens möbler,
▪ det tillslutna pysselrummet,
▪ kuddarna i lekrummet,
▪ utklädningskläderna och
▪ de åtkomliga/ oåtkomliga materialen. 

Dispositionen kommer därför att utgå från dessa teman.
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Observationer, del ett

Rit och klippborden 

När man kommer in till köket, som är det första rummet man inträder på den deltagande 
förskolans avdelning, så är rit och klippborden de första som man möter. Borden är på 
barnens nivå och material såsom pennor, saxar, tidningar, lim och papper finns tillgängliga 
strax intill för barnen. Detta är något jag bedömer att barnen skulle kunna börja med på en 
gång, på deras eget initiativ och jag anser detta ger möjlighet till en rolig, inspirerande och 
kreativt lek och sysselsättning utifrån barnens perspektiv.  

Linjerna mellan rummens möbler

Vid ingången till det första rummet, som är köket, finns det en rak linje mellan rit och 
klippborden som står längs med en fönstervägg till vänster och ett bord mitt i rummet som är 
vuxenanpassat till höger. Denna linje avslutas i en dörr som leder ut till matsalen som delas 
mellan två olika avdelningar, både för barn som är mellan ett till tre, och för barn som är 
mellan tre till fem år. Min direkta impuls var att jag ville springa, putta på dörren och springa 
ut i lekhallen. Väl inne i lekhallen står det bord på barnens nivå mot båda väggarna så att en 
korridor bildas bort mot änden av rummet som avslutas med en dörr som leder ut till 
matlagning kök, personalrum och kontor. Längs vänstra sidan har en avskärmning gjorts för 
att fungera som pysselrum. Det leder likväl till att rummet uppfattas avlångt som en korridor. 
Känslan även i detta rum är att jag vill springa. Utformningen känns som att den skulle kunna 
fungera i barnens lek i form av olika banor såsom, ”löparbana”, ”motocrossbana”, ”travbana” 
eller liknande beroende på vad för referenser barnen har med sig från sin närmiljö. 

Det tillslutna pysselrummet

Associationen jag direkt fick när jag såg pysselrummet innanför skärmarna var 
otillgänglighet. Där verkade det inte vara accepterat att vara själv på eget initiativ. Det var 
släckt och skärmarna som delar av mot matsalen var stängd. Skulle jag (som ett barn) ta 
initiativet att inleda en aktivitet själv i pysselrummet fick jag en känsla av att pedagogerna 
skulle kunna blir irriterade . Däremot infinner sig en känsla hos mig att gå in och starta en 
aktivitet ändå, kanske främst för att pedagogerna inte tycker om det och just för att skärmarna 
är stängda.   

Väl inne i pysselrummet kunde jag finna mycket material att skapa med: papper, sugrör, garn, 
äggkartonger, wellpapp, tapeter, pinnar, tylltyg, tidningar, trähjul med mera. Även två stafflier 
finns där inne så att stora teckningar och tavlor kan skapas.  

Kuddarna i lekrummet

I avdelningens egna lekrum finns en avgränsning av en låg bokhylla så att två ytor bildas. Ena 
sidan är en stor yta där det finns en soffa, öppna garderober med draperier och på golvet finns 
mycket kuddar som har sin ursprungliga plats i en av de öppna garderoberna. Denna miljö 
förknippade jag omedelbart med aktiv lek. Jag fick en impuls att hoppa på, hoppa mot, hoppa 
över och ligga på de stora kuddarna. Associationen av aktivitet och närhet genom lekar med 
dessa kuddar infann sig hos mig. Här fick jag känslan av att det bara är kreativiteten som 
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sätter stopp. Kuddarna kan ju byggas till bilar, hus, båtar, sopbilar, bryggor, grottor bland 
annat.

Utklädningskläderna

På den andra ytan i lekrummet finns en hörna med utklädningskläder upphängda på galgar 
under en lågt sittande hatthylla. Färgerna och ordningen tilltalade mig och gav mig en 
lekimpuls. Däremot saknade jag tillbehören: roliga hattar, trollspön, väskor, kronor eller skor 
som kan förstärka rollerna och känslorna. En spegel finns även precis vid kläderna som man 
kan spegla sig i när man klätt på sig. Men jag längtade efter en större spegel, möjligen utefter 
en hel vägg så man kan spegla sig i och se sig själv i den karaktär man valt att gestalta sig i. 
Tillexempel se hur prinsessornas kjolar svänger när de dansar eller hur ståtligt prinsens krona 
sitter på huvudet. 

Åtkomliga/ oåtkomliga material

Mycket av materialen i denna förskola var åtkomliga för barnen. Men hyllan med olika pärlor 
och band att göra halsband och armband av nås inte av alla barn. När jag fotograferade från 
barnens nivå såg jag inte ens vad som fanns i lådorna på den högre hyllan. Barnens initiativ 
till att göra armband, halsband eller pärlplattor begränsas i och med att materialet är placerat 
för högt upp. Rit-, skriv-, klistra- och klippmaterial finns alltid tillgängligt för barnen att när 
de helst känner för att leka med det. Det är synligt, står framme som mitt i en lek och barnen 
når det. Jag ville sätta mig direkt och börja där de andra har slutat.

Det skapande materialet i pysselrummet är både tillgängligt och otillgängligt. Någon tydlig 
struktur i vad som barnen har tillgång till samt det som, genom hög placering, barnen inte har 
tillgång till, syntes inte. Skulle allt placeras i barnens nivå skulle detta ta stor plats. 

Alla leksaker som finns i backar eller lådor i bokhyllor är placerade så att barnen når dem. 
Exempel på leksaker är: Brio tågbana och tåg, små-lego och duplo-lego, bilar, bondgårdsdjur 
och dinosaurier, magnetbokstäver, kapplastavar (konstruerbara rektangulära trästavar) och 
handdockor.

Övriga reflektioner

Då jag infann mig på förskolan och gjorde denna observation så kände jag att de leksaker eller 
material som främst gav mig lekinitiativ var de saker som stod framme, väl synliga och jag 
kan tänka mig att barnen känner på samma sätt. Skillnaden kan möjligen vara om barnen vet 
vad som finns i lådorna och om placeringen av lådorna alltid är densamma så kanske 
associationer till lådorna räcker för att få en lekimpuls. Men finns det inte kontinuitet på 
förskolan och vet var alla leksaker och material finns anser jag att det som står framme och 
ser ut att vara ”mitt i leken” är det som ger mest leksignaler.
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Observationer, del två
Inom loppet av en vecka var jag på förskolan vid tre tillfällen och observerade och 
fotograferade barnens leker och aktiviteter i förhållande till det fysiska rummet. Vid 
respektive tillfälle var jag på förskolan cirka två timmar. Detta för att inte lekarna enbart 
skulle bli sedda ur sitt sammanhang utan att det skulle bli någon form av kontinuitet till den 
dagliga verksamheten. De lekar och aktiviteter jag såg var legobygge, lek med djur, ritande 
och klippande, lek med kuddar, rollek, körning med stora bilar, sång och dans på scenen, 
skjutning i hallen, hoppande på stor madrass, datorspelande och halsbandstillverkning. Jag 
kommer i avsnittet som följer att ta upp barnens aktiviteter i dessa teman och beskriva dem 
närmre med fallande skala från de mest förekommande till de minst förekommande. 

Lek med kuddar

I lekhallen på avdelningen, där kuddarna fanns, var det alltid pågående aktiviteter. 
Kojbyggen, leka tjuv och polis, inte nudda mark, hoppa från lässoffan till en kuddhög är 
exempel på återkommande aktiviteter på denna plats. Lekarna är alltid väldigt aktiva och 
grovmotoriska och mycket spring ingår nästan i alla dessa lekteman.

Ritande, klippande och klistrande

Vid dessa bord var det alltid aktivitet, ibland mer förekommande, ibland mindre. Men inte 
under någon av mina sex observationstimmar var borden helt övergivna. Ibland försvann 
barnen för att leka något annat ett tag, för att sedan forstsätta med sina kvarlämnade 
teckningar och klistra urklippta papperslappar. Aldrig behövde barnen be om hjälp för att 
börja leka.

Datorn

Två av tre gånger jag var på förskolan och observerade satt barn och spelade vid datorn i 
köket. Båda dessa gånger satt flera barn runtomkring datorn för att titta vad som hände på 
datorskärmen och för att ta vid när det blir nästa persons tur. Vilken turordning som skulle 
råda diskuterades mycket mellan barnen som fanns kring datorn och det verkade vara 
betydelsefullt för dem. Alla barnen satt själva vid datorn utan pedagoger som kunde hjälpa 
dem. Barnen som satt runt omkring hjälpte istället till den spelande om hon eller han inte 
förstod uppgiften på datorspelet eller hade svårt att klara av den. 

Rollek

Rollek förekom bland två barn som lekte tillsammans två gånger jag var på förskolan. Inga 
utklädningskläder användes utan enbart fantasin förvandlade barnen till andra personer eller 
djur i deras lek. För att få vara ifred med sina fantasier drog sig barnen undan, en gång till det 
lilla lekrummet i anslutning till kuddrummet där det finns en dörr man kan stänga för att få 
vara ifred. Den andra gången höll de båda barnen till längst bort i matsalen i en liten vrå där 
endast en gång mellan pysselrummet och ytterväggen finns för att på så vis kunna leka ostört. 
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Djur

I avdelningens lekhall fanns på en fönsterbräda och utmed en rumsavdelande bokhylla lådor 
med olika djur i samt ett slott och en lagård som stod på fönsterbrädan. I lådorna fanns det 
främst dinosaurier men även några bondgårdsdjur. Vid två tillfällen då jag observerade 
barnens lek, lekte några barn med djuren och ställde upp dem på rader utmed fönsterbrädan 
samt den låga bokhyllan. De ställde även de olika djuren inuti slottet och ladugården som de 
placerade på bokhyllan. Vid ett av de två tillfällena då denna lek lektes blandades djuren ihop 
med bilar och traktorer. 

Spring med stora bilar

Vid ett tillfälle lekte två barn med stora bilar som de sprang med på golvet på förskolan. De 
sprang från lekrummet, genom köket till matsalen. I matsalen sprang de rakt mellan alla 
borden, genom den smala passage som leder ut mot personalrum/ matlagning och kontor. 
Därefter vände de med bilarna och sprang samma väg tillbaka. Leken bröt upp när de var på 
väg tillbaka då det ena barnet ville hoppa på madrassen som tagits ner i matsalen.

Lego

Ett barn lekte vid ett tillfälle med lego i det lilla lekrummet, i anslutning till avdelningens eget 
lekrum. Barnet byggde sporadiskt med legot och vad jag såg fanns ingen strukturerad avsikt 
med bygget. Dörren var öppen och leken var kortvarig då barnet istället föredrog att gå och se 
vad de andra barnen gjorde.  

Sång och dans

En grupp barn frågade en av dagarna om de fick lyssna på musik. En pedagog satte på Cd-
spelaren som stod uppe på en hylla i lekrummet utom räckhåll för barnen. Mikrofoner i form 
av brio tågspår och kapplastavar användes av barnen att sjunga i. De dansade och sjöng till 
musiken länge och flera barn ville delta. Både flickor och pojkar var delaktiga i aktiviteten, 
även om majoriteten var flickor. Det syntes att barnen gärna ville vara själv när aktiviteten 
utfördes och en pedagogs närvaro gjorde barnen generade, ibland så mycket att de avbröt 
leken. Avbrytandet var mer förekommande hos pojkar än hos flickor. 

Skjutande i hallen

När jag var på väg hem en utav dagarna jag varit på förskolan och observerat, såg jag en 
grupp barn gå ut i hallen med gamla soffben som de lekte var gevär. Jag ställde mig på sidan 
om och lyssnade vad de skulle göra. De skulle skjuta ett annat barn med sina ”skjutare”. Ett 
av barnen stod och riktade sin ”skjutare”, som de kallade dem, och låtsades skjuta på ett annat 
barn som stod i hallen för att snart gå hem. Barnet som blev skjutet hade en riddarhjälm på sig 
som det ledande barnet i gruppen tidigare använt och ville ha tillbaka. De övriga i gruppen 
som kommit med in i hallen var mest observerande. En lugn konversation pågick mellan alla 
barnen och höll på en kortare tid. Denna lek avslutades när de hotade barnet skulle klä på dig 
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för hemgång och var tvungen att ta av sig riddarhjälmen som det ledande barnet då övertog 
och gick ut till avdelningen igen.

Hopp på stor madrass i matsalen.

Denna lek förekom en av gångerna jag var på förskolan. Barnen frågade flera gånger under 
observationstillfällenas gång pedagogerna om de kunde ta ner mattan som står fastkedjad mot 
en vägg i matsalen. Denna lek fungerade oftast inte i verksamhetens ansåg pedagogerna men i 
detta fall passade det och mattan fälldes ned och las på golvet. Barnen tog fram stolar de ville 
hoppa ifrån, men de stora stolarna som de först ville ta fram hindras av en pedagog som 
istället hänvisar barnen till de mindre stolarna. Dem är bättre att hoppa från menar pedagogen. 

Halsband

I köket vid ett av de vuxenanpassade borden satt ett barn en dag och trädde pärlor på en 
gummitråd. Barnet hade hämtat en burk med pärlor och tråd själv men höll inte på särskilt 
länge. Barnet fick istället en lekförfrågan från ett annat barn till att leka rollek och började 
istället leka tillsammans med det andra barnet. Burken och tråden lämnas på bordet och stod 
kvar tills jag avslutat min observation.   

Resultat från intervjun
Efter transkriberingen av intervjun med de tre pedagogerna på den medverkande förskolan har 
jag gjort kategorier som kommer utgöra underrubriker i resultatdelen. 
Den första är: vi lyssnar på barnen, 
den andra är: tillgänglighet, 
den tredje är utformning- problem och ideal. 

Under dessa kategorier kommer jag att sammanfatta vad pedagogerna har sagt i intervjun och 
även citera dem för att påvisa innehållet i intervjun. Den transkriberade intervjuns benämning 
med pedagog1, 2 och 3 kommer att användas för att referera till vid citat.

Vi lyssnar på barnen.

Det vanligast förekommande temat i intervjun var att pedagogerna lyssnar på barnen. Vid den 
första intervjufrågan där jag frågade vilken övergripande barnsyn som de ansåg förskolan 
hade, svarade de att ” Att vi lyssnar på barnen, tycker jag” (Pedagog 2). Pedagog 1 fortsätter 
att förklara:

 Ja men det är ju det att man lyssnar, ta till, lyssnar på alla barnen liksom, varje  
individ, så att dom liksom kommer fram och får tycka och tänka/…/ Man lyfter  
deras, hm, självförtroende och självkänsla. Det är det vi försöker jobba med 
(Pedagog 1).
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Pedagog 2 är sedan drygt ett år ny i den deltagande avdelningens arbetslag och säger att hon 
märker stor skillnad jämfört med hennes förra arbetsplats. ”Ja det märkets att man lyssnade 
på barnen, att de skulle få känna efter hur de tänkte och ville” (Pedagog 2).” Mm, för att dom 
skulle få en bra dag ja” (Pedagog 1).

Vid samtal om en av bilderna jag tagit vid mina observationer där ateljén är i fokus och frågan 
vad för aktiviteter de förväntade sig skulle ske i den miljön uttrycker alla tre pedagogerna 
överensstämmande om att visionen var att barnen skulle få gå in själva och ta initiativ till 
aktiviteter, men riktigt dit har de inte kommit än anser de. Pedagogerna berättar att barnen 
tycker att det är roligt att vara i ateljén och att frågan om de får gå dit och pyssla kommer ofta. 
Därför är ateljén en del pedagogerna verkligen vill ska fungera och de har i många år arbetat 
för att de praktiska detaljerna ska lösas. 

När de tre pedagogerna diskuterar frågan – Är barnen med och påverkar hur miljön skall se 
ut? så uttrycker pedagogerna på nytt att de lyssnar på vad barnen tycker och tänker. De brukar 
fråga barnen hur de vill att deras dag på förskolan skall se ut, vad de vill leka med när de är på 
förskolan och liknande. ”Men dom är ju vana att bli matade liksom, eller att vi fixar  
ordning” (Pedagog 1). Därför menar pedagogerna att de behöver träna barnen att tänka själva 
och lära dem tänka efter vad de själva vill och hur de känner. 

Tillgänglighet

Tillgänglighet av material och leksaker menar alla pedagogerna är viktigt så att barnen inte 
behöver fråga när de vill ta ett lekinitiativ. Pedagog 2 menar att miljön ska vara lockande och 
anpassad så att barnen når leksaker och material och ser vad de vill göra. ” Om barnen 
kommer in i ett rum, då ska dom kunna se, det här kan jag göra här liksom eller bara…”. När 
jag ställer frågan –Hur tänker ni om tillgängligheten av material när ni utformar miljön?, 
uttrycker alla pedagoger att det ska finnas på barnens nivå. Pedagog 2 nämner vikten av att 
utveckla tillgängligheten för barnen och deras egna initiativ till att ta fram material. ”Att dom 
inte ska behöva be om att få. Och det måste vi ju också utveckla. Får jag, brukar de ju fråga” 
(Pedagog 2). 

Vid samtal om ateljén diskuteras tillgängligheten av material under lång tid. Diskussioner om 
att barnen ska få kunna gå in i ateljén själva och skapa har under lång tid förekommit i 
arbetslaget men bedöms svårt att åstadkomma. ”Men de har ju fått denhär biten liksom att  
dom ska kunna ta färger om de finns nu då i här” (Pedagog 2). ”Det är ju vi vuxna som ska 
ta ansvar för det” (Pedagog 1). Pedagogerna har även nyligen ändrat i den fysiska miljön vid 
ateljén så att bättre utrymme för material finns och tillgängligheten blivit större för barnen. 

Pedagog 2 menar att en bra lösning på tillgänglighetsproblemet är att ha alla material och 
leksaker i backar som finns samlade i ett materialrum där barnen kan hämta det som de vill 
leka med för dagen. Där kan barnen lätt se vad som finns och flytta det till vilket rum eller 
utrymme som helst. ”Snickarvrå, våtrum och en ateljé ska ju finnas på plats så att säga. Men 
sen det andra materialet det ska kunna vara ganska flexibelt. Känner jag då” (Pedagog 2). 
Pedagog 1 lyfter fram aspekten med de trånga lokalerna, då är det svårt att göra allt material 
tillgängligt för barnen. För att vi ska få plats måste vi bygga på höjden menar hon. ”Vi måste  
skapa en miljö för att dom ska kunna själva” (Pedagog 2).
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Vrår

Vid en fråga där jag bad pedagogerna berätta vad som sker på bilden fördes diskussioner om 
huruvida barnet på bilden brukade gömma sig i hallen eller inte. Att hallen används som ett 
ställe för barnen att gå undan till när de vill vara ifred, som bilden visade, ansåg pedagogerna 
inte alls vara förekommande i någon större utsträckning. Visst vill barn gå undan ibland, 
främst när de är ledsna eller arga, men de brukar istället hitta andra vrår eller mindre rum att 
få vara ifred i. Pedagog 1 menar att hon inte sett några barn som systematiskt använder hallen 
för att komma undan utan säger att de brukar gå under bordet eller liknande för att få vara 
ifred. 

Utformning - problem och ideal 

Diskussioner om hur den fysiska miljön skall utformas pågår hela tiden enligt alla 
intervjupersoner. Både barnens åsikter, observationer av hur barnen leker och utvärderingar 
av hur den rådande miljön fungerar är viktiga delar i arbetet mot en bra fysisk miljö. 

Och vi försöker ju utveckla den bättre och bättre. Därför tar vi ju och frågar 
barnen och läser in och tittar på barnen. Och diskuterar fram och tillbaks. Och 
provar de och de och bara –nej, det går inte. Vi provar, funkar det inte så byter  
vi  (Pedagog 1).

Utformningen av miljön tar främst pedagog 1 och 2 upp som en väldigt viktig i del i den 
pedagogiska verksamheten . Det är i miljön barnen utvecklas och lär sig menar de. Rummen 
bör vara lockande och barnen ska känna – det här var intressant, när de kommer in i ett rum. 
”Intressen, fantasin, det kreativa, och så att dom leker med saker så att dom kan påbygga det,  
liksom, a, att utveckla” (Pedagog 2). Tillgängligheten är även viktig i utformandet av miljön i 
förskolan. När barnen får en lekimpuls av miljön skall denna inte hindras på grund utav 
otillgänglighet eller att de måste hitta en vuxen som har tid att hjälpa till och ta ner material 
eller leksaker till barnen. 

På frågan om förändring av den fysiska miljön sker, får jag ett gemensamt ja till svar. 
Pedagogerna berättar om två sätt att tänka kring denna fråga. Det första svaret är att de ändrar 
miljön utifrån hur barnen leker, dess förutsättningar och egna intressen. De frågar barnen vad 
de tycker och utgår ifrån deras åsikter. Pedagog 2 belyser en annan vinkel, utifrån hur de 
ändrar den fysiska miljön:

Eller man kan ändra också det man ser, varför bygger barnen aldrig med 
kapplastavarna? Är det för att miljön där inte stämmer, eller är tillräckligt  
lockande? Då kan man ju göra nya, lite annorlunda eller vad man ska säga då 
(Pedagog 2).

Ordning och reda är en annan sak pedagogerna tar upp som en ständig reflektion för miljön. 
Att barnen vet var saker och ting finns när de vill ha det är viktigt anser pedagogerna. Annars 
kan det lätt bli rörigt för att barnen inte vet vad de ska göra när de inte hittar de saker de hade 
tänkt leka med. Att börja och leta efter leksaker eller material är ingen rolig start på en lek. 
Men samtidigt tycker i synnerhet pedagog 2 att leksaker och material skall vara flexibelt så att 
det inte är begränsat till enbart ett utrymme som är förutbestämt av pedagogerna. Pedagogerna 
anser att i dagens läge förflyttas saker runt ibland men hamnar på olika ställen hela tiden helt 
utan struktur eftersom det finns för lite plats till strukturerad flexibilitet. Fler rum och större 
lokaler skulle lösa mycket av problemen idag tror samtliga pedagoger. För mycket saker på 
för liten yta gör att miljön blir kaosartad. Pedagog 2 och 1 diskuterar ”I det här rummet 
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tänker vi, här kan de göra de och de och de”(Pedagog 2). ”Ja, så blir det en enda röra” 
(Pedagog 1).  

Platsbrist är det största problemet vid utformningen av den fysiska miljön på förskolan menar 
alla pedagogerna. Tillexempel blir anpassningen till barnen nivå svår att ordna då det är för 
små lokaler och för små ytor att inrätta detta på. Tillgänglighet av material för barn kräver 
stora ytor för att hyllor och leksaker ska kunna sättas lågt och inte staplas högt. Även 
pedagogerna och verksamhetens anpassning till barns olika intressen och utveckling blir 
tyvärr lidande då det inte finns tillräckligt stora lokaler eller varierat material. Ekonomin 
bidrar även till att anpassningen blir svår. ”Vi får liksom inte köpa kanske det vi vill just för  
den terminen eller de månaderna och då faller det många gånger” (Pedagog 1). Pedagog 2 
lyfter fram att de försöker göra rum i rummen för att lösa några av dessa problem men att 
även det är svårt på grund av för lite utrymmen. 

Vid frågan hur en idealisk miljö skulle se ut så är utrymmesproblematiken det första som 
kommer upp. ”Jo men det är ju det, det ska vara större utrymme” (Pedagog 1). Skulle det 
finnas mer plats skulle även materialet kunna vara mer flexibelt och platser för olika lekar 
kunde varieras utifrån barnens intressen olika dagar. Pedagog 2 menar att ett materialrum där 
allt material finns samlat i backar eller liknande skulle vara en bra lösning på en flexibel 
miljö. Ordningen skulle då även förenklas då alla saker ska vara på ett och samma ställe och 
sökandet efter leksaker eller material som spridits omkring skulle minska.
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Tolkning
För att påvisa undersökningens resultat i förhållande till forskningen har jag gjort kategorier 
utifrån ämnen som beskrivs hos både forskarna och undersökningarna, där detta i närmre 
detalj synliggörs. 

Tankar om den fysiska miljöns utformande
Lpfö98 påvisar att miljön i förskolan skall vara stimulerande, inbjudande och innehållsrik 
samt att lek, kreativitet och lärande skall vara bärande tankar i verksamheten. Den skall även 
ha barns erfarenheter, intressen och åsikter som utgångspunkt för utformandet av miljön. 
Pedagogerna i min intervju menar i likhet med Lpfö98 att miljön bör vara lockande och 
intressant för barnen. Pedagogerna belyser även att utformningen av miljön baseras på 
barnens lekar, förutsättningar och intressen. Andra metoder som pedagogerna beskriver 
använda sig utav mot förbättring i den fysiska miljön är observation och reflektion. 
Diskussioner kring hur miljön fungerar just nu och hur den skulle kunna ändras till det bättre 
sker ständigt, något som Sundgren (1989) påvisar vara ovanligt. Han menar att miljön i 
förskolan oftast blir utformad utifrån förutfattade meningar och traditioner. Björklid (2005) 
menar även att det finns inställningar att pedagoger inte behöver bra fysisk miljö i förskolan 
för att göra ett bra jobb. Duktiga pedagoger anses kunna bedriva en bra pedagogisk 
verksamhet oberoende hur lokalerna ser ut. (Björklid, 2005)

Tragetons (1996) tankar kring vad som bör finnas i förskolan har lett till att han utformat 
några krav kring den fysiska miljön. 
Det första är: Verkstadskaraktär i lekmiljön, 
det andra: Tydliga avgränsningar mellan ”vrår”,
det tredje: Tydligt innehåll i ”vrårna” och självinstruerande material, 
det fjärde: När som helst kunna leka ostört ensam eller flera och 
det femte och sista: Barnens egen rätt till att, när ett lekinitiativ infinner sig, välja lek och 
material själva. 

Vid en jämförelse av Tragetons (1996) krav med mina observationer från förskolan syns det 
att dessa inte finns i full utsträckning. Verkstadskaraktären finns i dagens läge enbart delar av, 
främst i ateljén. Däremot visar pedagog 2 en önskan om att både ”Snickarvrå, våtrum och en 
ateljé ska ju finnas på plats”. Medvetenheten om att dessa delar är viktiga i verksamheten 
finns alltså men är i dagens läge bara önskningar.

Tydliga innehåll i ”vrårna” och självinstruerande material som Trageton (1996) efterfrågar är 
det blandat av i verksamheten enligt mina observationer. Kuddarna i lekrummet, 
utklädningskläderna, ateljén, rit och klippborden är exempel på vrår som jag anser ha tydliga 
aktiviteter samt tydliga och lättillgängliga material i stor utsträckning. Vrår där jag betraktar 
innehållen som otydliga är där mycket olika material finns på ett och samma ställe. Även 
platser som är öppna för många olika aktiviteter utan avgränsningar kan vara otydliga. Ett 
exempel på ett sådant ställe är matsalen där det finns bord för måltider, en soffa, böcker, en 
låg bokhylla med konstruktions material, duplolego, smålego, playdodeg och baktillbehör, 
smådockor med inredningstillbehör, en sjörövarbåt, en stor spidermanbil, en trapets och en 
stor gymnastikmatta. Otillräcklig uppdelning menar Trageton (1996) också kan leda till att 
barngruppen blir rörig eftersom många barn får svårt att koncentrera sig och istället flyter 
omkring. 

23



 

Barnens delaktighet i den fysiska miljön
I intervjun med pedagogerna tas barnens delaktighet i den fysiska miljön upp flera gånger. Att 
pedagogerna lyssnar, frågar och försöker anpassa miljön efter barnen och deras intressen och 
åsikter syns i deras svar. Det finns en medvetenhet om att barn bör få påverka sin egen 
vardag. Fördelarna med det menar pedagogerna är bättre självförtroende och självkänsla samt 
större egen vilja och frihet till att känna efter och tänka själv vad de känner och vill. Lpfö98 
tar upp delaktigheten som en förutsättning för barns sociala utveckling och påvisar i likhet 
med pedagogernas tankar att planeringen och utformningen av miljön och bör styras av 
barnens behov, intressen och tankar. Även Pramling Samuelsson (1999), Sandberg (2008) och 
Strandberg (2006) framhåller i likhet med föregående att utgångspunkten för utformandet ska 
ligga hos barnen och deras intressen, kunskaper, önskemål och att möjlighet till anpassning 
efter de olika lekarna barnen leker ska finnas.

Shürer (2006) tar upp en bredare mening när det gäller barns delaktighet i sin närmiljö i 
förskolan. När barn tillsammans med sina medmänniskor tar hand om sin närmiljö blir de 
delaktiga och engagerade och Shürer menar att den förståelsen gör att de inte förstör sin 
närmiljö i lika stor utsträckning. Då kommer förhoppningsvis bland annat förstörelse och 
skadegörelse i vårt samhälle minska. Därför är delaktigheten av barn i förskolan oerhört 
viktig.

Att verksamheten i förskolan ska utgå från barnen och vara deras lekrevir tar också Granberg 
(2004) upp. Hon refererar till Lpfö98 där det står att förskolan ska komplettera hemmet och 
menar att utformningen inte ska anpassas eller se till pedagogernas förutsättningar. I likhet 
med föregående anser Knutsdotter Olofsson (1991) att verkligheten inte alltid är som den 
borde. Hon menar att verksamheten ofta anpassas efter de vuxna och att barnen och deras 
behov, intressen och lek kommer i andra hand. Hon uttrycker att de vuxnas förhållningssätt 
måste ändras för att det ska bli någon förändring. Detta är skrivet för 19 år sedan och i 
jämförelse med mina intryck i och med detta arbete anser jag att det förhållningssätt som 
Knutsdotter Olofsson pratar om håller på att ändras, om det inte redan har gjort det. 
Uppfattningen jag får genom både observationerna och gruppintervjun är att pedagogerna i så 
stor mån det är möjligt anpassar verksamheten till barnen. 

Enskildhet - vrår
Granberg (2004) menar att i förskoleåldern är leken väldigt betydelsefull för barnen. Det är 
deras främsta sätt att lära sig och både grovmotoriska springlekar till undersökande lekar ska 
det finnas plats för i förskolans verksamhet. Men hon uttrycker att det är minst lika viktigt att 
det finns platser där barnen kan få vara ifred och leka själva eller bara några stycken. Även 
Björklid (2005); Knutsdotter Olofsson (1991); Sandberg (2008) och Trageton (1996) belyser 
att utrymmen där barnen kan leka ostörda är viktiga både för barnen och deras lek. 
Knutsdotter Olofsson (1991) förklarar att lekarna i sig är komplicerade och kräver stor 
koncentration och energi av barnen samt att leken ändras och utvecklas under hela lekens 
gång. Avbryts lekarna förstörs barnens fokus på leken och Granberg (2004) menar att lekens 
meningsfullhet och utveckling hindras. Pramling Samuelsson (1999) menar i likhet med 
Granberg (2004) att lekens utveckling hindras och tar upp att både praktiker och forskare 
anser att lekarna i förskolan ofta blir outvecklade, ytliga och kortvariga eftersom de i stor 
utsträckning blir avbrutna.  
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Samma bild får jag genom mina observationer där det finns få vrår eller enskilda utrymmen 
där barnen kan gå undan när de vill vara ifred, leka ostört eller med en mindre grupp barn. 
Utrymmena jag sett används till detta ändamål är lillrummet i avdelningen lekhall, vrån längst 
bort i matsalen samt ute i hallen vid ingången. Hallens användande diskuterades med 
pedagogerna där en bild visades på ett barn som gått undan vid ingången i hallen. 
Pedagogerna ansåg inte detta beteende vara vanligt i någon större utsträckning utan berättar 
att flera barn istället använder sig av utrymmena under bordet när de vill vara ifred om de inte 
kan gå undan till ett mindre rum. Deras förklaring går helt emot Sandbergs (2008) studier där 
hallen visats sig vara en plats dit barnen föredrar att gå eftersom dem där oftast får vara ifred 
utan insyn av andra. Deras val av aktiviteter är även stor i hallen eftersom pedagogerna oftast 
inte finns där och kan tillrättavisa valen. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten av leksaker och material för barnen är något som pedagogerna i min intervju 
lägger stor vikt vid. Barnen ska inte behöva be de vuxna om hjälp för att ta fram leksaker eller 
material när de vill ta ett lekinitiativ menar dem. Pramling Samuelsson (1999) menar i 
enlighet med pedagogerna att det är viktigt att barn ska kunna initiera aktiviteter i sin vardag 
och då är tillgänglighet för barnen ett krav. Tragetons (1996) krav om vad förskolan ska 
innehålla tar också upp barnens tillgänglighet. I det tredje kravet menar han att materialen i 
vrårna ska vara lättillgängligt för barnen så att de behöver be om hjälp för att kunna leka. 
Även i det femte kravet uttrycker han att material till aktiviteter ska vara tillgängligt när helst 
barnen känner för att leka med materialet.

Även fast pedagogerna är medvetna om att miljön bör anpassas till barnens nivå är de överens 
om att tillgängligheten inte fullkomlig än. Samma bild får jag genom mina observationer där 
jag ser att mycket leksaker och material är tillgängligt men även att mycket är otillgängligt för 
barnen. Borden på förskolan är barnanpassade förutom ett bord i köket som är vuxenanpassat 
men med höga stolar till barnen. Bokhyllor, barnens extrakläder, hatthyllor, handfat, skriv och 
rit material, backar med leksaker är exempel där nivån anpassats till barnen. Delar av det 
skapande materialet, pärlor till pärlplattor och halsband, en del böcker, cd-skivor samt cd-
spelaren är istället material som är placerat utom räckhåll för barnen. Pedagogerna diskuterar i 
intervjun att en del av problemet med anpassningen av material till barnens nivå är plats. Ska 
allt material placeras så att alla barn når det krävs stort utrymme, utrymme som pedagogerna 
anser att de inte har idag.

Problem- lösningar
I en levande verksamhet finns alltid problem, ibland i stor utsträckning, ibland i liten 
utsträckning. Shürer (2006) menar att i förskolan finns det alltid problem med den fysiska 
miljön och pedagogerna är ofta väl medvetna om problemen, men har svårt att lösa dem. I 
likhet med Shürers uppfattning ser jag i pedagogernas svar i min intervju att det finns problem 
och att de är medvetna om dessa. Men jag ser även att problemen oftast diskuteras med 
lösningar och medvetenhet i motsatts till vad Shürer menar i sin avhandling. Pedagogerna tar 
upp platsbristen som det största problemet i verksamheten och skulle helst av allt vilja ha 
större lokaler att arbeta i. Barnens olika intressen och utveckling blir tyvärr lidande då olika 
material inte i tillräckligt stor utsträckning får plats och utrymmena blir för trånga för många 
olika aktiviteter. Då platsbristen inte är ett problem som pedagogerna själv kan bestämma 
över ser de flexibilitet som en möjlig lösning på detta. Pedagog 2 tar upp ett materialrum som 
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en idé där allt material är kategoriserat och förvaras i backar som barnen kan hämta och 
använda i vilka utrymmen de vill. Lekarna kan utspela sig på olika platser allt efter barnens 
egna viljor, intressen och idéer. Även tillgänglighetsproblemet för barnen skulle förenklas 
med denna lösning då allt material finns på barnens nivå. Däremot anser pedagogerna att en 
ateljé, ett vårtrum och ett snickarrum ska vara fasta platser.

Vid samtal om hur den fysiska miljön utformas menar pedagogerna att den hela tiden 
utvärderas. Barnens åsikter, observationer om rådande lekar och samtal i arbetslaget hur 
miljön fungerar sker kontinuerligt.

Och vi försöker ju utveckla den bättre och bättre. Därför tar vi ju och frågar 
barnen och läser in och tittar på barnen. Och diskuterar fram och tillbaks. Och 
provar de och de och bara –nej, det går inte. Vi provar, funkar det inte så byter  
vi  (Pedagog 1).

Trageton (1996) visar i sina undersökningar att förskolans dåliga planering av fysiska miljö på 
många ställen begränsar barnen lek, något som går i likhet med pedagogernas tidigare 
nämnande problem med de trånga utrymmena och anpassningen till barnen intressen och 
utveckling. De menar även att ett hinder för anpassningen ofta är ekonomin. Inköp av nytt 
material blir ofta nekat och barnens intressen eller utveckling hinner ändras innan inköpen blir 
aktuella. Men ett försök till lösning av denna sorts problem är att skapa rum i rummen anser 
pedagogerna, även fast utrymmena är små. 

Diskussion

Metoddiskussion
Valet att göra en observation av miljön i förskolan, en observation av hur barnen lekar samt 
en kvalitativ intervju har i stor utsträckning fungerat bra. Cohen, Manion och Morrison (2000) 
samt Johansson och Svedner (2001) menar att för att få fram en djupare förståelse i ett ämne 
är intervjuer bra att kombinera med fler undersökningsmetoder och detta instämmer jag i efter 
detta arbete. Observationernas resultat har kunnat knytas an till pedagogernas svar från 
intervjun och har på så vis gett en bra bild av hur den dagliga verksamheten fungerar. Detta 
anser jag har gjort arbetet mer tillförlitligt än om endast en metod hade använts. De digitala 
fotografier som använts som dokumentation i observationerna fungerade mycket bra, både 
som dokumentationsform i observationerna och som underlag i intervjun. Bilderna gav 
pedagogerna något konkret och verklighetsbaserat att diskutera kring och gjorde samtalen 
innehållsrika. Intervjufrågorna som baserats på Cohen m.fl:s ”open-ended interviewes ” 
resulterade i diskussioner mellan pedagogerna och beskrivande svar, precis som min intention 
var. Problematiken Johansson och Svedner (2001) tar upp med att kvalitativa intervjuer är 
svåra att hålla på en lagom nivå har inte varit något problem då intervjun fungerade till största 
del som jag tänkt mig.

Valet av att göra den kvalitativa intervjun i grupp anser jag till min fördel då pedagogerna var 
avslappnade och trygga med sina arbetskamrater och en diskussion kring bilder och frågor lätt 
uppstod. Undantaget var att en i gruppen valde att inte ta så mycket utrymme som jag hoppats 
på. Men jag bedömer det inte påverka studiens resultat negativt då de andra resonerade 
mycket kring intervjufrågorna. Alla de tillfrågade pedagogerna tackade ja till att medverka i 
intervjun och har under arbetets gång inte velat avbryta sin medverkan.
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En svaghet i och med gruppintervjun upptänktes vid transkriberingen. Det var svårigheten att 
vid en del tillfällen höra då alla pedagoger pratade samtidigt. Detta medförde problem med att 
urskilja vem som säger vad vid enstaka tillfällen. Men eftersom det bara hände vid korta 
stunder vid ett fåtal tillfällen anser jag detta inte vara något problem då innebörden av 
frågorna ändå framgick väl. 

När det gäller litteraturen är den, så långt det är möjligt, baserad på förstahandskällor för att 
säkerställa författarens uppfattningar av ämnet i fråga. Sen är den även till största del grundad 
på svensk forskning då internationell forskning inte finns i någon större utsträckning. Mycket 
tid har lagts på sökning efter internationell forskning utan större resultat. Forskning som finns 
om miljön i förskolan baseras oftast på psykosocialmiljö, utomhusmiljö eller barns påverkan 
av inomhusklimat i mer konkret genre så som ventilation, fukt och liknande. Detta kan ses 
både som en svaghet men ändå som en styrka. Enligt min mening så skiljer sig länders 
samhällsklimat, barnsyn och pedagogik mycket åt i förskolan. Att ett arbete basera sig på en 
verklighet som inte är rådande där undersökningen utförs är enligt mig avig, även om 
kontraster till de egna förutfattade meningar kan vara bra för att synliggöra vad man tar för 
givet. 

Böcker skrivna av tjänstemän eller yrkesverksamma förskollärare har även efter 
rekommendation av Göran Fransson (föreläsning, 25 september 2009) valts bort eftersom 
dessa inte anses tillräckligt tillförlitliga. Vetenskapliga granskningar fattas ofta på dessa 
arbeten och detta gör att innehållet kan vara vinklat eller ha dålig vetenskaplig grund. Mycket 
fakta kring detta ämne hittade jag i sådana böcker och mycket bra reflektioner fanns som jag 
idag inte tagit med. Skulle jag göra detta arbete igen skulle jag ta med sådana böcker i större 
utsträckning och sätta i förhållande till forskning och forskare. Tillexempel så har verksamma 
förskollärare mycket fakta kring de vardagliga händelserna och en annan relation till barnen 
och dess agerande i den fysiska miljön.

Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen har jag valt att disponera enligt frågeställningarna i detta arbete. 

Hur påverkar den fysiska miljön i förskolan barns lek?

Barnens lek påverkas av i stort sett allt i den fysiska miljön i förskolan. Från hur rummen är 
byggda till vilka leksaker som finns och hur dessa är placerade. I mina observationer syns ett 
samband mellan placering och tillgänglighet av leksaker och material och barnens lekar. Det 
lättillgängliga materialet som är placerat på barnens nivå är även det som barnen lekar med i 
störst utsträckning. Både pedagogerna, forskare (Granberg, 2004; Pramling Samuelsson, 
1999; Sandberg, 2008) och läroplanen betonar att miljön i förskolan skall vara föränderlig 
efter barnens lekar. Flexibiliteten gör att miljön kan ändras efter barnens intressen och idéer 
och bidrar därmed till barnens rätt att själv få bestämma över hur deras dag ska se ut. 

Miljön sänder även budskap om vad som förväntas ske i respektive rum. Sociala och 
kulturella normer finns i de olika rummen och materialen som finns där och dessa påverkar 
barnens val av lekar och förhållningssätt (Björklid, 2005; Nordin-Hultman, 2006; Pramling 
Samuelsson, 1999; Sandberg, 2008). På så vis måste barnens handlingar inte enbart kopplas 
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till barnen utan måste ses i ett samspel med miljön, verksamheten och pedagogiken i 
förskolan. (Gunnarsson, 1995; Nordin- Hultman, 2006) 

Finns det några samband mellan barnens sätt att agera och rummets utformning? I så fall  
vilka?

Ett tydligt samband mellan rummets utformning och barnens sätt att agera på den 
medverkande förskolan är leken, spring med stora bilar. Jag fann vid min första observation 
linjer mellan rummens möbler och fick en impuls att springa mellan dessa då det kändes 
avlångt och kunde i en lek utgöra en bana av något slag. Vid den andra observationen så lekte 
två barn, spring med stora bilar, och precis som min intention utgjorde linjerna mellan 
möblerna en slags bana där barnen sprang mellan möblerna med sina bilar. Även möbleringen 
påverkar flödena av förflyttningar genom rummen, både genom inbjudande till förflyttning 
vid öppna ytor eller genom avgränsningar genom placeringar av tillexempel bokhyllor. Stora 
ytor så som lekrummet inne på avdelningen ger barnen impulser till aktiv grovmotorisk lek 
och småborden i köket med rit och skrivmaterial uppmuntrar istället till finmotoriska 
aktiviteter. De utrymmena som, i enlighet med Tragetons (1996) uppfattning skulle kallas 
vrår, dit barnen kan gå undan när de vill leka ifred var ofta oanvända. Rollek som utspelade 
sig mellan flera barn använde detta utrymme då de ville leka ifred men annars var tillexempel 
lilla lekrummet inne på avdelningen ofta tomt. En förklaring jag kan se tecken på i 
observationerna är att barnen föredrar att vara där de andra barnen och pedagogerna är. En 
annan teori skulle kunna vara att de rummen, eller vrårna, inte har något utarbetat tema och 
måste ha en lättförflyttad lek som barnen måste ta med sig dit för att rummen ska vara 
meningsfulla för barnen att leka i.

Hur medvetna är pedagogerna om den fysiska miljön och dess betydelse för barnen?

Medvetenheten om att den fysiska miljö i förskolan är viktig för barnen och dess utveckling 
anser jag som stor hos pedagogerna. Mycket av det som forskarna menar syns i svaren från 
intervjun. Att de lyssnar på barnen är något som återkommande kom upp. De gör barnen 
delaktiga i utformningen av miljön genom att lyssna och ta till sig alla individers åsikter och 
tankar och stärker genom detta barnens självförtroende och självkänsla. 

De visar även genom observationer i verksamheten och diskussionerna i intervjun förståelse 
för att det ska finnas mycket olika aktiviteter i verksamheten att välja bland så som 
snickarvrå, våtrum, ateljé, grovmotoriska aktiviteter så som kuddar och gymnastikmatta, 
finmotoriska aktiviteter så som klippning och halsbandstillverkning och vävning, skapande 
aktiviteter så som målning, pyssel och dans. De olika aktiviteterna gör att anpassning till 
barnens intressen och utveckling i stor utsträckning kan tillgodoses. Snickarvrå och våtrum är 
än så länge bara önskemål, men medvetenheten och viljan att dessa ska finnas på förskolan 
finns. 

Barnens rätt att kunna ta initiativ till lek finns det även insikt om. Material som de vill 
använda sig utav i lekar eller aktiviteter ska finnas tillgängliga på barnens nivå. Det finns en 
förståelse av att barnen inte ska vara beroende av pedagogens makt. De förklarar att barnen 
inte ska behöva be om att få. 
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Pedagogerna visar även en framåtsträvan att hela tiden utveckla den fysiska miljön till något 
bättre. Helt nya idéer som skulle kunna förbättra barnens tillgänglighet, flexibilitet och 
anpassning till intressen och utveckling finns i form av ett materialrums idén. 

Kontinuerlig utvärdering av hur den fysiska miljön fungerar tar pedagogerna även upp som en 
viktig del i utformandet. De frågar om barnens åsikter, observerar hur barnen lekar och ser på 
hur det i nuläget fungerar med tillexempel placeringen av leksaker och vad som kan ändras 
och göras annorlunda. Reflektion är alltid viktigt för att ständigt utveckla och inte stagnera i 
sitt arbete. 

I ett arbete av denna karaktär är det omöjligt att se hur mycket av medvetenheten som 
förverkligas i verksamheten. Men att medvetenheten finns syns tydligt och det är det första 
steget mot utveckling.

Slutord
Barn tillbringar ofta stor del av sin vardag i förskolan. Miljön i förskolan är genom det direkt 
kopplat till deras utveckling och välmående. Därför bör den fysiska miljön i förskolan 
uppmärksammas mer än den gör idag då forskning i stor utsträckning saknas kring detta 
område. Mitt arbete kommer jag alltid att bära med mig. Kunskaperna jag förvärvat under 
arbetets gång kommer att kunna vara en tillgång i mitt yrke som förskollärare. Men alla 
pedagoger inom förskolan måste också inse att utformningen av miljön, barns tillgänglighet 
och delaktighet är vårt ansvar. Det är vi pedagoger som har makten att göra något bra av 
barnens vardag.

Förslag till vidare studier
Studier av den fysiska miljön och dess betydelse för barn behövs i alla former då det inte finns 
så mycket forskat kring detta i dagens läge, speciellt inom förskolan. Vid en större 
undersökning skulle jag tycka det vara intressant att se om det pedagogerna sagt i intervjun 
stämmer överens med verksamheten under en längre tid. Även en jämförelse mellan olika 
förskolor, eventuellt med olika inriktningar, hade varit intressant då det är lättare att se 
verkligheten om ens egna förutfattade meningar ifrågasätts. 

Jag hade även som intention i början av detta arbete att se hur färger i miljön påverkar barnens 
känslor och humör i likhet med Waldorfpedagogikens grundare Rudolf Steiners (1861- 1925) 
tankar. Men för att arbetet skulle bli hanterbart var jag tvungen att utelämna denna 
utgångspunkt. Detta skulle jag gärna vilja ta upp igen i ett annat eller större arbete. 
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Bilagor

Bilaga 1- Information till föräldrar

Information till vårdnadshavare
Den fysiska miljön i förskolan och skola har stor betydelse för barns lärande och liv i 
förskola. Eftersom detta område inte har uppmärksammats lika mycket som andra frågor vill 
jag i mitt examensarbete på lärarutbildningen observera barns sätt att leka i förhållande till 
den fysiska miljön

Observationerna kommer att dokumenteras med digitala fotografier där den fysiska miljön, 
inte barnen, är fokus. Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och i 
den mån jag behöver beskriva barens handlingar för att relatera till den fysiska miljön i arbetet 
kommer namnen att fingeras. 

Undersökningen kommer att ligga till grund för mitt examensarbete inom lärarutbildningen på 
Högskolan i Gävle.

Vid frågor eller tankar beträffande studien, kontakta mig gärna!

Tack på förhand! /Gina Winzéll 

Gina Winzéll
Telefon: 070- XXXXXXX
E-mail: XXXXX@student.hig.se

Handledare:
Universitetslektor : XXXXX XXXX
Institutionen för pedagogik, didaktik 
och psykologi
Högskolan i Gävle
E-mail: XXXXXXX.XXXX@hig.se



Bilaga 2- Godkännande av fotografering i observationerna 

Godkännande av förskolechef
Den fysiska miljön i förskolan och skola har stor betydelse för barns lärande och liv i förskola 
och skola. Eftersom detta område inte har uppmärksammats lika mycket som andra frågor vill 
jag, i mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, undersöka den fysiska 
miljöns betydelse för barns lek. 

I studien vill jag dels observera barns lek i förhållande till den förskolans fysiska miljö, dels 
samtala med förskollärare om deras föreställningar och uppfattningar om den fysiska miljöns 
betydelse för barns lek. 

Observationerna kommer att dokumenteras med digitala fotografier där den fysiska miljön, 
inte barnen, är fokus. Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och i 
den mån jag behöver beskriva barnens handlingar för att relatera dem till den fysiska miljön i 
min uppsats kommer namnen att fingeras. 

Samtalen med förskollärare kommer att utgå från de fotografier som tagits vid 
observationstillfällena. 

När man observerar barn är det viktigt att de är känner sig trygga med den som genomför 
observationerna. Jag har gjort Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Er förskola och 
barnen känner mig.  Jag skulle därför vara tacksam över att få möjlighet att genomföra min 
studie på er förskola.  

Undersökningen kommer att ligga till grund för mitt examensarbete inom lärarutbildningen på 
Högskolan i Gävle. Uppsatsen kommer att bli officiell på DIVA-databasen på Högskolan i 
Gävle. Alla rådata kommer att sparat på ett usb-minne och lämnas till Högskolan i Gävle för 
förvaring i ett år för att sedan, under ordnade former, förstöras. Materialet kommer inte att 
kunna användas av någon annan än mig. Platser och namn kommer inte att förekomma i 
uppsatsen, ingen förskola och eller person kommer därför att kunna identifieras.  Medverkan 
är frivillig och kan när som helst under arbetes gång avbrytas. 

I och med att jag vill använda digitala foton som hjälpmedel behöver jag ha Ditt 
godkännande. 

 Godkänner dokumentering via fotografering:  Godkänner Ej: 



Förskolechefens underskrift:____________________________________

Vid frågor eller tankar beträffande studien, kontakta mig gärna!

Tack på förhand! 

Gina Winzéll 

Gina Winzéll
Telefon: 070-XXXXXXX
E-mail: XXXXX@student.hig.se

Handledare:
Universitetslektor : XXXXXX XXXX
Institutionen för pedagogik, didaktik och 
psykologi
Högskolan i Gävle
E-mail: XXXXXXXX.XXXX@hig.se



Bilaga 3- Missiv

Information till personal på XXXXXX 
förskola, avdelning XXXX. 
Den fysiska miljön i förskolan och skola har stor betydelse för barns lärande och liv i förskola 
och skola. Eftersom detta område inte har uppmärksammats lika mycket som andra frågor vill 
jag, i mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, undersöka den fysiska 
miljöns betydelse för barns lek. 

I studien ska jag observera barns lek i förhållande till den fysiska miljö samt göra en 
gruppintervju med dig och dina kollegor i ert arbetslag för att få en uppfattning om era tankar 
kring den fysiska miljön.

Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och i den mån jag behöver 
beskriva barnens handlingar eller era tankar i min uppsats kommer namnen att fingeras. 
 
Undersökningen kommer att ligga till grund för mitt examensarbete inom lärarutbildningen på 
Högskolan i Gävle. Uppsatsen kommer att bli officiell på DIVA-databasen på Högskolan i 
Gävle. Alla rådata kommer att sparat på ett usb-minne och lämnas till Högskolan i Gävle för 
förvaring i ett år för att sedan, under ordnade former, förstöras. Materialet kommer inte att 
kunna användas av någon annan än mig. Platser och namn kommer inte att förekomma i 
uppsatsen, ingen förskola och eller person kommer därför att kunna identifieras. Er 
medverkan är frivillig och kan när som helst under arbetes gång avbrytas. 

Enligt överenskommelse kommer jag för att observera barnens påverkan av den fysiska 
miljön den________ klockan _______. Intervjuer med tillfrågade pedagoger kommer att efter 
överenskommelse ske den______ klockan ______. 

Jag kommer bland annat att ta upp frågor rörande 

• Den fysiska miljön på er förskola
• Utformningen av den fysiska miljön
• Barnsyn

Intervjuerna kommer att dokumenteras med digital inspelning med hjälp av en mobiltelefon. 
På detta sätt störs inte ert samtal utan vi kan samtala oberört av anpassning till antecknande. 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er till mig!

Tack på förhand! Gina Winzéll 

Gina Winzéll
Telefon nr: 070-XXXXXXX
E-mail: XXXXX@student.hig.se  

Handledare:
Universitetslektor: XXXXXXXX XXXX
Institutionen för pedagogik, didaktik och 
psykologi
Högskolan i Gävle
E-mail: XXXXXX .XXXX@hig.se

mailto:XXXXX@student.hig.se


Bilaga 4- Intervju frågor

Bakgrundsfrågor
Vad har ni för utbildning?
Vilket år tog ni examen?
Hur länge har ni jobbat på denna arbetsplats?’

Intervjufrågor
Vad skulle ni säga är er förskolas övergripande barnsyn?
Kan ni beskriva händelserna på bilderna?
Kan ni beskriva vad för aktiviteter ni förväntade er skulle ske i denna miljö när ni utformade 
den? 
Är det här ett typiskt beteende i denna miljö tycker ni? 
Ändrar ni den fysiska miljön, i så fall hur? 

Ändras miljön kontinuerligt efter barngruppen och dess förutsättningar? 
Hur tänker ni när ni utformar och inreder/möblerar miljön på er förskola?
Hur fungerar miljön för att passa alla barns olika intressen och utveckling? 
Är barnen med och påverkar hur miljön ska se ut?
Vilken mening har miljön för ert pedagogiska arbete? Berätta
Finns den fysiska miljön med när ni utvärderar den pedagogiska verksamheten?

Hur skulle en ideal miljö se ut tycker ni?

Finns det något som jag inte tagit upp som ni vill berätta om angående den fysiska miljön?
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