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Sammanfattning 

BAKGRUND: Förskolan har en lång historia bakåt och har sett olika ut genom tiderna, 

inomhusmiljön och synen på denna har ändrats. I vår bakgrund tar vi upp hur miljön sett ut 

historiskt fram till i dag. Den svenske förskolan har påverkats och gör i viss mån ännu av 

Fredrich Fröbels (1782-1852) tankesätt, där liknelser med hemmet och ordning och reda hade 

en central roll i utformningen av miljön. Hemmet som förebild går som en röd tråd genom 

statliga texter inom förskolefältet ända fram till 1960-talet. Senare påverkades förskolan mer 

av Vygotskij’s synsätt på barnen och miljön, även läroplanen som tillkom på 80 talet har givit 

förskolan nya riktlinjer att arbeta mot. Här lyfter de bland annat en mer verkstadslikmiljö med 

riklig tillgång till rum och material. SYFTE: Vårt syfte med studien är att undersöka 

förskollärares uppfattningar och tankar kring en god inomhusmiljö i förskolan för barns 

utveckling och lärande. METOD: Vår studie utgår från en kvalitativ undersökning, där vi 

intervjuar tre verksamma förskollärare inom två olika förskolor. RESULTAT: Vårt resultat i 

studien visar att förskollärarna anser att inomhusmiljön på förskolan har betydelse för barnens 

lärande och utveckling. För att skapa en god lärandemiljö, ser vi utifrån vårt resultat att 

förskollärarna lyfter fyra punkter då de talar om inomhusmiljön på förskolan. Dessa fyra 

punkter är tydlighet, delaktighet, tillgänglighet och att den skall inspirera barnen. Vi har också 

sett utifrån vår studie att vilken inriktning förskolan har måste inte ha särskild betydelse för 

inomhusmiljön, utan det är i första hand förskollärarnas engagemang och syn på miljön som 

spelar in. 

Nyckelord: Fysisk miljö, Förskola, Förskollärare, Lärande, Material, Rum  



 

 

Förord  

Vi vill tacka de förskollärare som ställde upp på våra intervjuer. Utan er skulle vi inte kunnat 

utföra vår studie. Vår förhoppning är att i framtiden då vi arbetar på förskolan skall kunna se 

tillbaka på denna studie då vi är med och utformar den fysiska inomhusmiljön på ett sätt som 

inspirerar och lockar barnen till lärande.  

Tack till er alla! 

Linda och Maria  

2010-09-29 
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Inledning 

I en artikel på skolverkets hemsida Glesare med personal och större grupper i förskolan 

(2009-04-02) nämner de statistik över den senaste förskoleverksamheten där det bland annat 

visar sig att personaltätheten fortsätter att minska i förskolan. Under åren 2005-2006 gick 

kommunen in med ett bidrag för att öka personaltätheten i förskolan, men då det sedan togs 

bort 2007, ökade åter antalet barn per anställd. Sammantaget gick 81 procent av alla 1-5-

åringar i förskola 2008. Tio år tidigare var andelen 61 procent. Denna ökning beror bland 

annat på att arbetslösa och sjukskrivna nu även har rätt till att ha barnen på förskolan. Alltså 

en 20 procentig ökning på bara 10 år.  

Björklid (2005) påpekar att många förskolor ursprungligen är byggda för mindre barngrupper 

än vad som oftast förekommer i dagens samhälle, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på 

det sätt många förskollärare oftast önskar. Att se varje enskilt barn och bygga upp miljöer som 

främjar utveckling och lärande kan vara svårt att uppfylla då man inte har utrymme till det, 

även när det saknas personalstyrka och barngruppens storlek ökar. Björklid menar vidare att 

den fysiska miljön som bland annat lokaler är någonting som lätt kommer i skymundan vid 

planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Den fysiska miljön ses ofta som 

självklar och många reflekterar inte över den, trots att detta är den första och mycket viktiga 

formella lärande miljön barnen möter (Björklid 2005). Miljön är av stor vikt för barnens 

utveckling så varför prioriteras den inte högre? Det är viktigt att vi tar oss tid och fundera och 

reflektera tillsammans med andra förskollärare och med barngruppen om hur vi/de uppfattar 

miljön, vad fungerar, vad fungerar inte, vad vi behöver ändra på för att vi skall kunna bruka 

miljön till fullo?  

Alla förskolors miljöer skiljer sig åt en aning, men vilken sorts miljö är egentligen en god 

miljö för barnen? Hur skall man tänka då man inreder en miljö i förskolan? Vi förstår att man 

inte kan ge ett enda svar på detta på grund av att alla förskolor och barn är olika både till sin 

karaktär och de sätt barnen fungerar på runt om i Sverige, men vi skulle gärna vilja ha en liten 

insyn i vad som är av stor betydelse ur förskollärarens synvinkel då man utformar 

inomhusmiljön och som gagnar barnen att utvecklas i sitt lärande i förskolan. Därför är vi 

intresserade att forska mer om detta i vårt examensarbete. 
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Syfte 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar och 

tankar kring den fysiska lärandemiljöns betydelse och utformning inomhus i förskolan.  

 

Frågeställningar 

 Hur inreder vi som förskollärare en god lärande miljö, och vad skall vi tänka på? 

 Vad är de viktigaste egenskaperna i den fysiska miljön 

 Påverkar förskolans pedagogiska inriktning den fysiska inomhusmiljön? 

 

Begreppsförklaring 

Förskolan - Förskolan är den del av utbildningsväsendet som vänder sig till barn mellan 1-5 

års ålder. 

Lärande – Begreppet lärande menas i denna studie den utveckling och inlärning som ständigt 

sker hos barnen i förhållandet till den fysiska miljön i förskolan. Ordet lärande kommer även 

att utvecklas i bakgrunden. 

Miljö - Med miljö menar vi den fysiska inomhusmiljön i förskolan i form av rum/lokaler, 

möbler och material.  
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Bakgrund 

För att förstå sig på hur den fysiska miljön är uppbyggd i dagens förskolor är det 

betydelsefullt att ha en djupare insyn hur det sett ut historiskt och därefter se dagens miljö ur 

ett annat perspektiv. Här redovisas kort förskolans historia och uppkomst, hur den utvecklats, 

och hur den fysiska miljön sett ut genom åren. 

Förskolans historia 

Ekström beskriver i sin doktorsavhandling förskolans historia och förändringar i 

verksamheten genom tiderna, han tar bland annat upp att de första barnkrubborna kom till 

Sverige på 1800-talet, detta menar författaren kan anses vara den första typen av förskola. 

Barnkrubborna uppkom för att ta hand om de fattigas barn och lösa klassmässiga problem. 

Fattiga ansågs inte själva kunna fostra sina barn, och de högre klasserna ville undvika att de 

växte upp en ny generation av lata och taktlösa individer (Ekström 2007). Med de högre 

klasserna menas här de människor som var mer ekonomiskt gynnade och ansåg sig själv lite 

finare än andra i samhället. Enligt Ekström präglades barnkrubborna här av omsorg deras 

huvuduppgift var bland annat att tillgodose barnens fysiska behov och uppfostra dem till att 

bli bra samhällsmedborgare. I början av 1900-talet kom istället barnträdgårdarna. Enligt 

statens skolverk (1998), Jord för växande, öppnade systrarna Moberg den första 

barnträdgården i Sverige 1901, den var avgiftsfri och därmed kunde ta emot fattiga föräldrars 

barn. Enligt Ekström (2007) skulle barnträdgårdsverksamheten tillgodose barns behov av att 

få tillgång till pedagogiska sysslor, samtidigt som den kunde ge mödrarna ett utrymme för 

egna aktiviteter. Barnträdgården skulle inte till skillnad från barnkrubborna ersätta modern 

som ansvarig för uppfostringen av barnet, utan bara vara ett stimulerande komplement. Enligt 

Ekström (2007) var barnträdgårdarnas syn på barnet ” ett barn som en liten människoplanta 

som behövde speciella tillväxtbetingelser för optimal tillväxt” (s.5). Till skillnad från 

barnkrubborna som var till för att fostra barnen så skulle verksamheten på barnträdgårdarna 

bygga på barnets egna erfarenheter och ge dem nya upplevelser, vilket Ekström tar upp 

skedde genom lek, arbete och skapande verksamhet. Barnträdgårdarna hämtade de 

pedagogiska idéerna från Friedrich Fröbel (1782- 1852). Friedrich Fröbels tankesätt har 

påverkat den svenska förskolan under mycket lång tid och återfinns i det pedagogiska 

programmet så sent som 1987 (Ekström 2007). Enligt författaren var det goda hemmet en 

förebild för verksamheten. Den fysiska miljön i Fröbels tappning skulle vara hel och ren, 

ordning och reda, med fasta tider under dagen och där hygienen var en viktig punkt i 

vardagen, Nordin Hultman (2004). 

Trots att de arbetade intensivt med att utveckla förskoleverksamheten så var det inte för än på 

1930 talet som de fick visat intresse från kommunerna som på allvar började diskutera 

småbarnsverksamheten. Då började kommunen inse betydelsen av att fostra barn vid tidig 

ålder. Omkring 1940 -1950 talet tog de enskilda kommunerna över förskole- och 

fritidsverksamheten istället för staten och Socialstyrelsen blev en central tillsynsmyndighet 
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och började ge ut råd och anvisningar hur verksamheten skulle bedrivas (Vallberg Roth 

2002).  

Under 1940 och 1950 talet påverkades den svenska förskolan mycket av barnpsykologen 

Gesell (1880-1961), han menade att barn hade typiska beteendemönster och fastställde 

normer för det vanligaste beteendet, Vallberg Roth (2002). Enligt Lindahl (1998) menade 

Gesell att förändringar och nya beteendeformer uppkommer genom mognad och utan någon 

större yttre påverkan. Han ansåg att förskolläraren skulle invänta barnet och inte försöka 

påverka dess utveckling. Detta synsätt kan man även se i Piaget (1896-1980). Han hade tankar 

om att barnet hade olika utvecklingsstadier, att barnet kunde olika saker vid olika åldrar och 

att de hade med mognad att göra och inte yttre påverkan. Denna pedagogik påverkade den 

svenska förskolan från 1940 talet och ända fram till 1980 talet.  

Som komplement till Piagets utvecklingspsykologi introducerades Erik Homburger Eriksons 

socialpsykologiska forskning med betoning av omgivningen och dess betydelse för barnets 

utveckling och därmed en mer aktiv roll för förskolläraren. Det pedagogiska programmet för 

förskolan betonade att pedagogernas uppgift var att anpassa innehåll och arbetssätt till barnens 

utvecklingsnivå. Förskollärarens uppgift var att ordna en miljö som kunde ge barnen erfarenheter 

och stimulans till vidare utveckling (Ekström 2007 s.31-32).  

Under 1980 talet ifrågasattes Piaget traditionen allt mer och i samband med detta så ökade 

intresset för Vygotskij (Carlgren 1999). Vygotskij (1896-1934) hade en annan syn än Piaget 

och Gasell på barns utveckling. Han menade att människan kan komma långt med sin egen 

mognad, men kommer inte åt hela sin potential utan ett samspel med omgivningen. Andra 

människor kan ställa de rätta frågorna till oss som får de sista pusselbitarna att falla på plats, 

detta hjälper oss nå den proximala utvecklingszonen (en zon för möjlig utveckling med hjälp 

av ett samspel med andra). Egeberg och Jerlang (1991) menar att Vygotskij ser leken som en 

mycket viktig del i barnens utveckling och lärande, genom leken utvecklar barnen vilja, 

målinriktning socialförståelse med mera.  

En närmare titt på Friedrich Fröbel (1782-1852) 

Johansson (1994) påpekar att Fröbel är kindergartens (barnträdgårdens) anfader. Han hade en 

mognadsteoretisk syn på barns utveckling (Johansson 1994). I den fröbelska verksamheten 

var bland annat leken, naturupplevelser, husliga sysslor, sång och rörelse grundläggande 

inslag. De husliga sysslorna med ansvarsuppgifter skulle förknippa barnverksamheten med 

hemmet (Tallberg Broman 1995). Sjöblom (1995) menar att Fröbel är den förespråkare som 

först betonade lekens betydelse och betraktade den som värdefull. Fröbel ansåg att genom 

leken kunde barnen bättre förstå sin omvärld, men även lära känna sig själv och sitt inre jag. 

Han ville knyta ihop arbete, lek och skapande i ett, de skulle ske i ett samspel med varandra. 

Enligt Fröbel fanns även ett samband mellan omsorg och lärande.  

Enligt Sjöblom (1995) har Fröbels pedagogiska idéer fått en världsomspännande spridning 

och är bland annat det fundament som den svenska förskolan vilar på. I Sverige var 

fröbelpedagogiken den klart dominerande traditionen under 1900- talets första decennier.  
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Sjöblom (1995) menar vidare att under 1960 och 70 talet då barnomsorgen kraftigt byggdes ut 

i Sverige fick det fröbelska arvet träda tillbaka för den då så populära utvecklingspsykologin, 

men nu menar hon att Fröbels idéer åter är aktuella i dagens förskolor, detta menar även 

Tallberg Broman (1995) som påpekar att fröbeltraditionens påverkan i flera avseenden är 

tydlig än i dag i förskolorna. Johansson (1994) menar huruvida att även om 

förskoleverksamheten visar klara spår av fröbeltraditionen i dagens förskolor har dock 

arbetssätt och innehåll förändrats. De som lever kvar är dagsprogrammen med de husliga 

sysslorna, fri lek, samling med barnen i ring, utevistelser med mera.   

 (Mer om Fröbels synsätt på miljön och hans lekgåvor senare i texten) 

Den fysiska miljöns historia 

Lokaler och rum 

Den svenske förskolan har påverkats och påverkas i viss mån ännu av Fredrich Fröbels (1782-

1852) tankesätt, där sambandet mellan hemmet, modern och pedagogiken kring kindergarten 

(barnträdgårdar) hade en central roll i utformningen av miljön.  Detta menar även Nordin-

Hultman (2004) då hon påpekar att den mest synbara och livskraftiga metaforen som 

förknippas med den svenska förskolan är hemmet. Hemmet som förebild går som en röd tråd 

genom statliga texter inom förskolefältet ända fram till 1960-talet (Nordin-Hultman). Miljön 

skulle då enligt Nordin-Hultman vara enkel och utstråla ordning och renlighet, liksom 

hemmet. Liknelser med hemmet visade sig bland annat i form av gardiner i fönstret, dukar på 

borden och blommor/krukväxter. Senare började talare för barnträdgårdarna att fundera på hur 

det påverkade barnen att verksamheten hade sådan ordning och reda. Talarna funderade bland 

annat på om miljön då hindrade barnens aktiviteter (Nordin-Hultman 2004).  

Förändringar i förskolan skedde under 1920 -1930 talet, förskolan kritiserades vara allt för 

mekanisk och strukturerad och därmed för lite utrymme åt barnen själva menar Tallberg 

Broman (1995). Därefter fick den fria leken allt större utrymme. Här blev enligt Tallberg 

Broman även hälsovårdande inslag allt viktigare. ”De långa borden ersattes av småbord med 

plats för mindre grupper och mer skiftande sysselsättning” (s.110). Nordin-Hultman (2004) 

menar att det både i Fröbelpedagogiken och i barnträdgården var en barnanpassad miljö där 

möbler och inredning skulle vara i barnens höjd för att barnen själva skall kunna sitta och 

arbeta och ta fram de material de var intresserad av att arbeta med. I och med att 

styrdokumentens syn på miljön för förskolan kom på sent 80-tal vände detta. Här låg fokus 

istället på de vuxnas arbetsmiljö och man tappade lite fokus på barnens perspektiv, man tar 

här bland annat upp vikten av att bord och stolar både skall finnas i vuxen och i barnhöjd 

(Nordin-Hultman). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) hänvisar till Kennedy (1999) 

som menar att om man möblerar på detta sätt, vad förstår då barn av ett rums möjligheter och 

funktion om de enda det ser är bordsben och stolsben?  

Enligt Nordin- Hultman (2004) kom 1987 ett Pedagogiskt program för förskolan, det byggde 

på att Riksdagen 1985 beslutade om en förskola för alla barn. Detta program tog upp mycket 



6 

 

lite om inomhusmiljön, men 1989 kom råd från Socialstyrelsen där det exempelvis tas upp 

vilka rum det bör finnas på en förskola. De rum som nämns där är ”lekrum, matrum, vilrum, 

vrå för dock-, familje- och yrkeslekar. Det bör också finnas en verkstad eller ateljé, ett rörelse 

rum och ett våtlekrum” (Nordin Hultman 2004 s.136).  

Material 

Det har länge funnits en begränsad grad av material tillgängliga på förskolan, detta för att 

skapa ordning och reda som så länge dominerat förskolepedagogiken i och med att man vill 

efterlikna hemmet, enligt Nordin-Hultman (2004). Material som stökar till placerades högt 

och otillgängliga för barnen, de placerade uppe på hyllor eller i skåp på vuxenhöjd. Man 

började senare på 1970-talet intressera sig för mer verkstadsliknande miljöer i förskolan. Den 

Österrikiska reformpedagogen Elsa Köhler som enligt Nordin- Hultman blev känd inom 

förskoleverksamheten för sitt samarbete med Fröbelinstitutet i Norrköping betonade att 

”rikligt med material är betydelsefullt för barnens aktivitet och lärande” (Nordin - Hultman s. 

122). År 1972 började barnstugeutredningens betänkanden komma till tals, här ville de sätta 

barns nyfikenhet, intresse och aktivitet (lek) i centrum liksom ett undersökande och laborativt 

arbetsätt (Nordin Hultman). I och med detta ökade materialutbudet på förskolorna. Den 

verkstadspedagogiska utformningen försvann enligt Nordin-Hultman senare på grund av att 

det blev för bullrigt och barnen som satt och gjorde stillasittande aktiviteter kunde inte 

koncentrera sig, så det flyttades till egna rum (exempelvis snickarrum) avlägset från de andra.    

Lekgåvorna 

Fröbel utvecklade ett speciellt lekmaterial som han kallade för lekgåvor som användes i 

många förskolor (barnträdgårdar), dessa gåvor speglade även hans livsfilosofi, menar Sjöblom 

(1995). Fröbels intresse för geometri och matematik hade bland annat påverkat utformningen 

av materialet (Tallberg Broman 1995). Lekgåvorna bestod av 20 stycken gåvor och var bland 

annat kuber som kunde bilda geometriska former, träpinnar som skapade mönster, pärlor som 

träddes på en tråd och bildade en helhet längs en linje (Sjöblom 1995). Tallberg Broman 

(1995) visar även på material i lekgåvorna för pappersvikning, urklippning och modellering. 

Enligt Sjöblom (1995) var poängen med gåvorna att det skall leda från urenhet till mångfald 

och sen återförenas igen. De skall enligt Johansson (1994) ge en uppfattning om jaget i 

förhållande till materialet. Tallberg Broman (1995) menade även att materialet skulle öka 

barnets självkännedom och kunskap om den yttre världen. Vad som menas med detta på ett 

lättare språk är att barnen skall här lära känna egenskaperna hos materialen och se liknelser 

och skillnader för att sedan kunna experimentera med dem på olika sätt. Sjöblom (1995) tar 

upp att Fröbel menar med sin pedagogik att först när barnen behärskar tekniken med 

exempelvis saxen kan de börja experimentera och skapa fritt. Grunderna är här det viktiga och 

som man skall börja med och ta tillvara på, för att barnen skall kunna vidareutvecklas i sitt 

arbete. Det finns spår av dessa lekgåvor än i dag i förskolorna, exempelvis är byggklossarna i 

olika storlekar och former fortfarande ett flitigt använt material.  
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Aktuell forskning 

I denna del av studien beskrivs hur litteraturen ser på barns lärande och inomhusmiljön i 

dagens förskolor. Vad säger litteraturen om lokalerna, rum och material? Vad tar läroplanen 

upp om lärandemiljön? 

Barns lärande och den fysiska miljön 

Carlgren (1999) förklarar lärande som en transformering, de yttre ska göras om till något inre 

hos individen. Pramling (1993) ser utveckling och inlärning som en förutsättning och 

konsekvens av varandra. Utveckling kräver en yttre påverkan och inlärning förutsätter en inre 

grund. Genom att vi lär oss nya ting varje dag så utvecklas vi som människor. Björklid (2005) 

menar att lärandet inte bara sker i formaliserade situationer som i förskola/skola utan de är 

något som sker hela tiden i alla tänkbara situationer. Benn (2003) påpekar att lärande är att 

söka mening och förståelse utifrån erfarenheter av omvärlden. Att barn får undersöka, 

utforska, skapa teorier o reflektera är viktiga beståndsdelar i denna process. Barn utforskar 

och lär sig om sin omvärld genom alla sina sinnen, vilket också Jonstoij (2000) menar då hon 

säger att barn undersöker sin värld och lär med hela kroppen. Hon menar vidare att all 

utveckling sker i ett samspel med omgivningen.  

Statens skolverk (1998) menar att ”kunskap erövras genom lärande, ett lärande som sker på 

olika sätt och i olika sammanhang: Det kan ske genom tal, skrift, läsande och handlande; det 

kan ske genom texter och bilder, men lärandet finns också i drama, i lek, i sång och musik. Det 

är inte bara med hjärnan vi lär, vi lär med hela kroppen. Och allt vi lär kan inte 

verbaliseras”(s.47). 

Enligt Benn (2003) har förskolan ett pedagogiskt uppdrag, formulerat i läroplanen. Uppdraget 

omfattar det livslånga lärandet som en del i helheten med omsorg o fostran. För att främja 

lärandet krävs det en diskussion om innebörden i begreppen kunskap o lärande. Hur 

förskolläraren svarar på dessa frågor påverkar bl.a. hur de arrangerar miljöer och skapar 

möjligheter till möten och lärande för barnen. Säljö (2000) menar även att han kan se ett 

samband mellan hur förskollärare ser på lärande och hur de möblerar de rum där lärande är 

tänkt att äga rum. Bjervås (2003) påpekar också att förskollärarens syn på kunskap och 

lärande synliggörs i den pedagogiska miljön, även förskollärarens syn på barnet och dennes 

kompetenser. Hur den pedagogiska miljön är utformad och hur förskollärare tänker kring rum 

och material är en mycket viktig del i hur kompetent barnet har möjlighet att bli och vilka 

kompetenser de har möjlighet att utveckla. Bjervås menar även att om förskolan skall ha en 

miljö som stödjer och utvecklar barnens kompetenser är de betydelsefullt att miljön kan 

förändras parallellt med att det sker förändringar i barngruppen.   

Sheridan, Pramling och Samuelsson (2009) menar att de erfarenheter barnen kommer med till 

förskolan ligger till grund för nya erfarenheter, förskolläraren utvecklar barnens kompetenser 

genom att skapa den rätta miljön. Om förskollärarna istället utformar miljön på ett felaktigt 
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sätt kan de som Bjervås (2003) menar skapa konflikter i ett rum och barnen framstår som 

mindre kompetenta än vad de egentligen är. Detta kan till exempel ske när förskolläraren 

placerar en studsmatta i ett rum som är tänkt att vara ett vila och läs rum. Ena barnet vill 

kanske studsa och de andra barnen vill läsa och detta kan därefter leda till att konflikter 

startar. Förskolläraren måste tänka på vad rummet skall ge för budskap till barnen då de 

möblerar.  

Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) beskriver att under en vistelse i förskolan skall barn 

ges möjlighet till eget skapande och att utveckla alla sina uttrycksmedel såsom bild och form, 

teknik, konstruktions och bygglek, gymnastik, musik drama etc. Det handlar om att skapa en 

fysisk miljö som möjliggör detta. Den fysiska miljöns utformning och tillgången till ett 

lämpligt och varierat material har stor betydelse för vilka uttrycksformer barn kan använda 

och utveckla. Björklid (2005) tar upp att det är viktigt att tänka på att den fysiska miljön både 

kan skapa förutsättningar men också hinder för lek o lärande. Upplevs den fysiska miljön 

otillgänglig, otrygg och understimulerande så utforskar och leker inte barn i den miljön. Detta 

i sin tur leder till att barnen kan hämmas i utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt.  

Lokaler och rum 

Då förskolor byggdes upp tidigare hade de ofta en hemlik känsla med exempelvis en köksdel, 

hall och några mindre rum inne på avdelningen (i stort sätt som en vanlig lägenhet). Barnen 

var här även uppdelade på olika avdelningar, men stängda dörrar mellan dem. Då de planerar 

att bygga upp en förskola i dagens samhälle har arkitekterna frångått detta tänk. Ett tydligt 

exempel på detta redogör en artikel i Gefle Dagblad (2010-08-15) Ny förskola testar nya 

vägar, här beskriver de miljön i Herrgårdens förskola som är ett nybygge. Förskollärarna var 

här delaktiga redan då arkitekten ritade upp förskolan, de fick då komma med sina egna 

tankar och idéer baserade på deras tidigare erfarenheter för att skapa en sådan bra 

lärandemiljö som möjligt. På denna förskola är barnens första möte en stor hall, som alla 60 

barnen delar. Vidare är förskolan uppdelad i flertalet mindre rum och barnen kan fritt röra sig 

mellan dessa där förskollärare är utplacerade för att finnas till hands. Artikeln tar även upp att 

de flesta av rummen är anpassade för att passa en viss åldersgrupp av barn. Dessutom finns 

det en ateljé, ett vattenlekrum och ett rörelserum med olika aktiviteter som ska passa alla 

åldrar. Det är alltså barnen som själva får upptäcka vilket rum de trivs bäst i. Nyckelord de 

använt då de skapat miljön är tillgänglighet och delaktighet. 

Enligt Strandberg (2006) är det viktigt att uppmärksamma förskolans rum eftersom det i hög 

utsträckning påverkar barnets lärande. Ett rum kan underlätta lärande medans ett annat kan 

försvåra. Han menar vidare att ett rum kan ingjuta hopp men också hopplöshet, så i och med 

rummets utformning kan barnets motivation och lust till lek och lärande antingen höjas eller 

sänkas.  

Strandberg (2006) påpekar att miljön i förskolan skall kunna förändras, inredningen skall inte 

blir bunden av lösningar som en gång har fyllt en funktion och hindrar nya lösningar. Björklid 

(2005) menar även detta då hon talar om att den fysiska miljön på förskolan inte ska vara 
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statisk utan skall kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt beroende på vilka 

verksamheter som pågår och vad som för tillfället intresserar barnen.  

Løkken (2006) påpekar att ”barnens värld definieras av de vuxna och är därmed beroende av 

hur vuxna utformar den fysiska miljön” (s.129). Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) 

menar att ”barn skall vara delaktiga i sitt eget lärande och de är viktigt att barnen aktivt deltar 

i utformningen av den fysiska miljön” (s. 94). Strandberg (2006) menar att miljöförändringar 

där barnen inte är med, inte leder till utveckling utan snarare leder till främlingskap. Saker och 

ting förändras men barnen vet inte varför de ändras eller hur det gått till. Strandberg menar 

vidare att barnens delaktighet skall vara en självklarhet. Miljön i skolan och förskolan måste 

vara inbjudande till lek och lärande. Enligt Sträng (2003) är det just därför viktigt att vuxna 

gör barnen delaktiga i ommöbleringsverksamhen och inte färdigställer allt. De kan då få in 

barnen i en trivsam miljö som de känner sig delaktiga i. Barnen kan bland annat få vara med 

och bestämma vad de vill ha för sorts möbler och material till förskolan. Björklid påpekar att 

både i läroplanen (Lpfö98) och Barnrättskonventionen betonas barns rätt till ansvar och 

inflytande över sin egen miljö- såväl den sociala och kulturella som den fysiska. 

”Demokratisk kompetens utvecklas genom träning och övning” (Björklid 2005 s.177). 

Den vuxne spelar en viktig roll när det gäller att förstärka barns lärande och utveckling. För 

att göra detta krävs enligt Trageton (2009) en god planering av den fysiska miljön. Innan det 

sker en förändring av miljön är det enligt Bjervås (2003) viktigt att diskutera förskollärare 

emellan vad man vill att rummet ska signalera i förhållande till barnsyn, synen på kunskap 

och lärandet . Även de värden som förskollärarna tillsammans vill att förskolan skall stå för. 

Vilket budskap, vilka värden vill förskolläraren att den pedagogiska miljön ska sända ut till 

barnen, till föräldrar och till andra som kommer till förskolan? Trageton (2009) nämner några 

viktiga allmänna krav på arbetsmiljön i förskolan då han bland annat menar att:  

1. lekmiljön måste ha verkstadskaraktär 

2. materialutbudet måste innehålla samtliga fem skapandemedia, teckning/målning, familjevrå, 

och musik-/rörelseutrymme 

3. De olika arbetsvrårna måste vara klart definierade, med lättillgängliga förrådsutrymmen för 

verktyg och material, vilket underlättar för barnen då de inte har en vuxen i närheten 

4. Arbetsvrårna måste vara tydligt avgränsande, med halvhöga skåp vinkelrätt ut från väggen. De 

skall samtidigt vara inbjudande och öppna.  

När förskolans arbetsutrymmen avgränsas åstadkommer man enligt Trageton en arbetsro 

bland barnen, de kan då sitta där utan att störas av andra runt omkring som gör andra 

aktiviteter. Avskärmningar stimulerar även till sociala grupperingar i leken, barnen kan här 

lära mycket av varandra, antingen i parallellek med samma material eller i verklig 

gemensamlek. Genom detta menar Trageton att barnen ” förstärker varandras inlärning, såväl 

sensomotoriskt, som socio- emotionellt, kognitivt- kommunikativt och estetiskt” (Trageton 

2009 s.129).  

Välj skåp då du möblerar, enligt Trageton (2009) ger skåpen mer förrådsutrymmen än 

exempelvis skärmväggar, de är även mer stabila. Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) 
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menar att barnen skall kunna använda samtliga utrymmen under dagen, de skall då kunna 

möblera om och skärma av utrymmen beroende på aktivitet eller funktion i verksamheten. 

Personal och barn kan också hjälpas åt att skapa utrymmen där barn kan vara för sig själva. 

Här kan man se hur Trageton och Pramling Sheridan tänker olika om huruvida barnen och 

förskollärarna skall välja fasta eller ofasta avskärmningar då de möblerar. 

Engelska och Svenska förskollokaler/rum 

Genom en jämförelse av svenska och engelska förskolor kan man som läsare lättare få syn på 

den typiskt svenska förskoleverksamheten. Därför beskrivs nu dessa närmare ur Nordin- 

Hultmans avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2004). Dessa 

skillnader beskrivs även i material senare i texten.  

Författaren har i sin avhandling observerat och studerat ett antal olika svenska och engelska 

förskolemiljöer. Hon påpekar bland annat att de grundläggande mönstren i en svensk 

förskolavdelning är att det består av tre rum; lek- matrummet, lek/bygg-vilorummet och 

dockvrån. Skilt från dessa rum finns rum som är gemensamma för alla avdelningar på 

förskolan, dessa rum är; ateljé/målarrum, verkstad/snickarrum, våtrum och rörelse- eller 

hopprum. Mönstret i de engelska förskolorna skiljer sig enligt Nordin- Hultman jämfört med 

det svenska genom att det ofta består av ett enda stort rum med ett eller flera vinklar (som en 

labyrint med vråer och hörnor). I dessa hörnor finns bland annat bygg/konstruktionshörnan, 

hem- dockvrån, naturhörna, läs- samlingshörna och område för att rita och lägga pussel. Det 

finns här inte mycket fri golvyta på grund av alla avgränsningar i form av hyllor och lådor. 

Hon beskriver vidare rummet i de engelska förskolorna som ”visuellt bullriga och häftiga”. 

Exempelvis så kan hon se stora baljor med vatten och sand, stafflier och penslar centralt i 

rummet, medan de i svenska förskolor placerar dessa rum lite avskilt från de rum barnen 

möter först i sin skoldag. I de engelska förskolorna lyfter Nordin- Hultman det laborativa och 

experimenterande arbetssättet.  Hon beskriver vidare att de svenska förskolorna är mer lugna, 

stillsamma och svala istället har de i jämförelse med de engelska förskolorna mycket material 

och möjlighet för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus, exempelvis skumkuddar, 

madrasser barnen kan hoppa, slänga, bära och göra kullerbyttor på. För att sammanfatta det 

hela ur Nordin- Hultmans avhandling så beskriver hon de engelska förskolorna som av en mer 

verkstadsliknande karaktär (som det nämndes mer om tidigare i texten) och att de i svenska 

förskolor fortfarande har en hemlik miljö med mer ordning och reda, där det fortfarande syns 

influenser från Fröbels tid. 

En Miljö skapad av förskollärare som är män. 

Pedagogyrket inom förskolan har sedan många år tillbaka dominerats av kvinnor. Det börjar 

numera dyka upp mer och mer män inom yrket. Hur skulle en förskolemiljö sett ut om den 

inreddes av endast manliga förskollärare och att det manliga könet hade varit det dominerade 

könet i förskoleverksamheten genom tiderna? Ekström (2007) har i sin avhandling nämnt lite 

om vad Margareta Havung (2000), som studerat manliga förskollärare i förskoleverksamheten 

sett för skillnader i dagens förskolor som leds av förskollärare som är män. Havung menar att 
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om män hade varit det dominerade könet genom tiden skulle förskolan kanske utvecklats 

annorlunda än hur den ser ut idag. Havung visar i sin studie bland annat på att män tar på sig 

manligt könsmärkta aktiviteter som snickeri och utomhusverksamhet och att de inte gillar 

aktiviteter som bakning och pyssling. Ekström berättar även om att I tv-programmet Landet 

runt som sändes den 14/5 2005 visades ett inslag om en förskoleavdelning där det enbart 

arbetade män. Här visades det bland annat att väggarna var dekorerade med navkapslar. Att 

dessa var uppsatta tolkar Ekström kan vara för att männen ville ha en liten bit av hemmet med 

sig in på förskolan, nämligen garaget. Det fanns även skotrar tillgängliga på förskolan för 

fraktning av barn. Ekström menar vidare att män har en annan estetisk syn på miljön om man 

jämför med kvinnor då de inreder förskolverksamheten.   

Material 

Enligt Strandberg (2006) skall materialen på förskolan vara lockande för barnen att vilja röra 

och leka med, de skall fresta dem att prova och utforska och att samspela och engagera sig i 

gemensam aktivitet. Han menar även att det som är betydelsefullt är inte vad som finns i 

respektive rum utan vilken tillgång barnen har till det som finns. Om barnen inte får tillgång 

till det som finns, varför ska det då finnas där, påpekar Strandberg. Författaren hänvisar till 

Vygotskij som talar lite om tillgänglighet då han menar att om barnen skall kunna leka och 

utvecklas i förskolan krävs det att de har tillgång till de olika materialen i rummet. Det 

underlättar för de små barnens utveckling när material och hjälpmedel lyfts ner och placeras i 

deras ögonhöjd och där de kan nå dem. Strandberg påpekar här att ” kroppslängden kan i 

sådana situationer vara mer avgörande än barnets intelligensnivå ” (s23), de vet vart 

materialet finns och hur man använder det, men i och med att det inte kan få tag i materialet 

kan deras lärande inte utvecklas. Nordin Hultman (2004) menar vidare att barns aktiviteter 

blir begränsade av att en del material är inlåst eller placerat högt upp och inte tillgängligt för 

barnen. Vygotskij’s syn på materialets tillgänglighet är en tydlig skillnad från Fröbels mer 

”ordning o reda syn” som länge dominerat förskolan, enligt Vygotskij skall istället materialet 

finnas framme under största delen av dagen och vara lättåtkomligt för barnen. För att barnen 

skall kunna arbeta självständigt menar även Lagerbielke (1982) att materialen måste vara 

tillgängliga och på sin plats genom detta kan de prova på och experimentera med de material 

de för tillfället är intresserade av.  

Man ska i förskolan inte ha för mycket föremål för barnen att leka med. Løkken (2006) menar 

att ett begränsat urval som sorteras i lådor eller korgar i barnhöjd hjälper dem att samla sig i 

leken. Lagerbielke (1982) påstår även detta då han menar att man vid start skall var sparsam 

på material, ” för mycket material kan göra barnen förvirrade” (s.11). Trageton (2009) 

påpekar att det inte är tillräckligt med välinredda lekvrår, utan utbudet av material och verktyg 

är avgörande för bland annat lekens kvalité.  

Enligt Lagerbielke (1982) skall materialen i förskolan vara av lagom svårighetsgrad så att det 

blir en meningsfylld aktivitet. När barnen sedan behärskar materialet kan man komplicera de i 

svårighetsgrad. Förskolläraren lär se vad som fungerar med just denna barngrupp och därefter 

anpassa materialet efter det. För de små barnen bör val av material utveckla de 
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sensomotoriska egenskaperna hos barnen. Barnen upplever här via huden (det taktila sinnet) 

de griper, känner, klämmer, luktar, smakar på sin fysiska omvärld (Trageton 2009).  

Trageton (2009) menar att arbetet med fasta material är det mest effektiva hjälpmedlet för att 

öka barns koncentrationsförmåga. Ett exempel här är Snickarvrån, men detta menar Trageton 

ofta försummas på grund av den feminina förskoletraditionen med kvinnosysslor som styrt 

organiseringen av miljön på förskolan, men även rädslan för buller och oljud hos 

förskollärarna. I konstruktionsleken hos barn krävs enligt Trageton (2009) ostrukturerat 

formbara material (lera, sand, klossar, Lego m.m.) om barn skall kunna uttrycka sina tankar 

och känslor men även utveckla sin fantasi och kreativitet. Genom fantasin kan de då föreställa 

att alla former kan symbolisera vad som helst. Detta menar Trageton ger en enorm grad av 

frihet. När man ger dem strukturerat material menar Trageton att det krävs mindre upphov till 

skapande och konstruktionslek, även symbolleken hindras. Det behövs inga färdiga 

pedagogiska leksaker i förskolan, om barnen istället får ostrukturerat material kommer de 

enligt Trageton bland annat att själva forma dessa material så att de återspeglar den 

lokalkultur de växt upp i. Med lokalkultur menas då ett barn exempelvis har en mor som är 

tandläkare, eller en farfar som är byggare speglas detta i barnen lek, barnen bildar material 

och bygger upp en miljö som liknar deras lokalkultur.  

Några viktiga läromedel som används i förskolorna är bland annat lera, sand och klossar. Lera 

är ett billigt och formgivande material som barnen kan skapa fritt med, där anser Trageton 

(2009) att det inte är produkten man tillverkar som är det viktiga utan begreppsträningen och 

samtalet kring lerskapandet är det man bör prioritera. Trageton lyfter även sandlådan 

(inomhus) som ett viktigt läromedel, även om dessa oftast saknas ute i praktiken i Svenska 

förskolor. I den kan barnen forma och skapa med händerna eller med hjälp av fasta material. 

Byggklossar är ett annat läromedel som Trageton nämner, ”genom lek med klossar lär barnen 

sig matematiska grundbegrepp i geometri, mätning och antalsberäkning” (Trageton 2009 s. 

106). Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) menar även att teknik och musikinstrument är 

till för att användas i förskolan och inte ska behöva övervakas av en vuxen. De anser att det är 

en självklarhet att de ska finnas datorer på alla förskolor. Detta eftersom barnen lever i ett 

teknik samhälle där datorer ses som ett naturligt inslag.  

Engelska och Svenska förskolmaterial 

Nordin- Hultman (2004) menar att det är mer tillgänglighet och ett större materialutbud i de 

engelska förskolorna. Allt material är placerat i låga höjder och i olika lådor och hyllor. I de 

Svenska förskolorna placeras ofta material uppe i höga skåp där inte barnen kan komma åt 

dem. Nordin- Hultman menar vidare att ” det är det i bokstavligen mening rumsrena 

materialen som placeras tillgängliga för barnen i de svenska förskolorna” (s.78). De som 

skapar oordning och smutsar ner exempelvis färg och klister placeras högt upp och är bara 

tillgängligt då vuxna tar ner det.  Huruvida visar Nordin-Hultman på att skillnaden i att det 

svenska förskolorna har mindre material leder till att barnen kan koncentrera sig på ett 

material/en aktivitet i taget. Detta kan bli svårt i de engelska förskolorna då rummet är så 

öppet och man hela tiden blir nyfiken på vad som händer nära runt omkring sig.  
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Läroplanens syn på miljöns relation till lärande 

Förskolans praktik förändrades i och med läroplanen (Lpfö98), innan detta menar Sheridan 

Pramling, Samuelsson (2009) att valfriheten var enorm, nu skall förskollärarna istället tolka 

och arbeta efter denna då de utformar miljön i bästa mån för att främja barnens lärande i 

förskolan och skolan. Den fysiska miljön är sparsamt reglerad i skollagen, läroplanen och 

övriga förordningar, ofta låter de så att lokalerna ska vara ändamålsenliga menar Björklid 

(2005). Vi kan se att läroplanen på flertalet ställen tar upp deras syn på miljö och lärande i 

förskolan, men de går inte in på ett djupare plan utan lämnar ganska mycket upp till 

förskolläraren själv att tolka och utforma efter just deras barngrupp och dess behov. De 

läroplanen för förskolan visar på är bland annat att:  

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 

där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö98 s.4). 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmågan att 

leka och lära (Lpfö 98 s.12). 

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar 

och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande (Lpfö98 s.8). 

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

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

Läroplanen förespråkar även betydelsen av barns inflytande i den pedagogiska miljön på 

förskolan och förskollärarens roll i förhållandet till miljön då Lpfö 98 menar att: 

De behov och 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 s.10).  

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att 

lära skall stimuleras (Lpfö98 s.5) 

Utifrån detta är det viktigt att förskollärarna observerar barnen och ser till deras intressen och 

behov då de utformar miljön på förskolan. De är i en sådan miljö som barnen inspireras och 

får lust att leka och lära i.  

I Lpfö 98 nämner de att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och 

begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. De nämner även att barnen 

skall få tillfällen att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker. En annan punkt som tas upp är bland annat att barnen ska få möjlighet 

att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
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erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

För att i förskolan uppfylla alla dessa krav krävs förutsättningar i material och även av rum. 

Två olika typer av pedagogik och förhållningsätt till miljön 

Ena förskolan som besöks för att intervjua förskollärare i för studien är Regio Emilia 

inspirerad, den andre förhåller sig till en Ur och Skurpedagogik. Därför kommer dessa två 

pedagogiska filosofier förklaras lite närmare nedan. 

Reggio Emilia, Miljö - den tredje pedagogen 

Ett korfattat sätt att beskriva den pedagogiska filosofin med Reggio Emilia är att ”man strävar 

efter att låta barnen utveckla alla sina hundra språk” (Gerdin, Sjöblom 1995 s.100). Reggio 

pedagogikens syn på barn är ett barn som vill lära, växa och veta, enligt Sjöblom.  Nyckelord 

i det pedagogiska förhållningssättet är upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och förundran 

(Sjöblom 1995). För att skapa detta förhållningsätt i förskolan behövs det enligt Sjöblom en 

vuxen som barnen kan föra en dialog, utveckla tankar och överskrida gränser med. Den vuxne 

skall se barnets behov och finnas där som ett stöd för dem i deras tid på förskolan. Här vill 

man som förskollärare enligt Sjöblom lära känna barnens värld, hon menar att vuxna bland 

annat bör bli delaktiga av de modernare leksakerna barnen är intresserade av som exempelvis 

Barbie, Pokémon och Bakugan (ett brädspel med poängkort och ”bollar” som bli 

djur/monster) som för oss vuxna är mer okända. 

Sjöblom (1995) påpekar att de talar om tre pedagoger i Reggio Emilia, förskolläraren, 

barngruppen och miljön. Väggarna talar bokstavligen på dessa förskolor, det är bland annat 

fyllda av bilder barnen har gjort eller fotografier och texter. Miljön skall här ”väcka fantasin 

och stimulera barnens nyfikenhet”, den skall även ”uppmuntra till kommunikation, lek, 

utforskande och lärande” (Sjöblom 1995 s. 109).   

Dokumentation är en viktig punkt i Reggio förskolorna. Genom dokumentation går det enligt 

Brulin och Emriksson (2005) hela tiden att förbättra verksamheten. Dokumentationen av 

barnens arbeten menar Sjöblom är viktig för att göra miljön till den tredje pedagogen, här blir 

både barnets och förskollärarens arbete synliga, de ser vad de egentligen gjort och hur de gått 

tillväga och vad de kunnat göra annorlunda? 

Miljöns utformning i Reggio förskolorna beskrivs av Brulin och Emriksson (2005), de 

berättar att barngruppen har sina avdelningar grupperade kring ett torg. I torget kan barnen 

och de vuxna mötas i organiserade möten men även plötsliga möten. Torget mitt i förskolan 

fungerar i sig som en scen där man kan göra sig själv synlig.  

Miljön skall i Reggio Pedagogiken vara ”vacker, spännande och stimulerade” (Sjöblom 1995 

s. 106). Spegeln är bland annat ett viktigt element i förskolorna med Reggio inspirerad 

pedagogik för att bekräfta och stärka barnets identitet, den hjälper barnet att se sig själv och 

andra, menar Sjöblom. I Reggio förskolorna är även ateljén väldigt viktig. I ateljén kan barnen 

arbeta med olika material, med projekt och teman. På dessa förskolor finns ofta en bildlärare 
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(atelierista) som visar materialen eller utvecklar olika idéer tillsammans med barnen, Sjöblom 

(1995). Lera är ett material de gärna använder sig av här, enligt. Sjöblom menar att när barnen 

arbetar tredimensionellt skapar de problemställningar de därefter skall lösa på egen hand eller 

med hjälp av att diskutera tillsammans med andra och därefter prova på nya lösningar.  

Sjöblom (1995) tar även upp vikten av temaarbeten i Reggio förskolorna. Det skall vara 

teman som väcker barnens nyfikenhet. Teman kan därefter leda vidare i många olika projekt 

att jobba vidare med en lång tid tillsammans med barnen på förskolan.  

Ur och skurpedagogiken 

Ur och skur - verksamheten bygger på Friluftsfrämjandets barnverksamhet och där 

skogsmulle är en känd figur. Den första förskolan med denna inriktning kom 1985. 

Gustavsson (1996) tar upp att grundidén med ur och skur verksamheten är att genom 

naturupplevelser i grupp tillfredsställa barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap. 

Leken har en betydande roll också föräldramedverkan är stort inom verksamheten. På ur och 

skur - förskolorna gör de precis som på traditionella förskolor där de sjunger, målar och 

skapar med olika material skillnaden ligger i att man oftast gör detta utomhus. Förskolorna 

använder sig mycket av naturmaterial i de skapande verksamheterna.  
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Metod  

Hjerm och Lindgren (2010) tar upp att det är viktigt att alla som genomför vetenskapliga 

studier kan redovisa hur de gått tillväga så att andra senare kan upprepa studien. Detta 

kommer vi göra genom att här visa på vårt val av metod och varför vi valt att använda oss av 

just denna. Vi tar även upp hur vi gjort vårt urval av undersökningsgrupp, etiska 

överväganden och hur vi analyserat vår insamlade data.  

Datainsamlingsmetod 

Enligt Hjerm och Lindgren (2010) är det i datainsamlingsfasen som vi som student genomför 

våra intervjuer, sammanställer de texter som ska analyseras, observerar eller på annat sätt 

samlar in material som ska ligga till grund för själva analysen. Vi har i vår undersökning valt 

att fokusera på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för lärande och utveckling. Vårt syfte är 

att få en bild av hur förskollärare tänker kring utformningen av den fysiska miljön inomhus. 

För att sätta oss in i detta valde vi därför att göra en intervju studie . Enligt Trost (2010) är 

intervjuer bra att använda för att förstå människors sätt att resonera och reagera. Rubenstein 

Reich och Wesén (1986) tar också upp att intervjuer är en bra metod att använda sig av då vi 

vill få information om vilka åsikter och föreställningar respondenten har. Intervjumetoden kan 

ha nackdelar i form av att många personer blir avskräckta av ordet intervju, detta problem 

stötte vi på då vi fick ett bortfall och ingen annan ville ställa upp delvis på grund av rädsla. 

Vid intervju tillfällena tog vi även en del fotografier av förskolan, detta endast för att vi själva 

skulle kunna gå tillbaka och minnas uppbyggnaden av lokaler och material på ett bättre sätt.  

Urval 

Studien genomfördes på två olika förskolor med olika inriktningar, en Reggio Emilia 

inspirerad förskola och en Ur och skur - förskola, detta på grund av att vi ville undersöka hur 

miljöerna kunde se ut på förskolor med olika pedagogisk inriktning. 

Urvalsgrupp 

Vi valde att intervjua fyra olika förskollärare på två olika förskolor. Trost (2010) tar upp att 

det kan vara bra att inte intervjua för många då materialet kan bli ohanterligt. Trost menar 

vidare ett fårtal väl utförda intervjuer är av större värde än ett flertal sämre utförda intervjuer, 

därför valde vi att intervjua endast fyra stycken förskollärare.  Urvalet av förskollärare valdes 

utifrån tidigare kontakter via VFU plats och vikariat. Vi tog första kontakten med samtliga 

förskollärare genom telefon. Personerna vi valde att intervjua arbetade alla på kommunala 

förskolor i mellan Sverige, två var verksamma på en Reggio Emilia inspirerad förskola och de 

två andra förskollärarna var verksamma på en Ur och skur - förskola. På den första förskolan 

hade förskollärarna arbetat olika länge inom förskolan. Emma hade varit verksam i tjugo år 

medan Daniel hade arbetat i fem och ett halvt år. Detta var något vi såg som positivt för att se 
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om antal år inom yrket gör att man uppfattar miljön på olika sätt. På den andra förskolan hade 

förskolläraren Anna arbetat femton år som förskollärare. Den fjärde förskolläraren blev tyvärr 

ett bortfall som vi beskriver närmare om senare i studien. I och med att förskollärarna är 

erfarna inom yrket anser vi att detta lett till att det finns en tillförlitlighet i deras utsagor.  

Vi valde att vi båda skulle medverka vid intervjutillfällena. Trost (2010) beskriver att det kan 

finnas en risk att den intervjuade då kan känna ett visst underläge, samtidigt beskriver han 

flera fördelar som till exempel att vi många gånger utför en bättre intervju tillsammans då vi 

får en större informations mängd och förståelse. Vi kan även hjälpa och stötta varandra om 

det känns osäkert. Eftersom en av oss sedan tidigare känner till de personer som ska intervjuas 

ansåg vi att risken att de skulle känna sig i underläge var mindre än vad vinsten med att vara 

två som intervjuar var. Vi valde att intervjua förskollärarna en och en på förskolorna, detta på 

grund av att vi vill se den enskilda förskollärarens åsikter och tankar. Trots (2010) tar upp att 

intervju i grupp kan vara negativt då man vill komma åt enskilda åsikter, det är lätt att den 

mest språksamma och dominanta personen tar över och den andre personen faller in i dennes 

åsikter. Ett annat problem kan vara att deltagarna lätt samlas kring en åsikt som är ”lämplig” i 

situationen.  

Bortfall 

På grund av sjukdom vid intervjutillfälle två ledde detta till ett bortfall av en förskollärare. 

Det fanns ingen annan förskollärare som vid detta tillfälle ville ställa upp på en intervju 

istället för den utvalde. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att återkomma under ett 

senare tillfälle då intervjupersonen i fråga återigen var frisk. Därför valde vi att nöja oss med 

de tre intervjuer vi redan utfört. Ett annat bortfall då vi kom till förskola 2 var att det visade 

sig att hela förskolan inte var en Ur och Skur - förskola, som vi från början uppfattat det. 

Endast 5 års avdelningen hade en ren Ur och Skurpedagogik. Det övriga avdelningarna hade 

endast en tydlig utomhuspedagogisk inriktning, men fick inte kalla sig Ur och Skur - förskola. 

Så vi kommer därför i fortsättningen hänvisa till en utomhuspedagogisk inriktning då vi talar 

om förskola 2.  

Planering 

Innan intervjuerna funderade vi ut frågor vi kunde ställa till förskollärarna som skulle leda till 

att vi fick svar på våra tankar och funderingar i relation till vårt syfte med studien.  Efter detta 

strukturerade vi upp frågorna i en specifik ordning så att materialet sedan skulle bli mer 

lätthanterligt. Vi tog första kontakten med samtliga förskollärare genom telefon och bestämde 

därefter en tid för intervjuerna då det passade dem.  

Vi skickade ut ett missiv via e-post innan vi besökte förskolorna, där följde även 

intervjufrågorna med, detta för att intervjupersonerna skulle kunna sätta sig in i ämnet och 

reflektera över frågorna, så att vi sedan kunde få mer genomtänkta svar på våra frågor. 

Tanken med detta var även att frågorna inte skull kännas skrämmande utan de ska känna sig 

lugna och förberedda. (Missiv och frågorna kan du finna som bilaga 1 och 2 i studien). I 
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brevet förklarade vi vilka vi var, varifrån vi kom, att vi ville göra en personlig intervju och 

varför. Vi beskrev även ämnet i studien kort och koncist och påpekade att deltagandet var 

frivilligt. Vi tog här även upp att intervjun blir konfidentiellt behandlad, att endast 

intervjuarna och undersökningspersonen kommer att känna till vem som sagt vad (Svenning 

2000).  

Genomförande/procedur 

Vi har genom litteraturstudier fördjupat oss inom syftet i studien, detta för att få en större 

förståelse för hur förskolorna är uppbyggda men även få en bättre förståelse för hur 

förskollärarna tänker och ser på miljön i förskolorna vi besökt. Vi tog kontakt på telefon med 

de förskolor vi tänkt besöka någon vecka innan själva intervjutillfället för att få klartecken att 

vi kunde komma. Vi berättade att vi gärna såg att respondenterna var av olika kön och ålder 

om möjlighet fanns till detta. Anledningen till att vi såg detta intressant var att få ett så brett 

perspektiv som möjligt.  

Innan intervjun gick vi tillsammans med förskollärarna och diskuterade deras planlösning på 

förskolan och fick därmed ett muntligt godkännande att den kunde ingå som en del i studien. 

De visade runt i de olika rummen och förklarade hur de hade byggt upp dem, vi kunde ställa 

frågor under tiden. De vi observerade när vi gick runt i de olika rummen var vilka olika rum 

som fanns, hur de var placerade, hur de var möblerade och vad de fanns för material och hur 

det var placerat.  

Intervjuerna utfördes i ett avsides samtalsrum där vi kunde sitta ostört, vilket Trost (2010) tar 

upp är mycket viktigt, han menar vidare att då vi utför intervjuerna är det viktigt att tänka på i 

vilken miljö dessa görs, så att respondenterna känner sig trygga. Vi valde därför att 

genomföra våra intervjuer på deras respektive förskola. Samtliga intervjuer pågick cirka 30 

min vardera. Vid intervjutillfällena valde vi att använda oss av ett antal på förhand bestämda 

frågor som vi strukturerade upp efter relevans. Dessa frågor ställdes sedan i ordningsföljd 

men respondenten och vi hade fritt spelrum. De kunde vidareutveckla frågorna och vi kunde 

komma med nya följdfrågor som uppkom under intervjuns gång.   

Diktafon vid intervju 

I våra intervjuer har vi använt oss av ljudupptagning genom diktafon. Vår anledning till varför 

vi valde diktafon och inte block och penna då vi intervjuade var bland annat att den 

intervjuade inte skulle behöver fundera över varför vi skriver ner vissa saker och inte andra, 

något som annars kan göra respondenten nervös. Enligt Ryen (2004) bör man vara noga med 

att inte använda sig av diktafon utan att först fråga respondenten om det är godkänt eftersom 

de inte passar sig med de västliga etiska reglerna, och detta tog vi hänsyn till innan intervjun 

startade. Vi använde diktafon vid intervjuerna på grund av att vi ville få med allt som sades 

och även kunna visa större intresse mot respondenten (Ryen 2004). Trost (2010) menar att 

fördelarna med ljudupptagning är att vi kan lyssna till tonfall, gå tillbaka och ordagrant höra 

vad som sades under intervjun. Vi kan genom diktafonen enligt Trost även lära oss av våra 
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egna misstag till kommande intervjuer, vi behöver heller inte göra några egna anteckningar 

utan kan då koncentrera oss på frågorna och svaren. Trost menar dock att nackdelarna med 

ljudupptagning kan vara att det tar tid att lyssna igenom allt material och att många människor 

inte vill bli inspelade. Han påpekar vidare att ”Är personer lite känsliga för att bli inspelade, 

ha då inte spelaren synlig vilket hela tiden kan påminna dem om att de spelas in” (s.75). Detta 

tänkte vi även på då vi intervjuade, då vi inte hade diktafonen direkt synlig under pågående 

intervju.  

Analys och bearbetning 

Efter utförda intervjuer med hjälp av diktafon förde vi över ljudfilerna till ljudprogrammet 

Windows media player på datorn. Här lyssnade vi igenom materialet och överförde 

(transkriberade) det till ett ordbehandlingsprogram. Svenning (2000) menar här att både 

kvantitativa och kvalitativa studier bör kodas, kodningen innebär att man analyserar 

intervjuerna och sätter etiketter och skapar begreppskategorier utifrån svaren av intervjuerna. 

Man bör då bland annat försöka se mönster och sortera de som sagts i intervjuerna. Enligt 

Hjerm och Lindgren (2010) är analysen ett systematiskt tillvägagångssätt för att tolka vår 

insamlade data. Hur man går tillväga då man gör detta kan se mycket olika ut, men man kan 

här bland annat strukturera upp intervjusvaren i skillnader och likheter eller svar som sticker 

ut lite extra för att få ett mer lätthanterligt underlag, därefter tematiserar och kategoriserar 

man innehållet. I vår genomgång av det insamlade materialet har vi tagit ut det som blev 

relevant till vårt syfte och redovisat det i vårt resultat. Vår insamlade data har beskrivits i 

kategorier som växte fram i resultatet, dessa kommer att beskrivas i fyra huvudrubriker barns 

lärande, den fysiska miljön, rummet/lokalerna och materialet. Inom dessa rubriker presenteras 

centrala underrubriker som respondenterna tagit upp under intervjutillfällena. 

Etiska överväganden 

Vi har under vår undersökning tagit del av de etiska regler som finns. Enligt vetenskapsrådet 

(2002) finns det inom forskningen fyra viktiga huvudkrav att tänka på för att skydda 

individen. Det första kravet är Informationskravet, där du som forskare bör informera de 

personer som ingår i studien om att det är frivilligt att delta samt deras uppgift i projektet och 

dess syfte. Det andra kravet som nämns är Samtyckeskravet, där deltagande har rätt att få reda 

på att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Konfidentialitet är det tredje 

kravet, här menar vetenskapsrådet att alla uppgifter skall vara skrivna på ett sådant sätt att 

medverkande personer inte kan identifieras av utomstående, och att uppgifterna skall förvaras 

så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Det fjärde kravet är Nyttjandekravet, som innebär 

att de insamlade materialet vi fått inte får användas i något annat sammanhang än till 

forskningens syfte. Här näst beskriver vi hur vi gått tillväga med dessa krav lite närmare.  

Vi har tänkt på de etiska aspekterna och har även informerat våra respondenter om detta. 

Innan intervjun fick de ett missiv på e post, i detta brev berättade vi syftet med studien för 

dem och att de när som helst kunde hoppa av intervjun, om de valde att delta påpekades det i 

brevet att vi behandlade allt material konfidentiellt. Trost (2010) betonar detta då han menar 
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att det är viktigt att den intervjuade från början har klart för sig att det rör sig om en intervju 

och att vi har tystnadsplikt, att han/ hon får avbryta intervjun när de vill och att de inte 

behöver svara på alla frågor. För att vår studie skall vara konfidentiell skriver vi inte ut 

personernas riktiga namn eller arbetsplats, inte heller i vilka kommuner de arbetar. Vi har 

istället valt att kalla förskolorna för förskola 1 och förskola 2 då vi refererar till dem, 

desamma gäller förskollärarna. Förskollärarna som jobbar i förskola 1 benämns som Emma 

och Daniel, i förskola två, Anna. I brevet nämndes även att vi skulle fotografera lokalerna, vi 

valde här att inte ta foton på miljön när barn närvarade. Detta på grund av etiska skäl men 

även att de inte var relevant för vår undersökning.  

Vi valde då vi intervjuade förskollärarna att inte ha gruppintervju av etiska skäl. Trost (2010) 

menar att det blir svårare att bibehålla tystnadsplikt då det är flera involverade, andra kan då 

efter intervjun föra vidare någon annans tankar och svar i verksamheten. På grund av detta 

valde vi att ha enskilda intervjuer istället. Enligt Trost kan det vara integritetskränkande att ta 

direkta citat från intervjuerna, särskilt om den intervjuades arbetskamrater eller släkt och så 

vidare har möjlighet att identifiera den enskildes uttalanden. Vi har noga valt ut de citat vi 

använt i vår studie och anser att de inte är identitetskränkande varken för privatperson eller för 

förskolan.  

Allt inspelat material som vi fått in under intervjuerna kommer att raderas från diktafonens 

minnesenhet direkt efter överföring till datorn. Vi kommer även då studien är klar radera de 

ljudfiler vi överfört till datorn ifrån datorns hårddisk på grund av etiska själ. 
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Resultat/analys 

Beskrivning av förskolorna 

Här kommer vi att beskriva förskolorna som ingått i studien lite närmare. Detta för att ge 

läsaren en närmare inblick på förskolornas organisation och uppbyggnad av rum/lokaler. 

Ritningar av förskolornas lokaler och rum ligger som bilaga 3 och 4 i studien.  

Förskola 1 

Förskola 1 är Reggio Emilia inspirerad och detta visade sig i deras verksamhet och hur de har 

inrett miljön då vi observerade den. Reggio Emilia förskolor arbetar ofta med teman, detta gör 

även denna förskola, temat för närvarande är här bygg och konstruktionstema.  

Förskolan har fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-2 år och två 

avdelningar för det större där barnen är 3-5 år. De stora - och småbarnsavdelningarna är 

separerade av en vägg. Här samarbetar förskollärarna på småbarnsavdelningarna med 

varandra och desamma gäller för de i avdelningarna med de större barnen.  

Vi har tittat närmare på storbarnsavdelningarna i vår studie. Här kunde barnen springa över 

till vilken avdelning det ville och sysselsätta sig. Förskollärarna uttryckte det som att ”ett barn 

är allas barn”, man har som förskollärare ansvar för alla barn på avdelningarna och hjälper 

varandra. Dörrarna är öppna. Förskollärarnas syfte med samarbetet var att barnen skulle få 

tillgång till fler olika rum än de skulle fått om de bara vistades på en avdelning. På detta sätt 

behövde de inte ha dubbelt av någonting på avdelningarna utan kunde erbjuda något nytt i 

varje rum. De rum förskolan på stora avdelningen bestod av var ett matsalsrum där alla barn 

på avdelningen åt tillsammans, här kunde de även rita och pyssla och lägga pussel med mera. 

I matsalen fann även ett lite mindre rum som användes till legorum. På den ena 

storbarnsavdelningen fanns ett bygg/konstruktionsrum med papp och kloss material, ett läs- 

skriv rum, ett rörelserum med olika sorts kuddar, ett datarum, och en ateljé. På den andre 

avdelningen fanns ett byggrum med ”Clickers
1
” material, ett hockeyrum, ett musik/rörelserum 

och ett mysrum.  

Det fanns rikligt med material som var tillgängligt för barnen både till byggleken och i 

ateljén. Förskolan präglades av en verkstadslikmiljö med material för skapande verksamhet 

exempelvis i ateljén fanns massor av papper och pennor av olika slag, målarfärger, 

skrotmaterial och andra material för barnen att experimentera med. Denna förskola visade sig 

av våra observationer ha en mycket öppen och tillåtande verksamhet för barnen.  

                                                 

1
 Clickers; ett nyare byggmaterial för barn som består av platta plastbitar i olika färger som klickas ihop med 

varandra. 
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Varje rum har sina tydliga profileringar, det var lätt att se vilken aktivitet som är tänkt för 

rummet. Som förskollärarna uttryckte det så fokuserar förskolan på att vara ett komplement 

till hemmet och inte en ersättare. De ville erbjuda saker som inte hemmet kunde. Det fanns 

inga gardiner, dukar, krukor och liknande istället satsade de på en miljö som hade en funktion 

för barnen. Vi tolkar utifrån våra besök på förskola 1 att fokus låg på barnens arbetsmiljö. 

Detta kunde vi se genom att förskolan endast var inredd med låga stolar och bord. För de 

vuxna har de istället pallar med hjul för att på ett bekvämt sätt komma ner på barnens nivå vid 

exempelvis måltider. Vi ser detta som positivt eftersom det gynnar barnen, de kan då själva se 

vad rummet har för möjligheter och funktion. Detta kan de enligt Kennedy (1999) inte göra 

om de kommer in i ett rum och endast ser bordsben och stolsben. 

Förskola 2 

Förskola 2 är en förskola som leds av ett ”utomhuspedagogisk förhållningsätt”. Denna 

pedagogik prioriterar utomhusaktiviteter i första hand under dagen. Avdelningen för barn i 

åldern 5 år håller till i en barack på gården och har en ren Ur och Skurpedagogik. De 

resterande fyra avdelningarna med blandade barngrupper i åldrarna 1-4 år håller till på själva 

förskolan. Det utomhuspedagogiska förhållningssättet är nära relaterat till Ur och 

Skurpedagogiken. Skillnaden är att förskollärarna inte har den korrekta utbildningen som 

krävs för att få namnge deras förskola Ur och Skur. 

Förskolan var för närvarande under ett förändringsarbete av inomhusmiljön, de hade bland 

annat tagit hjälp av en pedagogista som gav dem råd och nya idéer hur de kunde förändra sin 

miljö till de bättre så att rummen utnyttjas på bästa sätt. 

De fyra avdelningar inne på förskolan separerades av ett kök, personalrum, samtalsrum med 

mera. Vi har i vår studie tittat närmare på två av avdelningarna som till viss del samarbetar 

med varandra. Här har barnen möjlighet att i sin dag på förskolan använda båda avdelningarna 

för sina aktiviteter. De gemensamma rummen för dessa avdelningar bestod av en matsal, där 

barnen även kan använda sig av play doh lera och pyssla. I matsalen finns även ett mysrum, 

med soffor och dämpad belysning, där barnen bland annat kan läsa. Dessa avdelningar delar 

även på ett våtrum (som för närvarande är ett förråd), en ateljé, och ett ritrum som ligger i 

mitten av avdelningarna. De rum som finns inne på den ena avdelningen är ett allrum där den 

mesta av leken förekommer, ett byggrum med legomaterial och klossar. Innanför byggrummet 

finns ett helt tomt rum, tanken med detta är för närvarande enligt förskolläraren att byggleken 

skulle fortsätta in i detta rum då barnen leker. Detta rum hade testats att inredas för flera olika 

aktiviteter, men barnen drog sig för att använda rummet. Förskolläraren vi intervjuade tror att 

detta kunde bero på att barnen inte känner sig trygga i rummet, de ligger för långt bort ifrån 

där förskollärarna vanligtvis brukar vara. Om förskolläraren Anna själv fick välja så skulle 

hon vilja att förskolan var byggd så att det fanns ett centralt rum på förskolan och att det 

utifrån det fanns fler rum, vilket Brulin och Emriksson (2005) beskriver som ett torg man ofta 

har i en Reggio Emilia förskola. Genom torget menar Anna att barnen och förskollärarna 

skulle känna en större närvaro av varandra, vilket i sin tur leder till trygghet. Björklid (2005) 

menar att en otillgänglig och otrygg fysisk miljö leder till att barnen inte leker och utforskar 
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den miljön, detta leder i sin tur till att barnen kan hämmas i sin utveckling både fysiskt, 

kognitivt och socialt. På den andre avdelningen inne på förskolan fanns ett allrum, ett 

samlingsrum, och en dockvrå.  

Den fysiska inomhusmiljön på förskola 2 präglades av en mer hemlik miljö än förskola 1 

detta visade sig bland annat genom att det fanns gardiner, blommor prydnadssaker och 

vanliga tavlor på väggarna, kännetecken förskoleverksamheten även präglades av under 

Fröbels tid (Nordin-Hultman 2004). En del av rummen användes i dag inte full ut, exempelvis 

var våtrummet ett förråd och ett rum stod helt tomt. Detta berodde delvis på att de pågick en 

förändring av miljön. Avdelningarna var inredda med höga bord och stolar förutom i ateljén, 

här var borden och stolarna anpassade efter barnen. I samlingsrummet var flera garderober 

fyllda med material som barnen inte använde på grund av att det hade stängda dörrar. 

Förskolläraren uttryckte att materialet som förvarades där inte var till för att barnen själva 

skulle ta fram och leka med det. Nordin Hultman (2004) menar då att barns aktiviteter blir 

begränsade av att en del material och inte tillgängligt för barnen. 
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Förskollärarnas syn på miljön 

Här ges först en kort presentation av förskollärarna. Sedan kommer vi att presentera och 

redovisa analyserad data som kan kopplas till vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer att 

presentera detta i tre huvudrubriker, Barns lärande och den fysiska miljön, rummet/lokalerna 

och materialet, under dessa huvudrubriker presenteras centrala delar tillhörande 

ovanstående ämne. För att skapa en god lärandemiljö inomhus lyfter alla förskollärare ord 

som tydlighet, tillgänglighet och delaktighet/intresse, vad de menade med dessa ord kommer 

vi bland annat att beskriva närmare i våra huvudrubriker.  

Presentation av förskollärarna 

Emma har arbetat som förskollärare i tjugo år och arbetat på förskola 1 sedan den öppnades. 

Daniel arbetar också på förskola 1 och har arbetat som förskollärare i fem och ett halvt år på 

denna förskola. Både Emma och Daniel arbetar på en avdelning med barn i åldrarna tre till 

fem år. Anna arbetar på förskola 2 och har arbetat som förskollärare i femton år, hon arbetar 

på en avdelning med barn från ett till fyra år.  

Barns lärande och den fysiska miljön 

Alla förskollärare vi intervjuade var överens om att den fysiska miljön hade påverkan på 

barnens lärande och utveckling på ett eller annat sätt. De antydde även att lärande sker hela 

tiden under dagen på förskolan. Björklid (2005) menar att lärandet inte bara sker i 

formaliserade situationer som i förskola/ skola utan de är något som sker hela tiden i alla 

tänkbara situationer. 

Vid utformningen av inomhusmiljön anser samtliga förskollärare att man måste ha läroplanen 

i åtanke. De menar att de har ett ansvar som förskollärare att titta på måluppfyllelserna som vi 

har, och se till att vi får in dessa mål i våra miljöer. 

/…/säger läroplanen att matematik eller teknik skall stärkas, då lägger vi mer fokus på det 

(Daniel)  

Läroplanen (Lpfö98) nämner exempelvis en del om matematik och språk, men i och med 

detta menar Emma att vi inte behöver ett rent mattematikrum eller skrivrum, istället menar 

samtliga förskollärare att det är viktigt att vi som förskollärare lyfter och gör dessa saker 

synliga för barnen i vår dagliga verksamhet, genom att samtala med barnen och hjälpa dem att 

sätta ord på sitt eget lärande. 

/…/ om du är i byggrummet och sitter där och pratar med barnen och hjälper dem att sätta ord, 

titta nu bygger du stort, litet eller högt. Matematiska begrepp blir då automatiskt ett lärande. 

(Daniel) 

/…/ barn lär ju av allt/…/bara av hur vi pratar, sådan här saker som uppe, nere, under och i, om 

vi benämner saker på ett visst sätt. (Anna) 
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Då vi frågande om det finns några hinder i utvecklingen av miljön menade Emma och Daniel 

att det inte såg några direkta hinder på deras förskola. Men Emma talar om att ett litet 

problem kan vara planlösningen, hon menar vidare att: 

Den här förskolan är 20 år gammal och då tänkte man på ett annorlunda sätt, den är mer lik en 

hemmamiljö/…/avdelningarna har stora kök med diskbänkar och så bygger man ju inte 

idag/../skåp och ungnen används ju inte, de bara finns där (Emma). 

Anna menar att om det själva fick välja skulle de vilja ha en annan planlösning på förskolan 

än vad den de har idag för att främja barns lärande. Anna nämner som vi tidigare sagt att hon 

önskar att de hade ett rum i centrum och att de resterande rummen utgår ifrån det. Anna ansåg 

även att hinder i utvecklingen av miljön var att förskollärarna hade för lite tid och pengar i 

verksamheten. Tiden ansågs vara det största hindret. Detta kan knytas till det som vi tar upp i 

inledningen av vår studie, att det i dagens förskolor är allt större barngrupper men inte mer 

personal, på detta sätt räcker inte tiden till för allt de skulle vilja göra.  

Anna påpekade att miljön påverkar barns lärande, men att man inte alltid sett det så. Hon 

menade att förr inreddes förskolan efter vad som förväntades finnas där exempelvis, dockrum, 

vilorum och matsal, men de tänkte kanske inte på varför. Hon menade att nuförtiden arbetar vi 

mycket mer med själva inomhusmiljön och på det sättet utvecklas vi som förskollärare och 

kan skapa en bättre miljö för barnen att vistas i under dagen. Innan läroplanen (Lpfö98) menar 

Sheridan, Pramling Samuelsson (2009) att valfriheten var enorm då de utformade den fysiska 

inomhusmiljön, det fanns inga direkta direktiv utan lärarna fick utgå från sina egna 

erfarenheter. Enligt Emma är det erfarenheter som gör att vi vet vad som fungerar och inte, 

men man får inte som förskollärare vara rädd för att prova nya saker och utveckla sina egna 

tankar och synsätt när det gäller utformningen av miljön. Vi tolkar här att utvecklingen av 

miljön inte bara gynnar barnen, utan även förskollärarna. De utvecklas i och med att de 

resonerar och diskuterar med varandra eller går på föreläsningar kring miljöns utformning och 

dess påverkan. Diskussioner och föreläsningar leder till nya erfarenheter och idéer de kan ta 

med in i verksamheten.  

Rummet/lokalerna 

Förändring av miljön 

Emma menar att det är viktigt att ha ett rum som är levande och föränderligt, om någonting 

inte fungerar skall de lätt kunna förändra miljön. Vilket även Björklid (2005) anser är viktigt 

då hon säger att den fysiska miljön på förskolan inte bör vara statisk utan ska kunna förändras 

utifrån vilken barngrupp man har och deras intressen. Enligt Anna kan ett rum som fungerade 

utmärkt förra terminen behöva förändras för den nuvarande barngruppen, detta beror många 

gånger på att det är nya barn i gruppen med nya sätt att vara och se på saker och ting. Daniel 

påpekar att det även är viktigt att titta på rum som fungerar bra i verksamheten och hur vi kan 

vidareutveckla dessa, och göra de ännu bättre. Emma motsäger detta tanksätt och menar att 

rum som fungerar bra bör låtas vara, om vi möblerar om allt för ofta kan det leda till att 

barngruppen känner sig otrygg. Vad hon menar med detta är att barn som är nya i 
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verksamheten behöver tid att funnit ro och förståelse för vad rummen har för budskap. 

Förskollärarna bör vara uthålliga och invänta barnen så att inte miljön ändras innan de fått 

chansen att bekanta sig med den.  

På frågan hur ofta man bör utreda och förändra miljön svarade samtliga att man hela tiden bör 

ha ögon och öron öppna.  

/…/.ja dels så kanske man märker lite på om ett rum inte utnyttjas och då måste man väl börja 

fundera, vad skall vi göra här? /../ Det är ju synd att ha ett utrymme där ingen vill vara (Anna). 

Ett rum som hela tiden är tomt på barn bör ses över av förskollärarna, man kan då fundera på 

vad rummet ger för budskap och om det är lockande ur barns perspektiv.  

Tillgänglighet 

Alla förskollärare säger att de försöker ha dörrarna öppna till de olika rummen på 

avdelningarna och till de avdelningarna de sammanbetar med. Detta gör de för att barnen skall 

ha tillgång till så många olika rum som möjligt på förskolan. Barnen kan då själv välja vilken/ 

vad för sorts aktivitet de vill utföra för tillfället, de skall inte hindras av en stängd dörr. 

Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) anser även att detta är väldigt viktigt, barn skall kunna 

ha tillgång till och använda alla rum under dagen på förskolan, de skall inte begränsas av 

vilken dörr som för tillfället finns öppen.  

Tydlighet 

Alla förskollärarna uttryckte att tydlighet var viktigt för att skapa en stimulerande 

lärandemiljö. På frågan vad era rum skall ge för budskap framhåller alla förskollärarna ordet 

tydlighet, det skall synas vad rummet kan erbjuda och barnen skall förstå vad de har för 

möjligheter i de olika rummen. 

Två av förskollärarna anser att göra ”rum i rummet” är någonting positivt, bara de tänker på 

vad de olika rummen innehåller, exempelvis bör inte lekhall och läshörna sättas ihop i samma 

rum. Vilket de anser kan leda till konflikter.  

Du kan inte göra ett stort rörelserum och ställa en stor soffa mitt i och säga ni får inte hoppa i 

soffan, för rummet kanske säger hoppa i soffan, det är viktigt att tänka på de bitarna, vad säger 

rummet? (Daniel) 

Bjervås (2003) tar upp samma problem som förskollärarna gör under intervjun, hon menar att 

inreder vi ett rum på ett felaktigt sätt så skapar vi konflikter i rummet och barnen framstår 

som mindre kompetenta än vad de egentligen är. Bjervås menar vidare att man kan se på hur 

rummet är inrett om förskollärarna litar på barnets kompetens eller inte. Emma påpekar att 

man helst inte skall dela in rummen i rum i för små lokaler, då detta kan uppfattas som 

plottrigt och barnen blir därmed förvirrade.   
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Emma och Daniel nämner deras olika rum på förskola 1 vid tydliga namn, exempelvis 

hockeyrum, rörelserum, ateljé och discorum och så vidare under intervjuernas gång. Detta ser 

vi är ett tydligt tecken på det som förskollärarna tidigare uttryckte, att barnen ska veta vad de 

ska göra i de olika rummen på förskolan, det ska inte vara någon tvekan om vad rummen har 

för budskap. I hockeyrummet spelas det hockey och i discorummet är det rörelse och dans 

som gäller. Emma menar att en bra sak med tydlighet och att barnen vet vad de ska göra i de 

olika rummen är att de slipper fokus på de negativa. Om barnen springer runt och skriker i 

byggrummet kan förskolläraren istället för att säga, spring inte, säga:  

- Om ni vill springa vet ni var ni kan gå (förskolläraren). 

-  Ja, rörelserummet (säger barnen och går dit istället).  

Så genom tydlighet tolkar vi att de undviker negativ energi och det bli roligare både för barn 

och vuxna att närvara på förskolan. Anna menar att de till viss del försöker styra vad rummen 

skall användas till, men det kan vara svårt då de arbetar med yngre barnen som ännu inte 

känner sig trygga i miljön. Hon menar även att konsekvenser av att ge rummen tydliga namn, 

begränsar till vad som förväntas ske där. Detta leder vidare till att barns fantasi hämmas.  

/…/ barn nu när vi har ett Byggrum kanske vill ha Legot som mat i dockvrån/…/För samtidigt 

är det ju bra för fantasin att Legot kan vara någonting annat. (Anna) 

Vi tolkar att tydligheten som förskollärarna förespråkar har både för och nackdelar som bör 

ses över då de inreder miljön. Även om du har tydliga namn kan barnen få utlopp för sin 

fantasi i och med att du som förskollärare är med och observerar vad barnen verkligen vill ha 

och behöver i rummet. Ser du exempelvis att barnen ofta använder Lego som mat, kanske du 

behöver tillföra rummet något material som de får användning av i rummet. 

Delaktighet/Intresse 

Daniel menar att det är viktigt att försöka frångå gamla mönster då vi utformar rummen på 

förskolan.  

/…/ att man försöker frångå de gamla, att det ska finnas ett bilrum att de ska finnas ett dockrum. 

Utan att man istället försöker se vad barnen är intresserade av, och titta i läroplanen, vad säger 

läroplanen? (Daniel).   

På frågan om barnen är delaktiga i utformningen av rummen svarade samtliga förskollärare att 

barnen är med på något vis, exempelvis genom att de ser till deras intressen vid utformningen 

av miljön. Läroplanen menar att barnens behov och intressen ska ligga till grund för 

utformningen av den pedagogiska miljön (Lpfö98). Detta menar förskollärarna att de gör 

genom samtal och observationer av barnen. Björklid (2005) påpekar att både i läroplanen 

(Lpfö98) och Barnrättskonventionen betonas barns rätt till ansvar och inflytande över sin egen 

fysiska miljö. Ett exempel på detta tolkar vi är förskola 1:s hockeyrum och discorum som 

tillkommit då de observerat barnens intresse och lek och utgått från detta vid utformningen av 
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rummen. Då de utgår från barnens intresse menar Daniel att det leder till att det skapas en 

stimulerande lärandemiljö. Anna påpekar att det kan vara svårt att fråga de mindre barnen vad 

de vill ha för olika rum, då får de istället göra observationer av barnens lekar. De äldre barnen 

går det däremot lättare att fråga vad de saknar och önskar sig för rum och material på 

förskolan. 

/…/ ibland tar vi med barnen och frågar va de vill göra med rummet. Förut sa de att de ville ha 

en koja, då sågade vi hål i garderober och sydde tyg att sätta upp så man kunde krypa igenom, 

blev som en koja. (Daniel)  

Om man observerar ser man vad man kan göra och då gör vi bland annat en sådan hörna/…/ 

förra terminen var barnen jätte intresserade av bokstäver och att skriva så då gjorde vi en liten 

skrivhörna /…/ och detta fortsatte vi med på grund av att barngruppen vi har idag blev 

inspirerade. (Anna) 

Utifrån förskollärarnas utsagor gäller det att vara öppen för barnens förslag av utformningen i 

den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Våga prova på nya saker även om du inte fullt ut tror 

på dem, fungerar det inte är det inte så stor sak, utan prova något nytt istället. 

En stimulerande miljö menar Daniel är en miljö som har ett stort utbud av olika typer av rum, 

rum som lockar till olika typer av aktiviteter för barnen. Varje barn skall kunna hitta något 

som lockar dem för tillfället och som de tycker är roligt. Här lyfter alla förskollärarna att de 

återigen bör utforma miljön efter barnens intressen. Annars kan det enligt Emma leda till att 

lokalerna inte används på ett bra sätt.  

Material 

Mängd av material 

Mängden av material ansåg Anna kan påverka lärandet. För mycket material framme på en 

gång kan bli förvirrande för barnen och därmed så hämmar de leken. Här kan de istället byta 

och rotera emellanåt för att få en variation på material under året. Lokken (2006) och 

Lagerbielke (1982) menar båda att ett begränsat urval av material placerat på barnens höjd är 

positivt, de har samma åsikt som Anna om att för mycket material kan göra barnen förvirrade. 

Daniel menar däremot att det är viktigt att det finns en mångfald av material, exempelvis i 

byggrummet ska det finnas många olika material så barnen kan få möjlighet att bygga olika 

saker med ett blandat byggmaterial.  

Vad för sorts material 

Vilka material vi skall ha på förskolan och varför dessa var betydelsefulla för barns 

utveckling och lärande hade förskollärarna olika synpunkter om.  

Vi skall erbjuda något som hemmet inte kan erbjuda, vi skall föröka ha material som hemmet 

inte kan ha/…./ Vi skall försöka erbjuda något nytt/…/Jag tycker inte plastbondgårdar och 

liknande hör hemma på förskolan, det känns gammeldags/…/(Daniel) 
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Då vi frågade förskollärarna vad de ansåg om ”färdiga” och ”ofärdiga” material tyckte de lite 

olika. Anna ansåg att det borde finnas ett utbud av båda, men Emma ser gärna att det är mer 

ofärdiga än färdiga material tillgängligt för barnen. Daniel anser att förskolan i stort sätt 

endast bör erbjuda ofärdiga material. Skall de köpa in färdiga material skall det enligt Daniel 

ha ett tydligt syfte och funktion. Exempel på detta menade han kunde vara att de köper in djur 

eller bilar, som barnen kan använda i sin konstruktionslek. Då har det färdiga leksakerna en 

funktion och fungerar som ett komplement till det ofärdiga materialet. Trageton (2009) 

förespråkar att det i förskolan bör vara övervägande ofärdiga material då han menar att 

färdiga material hindrar fantasi och symbollek. Att barnen får fantisera med ofärdiga material 

menar Trageton ger en enorm frihet. 

De material förskollärarna ansåg viktiga att använda sig av i förskolan är bland annat, lera. 

Detta material menar Daniel stimulerar de flesta barn att arbeta med en längre tid, det 

utvecklar även barnens fantasi och kreativitet, vilket även Trageton (2009) tar upp. Daniel 

menar även att böcker är viktiga på grund utav språkutvecklingen, här kan de via högläsning 

stödja barnen men även att barnen sitter med varandra och diskuterar bland annat bilder i 

böckerna. I Lpfö 98 nämner de att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- 

och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Anna anser att vatten, bollar 

och bygg i alla dess former är viktiga material att ha tillgängligt för barnen i förskolan. Med 

vatten kan de få in mycket matematik som även finns i läroplanens mål. Bollar hjälper barnen 

att stimulera deras motorik. Byggmaterial som är ostrukturerat kan barnen skapa fritt med, 

utveckla språket och matematiska begrepp i samspel med varandra eller med hjälp av en 

förskollärare som för ett samtal med barnen om vad de verkligen gör, här lyfter vi på, under, 

över, lägger i med mera. Förskollärarna kan här även tillsammans med barnen exempelvis 

nämna de geometriska formerna som finns i byggmaterialet, detta leder enligt Trageton 

(2009) till att barnen lär sig grundbegrepp inom matematiken som geometri, mätning och 

antalsberäkning som även benämns i läroplanen.  

Tillgänglighet 

Emma menar att en viktig del med materialet är att det skall finnas tillgängligt då barnen vill 

använda det, de skall inte behöva fråga efter det. Att hela tiden behöva fråga efter material 

kan dämpa skaparglädjen. Strandberg (2006) menar att för att underlätta barns utveckling bör 

materialet och hjälpmedel lyftas ner på barnens ögonhöjd. Om barnen ska kunna vara 

självständiga måste materialen finnas tillgängliga. Han menar vidare att det inte är vad som 

finns i rummet som har störst betydelse utan hur tillgängligt det är. Daniel menar att eftersom 

de arbetar med de äldre barnen så har de i stort sätt ingenting högt upp på grund utav att de 

litar på barnens kompetenser, de kan här ha allting tillgängligt för dem. Han menar vidare att 

det kan vara värre då man arbetar med de yngre barnen, då kan vi behöva lyfta undan bland 

annat saxar, men i stort sätt kan vi ha det mesta av materialet framme även då. Anna lyfter 

även upp säkerhetsfrågan då hon menar att: 
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/…./Det är inte så himla lätt att ha miljön tillåtande när vi har både ettåringar och fyraåringar, 

det är jättesvårt, rent säkerhetsmässigt/…./(Anna) 

Hon menar vidare att de ändå försöker att ha materialet tillgängligt för barnen, så att de ska 

känna sig inspirerade. Genom att de får prova på så lär de sig nya saker. Många gånger visar 

de sig att barnen kan mycket mer än vi tror, vilket vi tolkar handlar om att lita på barnets 

kompetenser.  

Tydlighet 

Emma menar att barnen bör veta att var sak har sin plats, vill de exempelvis bygga med Lego 

så gör man det i legorummet. Lego skall inte vara i kuddrummet eller ett annat rum. Genom 

detta menar hon att barnen ges förtroende att klara av att hålla ordning i miljön. Förskollärare 

Anna påpekar att det då blir lättare att städa både för barnen och för oss förskollärare då var 

sak har sin plats. Hur hård vi skall vara då det gäller ordning och reda ser förskolläraren Anna 

kan vara svårt, hon menar att:  

/…/ barn nu när vi har ett byggrum kanske vill ha Lego som mat i dockvrån, då kan det blir 

svårt, hur hård skall man vara. För samtidigt är det ju bra för fantasin att Legot kan vara 

någonting annat, men tillslut har man då grejer överallt (Anna). 

Att var sak skall ha sin plats tolkar vi utifrån förskollärarnas utsagor som att de själva vill ha 

en viss ordning och reda men även att då barnen exempelvis vill klippa med saxen, skall de 

kunna hitta den snabbt i och med att den är där den skall vara och därefter direkt kunna börja 

använda den. Om allt ligger huller om buller kan de vart svårt för barnet att finna materialen 

de vill ha för en viss aktivitet och därmed kan de skapa oro och förvirring. Förskollärarna 

menar att de bland annat skapar tydlighet genom att de märka upp vart materialet skall vara. 

Detta kan man exempelvis göra genom kort, då ser barnen att var sak har sin plats./…/ (Anna) 

Resultatsammanfattning 

De två olika förskolorna i studien visade sig ha ganska skilda fysiska inomhusmiljöer. Den 

ena förskolan har en mer hemlik miljö medan den andra är verkstadslik i sin karaktär. Även 

om miljöerna skiljer sig åt så är tankarna hos förskollärarna om den fysiska miljön ganska 

lika. Samtliga förskollärare tar upp delaktighet, tydlighet, tillgänglighet och intresse som 

viktiga punkter vid inredning av miljön. De lyfter även att man hela tiden bör ha läroplanen i 

åtanke. Dessa punkter berörs vidare i diskussionen.   
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Diskussion 

Under studiens gång upplever vi att vi fått en djupare inblick i miljöns betydelse för barns 

lärande. Genom intervjuer och besök på olika förskolor har nya tankar satts igång hos oss om 

hur vi kan tänka då vi i vårt framtida yrke som förskollärare inreder en fysisk inomhusmiljö 

på förskolan som lockar till lek och lärande. Några huvudsakliga punkter vi kommer ta med 

oss utifrån förskollärarnas utsagor är bland annat: 

 Tydlighet: Barnen skall lätt se vad rummet har att erbjuda. Vilket hindrar onödiga 

konflikter och negativ energi. Material bör även vara sorterat och att var sak har sin 

plats, detta leder till att barnen lättare hittar vad de söker och snabbare kan ge sig in i 

leken/skapandet.  

 Tillgänglighet: Rum och materialet skall finnas tillgängliga för barnen. Användning av 

rummen skall inte begränsas av vilken dörr som för tillfället är öppen. Materialet skall 

finnas lättåtkomligt och i barnens höjd. Genom att materialet finns tillgängligt för 

barnen så kan de lättare utveckla sin självständighet. 

 Delaktighet: Barnen skall få möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön 

tillsammans med förskollärarna, detta leder till att barnen utvecklar sin demokratiska 

kompetens. De känner sig även tryggare och mer inspirerade till att leka och lära. 

Miljön skall lätt kunna förändras utifrån vilken barngrupp man för närvarande har 

exempel på hur förskollärarna och barnen enkelt kan förändrar miljön kan vara att 

använda sig av skärmväggar eller hyllor.  

 Inspirerande: Den fysiska inomhusmiljön skall inspirera barnen till lek och lärande, 

barnens intressen skall spegla sig i den fysiska inomhusmiljön bland annat i material 

och möblering. Trivs och inspireras barnen så används miljön på ett bättre sätt. 

 Läroplanen: Då du inreder den fysiska miljön är det betydelsefullt att se efter i 

läroplanen, vad säger läroplanen om lokalerna och material? Du kan därefter 

strukturera upp miljön efter dessa mål. 

Med dessa fem riktlinjer tolkar vi det som att vi som förskollärare kan skapa goda 

förutsättningar i lärandemiljön för barnen i förskolan. 

De olika förskolornas inomhusmiljö i studien visade sig för närvarande ha kvar spår av 

historiska tendenser. Lokalerna i förskolorna ser fortfarande ut som lägenheter. Där bland 

annat ett kök finns tillgängligt inne på varje avdelning. Vad har egentligen dessa kök för 

funktion? Svaret är enligt de förskollärare vi talat med ingen funktion alls, de flesta förskolor 

har redan ett storkök där de lagar maten till alla barnen, så köksdelen på avdelningen behövs 

inte. De dekorerar även till viss del fortfarande förskolorna hemlikt. Liknelser med hemmet 

menar Nordin-Hultman (2004) bland annat är i form av gardiner i fönstret, dukar på borden 
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och blommor/krukväxter. Vi anser att då de har exempelvis dukar på borden hindrar barnens 

lek och inte bör finnas ute på förskolans avdelningar. De material som finns tillgängliga på 

förskolan skall inte bara finnas där utan de skall fylla en funktion, vilket även förskollärarna i 

intervjustudien och även litteraturen påpekar. Ena förskolläraren påpekar vidare att förskolan 

är byggd för tjugo år sedan och då tänkte arkitekter på ett annat sätt än vad de gör idag då de 

bygger förskolor. Om de själva fick önska såg de gärna att förskolan hade ett centralt rum och 

att övriga rum sedan utgick från detta för att ha en bättre koll på verksamheten. I nybyggda 

förskolor har ansvariga numera upptäckt att de bör ha ett annat tänk då de inreder och 

utformar en förskola. I vår studie tar vi bland annat upp exempel från Herrgårdens förskola, 

det är en förskola där barnen inte är indelad i olika avdelningar. Istället har de här ett antal 

olika rum där förskollärarna finns tillgängliga i under dagen och alla barn på förskolan kan då 

tillbringa dagen i de rum de finner intressanta och som inspirerar och utvecklar dem i sitt eget 

lärande. Vi vill i vårt framtida arbete vara med och bygga upp en sådan förskola som baserar 

sig på dagens forskning och inte på något som sades om barn för länge sedan då världen såg 

helt annorlunda ut.  

I resultatet visas det att förskollärarna ser att förskolan skall fungera som ett komplement för 

hemmet och inte ersätta det, exempelvis i inredning och val av material. Som Daniel uttrycker 

i resultatet så skall förskolan erbjuda barnen något som hemmet inte kan, i form av material 

och rum. Vi tolkar det som att hemmet och förskolan skall upplevas som två skilda miljöer, 

påminner miljöerna för mycket om varandra tror vi att det kan bli enformigt och långtråkigt 

för barnen.  

Vad vi kan se av tidigare erfarenheter och av vår studie är att det finns flera olika sätt att 

strukturera upp den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Några miljöer är mer inspirerande än 

andra både för barnen och för oss som förskollärare. Det gäller här att vi som förskollärare 

verkligen funderar på hur vi bygger upp miljön och vad den skall signalera till barnen. En 

stimulerande lärandemiljö blir roligare både för barnen och för oss vuxna att spendera vår tid i 

då vi till så stor del av vår vardag infinner oss just där. En miljö som inte lockar, leder vidare 

till att barnen inte inspireras till att utforska och ”lära”.  

Vi upplever utifrån våra intervjustudier och våra iakttagelser på förskolornas miljö att väldigt 

mycket av miljöns utformning beror på personalens engagemang och inställning. Björklid 

menar att den fysiska miljön som bland annat lokaler är någonting som lätt kommer i 

skymundan vid planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Den fysiska 

miljön ses ofta som självklar och många reflekterar inte över den, trots att detta är den första 

och mycket viktiga formella lärande miljön barnen möter (Björklid 2005). Vårt resultat visar 

att alla förskollärare reflekterar mycket över miljön tillsammans med andra verksamma 

förskollärare på avdelningen och tillsammans med barnen, detta gör att både förskollärarna 

och barnen får möjlighet att utvecklas i sitt lärande.  

Vad vi kan se i resultaten och i jämförelse med besöken på förskolorna är att ena 

förskolläraren har mycket tankar om hur en god lärandemiljö är och skall vara uppbyggd. Vi 

upplever däremot då vi observerar dennes förskola att dessa tankar stannar hos förskolläraren 
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och inte visar sig på avdelningen. Vad kan detta bero på? Här menar den förskolläraren att 

mycket beror på brist av tid.  Även om personalstyrkan är mindre och barngrupperna ökar 

som skolverket (2010) menar så måste man kämpa för att skapa en god lärandemiljö utifrån 

det förutsättningar man har till godo och inte se hinder utan möjligheter. Då vi analyserar 

förskola 2, tolkar vi att bristen i utformningen av miljön även kan bero på att de har en 

utomhuspedagogisk inriktning och därmed kan den fysiska inomhusmiljön eventuellt komma 

i skymundan i jämförelse med den Reggio Emilia inspirerade förskolan som hela tiden aktivt 

arbetar med att utveckla den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Vi anser att det inte ska 

spela någon roll vilken förskola du som förskollärare arbetar på eller vilken pedagogisk 

inriktning den har, genom ditt engagemang och din vilja går det att skapa en god lärandemiljö 

för barnen vart du än befinner dig. 

Metoddiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar och tankar kring den 

fysiska lärandemiljöns betydelse och utformning inomhus i förskolan. För att ta reda på detta 

utförde vi en intervjustudie. Reich och Wesén (1986) menar att intervjuer är en bra metod att 

använda sig av då vi vill få information om vilka åsikter och föreställningar respondenten har, 

därför föll det naturligt för oss att använda intervjuer.  Genom förskollärarnas utsagor i 

intervjuerna i jämförelser med litteraturen vi använt, har vi fått en större inblick av hur vi kan 

tänka då man skall inreda den fysiska inomhusmiljön i förskolan för att främja barns lärande 

och utveckling.  

Vi valde att intervjua förskollärare av olika kön, ålder och pedagogiska inriktningar för att få 

ett bredare perspektiv. Vi upplever i vår studie att det inte var de olika pedagogikerna som 

påverkade utformningen av miljön i första hand, utan att det var förskollärarnas egna tankar 

och uppfattningar om miljön. Vi fann heller inga direkta skillnader i hur den manliga 

förskollärarens utsagor skilde sig från det kvinnliga. För att ha möjlighet att urskilja sådana 

skillnader upplever vi nu att man måste ha ett mycket större antal respondenter än vad vi hade 

i vår studie. Men vi kan ändå bland annat fundera på om förskolans fysiska miljö kommer att 

inredas annorlunda då vi får fler och fler manliga förskollärare verksamma i förskolan? Vi 

tror att denna förändring är positivt för förskolans verksamhet på grund utav att vi då kan få 

en större bredd på miljön, en annan estetisk syn som Ekström (2007) nämnde.  

För att öka trovärdigheten för studien skulle vi velat göra djupare observationer, för att se om 

det förskollärarna sade i intervjuerna verkligen stämde med verkligheten. Vi skulle även velat 

besöka nybyggda förskolor exempelvis Herrgården, för att få en blick på ett nyare tänk om 

miljöns uppbyggnad. För allt detta skulle det dock behövas mer tid för studien. Då vi skrev 

ihop våra intervjufrågor hade vi i tanken att förskollärarna skulle ta upp mer om själv 

möbleringen i förskolan, vilket inte skedde. Detta ser vi som en liten nackdel i vår studie. 

Kanske skulle vi ha utformat frågorna annorlunda för att få svar på dessa funderingar.  
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Förslag på vidare forskning: 

 Hur bygger nya förskolor upp verksamheten i jämförelser med de flesta förskolor vi 

har idag! Vad har de för nya tankar om miljön och barns lärande?   

 Hur skiljer sig miljöerna mellan en förskolmiljö där endast män arbetar och den miljö 

kvinnor arbetar i (som numera dominerar förskolan)? 

 Vi ser även att man kan forska vidare i ett specifikt ämne. Exempelvis hur miljön 

påverkar barnens matematikinlärning, motorik eller samspel med varandra.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

Intervju frågor 

1. Hur länge har du varit förskollärare?  

2. Hur länge har du varit verksam på denna förskola? 

 

3. Vad anser du är en stimulerande lärandemiljö? 

4. Anser du att den fysiska inomhus miljön påverkar barns lärande och i så fall på vilket sätt? 

5. Hur skapar du en inomhus miljö som är stimulerande för barns lärande? 

 

6. Vad är ert mål med miljön? 

7. Viktiga egenskaper i miljön, varför? 

 

8. Påverkar ditt pedagogiska förhållningsätt miljöns utformning? 

9. Vilka underlag använder du dig av för att utforma den fysiska miljön? 

10. Är barnen delaktiga i utformningen av rummets/inomhus miljöns utformning? 

11. Vad skall rummen ge för budskap? 

12. Hur ser du på förskolans lokaler? 

 

13. Vad är det som bestämmer vilka material ni skall inskaffa, hur går ni tillväga? 

14. Har ni någon speciell pedagogisk tanke med hur ni placerar olika material? 

15. Färdiga eller ofärdiga material? 

 

16. Finns det hinder i utvecklingen av miljön, i så fall vad? 

17. Hur ofta/när skall man utreda miljöns funktion? 
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Bilaga 2, Missiv 

Brev till förskollärarna inför intervju 

Hej!  

Vi tackar för att du ställer upp på intervju.  

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärarens uppfattningar kring den fysiska 

lärandemiljöns betydelse och utformning inomhus i förskolan. Vi kommer att observera 

förskolans miljö och eventuellt att fotografera, dock inte barnen, utan inomhusmiljön, för att 

vi lättare skall kunna blicka tillbaka på miljön då vi åter är på högskolan. 

Allt som samlats in utifrån intervjuerna/observationerna kommer endast att behandlas som 

undersökningsmaterial och underlag för vårt examensarbete. Det är frivilligt att delta och du 

kan avbryta ditt deltagande i studien när du som helst önskar. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. Varken förskolan eller intervjupersonens namns kommer att nämnas 

i undersökningen. 

Vi bifogar med detta brev intervjufrågorna, så DU har möjlighet att läsa igenom och fundera 

vad dina tankar om dessa frågor är innan du intervjuas av oss. 

Vi frågor gällande intervju och denna undersökning, vänligen kontakta oss vi telefon eller E-

post. 

Mvh  

Maria Westman Tele: xxxxxx, e-post: xx@hotmail.com 

Linda Wallerman, K Tele: xxxxxx, e-post: xx@hotmail.com 

Handledare: xx e-post: xx@hig.se 

mailto:xx@hotmail.com
mailto:xx@hotmail.com
mailto:xx@hig.se
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Bilaga 3, Skiss förskola 1 
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Bilaga 4, Skiss förskola 2 

 


