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Sammanfattning  

 
Denna studie har gjorts i syfte att se hur förskollärare förhåller sig till den pedagogiska 

verksamheten i förhållande till den fysiska inomhusmiljön. Vi ville se om lokalerna med 

dess olika förutsättningar hade betydelse för hur man arbetar utifrån målen för barns 

utveckling och lärande i förskolans läroplan. En till aspekt var att se hur förskolans 

inomhusmiljö påverkar välmående hos pedagoger och barn. Genom kvalitativa intervjuer 

har sex yrkesverksamma förskollärare på olika förskolor i Mellansverige medverkat. 

Studien har visat att utformningen av den fysiska inomhusmiljön är viktig för barns 

utveckling och lärande samt välmående i förskolan. Det framkommer att lokalernas 

planlösning inte är avgörande för hur den pedagogiska verksamheten blir. Däremot 

utformas verksamheterna olika beroende på hur förskolornas planlösning ser ut och vilka 

förutsättningar som råder.  
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1. Inledning 

 

Genom att vårt samhälle förändras sker också förändringar i förskolans värld. Idag går 

de flesta barnen i Sverige i förskola, vilket medför ett större ansvar för samhället 

(Renblad & Brodin, 2012). Synen på förskolan har gått från att vara ”barnpassning” 

till att vara en ”institution” med en läroplan som fokuserar på barns utveckling och 

lärande (De Jong,1996).  

 

Förskolans utformning har förändrats genom åren. Från att vara en hemlik miljö med 

små rum och färre barn i barngrupperna till att bli en mer skapande miljö, med 

öppnare planlösning och större barngrupper. De Jong (2010) menar att utformningen 

av de nya förskolorna är en följd av den förändrande barnsynen. Vi författare till 

denna studie har uppfattningen om att samhällets utveckling har medfört att 

verksamheten idag har förändrats. Vilket kan bero på införandet av läroplanen 1998 

och att de flesta barn idag befinner sig i förskolans värld största delen av sin dag. 

Ändå finns det fortfarande idag många förskolor som planlösningsmässigt ser ut som 

de alltid har gjort, då både barnsynen och barngrupperna såg annorlunda ut. Nu 

däremot ska både fler barn och annan sorts verksamhet, som inte bara omfattar 

omsorg som mål utan en varierad pedagogisk verksamhet, kunna fungera i samma 

lokaler. På vilket sätt påverkar lokalernas utformning verksamheten samt vilken 

inverkan har det på oss pedagoger och barn? 

 

Blir förutsättningarna för att skapa en lärandemiljö olika beroende på hur 

planlösningen ser ut på förskolan eller finns det andra faktorer som avgör hur 

verksamheten kommer att bli? På vilket sätt kan lokalerna leda till begränsning eller 

möjliggörande av verksamhetens framgång? Vilken roll har pedagogen i 

utformningen av verksamheten för att förskolan ska nå en hög pedagogisk kvalitet 

och uppfylla målen för barns utveckling och lärande som uttrycks i styrdokumenten? 

 

Förskolan fungerar som en viktig grund i det livslånga lärandet (Skolverket, 2010). 

Därför medför rollen att vara förskollärare ett stort ansvar. I de yrkesetiska 

principerna som är framtagna för lärare framgår det att läraryrket har en betydande 

roll i samhället. Samhällsuppdraget som läraryrket innebär förutsätter att man utövar 

sin yrkesprofession för att nå en god kvalitet i förskolan och skolan. För att skapa 

goda förutsättningar krävs det att lärarna är angelägna om att såväl utveckla sig själva 

i sin yrkesroll som verksamhetens innehåll genom att följa aktuell forskning. 

Dessutom ska det ingå i lärarens arbete att fokusera på barnen och dess lärande 

(Lärarförbundet, 2008).  

 

Miljön och dess inverkan på människor har varit återkommande i många kurser under 

vår förskollärarutbildning samt vår verksamhetsförlagda utbildning. Det framkommer 

hur viktig miljön är för den pedagogiska verksamheten, således är det av stor 

betydelse att kontinuerligt arbeta med miljön i verksamheten (Björklid, 2005). 

Därmed har forskningsintresset växt fram för denna studie, då vi vill undersöka hur 

tankegången kring förskolans fysiska inomhusmiljö ser ut bland förskollärare. Hur 

fungerar det i praktiken att uppnå målen i förskolans läroplan? Har lokalen betydelse 

för hur den pedagogiska verksamheten formas?  
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer forskning och litteratur redovisas med anknytning till vår 

studie, som kan vara av betydelse för att få en inblick i det aktuella ämnet. Genom att 

ge en teoretisk bakgrund kommer vi att förklara viktiga återkommande begrepp i 

studien. Vi börjar med en historisk återblick om förskolans utveckling och hur synen 

på barn har förändrats. Sedan följer en beskrivning av dagens förskola och den 

pedagogiska verksamheten. Därefter redovisar vi vad styrdokumenten säger om det 

aktuella ämnet. Avslutningsvis redogör vi för begreppen fysiska inomhusmiljön och 

välmående i förskolan. 

2.1 Historik om förskolans utveckling 

 

Pedagogik som är vetenskapen om uppfostran och undervisning har intresserat 

filosofer sedan antikens tider då Platon och Aristoteles var framträdande. Grunden till 

förskolan och dess verksamhet utgår från pedagogiska och utvecklingspsykologiska 

teorier som har förekommit genom tiderna. Många tidigare pedagoger präglar än idag 

dagens svenska förskolor med sina tankegångar (Granberg, 1998).  

 

I slutet av 1800-talet växte grunden till förskolan fram och kallades då för 

barnkrubbor. Detta var en följd för att kvinnorna som arbetade i industrin skulle få 

hjälp med barnpassning. Det kom senare diskussioner om det räckte med att bara ha 

barnpassning eller om barnen var i behov av en större pedagogisk stimulans för att få 

en optimal utveckling (Hartman, 2005).   

 

Senare utvecklades verksamheten till kindergarten, som var mot en mer pedagogisk 

inriktning (Hartman, 2005). Grundaren för denna pedagogik var Friedrich Fröbel, som 

även ses som förskolans grundare och har präglat verksamheten i den svenska 

förskolan. Kindergarten utformades hemlikt och det bärande i Fröbels pedagogik var 

leken samt barns självständighet i den. Han ansåg att leken var den viktigaste vägen 

till lärande. Fröbel hade ett stort intresse för natur vilket också hade en betydande del 

i hans pedagogik, då trädgårdsarbete och utevistelse var framträdande. Dessutom 

liknade han barnet med en planta, som behöver frihet och stimulans för att växa 

(Granberg, 1998).  

 

Första svenska kindergarten startades 1899 av Maria Moberg som var inspirerad av 

Fröbel. Hon fick även med sin syster Ellen Moberg och de blev Sveriges första 

förskollärare. Det svenska namnet för verksamheten blev senare barnträdgård. För 

systrarna Moberg var utbildning viktigt hos alla som arbetade på barnträdgårdarna. 

Vilket också ledde till att de började utbilda barnträdgårdslärarinnor och lade grunden 

för ett av Sveriges första förskoleseminarier. Dessutom grundade systrarna Moberg 

även folkbarnträdgårdar som vände sig till barn vars föräldrar hade dålig ekonomi. 

Utmärkande för systrarna Moberg var deras betoning för föräldrasamarbete samt 

tanken att det viktiga i barns lärande är vägen dit och inte själva resultatet (Granberg, 

1998). 

 

Från kindergarten till förskola utvecklades samhällets syn, då barnen ansågs viktiga 

inför framtiden. Demokratiska värderingar skulle utgöra grunden för att få ett bättre 

samhälle med en social gemenskap. Den nya benämningen blev storbarnkammare, 

vars fokus var att barnet skulle utgöra en central roll (Kärrby, 2000). Där var Alva 
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Myrdal framträdande. Storbarnkammare var till för barn i åldern ett till sju år, där 

barnens samhällsklass inte skulle spela någon roll. Myrdals tanke var att få bort 

barnkrubbornas fattigstämpel i och med att alla samhällsklasser var välkomna till 

storbarnkammaren (Granberg, 1998).  

 

I mitten av 1900-talet började flera kommuner att engagera sig i barnomsorgen och 

först 1960 blev staten delaktig i verksamheten. Barnomsorgen ansågs från början bara 

vara en nödvändighet för att det skulle finnas någon form av barntillsyn och inget som 

samhället behövde vara engagerad i (Hartman, 2005). Under 1930-talet var det 

socialstyrelsen som hade ett större ansvar för verksamheten i förskolan. 

Socialstyrelsen kom även att ha en betydande roll för förskolans framväxt på 1970-

talet (Kärrby, 2000). Barnstugeutredningen, 1968, var av stor betydelse för den 

moderniserade förskolan som utförde ett program riktad mot barnomsorgen utifrån 

vilket politiskt synsätt som rådde i samhället. Det infördes senare i socialtjänstlagen 

för att sedan bli till en skollag (Kärrby, 2000).  

 

När barnomsorgen, tidigt på 1970-talet, utvecklades och expanderades ledde det till 

utbyggnader av förskolor (De Jong, 2010). Det fokuserades på att fastställa regler för 

hur organisationen skulle bedrivas och hur lokalerna skulle se ut (Karlsson, 2000). 

För att veta hur planeringen av lokaler och utemiljö skulle utformas utförde 

socialstyrelsen riktlinjer. År 1975 utformade socialstyrelsen regler för hur en förskola 

skulle utformas och ett forskningsprojekt startades, MAFF (Mångsidigt användbara 

förskolor och fritidshem), vars syfte var att utveckla ett underlag för hur planeringen 

skulle se ut vid utbyggnationer av förskolor. Tanken med projektet MAFF var att 

undersöka vilket samband pedagogiken, organisationen och den fysiska miljön hade 

till varandra (De Jong, 2010). Karlsson (2000) framhäver vilken konsekvens det 

medförde, då det pedagogiska innehållet hamnade i skymundan, för att utformningen 

av förskolans lokaler hade en större fokus. Det medförde att pedagogerna fick hitta 

egna sätt att arbeta efter och egna strategier för att kunna utvärdera sitt arbetssätt. 

Senare utformade socialstyrelsen en ny skrift, då kommunerna kom att ansvara för 

förskolorna (De Jong, 2010).  

 

Hur miljön utformas är beroende på vilken barnsyn samhället har. När det sker nya 

byggnationer görs analyser av läroplanen för att uppnå målen för ett livslångt lärande. 

De viktiga byggstenarna i planeringen är fostran, undervisning, lek och lärande. 

Sedan följs utformningen av vissa lagar, såsom plan- och bygglagen, livsmedelslagen 

samt arbetsmiljö- och hälsoskyddslagen (De Jong, 2010). Utformningen av förskolor 

kan skilja sig åt i planlösningen beroende på kommun, då arkitekter och kommunala 

planerare måste tolka mycket av förskolans verksamhetsmål. Faktorer som påverkar 

utformningen av den fysiska miljön beror på kommunens synsätt som då avgör om 

det blir en hemlik- eller en verkstadsmiljö (De Jong, 2010). 

 

I vår uppsats kommer vi att benämna förskolan utifrån hur den ser ut idag, vilket 

innefattar en gemensam läroplan som alla förskolor ska följa i sin verksamhet. Vi 

människor utgör tillsammans, i ett sammanhang, det sociala samspelet och är 

medskapare till att utforma verksamheten (Markström, 2007).  
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2.2 Olika synsätt på barn och dess lärande 

 

Samhällets norm på utveckling och lärande har varit betydande i hur vi ser på barnens 

utveckling som därigenom har påverkat förskolan och dess utformning. När de 

behavioristiska inlärningsteorierna var aktuella, bedömdes inlärning och utveckling 

som enhetligt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Vidare menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) att synsättet som rådde var att med mer inlärning sker 

även större utveckling hos barnet. Detta synsätt ledde till en undervisningsform där 

förmedling av fakta var centralt och det togs för givet att inlärning inträffade bara 

undervisning utövades.  

 

Dessutom beskriver Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) hur pedagogiken senare 

kom att utgå från utvecklingspsykologiska teorier där inlärning ansågs som 

individuellt. Nu skulle pedagogen möta barnet på dess utvecklingsnivå vilket på ett 

naturligt sätt kom att markera en gräns för barnets lärande. Piaget var där 

framträdande med sin utformning till de olika utvecklingsstadierna som barnet 

förväntades att gå igenom utifrån sin biologiska utveckling men där även samspelet 

mellan barnet och omvärlden spelade roll. Därmed ansågs det att de olika stadierna 

var avgörande i vad barnet var kapabel till att kunna förstå och hantera.  

 

Den synen som präglar förskolans läroplan är att barnet möter sin omvärld både 

biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Man ser inlärning som något som har 

påverkan på utvecklingen likaväl som att lärande är utveckling. Kunskap skapas i 

mötet med omvärlden och barnets tidigare erfarenheter har inverkan på hur lärande 

samt utveckling sker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 

I Reggio Emilia-pedagogiken ses rummet som den tredje pedagogen. Barnet ses som 

en aktiv deltagare och utforskare i sitt eget lärande. Därför är pedagogerna 

tillsammans med föräldrarna mycket angelägna om att med olika material utforma en 

miljö som ger barnen varierande intryck och som därmed skapar en god lek- och 

lärmiljö där utveckling kan ske. Viktigt är också att varje år förändra miljön för att 

den ska passa den aktuella barngruppen (Kragh-Müller, 2010).  

 

Maxwell (2007) är av samma tanke om den fysiska miljön, som kan ses som en tredje 

pedagog. Då en varierad miljö är viktig att tillförse med välförsett varierat material. 

Det ska finnas en balans, då för mycket varierat material kan leda till okoncentration 

och för lite varierat material kan leda till att barnen blir uttråkade. Likaså krävs en 

balans i variation av aktiviteter, då för mycket olika aktiviteter kan leda till för mycket 

stimulans. 

 

Även i Montessoripedagogiken ses samband mellan den fysiska utformningen och hur 

lärande sker. För att barnen ska kunna vara självständiga är därför materialet på 

förskolan utformad i barnstorlek. Barnet ska kunna möta på ett problem och även ha 

möjlighet att lösa det utan större inblandning av en pedagog (Aasebø & Melhuus, 

2007). 
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2.3 Förskolan och dess pedagogiska verksamhet idag 

 

Största delen av Sveriges yngsta barn går idag i förskolan. Det beror till stor del på att 

alla barn mellan ett och sex år har sedan 2002 rättighet att gå i förskolan. Det spelar 

ingen roll ifall föräldrarna är hemma med yngre syskon eller om de är utan arbete 

(Markström, 2007). Detta är något som även framkommer i Skolverkets statistik, där 

vi kan se att antalet barn i förskolan fortsätter att öka. 2005 var det totala barnantalet i 

förskolan i Sverige 378 954 barn och som 2012 hade ökat till 482 309 barn 

(Skolverket, Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2012, 2013).  

 

En artikel skriven av Nöjd (2013) i tidningen Pedagogiska magasinet visar dessutom 

på att gruppstorlekarna har ökat, vilket inte riktigt kommer fram i Skolverkets 

genomsnittsstatistik som visar på en förhållandevis jämn utveckling, med 17 barn per 

grupp år 2005 och 16,9 barn per grupp 2012 (Skolverket, Barn och grupper i 

förskolan 15 oktober 2012, 2013). Mot det framhåller Nöjd (2013) att på en detaljnivå 

kan man ändå se att det har skett en ökning. Idag vistas fler små barn i stora grupper 

då dessa har ökat. 2003 fanns det 7,5 småbarnsgrupper med 17 eller fler barn. 2012 

hade antalet grupper med samma antal barn ökat till 13,2. Barnen i dessa grupper är 

tre år eller yngre. 

 

Markström (2007) förklarar att utbredningen av förskolan har förändrat barns vardag, 

då de flesta idag går i denna institution och samhället har således fått ett större ansvar 

även för de yngre barnen. Som det redan tidigare har framkommit i vår historiska 

återblick om förskolan, så har även förskoleverksamheten utvecklats en hel del de 

senaste åren och detta har skett som en följd av den ändrade barnsynen. Att se barn 

som kompetenta och att få en förståelse för barns olikheter och dess olika bemötanden 

har vuxit fram. Vi ska inte bara lära barnen utan vi kan också lära av barnen. Likaså 

lär barnen av att vara en del av omvärlden (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

 

I och med att förskolan fick en egen läroplan 1998, kom förskolan att betraktas som 

en första länk i en sammanhängande skolsystem (Cecchin, 2010). Hon anser att 

läroplanen har resulterat i att lärandet har fått pedagogisk status. Lärande i förskolan 

har alltid funnits, men nu är det mer fokus på den i förskolan och man har fått större 

förståelse i hur det sker. Kragh-Müller (2010) betonar att det är viktigt att lärandet i 

förskolan inte blir för skolinriktat, som det lätt kan bli om förskolläraren följer en lista 

över färdigheter barnet ska kunna utifrån läroplanens mål. Lärandet ska fortfarande 

ske i leken och då kan den användas som ett verktyg i vidare utveckling. Därmed 

förutsätter den pedagogiska verksamheten ett medvetet arbete med att ge barnen goda 

möjligheter till utrymme, tid och bra material så ett lärande kan ske i leken (Kragh-

Müller, 2010). 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) betonar att det är inte meningen att det 

endast ska vara barnet som ska visa intresse och vara den framträdande i att ta initiativ 

till något ämne. De menar på att det är inte det som är avgörande i att vara 

barncenterad. Utan pedagogen har en viktig roll i att inspirera och engagera sig i 

barnet och därigenom visa respekt och förståelse för barnet.Vidare redogör de för den 

pedagogiska verksamheten som något som ska utveckla barnet, samtidigt som den ska  

leda barnen att bli demokratiska medborgare samt involverade i vårt kulturarv. 

Föräldrarna tillsammans med pedagoger och lärare ska vara en del i det livslånga 
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lärandet och hjälpa barnen in i vuxenvärlden, med ett bra samarbete som en 

förutsättning.  

  

Även Granberg (1998) är av samma mening då hon liknar förskolan med en pall på 

tre ben. Hon menar att pallens alla tre ben; barnen, föräldrarna och pedagogerna är 

lika betydelsefulla för att få en fungerande verksamhet. Fortsättningsvis beskriver hon 

den pedagogiska verksamheten i förskolan som en grund för kunskap och utbildning. 

Verksamheten ska stimulera barns upptäckarglädje i flera ämnen genom material till 

lekfulla experiment. Hon poängterar att det idag är vanligt att ämnen som matematik, 

fysik, kemi och språk är framträdande i verksamheten. Dessa ämnen får barnen ta del 

av på ett lekfullt sätt. Fysik får man exempelvis in genom vattenlek där egenskaper av 

olika material kan provas i vatten. Matematik blir istället synligt exempelvis genom 

en medveten användning av matematiska begrepp i vardagen. Barnen kan få sortera, 

jämföra och så vidare. Det är viktigt att barnen får lära sig genom att göra och 

använda alla sina sinnen. 

2.4 Vad säger styrdokumenten idag om den pedagogiska 

verksamheten i förhållande till miljöns utformning? 

 

I de allmänna råden för kvalitet i förskolan framkommer det att planlösningen på 

förskolorna ska vara utformad så att en pedagogisk verksamhet kan bedrivas utifrån 

aspekter som säkerhet och pedagogik. Bestämmelserna för hur lokaler och material 

ska se ut grundar sig i att tillgodose barns och vuxnas välmående. Vidare framgår det 

att lokalen ska främja kontakten och samarbetet på förskolan som förutsätter en god 

överblick. Lokalen ska innefatta rum som möjliggör varierade aktiviteter anpassat för 

både stora och små grupper (Skolverket, 2005). 

 

Pedagogens viktiga roll framhävs också i förhållande till barns utveckling och lärande 

utifrån kvalitetsaspekt. Det är viktigt att arbetslaget arbetar utifrån samma 

förhållningssätt som främjar barns lärande, där barnet ses som kompetent och delaktig 

(Skolverket, 2005). 

 

Förskolans läroplan uttrycker vikten av att förskolans miljö ska vara trygg, lockande 

och stimulerande där barnen ska få möjlighet till att välja olika aktiviteter under sin 

förskoledag (Skolverket, 2010). De Jong (2010) uppmärksammar hur lite den fysiska 

miljön beskrivs i läroplanen. Det förklaras inte på något sätt hur den fysiska miljön 

ska se ut, utan endast vad barnen ska få för upplevelse utifrån den fysiska miljön. 

Läroplanen för förskolan betonar arbetslagets samarbete som en viktig faktor i 

skapandet av en god lärandemiljö och arbetslaget ska även inkludera barnen i 

verksamhetsplaneringen och utformandet av miljön (Skolverket, 2010). I 

konventionen om barns rättigheter framkommer också hur viktigt det är att vi tar 

hänsyn till barns synpunkter och privatliv vid utformningen av den fysiska miljön 

(Utrikesdepartementet, 2004).  

 

Lärarförbundet har framställt råd, gällande de yrkesetiska principerna, till lärare för 

att de ska arbeta utifrån sin yrkeskompetens och därmed uppnå och en hög kvalitet 

inom förskolan och skolan. Lärarna har ett stort ansvar och en betydande roll i 

samhället när det gäller utbildning och fostran. För att skapa goda förutsättningar 

krävs att läraren är angelägen om att såväl utveckla sig själv i sin yrkesroll som 

verksamhetens innehåll genom att följa aktuell forskning. Dessutom framhäver även 
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de yrkesetiska principerna fokus på barn, då de betonar att lärarens arbete ska utgå 

från barnen och deras lärande. Läraren ska på ett respektfullt sätt fungera som en 

vägledare i barnens utveckling (Lärarförbundet, 2008). 

2.5 Den fysiska inomhusmiljön i förskolan 

 

De Jong (2010) säger att det är viktigt att man tar sig an om hur sin förskolas 

planlösning är utformad, hur lokalerna används, vilka barn som befinner sig i vilka 

rum samt besöker andra förskolor för inspiration. En ökad medvetenhet om lokalernas 

utformning och egenskaper samt hur de används leder till ett högre kvalitetstänk i 

förskolan. Den fysiska miljön som vanligen innefattar lokaler och omgivning hamnar 

i skymundan, då diskussioner kring miljön oftast handlar om hur ett rum ska ge 

möjlighet till lärande (De Jong, 2010). 

 

De Jong (2010) framhäver att beroende på hur lokalernas utformning i förskolorna ser 

ut skapas olika förutsättningar för att barnen självständigt ska få välja om de vill leka 

mer ostört eller vistas i rum som kan anses lite högljudda med mycket liv och rörelse 

samt kunna välja om de vill umgås med en lite mindre eller större barngrupp. Isbell 

(2010) är av samma mening då hon förespråkar betydelsen för rummens användande 

och tydlighet. Det ska vara lätt att tyda vilken aktivitet som är avsedd för rummen. 

Vidare betonar hon vikten av hur aktiviteterna placeras. Då rörelseaktiviteter är 

mindre lämpliga att genomföra intill vilorum. 

 

Finns det alltför trånga utrymmen i förhållande till mängden barn kan det bli mycket 

konflikter och en ökad stressfaktor samtidigt som trånga utrymmen kan medföra att 

barnen tar större hänsyn till varandra (De Jong, 1996). Miljöns utformning är grunden 

för en fungerande verksamhet, då miljön ska tilltala och skapa en atmosfär som lockar 

till lek, utveckling och lärande. Det är viktigt att den fysiska miljön är föränderlig 

utifrån barnens behov och att de får vara delaktiga i förändringen (Björklid, 2005). 

 

För att barnen ska utmanas i sin lek och vara fortsatt engagerade behövs ändringar 

kontinuerligt i verksamhetsmiljön. Det behövs inte alltid vara omfattande 

förändringar av rummen, utan det kan vara en liten detalj som möjliggör ett förändrat 

leksätt och lärande (Isbell, 2010).  

 

Den sociala relationen kan få olika förutsättningar beroende på hur förskolan är 

utformad och hur rummen är systematiserade, hur de ligger i förhållande till varandra 

och rummens storlek samt användande. Utformningen avgör hur möten skapas och 

vilka som möts (De Jong, 2010). I studien som Maxwell (2007) gjort visar resultatet 

att ju yngre förskolebarnen är, desto större betydelse har miljöns inverkan. En 

anledning kan vara att de inte har fått en lika berikad erfarenhet av olika miljöer ännu. 

 

Isbell (2010) menar att pedagogen har en viktig uppgift när de utformar miljön på sin 

förskola. I skapandet av miljön ska hänsyn tas till barnens olika behov vilket gör att 

det gäller att skapa platser på förskolan som möjliggör olika aktiviteter samt hitta 

material som tilltalar barnen och deras utvecklingsnivå. Det är viktigt att arbeta 

utifrån barnens tidigare erfarenheter från hemmet. De Jong (1996) betonar också 

vikten av att lokalerna främst ska vara utformade utifrån barnens perspektiv.  
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Det framgår i artikeln av Maxwell (2007) vilken stor betydelse den fysiska miljön har 

för att påverka barns utveckling. Kompetensen i förhållande till den fysiska miljön 

visar ett positivt samband. En förskola med högre kvalitet berikar till ett ökat lärande 

hos barn.   

2.6 Välmående i förskolan 

 

Ellneby (2013) uttrycker vikten av att förskolan ska skapa en trygghets- och 

tillitskänsla i de tidiga åren för att barnen ska få en bra grund. Därför behöver 

förskolan utgå från barnen och låta deras behov styra. Förskollärarna har ett stort 

ansvar som framförallt innebär att de behöver vara uppmärksamma och arbeta så att 

barnen mår bra. Detta ska leda till att barnen får en positiv utveckling genom en 

mångsidig stimulans i förskolans miljö. 

 

I studien som har utförts av Renblad och Brodin (2012) framgår det att en god kvalitet 

i förskolan har inverkan på barns välmående. Barnen mår bra genom att känna sig 

trygga, få vara delaktiga i verksamheten och känna sig respekterade. En stimulerande 

miljö är också en avgörande faktor för att påverka barns välmående positivt. Ellneby 

(1999) tar upp bidragande faktorer som kan påverka barns välmående på ett negativt 

sätt och öka stressen. Det är viktigt att tänka på att barnen utsätts för många relationer, 

där de utsätts för många olika vuxna vid exempelvis nya vikarier samt skapande av 

många relationer då barnen kan umgås med cirka 20 barn i samma barngrupp. Barnen 

får ta hänsyn till varandra och dela på utrymmena och tiden från de vuxna, det kan 

skapas konkurrens mellan barnen och när det blir för trångt kan det leda till en ökad 

aggressivitet.  

 

I en studie av Jackson (2009) framkommer det att hälften av barnen som observerats 

visar någon stressymptom under en förskoledag. Vilket kan bero på pedagogernas 

förhållningssätt och förskolans miljöer. De stressymptom som bland annat uppkom i 

studien var darrningar, tics, klagande om att ha ont på något ställe, utbrott, gråt och 

hjälplöshet. Stressen blev mer påtaglig när barnen skulle utföra någon speciell 

uppgift. 

 

Ljudnivån är också en bidragande faktor till hur barns välmående påverkas. Ellneby 

(1999) beskriver utifrån olika forskningar som gjorts att det påvisats att hög ljudnivå 

medför större risk till hörselskador och nedsatt hörsel samt stress, ökade 

koncentrations- och samtalssvårigheter. Det framgår också genom en undersökning 

som gjordes 1980, att stresshormoner utsöndras hos barnen mer i en barngrupp med 

låg personaltäthet. Vidare redogör hon för vilka faktorer som förbättrar förmågan att 

kunna koncentrera sig, som i längden motverkar stress. Då det behövs en jämvikt 

mellan att skapa trygghet och utmaning, ska det finnas tillräckligt med yta för barnen. 

Dessutom ska miljön vara varierad för att kunna erbjuda både lek och vila samt 

möjlighet till rörelse. En varierad miljö är också en förutsättning för att skapa en lust 

och nyfikenhet till att vilja undersöka miljön. Det ska finnas valmöjligheter, där 

barnen kan välja antingen en lugn eller en vild lek. 

 

Ellneby (1999) berättar om en rapport som visar att barn som vistas på en större yta 

ökar sitt välmående genom att vara friskare. Ju fler extra kvadratytor som det finns 

tillgång till desto mindre chans finns det att barn ska utveckla någon sjukdom, 

undersökningen visar att det minskas med 11 %. I en artikel skriven av Ellneby 
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(2013) framgår det hur viktigt det är att skydda barns lek, då barnens välmående 

förbättras när de får leka ostört. Miljön anses också ha en viktig roll för barnens 

välmående. Utifrån hur den fysiska inomhusmiljön är utformad upplever både barn 

och vuxna känslor. Känner personalen en trivsel på förskolan brukar det kunna smitta 

av sig till barnen. Hon påvisar att barnen tycker att det är viktigast med glada 

pedagoger. Därför är det också viktigt att pedagogerna mår bra och trivs med sitt 

yrke, annars blir det svårt att visa glädje och skapa en lustfylld verksamhet. 

 

Det framkommer också i studien av Renblad och Brodin (2012) att förskolans kvalitet 

förbättras om de vuxna skapat olika miljöer som tillfredsställer många barns behov 

vid val av aktivitet. Det är också viktigt att pedagogerna arbetar utifrån ett gemensamt 

förhållningssätt, tar hänsyn till barngruppens storlek och behov samt förskolans 

lokaler för att behålla en god kvalitet. En god kvalitet brukar kunna bedömas utifrån 

vilka mål som uppfylls från läroplanen och genom att avläsa hur nöjd föräldrarna och 

barnen är.   
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3. Syfte och forskningsfrågor 

 

Här kommer vi att presentera syftet med vår studie samt våra forskningsfrågor. 

 

Syftet med vår studie är att beskriva hur förskollärare förhåller sig till den 

pedagogiska inomhusmiljön samt hur de kan utforma den på sin förskola, så att målen 

för barns utveckling och lärande uppfylls enligt målen i förskolans läroplan. Vi vill 

också få en uppfattning om och i så fall hur den fysiska inomhusmiljön påverkar 

pedagogers och barns välmående.  

 

Forskningsfrågor: 

 

 Vad anser förskollärare om sin pedagogiska verksamhet i förhållande till att nå 

läroplanens mål för barns utveckling och lärande? 

  

 Påverkas förskolans pedagogiska verksamhet beroende på hur förskolans 

fysiska inomhusmiljö ser ut, i så fall hur? 

 

 Har förskolans fysiska inomhusmiljö någon påverkan på välmående hos 

pedagoger och barn, i så fall på vilket sätt? 
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4. Metod 

 

I denna del kommer vi att presentera tillvägagångssättet för val av metod, etiska 

överväganden, urval av förskolor och förskollärare, genomförande samt bearbetning 

av material.  

4.1  Val av metod 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på våra 

forskningsfrågor i vår studie. Trost (2005) talar för tekniken att intervjua med öppna 

frågor, då det ger en bredare information om ämnet. Han menar att en kvalitativ studie 

lämpar sig om man vill skapa sig en förståelse eller se ett mönster av hur 

informanterna tänker. Därmed blev valet kvalitativa intervjuer, för att ge en mer 

rättvis bild.  

 

Inför intervjuerna arbetade vi fram en intervjuguide (bilaga 2) som innehöll de olika 

områdena som vi ansåg var viktiga för att få fram relevant information till resultatet. 

Intervjuerna valde vi att genomföra tillsammans för att båda skulle få en egen 

uppfattning om förskolorna. Vid intervjuerna valde vi att använda oss av 

inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Detta gjordes för att det skulle bli en 

naturlig konversation, men också för att viktig information inte skulle gå förlorad. En 

annan orsak var att informanternas berättelser skulle bli nedskrivna ordagrant och 

därigenom inte kunna förvrängas. Anledningen till att vi valde att spela in med två 

mobiltelefoner var ur ett säkerhetsperspektiv, detta för att minimera risken att förlora 

data.  

 

I samband med besöken fick vi ta del av förskolans lokaler för att vi själva skulle få 

en uppfattning om förskolans storlek och planlösning. Vi gjorde ingen utförlig 

observation av förskolornas fysiska inomhusmiljö, men genom en rundtur fick vi en 

överblick för hur förskolorna såg ut. Vilket i sin tur kan vara av värde i vår studie för 

att få en helhetsbild när förskollärarna berättar om sin pedagogiska verksamhet.  

4.2 Etiska överväganden 

 

Vid en vetenskaplig studie förutsätts det att forskaren utgår från de forskningsetiska 

principerna som tagits fram av forskningsrådet inom Humanistisk-samhällsvetenskap. 

Det har formats fyra allmänna huvudkrav som forskaren behöver ta hänsyn till och 

arbeta efter för att skydda individen (Vetenskapsrådet, 2002). I början av vår studie 

tog vi del av informationen av de fyra allmänna huvudkraven, för att erhålla kunskap 

till att kunna arbeta efter de krav som ställs samt att få en förståelse för dess innebörd.  

 

I Vetenskapsrådet (2002) beskrivs de fyra allmänna huvudkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att som forskare informera om studien och dess syfte samt hur studien 

kommer att gå till för att informera informanten om vilket uppdrag som förväntas vid 

ett medverkande. De som medverkar ska få information om att det är frivilligt att vara 

med och att det går att avbryta sin medverkan när helst man önskar (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi tog del av informationskravet för att få kunskap i hur vi skulle utforma ett 

missiv (bilaga 1) som vi därefter skickade via e-post ut till de förskolor vi önskade 
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skulle medverka, innan vi ringde för att se om det fanns något intresse. I missivet 

(bilaga 1) beskrev vi vår studie och dess syfte samt hur vår intervju skulle gå tillväga.  

 

I Vetenskapsrådet (2002) beskrivs samtyckeskravets betydelse för att få en god 

forskning utifrån de etiska forskningsprinciperna. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren låter de tilltänkta personerna som önskas vara med i studien själva göra sitt 

val om att vara med och medverka eller inte, eftersom det är frivilligt. Vi tog hänsyn 

till samtyckeskravet genom att först ta kontakt med respektive förskolechef för de 

tilltänkta förskolorna, för att få deras samtycke till att få utföra studien med hjälp av 

intervjuer. Därefter ringde vi förskollärarna och muntligt berättade om vår studie och 

dess syfte samt vad det innebar för de som medverkade. De hade också tidigare fått e-

post med vårt missiv (bilaga 1). Vi fick även ett godkännande att få vistas i deras 

lokaler för att titta på den fysiska miljön, både från förskolecheferna och från 

förskollärarna. Vi fick allas samtycke genom en muntlig överenskommelse, det 

framgick då att det var frivilligt att medverka samt att det gick att avbryta sin 

medverkan när helst de önskade. 

 

Konfidentialitetskravet som forskaren ska arbeta efter innebär att de personer som 

medverkar och det material som vi får ska behandlas konfidentiellt, det vill säga utom 

räckhåll för utomstående. Närstående ska inte kunna identifiera de personer som 

medverkar (Vetenskapsrådet, 2002). För att arbeta efter detta krav har vi informerat 

de medverkande om vad som gäller, att all material kommer att behandlas 

konfidentiellt. I studien är förskollärarnas namn fiktiva och i transkriptionen har vi 

inte skrivit ner något som kan kunna identifieras med personerna. Det kommer heller 

inte framgå specifika kommuner eller arbetsplatser i studien. 

 

I Vetenskapsrådet (2002) framgår nyttjandekravets innebörd. Den information som 

insamlas ska endast användas i forskningssyfte och inte förekomma i något 

kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga studier. Genom att ta del av detta krav 

informerade vi informanterna både muntligt och skriftligt om att vi enbart skulle 

använda vårt material i forskningssyfte samt att ingen utomstående skulle få ta del av 

materialet. Vi har också berättat var vår uppsats kommer att publiceras samt fått de 

medverkandes e-postadresser för att kunna skicka den färdigställda uppsatsen, som 

framgår i Vetenskapsrådet (2002) som rekommendationer, men är lika viktiga att 

följa.  

4.3 Urval av förskolor och förskollärare 

 

Till vår studie önskade vi att få medverkan av minst fem olika förskolor för att det 

skulle ge ett brett resultat och ändå passa vår studies omfattning. Vi ville få en 

uppfattning om det kan skilja sig åt i tankesättet hos förskollärarna beroende på hur 

lokalerna ser ut. Därför ville vi i vår studie ha med förskolor i varierande storlekar 

och utformningar, både äldre och nyare förskolor. Vi ansåg att förskolans lokaler var 

betydande för att få en varierande resultat utifrån de olika förutsättningar som fanns.  

För att hitta lämpliga förskolor till vår studie började vi med att leta efter information 

på kommunens hemsida.  

 

Tio förskolor i Mellansverige valdes ut för en intresseförfrågan. Förskolecheferna 

kontaktades för att vi skulle få ett godkännande till att göra vår studie på respektive 

förskola. Därefter kontaktades förskollärarna som redan innan blivit informerade av 
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förskolecheferna. Både förskolecheferna och förskollärarna hade fått ta del av vårt 

missiv (bilaga 1). Förskollärarna valdes med önskan om att ha en lång 

arbetslivserfarenhet på den tilltänkta förskolan. Vi lade även vikt på att vi inte skulle 

ha någon anknytning till förskolorna sedan tidigare. 

 

I slutändan medverkade sex förskolor av de från början tio tillfrågade förskolorna. 

Bortfallet av två av de tillfrågade förskolorna berodde på att intresse inte visades. 

Medan de övriga två förskolorna valde att tacka nej, på grund av tidsbrist.  

4.4 Genomförande 

 

Till en början läste vi in oss på vårt ämne till vår studie för att sedan utarbeta en 

intervjuguide (bilaga 2). Vi tänkte ut områden kring ämnet förskolans fysiska 

inomhusmiljö som kunde inge relevant information från informanterna och resultera i 

svar på våra frågeställningar. Därefter utformade vi ett missiv (bilaga 1) för att 

informera om studiens syfte och tillvägagångssätt samt informantens rättigheter vid 

medverkandet. Missivet (bilaga1) skickades sedan till respektive förskolechef som 

vidarebefordrade till förskollärarna. Efter kontakt med respektive förskollärare kom vi 

överens om en tid för en intervju. Platsen för intervjun blev på respektive förskola, då 

vi även fick tillfälle att se oss omkring i lokalerna. Efter varje intervju sammanställdes 

vår uppfattning om förskolans lokaler, då vi med en enkel sammanfattning beskrev 

planlösningen och utformningen av den fysiska inomhusmiljön.  

 

Förskollärarna valde platsen där intervjun skulle genomföras. Den kunde inträffa i 

samtalsrum, personalrum, ute på gården eller inne på avdelningen. Samtalet ägde rum 

i en lugn miljö utan barnaktiviteter i samma rum. Under intervjun hade en av oss 

huvudansvaret medan den andra skötte det tekniska samt kompletterade med 

följdfrågor och fungerade som ett stöd, så intervjun skulle ge så mycket information 

som möjligt. Vi inledde alltid en intervju med att klargöra vårt ämne för studien samt 

att ge en närmare förklaring om vad vi menade med begreppet förskolans fysiska 

inomhusmiljö. För att få en mjukstart på intervjun fick informanten börja med att 

berätta om sin bakgrund i yrket samt allmän fakta om förskolan. Därefter kom vi in på 

områden som var mer inriktade kring vårt ämne. Vi försökte att ge informanten god 

tid vid besvarande av frågorna genom att inte påskynda vid tystnad. Det är viktigt att 

vänta in svaren hos informanterna och inte stressa på med nya frågor för snabbt, då 

information kan gå förlorad och vi som informatörer kan uppfattas som om vi inte 

vore intresserade (Trost, 2005).  

4.5 Bearbetning av materialet 

 

Efter varje intervju transkriberades samtalet. Vi delade upp intervjuerna och den som 

var huvudansvarig vid intervjun utförde transkriberingen. Vi lyssnade på 

ljudinspelningen på mobiltelefonerna upprepade gånger för att ordagrant kunna skriva 

ner vad som sagts. Vi uteslöt att skriva ner pauser, skratt och liknande som vi ansåg 

inte var relevanta för resultatet. Sedan utgick vi från frågeställningarna i vår studie för 

att bestämma vilken information som var viktig att ta med i resultatet.  

 

Vi läste tillsammans våra sex transkriberingar för att sedan kategorisera in texten i 

relevant data för de olika ämnesområdena vi ville ha svar på till vårt resultat. De olika 

förskolorna jämfördes därefter utifrån förskollärarnas berättelser om den fysiska 
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inomhusmiljön i förskolan. I resultatet valde vi att utesluta talspråket, då Trost (2005) 

menar att det är oetiskt att ha med det. Det skulle kunna medföra att informanten sätts 

i en obehaglig situation. 
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5. Resultat 

 

Här inleder vi med en beskrivning av de förskolor och förskollärare som har 

medverkat i vår studie. Sedan följer en resultatredovisning av förskolornas fysiska 

inomhusmiljö och intervjuer av de medverkande förskollärarna. 

Resultatredovisningen av intervjuerna är indelad i;  

 Den fysiska inomhusmiljön har betydelse för den pedagogiska verksamheten 

 Pedagogen har en betydande roll i skapandet av en miljö som främjar barns 

utveckling och lärande 

 Den fysiska inomhusmiljön påverkar välmående 

 Pedagogen har en betydande roll i skapandet av en miljö som främjar barns 

utveckling och lärande 

 En variation av både stora och små ytor är av värde för att uppnå en god 

kvalitet i förskolan 

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 1: 
En förskola som är byggd på 1960-talet med fem avdelningar, varav en av 

avdelningarna är en tillbyggd barack. Planlösningen har varit detsamma, förutom den 

tillbyggda baracken. Förskolan är inriktad mot pedagogiken Montessori, där flera 

utbildade montessoripedagoger arbetar. Det finns ca 96 barn fördelat på två 

småbarnsavdelningar och tre storbarnsavdelningar. På varje avdelning arbetar i snitt 3 

pedagoger, varav två förskollärare och en barnskötare. Många i huset har arbetat i 

flera år, men på den senaste tiden har det skett lite förändringar i personalstyrkan. 

 

Förskollärare 1, fiktivt namn, Malin: 

Malin blev klar med sin förskollärarutbildning 1999 och har arbetat som förskollärare 

sedan dess. Därefter har hon också ytterligare utbildat sig till montessoripedagog. På 

den nuvarande förskolan har hon arbetat i fem år. 

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 2: 

En förskola som har funnits i cirka 15 år på den nuvarande platsen, men som tidigare 

funnits i en annan stadsdel. Tanken var att hela förskolan, som är en barack, skulle 

förflyttas och fungera som en temporär lösning. I stället byggdes ytterligare en del till 

när förskolan blev kvar på samma ställe. Förskolan består av 31 barn, som är indelade 

i två avdelningar. På småbarnsavdelningen finns 13 barn och på storbarnsavdelningen 

finns 18 barn. Det arbetar två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. 

Hela personalstyrkan utom en pedagog har bytts ut på två år.  

 

Förskollärare 2, fiktivt namn, Ronja: 

Ronja är utbildad till förskollärare, sedan 2009 och har sedan dess arbetat på flera 

olika förskolor. På den nuvarande förskolan har hon arbetat i snart två år. 

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 3:  

En förskola från cirka 1976, med en tillbyggd del för ungefär fem år sedan. Den äldre 

delen har inte förändrats genom några ombyggnationer. På förskolan finns det 90 barn 

i åldersindelade avdelningar. De yngre barnen befinner sig i den äldre delen av 
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lokalen medan de äldre barnen vistas i den tillbyggda delen, som var en öppen 

dubbelavdelning. Det arbetar totalt cirka tio förskollärare och sju barnskötare. 

Grunden i personalstyrkan är stabil och de har arbetat med varandra under lång tid, 

det sker sällan utbyte av personal mer än vid kortare perioder som exempelvis 

föräldraledighet.  

 

Förskollärare 3, fiktivt namn, Annika: 

Annika är utbildad till förskollärare, sedan 1993 och började därefter arbeta på den 

nuvarande förskolan. Hennes arbetsuppgifter har varierat genom åren, då hon även 

har arbetat som administratör på förskolan men nu arbetar hon heltid som 

förskollärare. 

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 4:  

En nybyggd förskola, sen cirka fyra år tillbaka. Sedan har det inte skett några 

förändringar i planlösningen. När alla är färdiginskolade kommer förskolan att bestå 

av 82 barn. Barnen är indelade och arbetar i basgrupper på förmiddagarna och på 

eftermiddagarna öppnas hela huset och pedagogerna är placerade på olika stationer. 

Det finns cirka 14 pedagoger, varav hälften är förskollärare och hälften är 

barnskötare. Personalstyrkan blev större efter ökning av barnantal på förskolan. Sedan 

har det även skett en viss förändring när personal har bytt tjänst.   

 

Förskollärare 4, fiktivt namn, Lotta: 

Lotta är utbildad barnskötare och började studera direkt efter till förskollärare, som 

hon blev klar med 1997. Sedan dess har hon arbetat som förskollärare. På den 

nuvarande förskolan har hon varit med sen förskolan startade för cirka fyra år sedan. 

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 5: 

En förskola som har funnits sedan i slutet av 1980-talet. Det har inte skett några större 

förändringar i lokalen, mer än ett tillbyggt personalutrymme. Förskolan består av en 

avdelning. Hela förskolan utnyttjas av 20 barn och 3,75 pedagoger, varav en 

fritidspedagog och två förskollärare samt en resursperson. Personalstyrkan är intakt, 

sedan 13 år tillbaka. 

 

Förskollärare 5, fiktivt namn, Astrid:  

Astrid har arbetat i 21 år som förskollärare. På den nuvarande förskolan har hon 

arbetat i 13 år.  

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 6: 

Förskolan har funnits i över 30 år. Det har inte skett några ombyggnationer i 

lokalerna. Förskolan består av en småbarnsavdelning med 31 barn och en 

storbarnsavdelning med 47 barn. Sammanlagt finns det 15 pedagoger som arbetar på 

förskolan, varav fyra barnskötare och elva förskollärare.  

 

Förskollärare 6, fiktivt namn, Ida: 

Ida har arbetat som förskollärare i 25 år och på den nuvarande förskolan har hon 

arbetat i 13 år.  

_____________________________________________________________________  



22 

 

5.1 Resultatredovisning av förskolans fysiska inomhusmiljö 

5.1.1 Beskrivning av förskolornas lokaler 
 

Förskola 1: 

Varje hall ingick i en korridor och från korridoren fanns det en dörr in till varje 

avdelning. Grunden på varje avdelning bestod av ett större rum med en köksdel. 

Avdelningen var sedan indelad i mindre vrår med hjälp av hyllor eller hela väggar för 

de olika aktiviteterna. Ett rum var iordninggjort för skapande aktiviteter som 

exempelvis målning. Möblerna och även köksdelen på storbarnsavdelningarna var 

barnanpassade. Materialet hade bestämda platser och var lättillgängligt.  

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 2: 

Avdelningarna utgick från en varsin hall på varje ände av huset för att sedan komma 

in på respektive avdelning. Avdelningarna delades av med ett större rum centralt i 

mitten av förskolan. Varje avdelning bestod sedan av flera smårum och något större 

rum där köksdelen var belägen. Möblerna var i varierande storlekar och anpassade för 

både vuxna och barn samt material fanns i barnnivå.   

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 3: 

Den äldre delen av förskolan var av traditionell utformning, det vill säga ett stort rum 

i centrum som förenade avdelningarna. Varje avdelning bestod av ett stort rum med 

köksdel och mindre rum. Den tillbyggda delen var ett stort öppet rum med högt i tak 

och stora fönster. Rummet var indelat i flera sektioner med olika aktiviteter såsom en 

stor ateljé centralt. Två mindre rum med dörr låg på varsin sida av det stora rummet. 

Den ena delen av den tillbyggda avdelningen fokuserade på språk och spel medan den 

andra delen fokuserade på bygg, matematik och naturvetenskap. Varje avdelning hade 

tillgängligt och anpassat material utifrån den åldersgrupp som vistades där.  

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 4: 

Förskolan hade stora, öppna och ljusa rum. Golven var mjuka och ljuddämpande. 

Hallen var gemensam för alla barn. Det fanns ett stort rum, som kallades för torg, där 

flera aktiviteter kunde utföras. Intill torget fanns en stor ateljé och små mindre 

intilliggande rum med aktiviteter såsom våtrum och teknikrum. Sedan fanns det en 

restaurang, där måltiderna serverades. Det fanns ytterligare större rum med 

tillhörande mindre rum. Materialet var tillgängligt och organiserat, där varje material 

hade sin plats. 

_____________________________________________________________________ 

 

Förskola 5: 

Förskolan har en ingång med en liten hall och tre mindre rum där också personalens 

arbetsplats ingår. Varje rum är anpassningsbart utifrån vad barnen vill göra för 

aktivitet. Det fanns mycket material placerade på hyllorna. Köket där maten tillagas 

angränsar till verksamheten. Det finns också ett utrymme för personalkläder, som 

barnen även använder som lekutrymme.  

_____________________________________________________________________ 
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Förskola 6: 

Planlösningsmässigt var det en traditionell förskola, där avdelningarna såg likadana 

ut. På ena sidan av förskolan befinner sig 1-3 åringar och på den andra sidan 3-5 

åringar. Varje sida var uppdelad så att ett stort rum angränsade till en avdelning med 

två likadana sidor. Varje sida hade en ingång till en hall. Från den ena hallen kom 

man till en matdel, där ett rum hade en köksdel med bord och de övriga rummen var 

inredda med matbord. Från andra hallen kom man till lekdelen där köksdelen 

fungerade som målarrum med diskbänk i barnhöjd. De övriga rummen fungerade som 

olika aktivitetsrum, som exempelvis bygg. Det stora rummet var indelad i olika 

sektioner för varierande aktiviteter. Från det stora rummet kom man till personaldelen 

samt köksavdelningen där matlagningen sker. Materialet på förskolan är placerat 

lättillgängligt och det finns barnanpassade matbord.  

_____________________________________________________________________ 

5.2 Resultatredovisning av intervjuer 

5.2.1 Den fysiska inomhusmiljön har betydelse för den pedagogiska 

verksamheten 
 

Resultatet visar att den fysiska inomhusmiljön anses viktig och har en betydande roll i 

att fånga barnen samt att få en fungerande verksamhet utifrån de mål förskolan arbetar 

efter.  

  

Här beskriver förskollärarna sin syn på varför den fysiska inomhusmiljön har en 

betydelse. 

 
Malin: Vi vill att barnen ska klara av så mycket som möjligt och då har vi låga 

möbler, till viss del. 

 

Ronja: [...] man har även en relation med miljön och det som finns i miljön. [...] 

de lär sig genom det som finns runt omkring dem. 

 

Annika: Den har jättestor betydelse och den måste förändras utefter vilka barn 

man har, tycker jag.  

 

Lotta: Det är vårt verktyg och arbeta med kan man säga. [...] Den är jätteviktig, 

dels så handlar det om att locka till aktivitet och det gör man både med lokaler 

och med material och den biten så det är en jättestor del. 

 

Astrid beskriver sin förskola med trånga, små utrymmen som både positivt och 

negativt. Trånga utrymmen kan leda till konflikter och stökig miljö. Samtidigt får 

pedagogen en större överblick och hinner förutse olika händelser, för att behålla en 

lugn och trivsam miljö. Ida menar på att det är viktigt när de vistas i trånga lokaler att 

organisera och strukturera upp vardagen för att få en fungerande verksamhet. Vidare 

reflekterar hon över olika slags lokaler och antyder på att all slags aktiviteter inte kan 

bli möjlig på samma sätt i de olika lokalerna. Stora ytor är bra för barnens rörelse, 

samtidigt som de lätt inbjuder till mer spring. Å andra sidan får pedagogen i mindre 

lokaler begränsa dessa aktiviteter genom att påminna om att man går inne, för att inte 

råka skada någon och hänvisa till andra aktiviteter istället.  
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Lotta som arbetar på en nybyggd förskola med öppna utrymmen, antyder att deras 

lokaler har blivit för små i förhållande till antalet barn som nu vistas där. 

Verksamheten fungerade bättre i lokalerna med mindre antal barn. Med större antal 

barn skapas en miljö där barnen konkurrerar om utrymme samt plats för lek 

begränsas. Hon menar på att nu när det finns fler barn i lokalerna blir det mer 

påtagligt att inte kunna vara i mindre grupper vid lek utan att behöva sitta i ett hörn i 

ett större rum. Möjligheten att leka i små utrymmen och med färre barn begränsas i 

och med att lokalen inte möjliggör detta i så stor grad. Ronja som arbetar på en 

mindre förskola med små rum anser att det är en fördel, då det kan skapas många 

lugna vrår.  

 

Annika som arbetar på en förskola med både en äldre och en nyare del förespråkar 

den äldre delens fördelar med att kunna skärma av och komma till ro från den övriga 

gruppen. Vilket blir svårare i den nyare delen där det är en öppnare planlösning, som 

endast är indelad med möbler och någon enstaka glasvägg. Detta kan medföra mycket 

intryck för barnen och begränsa möjligheten att komma undan. Samtidigt utgör den 

nyare delen glädje med sitt ljusinsläpp och möjliggör för en annorlunda miljö.  

 

Malin beskriver sin förskolas lokaler som inte de mest optimala. För att få en bättre 

överblick över barnen skulle borttagning av väggar behövas. Hon menar på att många 

små rum kan medföra att uppsikten över barnen minskas, vilket i sin tur kan leda till 

ökade konflikter och liknande, då pedagogerna inte hinner vistas i alla rum samtidigt. 

Malin syftar på att barngrupperna ökar samtidigt som förskolorna inte förändras och 

det är även det som utgör en begränsning på hennes förskola. 

 

Lokalerna har inte den väsentliga rollen i arbetet utifrån förskolans läroplan. 

Tankegången hos förskollärarna ser liknande ut, då de anser att lokalerna inte är 

avgörande för hur man uppnår läroplanens mål. Det handlar om kommunikation och 

att ta vara på de utrymmen som förskolan har, anser Lotta. Ronja antyder på att det 

viktiga är vad man gör utifrån de förutsättningar man har. Hon har erfarenhet av att 

arbeta på förskolor med både små och stora ytor. De olika lokalerna kräver olika 

arbetssätt, menar Ronja, således är det pedagogens inställning till arbetssättet som är 

den betydande faktorn. I planeringen av verksamheten ska inte lokalernas utformning 

begränsa, menar Annika. Verksamheten ser olika ut beroende på hur förskolans 

lokaler är utformade, uttrycker Astrid. Hon menar på att storleken har betydelse för 

hur verksamheten utformas, men det ska inte vara ett hinder för att få in läroplanen i 

lokalerna, oavsett dess storlek.  

 

Analys: 

Den fysiska inomhusmiljön är viktig och har betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. Utformningen kan göra inverkan på hur inbjudande miljön uppfattas. 

Storleken och planlösningen påverkar hur verksamheten kan utformas, men är inte 

den avgörande faktorn i hur den blir. Pedagogerna kan påverka mycket med sin 

inställning och strävan mot en fungerande verksamhet. Olika slags lokaler ger olika 

förutsättningar och har både för- och nackdelar. Lokalerna är inte avgörande i arbetet 

utifrån förskolans läroplan. Det handlar mer om pedagogernas inställning, det vill 

säga hur man väljer att arbeta efter de förutsättningar förskolan har. 
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5.2.2 Pedagogen har en betydande roll i skapandet av en miljö som främjar 

barns utveckling och lärande 

 

I resultatet framkommer det liknande tankar kring att pedagogen har en viktig roll i 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön i den pedagogiska verksamheten. Det är 

viktigt att pedagogen lyssnar in barnen i vad de behöver och är intresserade av för att 

barnen ska kunna utvecklas. Här redogör förskollärarna hur de gör för att främja barns 

utveckling och lärande. 

 
Malin: Vi stöttar och uppmuntrar dem, så att de ska våga testa och vara 

oberoende av vuxna. 

 

Annika: Det handlar hela tiden om att ge utmaningar. [...] man ser att de inte 

tycker att det är roligt längre för att de kan och då får man ge dem nytt material 

eller ge dem utmaning, att bygg det här mönstret med pärlor eller så.  

 

Ronja: [...] de lär sig genom det som finns runt omkring dem. [...] men jag tror 

att de kanske har större möjlighet att lära sig beroende på vad man erbjuder dem. 

[...] det material man erbjuder påverkar den kunskapen de kan ta till sig eller om 

de kan ta till sig kunskap. 

 

Astrid: Det ska ju finnas material som de utvecklas av, så de kan se saker och 

ting som de inte har erfarit förut. Det ska erbjudas både känt och okänt. 

 

Vidare framkommer vikten av att arbeta med samma material på olika sätt utifrån vart 

barnen befinner sig i utvecklingen. Annika menar att exempelvis samma bok kan 

stimulera olika åldersgrupper, beroende på hur pedagogen väljer att läsa boken. Malin 

är av samma mening då hon menar på att det är viktigt att utgå från barnens intresse 

oberoende av ålder och att då ge utmanande material. Ronja betonar vikten av att 

erbjuda material som kan leda till ett utforskande. När man tillför någon detalj till 

lekmaterialet kan det leda till en ny och annorlunda lek. Beroende på vad man 

erbjuder för material så utvecklas också olika kunskaps- och utvecklingsområden. 

Hon menar på att om det erbjuds exempelvis bollar så utvecklas motoriken medan 

naturvetenskapliga material bidrar till en annan utveckling. 

 

Ida anser att miljön är viktig, då det ska vara en miljö som är lustfylld, stimulerande 

och rolig. Detta för att väcka tankar som medför till en ökad kreativitet och fantasi. 

Hon menar på att barnen får en ökad utveckling i och med ökade lärandesituationer 

som uppstår i en trivsam och lustfylld miljö. Lotta framhäver vikten av att rummen 

ska vara tydliga i sina funktioner, det ska vara lätt att se vilken aktivitet som kan 

tillämpas i rummet. Om barnen exempelvis går in i byggrummet ska det tydligt 

framgå vilka material som finns att tillgå. Astrid som arbetar på en liten förskola, där 

rummen måste ha flera funktioner och anpassas efter alla barns olika behov och 

intressen framhäver vikten av pedagogens roll. Eftersom det kan vara flera pågående 

aktiviteter i samma rum behöver pedagogen organisera så att alla kan göra sin 

aktivitet i lugn och ro för att möjliggöra barns utveckling och lärande. Nedan följer 

uttalanden som tydliggör pedagogens roll i att skapa en god lärandemiljö.   
 

Astrid: [...] men man försöker se till att det är en harmoni och en lugn i det som 

barnen gör. [...] precis som inlärning, är de stressade, så lär man sig inte 

någonting heller. 
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Annika: Som vuxen tycker jag att man har en viktig roll att hjälpa barnen att 

kunna ha sin lek ifred en liten stund. [...] det är jag som vuxen som kan styra upp 

det, för man kan inte sätta upp grindar överallt och dörrar, för man vill höra 

också. 

 

I de olika miljöerna som förekommer i förskolan kan samma miljö leda till lärande, på 

olika sätt inom samma utvecklingsområde. Det är något som Astrid menar då 

motoriken har en stor funktion både inom- och utomhus. 

 
Astrid: Motoriken har vi härute men den har man inomhus också, du kan lära dig 

att vistas och känna dig själv på små ytor. Man lär sig att vara en kamrat, lär sig 

att samsas och leka, alla livets regler som man lär sig i leken. 

 

Analys: 

Framträdande för barns utveckling och lärande är pedagogens roll. Pedagogen har en 

viktig uppgift i att lyssna in var barnen befinner sig i sin utveckling och vad som 

intresserar dem. Därigenom ska det erbjudas passande material, oberoende av ålder. 

En balans mellan känt och okänt material är av värde för vidare utveckling. Det är 

viktigt med tydlighet i organisationen och en strävan efter lugna, inspirerande miljöer. 

Därmed blir det viktigt att pedagogen medvetet skapar en fysisk inomhusmiljö som 

väcker lusten att lära och som främjar utvecklingen utifrån varje barns behov. 

5.2.3 Den fysiska inomhusmiljön påverkar välmående 

 

För att både personal och barn ska befinna sig i en trivsam miljö är det viktigt hur 

inomhusmiljön utformas. Det är något som framgår i resultatet. Förskollärarna menar 

att rummens storlek och placering har betydelse för vilken överblick pedagogerna får 

över barnen. Vilket i sin tur kan leda till konsekvenser som hög ljudnivå och mycket 

spring. Samtidigt finns det möjlighet att med hjälp av planeringen av inomhusmiljön 

och verksamheten påverka välmående och få en fungerande verksamhet. 

 

Nedan beskriver förskollärarna hur de upplever sitt välmående.  

 
Malin: Har man bra överblick och bra lokaler där man kan se alla barn så blir 

man lugnare själv och om man kan hålla ljudnivån nere och aktiviteterna, men 

det är klart att de ska kunna leka och stoja, men att det inte blir det här att bara 

springa runt runt och skrika. 

 

Annika: Det måste ändå vara en balans för vad man orkar som personal, man får 

introducera lite i taget och inte hamnar i det här nej- och tröttfällan. [...] jag 

påverkas mest om det känns som att barnen, att det bara blir ledsamheter hela 

tiden. Då blir jag också lite störd, just det här vad är det för fel? Vad är det som 

händer? Varför låter de hela tiden? Så då kan man känna att då blir man trött om 

det hela tiden blir konflikter. 

 

Astrid: [...] vi har ett sådant upplägg i vårt arbete och vi har sådant bemötande 

gentemot varandra och gentemot vår arbetssituation, så vi är inte stressade och 

det kan jag helt ärligt säga. Det blev sådan skillnad när jag kom från ett stort 

ställe med fyra avdelningar, där hade jag ständigt huvudvärk fast jag trivdes på 

det jobbet. Men det var hela tiden det här att känna sig otillräcklig. 
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När det gäller barnens välmående så antyder förskollärarna hur viktigt det är att ge 

barnen utrymme och låta de leka självständigt i lugnare vrår. Pedagogen har då en 

betydande roll i att organisera verksamheten så att det kan ske.  

 

Förskollärarna beskriver utifrån hur de tror barns välmående påverkas, där lokalerna 

och den fysiska inomhusmiljön har betydelse.  

 
Astrid: Jag tror att barnen är mindre stressade här än på ett ställe där det är stora 

lokaler och där det är hög ljudnivå framförallt. [...] eftersom vi vet var vi har 

barnen, vi ser vad de gör. De finner en ro i sin aktivitet så blir det ingen stress 

heller eller det blir mindre.  

 

Annika: Har man hittat en miljö som man tillsammans med barnen kan bygga 

upp, så kan man må väldigt bra i den. [...] det är viktigt att det finns saker att 

göra och att det är saker de kan göra själva, för det är de momenten när de inte 

vet vad de ska göra som kan bli bara spring och ledsamhet och de är på varandra 

[...] så att det finns och så att det är på deras nivå. 

 

Lotta: Det finns en nackdel med att ha små och ha mindre rum och det är att man 

har inte samma överblick av vad som händer därinne. De kan bli ganska så 

mycket själv, barnen, när man har mindre små vrår överallt. Men sen så, barn 

behöver också leka enskilt, så där måste man ha någon slags mix. Samma sak är 

det med stora rum. Stora rum fungerar jättebra men man kan inte vara för många 

i ett stort rum heller för då drar du genast upp ljudnivån [...] det blir rörigt för de 

som är därinne. 

 

Här beskriver förskollärarna hur de tänker kring rum och material i förhållande till 

välmående. 
 

Malin: [...] men sen tycker jag att bara man som vuxen är med i ett rum, man 

behöver inte säga något, utan barnen blir lugnare. 

 

Ronja: Så vi har försökt och se till att man sprider ut barnen lite, så att de får det 

lite lugnt. Eftersom vi inte har så stora lokaler och stor gård. [...] man märker ju 

att de blir väldigt upptrissade när alla är inne.  

 

Annika: Det kan lätt bli en stress om det är för mycket saker och fel saker. Om 

man inte riktigt lyssnar på vad de här barnen är intresserade av. [...] sen tycker 

jag att man inte behöver ha material framme som barn misslyckas med, det är 

också sådant där som gör en frustration hos barn [...]. 

 

Lotta: När man är många i restaurangen, då kan det lätt bli slamrigt. Men det är 

också, alltså man får jobba med förhållningssätt som minimerar det.   

 

Ida: [...] det bli höga ljudnivåer och så om det är mycket barn så därför försöker 

vi strukturera, göra det så bra som möjligt, både för oss och dem. 

 

Analys: 

Välmående i förskolan kan påverkas av den fysiska inomhusmiljön. Med hjälp av hur 

verksamheten och den fysiska inomhusmiljön organiseras, kan en välfungerande och 

sund miljö skapas. Beroende på materialval och placering kan svåra situationer 

undvikas. Det handlar mycket om att planera och strukturera verksamheten så att både 

barn och pedagoger kan hitta ett lugn i sin vardag. 
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5.2.4 Utifrån förskolornas olika förutsättningar krävs det olika arbetssätt 

för att främja barns utveckling och lärande 

 

I planeringen av förskolans verksamhet och inomhusmiljö är alla förskollärare eniga 

om att fokus ska ligga på barnen. Genom observationer och samtal med barnen ser 

pedagogerna hur de ska utforma miljön utifrån vilka intressen som finns i den aktuella 

barngruppen. Ronja beskriver att utgångspunkten för ändringarna i lokalerna är hur 

barnen trivs i lokalerna. Där pedagogerna exempelvis tittar på om det finns tillräckligt 

med yta så att det finns utrymme för lek och om miljön är inbjudande. Det sker 

ständigt reflektioner kring miljön och barns välmående för att hitta andra lösningar till 

en förbättrad miljö. Även Annika betonar vikten av att lyssna och se vad som 

intresserar barnen i utformningen av miljön. Leksaker som barnen tycker om leder till 

bra lek där barnen kommer till ro. Däremot anser hon inte att alla slags leksaker 

behöver finnas på förskolan. Mycket av de färdiga leksakerna kan förbli för 

hemmalek och på förskolan ska istället annat material finnas som inspirerar till lek. 

Ett exempel på sådant material är flaskor med vatten, glitter och färg, som Annika 

beskriver som något som får många olika roller i leken. 

 

Malin berättar hur miljön på förskolan skapas beroende på barngruppens storlek och 

vilka barn som finns i den, men att kollegerna också är en bidragande faktor i hur 

miljön utformas. Nya kollegor kan tillkomma med nya idéer vilket medför till att 

miljön testas fram på nya sätt. Lotta anser att det är viktigt med funktion i rummet, 

därför blir det en avgörande faktor många gånger i förändringen. De är ofta spontana 

vid ändringen av miljön och provar sig fram, utan att det ska behöva bli permanent 

och kan därigenom ibland återgå till den ursprungliga miljön. Samtidigt menar hon att 

det kan bli en nackdel med spontana förändringar då det kan bli ogenomtänkt och kan 

då leda till att alla i arbetslaget inte blir lika involverade.  

 

Annika förespråkar vikten av att ha ett tilltänkt syfte när det ska ske en förändring i 

miljön. Det är viktigt att den nya miljön får tid till att bli inarbetad så att inte miljön 

byts på en gång när det blir en motgång.   

 
Annika: Vi i förskolan är lite snabb att förändra.  

 

Därför menar Annika att det är viktigt att ta del av varandras verksamheter, både på 

sin egen förskola och på andras förskolor för att titta på hur miljön är utformad. 

Genom detta utbyte får de en inblick i hur andra har tänkt när de har utformat sin 

miljö. Samtidigt får de själva en insikt i hur deras miljö uppfattas och möjlighet till att 

reflektera över sitt syfte i förhållande till hur de har utformat miljön. Vidare betonar 

hon att det är bra om en miljö får vara oförändrad åtminstone i sex veckor så att 

förändringen inte sker för snabbt. En oförändrad miljö ger trygghet, barnen kan då 

påverka sin vardag eftersom de befinner sig i en känd miljö och känner till de olika 

rummens funktioner.  

 

För att få en fungerande verksamhet visar resultatet att det är viktigt att hitta ett 

arbetssätt som fungerar utifrån de förutsättningar som råder på förskolorna.  

 
Astrid: Rutiner gör också mycket. Både för en själv, hur lägger jag upp min 

arbetsdag och hur får barnen lugn i sin verksamhet. 
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Ida: Vi tycker att vi har lite trånga lokaler men det gäller ju att organisera och 

försöka få, strukturera, så att dagen fungerar bra. När alla är inne så är det ganska 

trångt, det är de att vi får dela upp och vara ute och inne. Men vi har en härlig 

gård också, så det är ju mycket ute. 

 

Ronja: Det gäller att veta vad man har också, vi har mycket som står inne i 

förrådet som inte används, men då kanske vi går in där och så byter vi ut det som 

vi har på avdelningen. 

 

Genom att dela in barnen i olika grupper ges det möjligheter till mer utrymme, då alla 

barn inte vistas på samma yta samtidigt.  

 
Ida: Vi är tre olika grupper tisdag, onsdag, torsdag, så då delar vi att en grupp går 

på utflykt, en på gården och en är inne på förmiddagen. 

 

Ronja: [...] för det får varken barn eller personal någonting ut av. Så vi har 

försökt och se till att man sprider ut barnen lite, så att de får lite lugnt eftersom vi 

inte har så stora lokaler och stor gård. 

 

Annika: [...] barn behöver det här, så att det blir en dynamik i dagen så att man 

behöver inte vara alla hela tiden. Utan man behöver de här lugna stunderna 

också. 

 

Förskolans förutsättningar bidrar till var aktiviteterna kan genomföras. Detta är något 

som framgår när Astrid beskriver hur man kan finna lösningar när lokalerna inte 

räcker till. Även Lotta talar för betydelsen av hur lokalerna används.  

 
Astrid: Vi skulle naturligtvis önska att det fanns en liten ateljé, att det fanns ett 

plask- och våtrum men nu har vi inte det och då får vi göra det bästa. Vi har en 

vattentunna, de experimenteras mycket, det får vara vattengrejen. Och målar gör 

vi mycket ändå. [...] så har vi staffli som vi bär ut och de kan hålla på och måla 

ute. Annars målar vi mycket i vårt matrum.  

 

Lotta: Vi ser en väldig fördel i att de minsta barnen sover utomhus. Det är en 

jättebra lösning för att frigöra rum inne, att de inte tar upp de lokalerna under 

sovtid. 

 

Analys: 

I utformningen av den fysiska inomhusmiljön där en fungerande pedagogisk 

verksamhet kan äga rum spelar flera faktorer in. Först och främst ska barnen vara den 

avgörande faktorn i utformningen. Därför är det viktigt med observationer och samtal 

med barnen, så att miljön kan skapas på ett sätt som tilltalar barnens intressen. 

Rummens funktion, utrymme för lek såväl som rätt sorts material leder till en bra lek 

där barnen mår bra och får ro. Således ska ändringar ske utifrån hur barnen trivs och 

hur verksamheten fungerar. Dock ska man vara försiktig med ogenomtänkta ändringar 

och hellre låta den nya miljön få tid att bli inarbetad. 

  

Att hitta ett bra arbetssätt är också av betydelse, då det gäller att hitta rutiner och 

organisera på ett sätt som får verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Vilket kan innebära att barngruppen delas in i mindre grupper, så att de vissa tider får 

mer utrymme. Vidare är det viktigt att organisera aktiviteterna så att förskolans 

förutsättningar används maximalt. Tillika är kollegorna användbara för att få en annan 

synvinkel på sina egna tankar kring utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Dels 
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tillkommer nya kollegor med nya idéer vilket kan medföra att en ny miljö skapas. 

Sedan kan man som pedagog ta del av varandras verksamheter såväl på sin egna och 

andras förskolor.  

5.2.5 En variation av både stora och små ytor är av värde för att uppnå en 

god kvalitet i förskolan 

 

Resultatet visar på att många av förskollärarna önskar att få tillgång till flera rum och 

att de ska vara i varierande storlekar. Ida vill ha både större och mindre ytor. Hon 

betonar att mindre rum behövs för att barnen också ska kunna gå undan. Precis som 

pedagogerna som har behov av att gå undan och ha rast så har barn behov av att vila. 

Även Annika ser värdet i att ha rum för återhämtning. Det ska finnas smårum och det 

ska finnas dörrar som man vid behov kan stänga. Men det ska också finnas utrymme 

för rörelseaktiviteter och möjlighet att mötas många. Miljön ska vara ljus, lugn, rolig 

och inspirerande, där möjligheten att skärma av framhävs som viktigt av Annika. 

 

Lotta skulle vilja ha en till våning och då ha fler små rum. Detta skulle möjliggöra 

arbete och lek i mindre grupper samtidigt som barnen får vara lite mer ifred. Malin 

anser att en förskola med portabla väggar skulle vara en bra lösning, så väggar kan 

flyttas om efter den aktuella barngruppens behov.  För Malin är det viktigt att 

möjlighet finns att kunna öppna upp, men även att kunna stänga igen om behov finns. 

Ingen ska behöva känna sig trängd och barnen ska inte behöva gå in i små rum för att 

få plats att leka. Utan rummet ska vara stort nog för att flera olika aktivitetshörnor ska 

få plats. 

 

Astrid vill gärna fortsättningsvis också ha en mindre barngrupp vilket då förutsätter 

en mindre lokal. Hon vill heller inte ha en för stor lokal, då hon vill ha känslan av 

närhet och kunna höra var barnen är. Däremot skulle hon vilja ha några fler rum till 

aktiviteter som exempelvis målning, så den verksamheten skulle kunna ske mer 

spontant. När de nu är så beroende av ytorna, blir undanplockning ett måste. 

Avskildhet till leksaker vid matsituationer skulle också vara önskvärt och att även ha 

kontoret avskilt från lekrummet. Det skulle skapa mer lugn och ro. Sedan skulle en 

större hall vara bra, så att barnen får mer utrymme till på- och avklädning. Ronja som 

har arbetat på förskolor med både små och stora ytor, anser att lokalen inte spelar 

någon roll för henne. Det viktiga för henne är vad som görs i lokalerna och 

verksamheten. Samt vilka barn och kollegor man har. 

 

Analys: 

Den ideala förskolan innefattar både små och stora ytor. Det ska finnas plats att mötas 

många och ingen ska känna sig trängd. Samtidigt framhävs betydelsen av de mindre 

rummen med möjlighet att skärma av. Miljön ska ge utrymme till olika slags 

aktiviteter och ändå kunna upplevas som lugn. 
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6. Diskussion  

 

I detta avsnitt har vi utifrån tidigare forskning och litteratur diskuterat resultatet som 

vi har fått fram i vår studie. Avsnittet delas in i en metoddiskussion, resultatdiskussion 

och en sammanfattning av diskussionen, för att sedan avsluta med förslag till vidare 

forskning. I metoddiskussionen sker en diskussion kring valet av metod. Sedan följer 

en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till vårt syfte och 

forskningsfrågor; Vad anser förskollärare om sin pedagogiska verksamhet i 

förhållande till att nå läroplanens mål för barns utveckling och lärande? Påverkas 

förskolans pedagogiska verksamhet beroende på hur förskolans fysiska inomhusmiljö 

ser ut, i så fall hur? Har förskolans fysiska inomhusmiljö någon påverkan på 

välmående hos pedagoger och barn, i så fall på vilket sätt? 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Valet av att göra en kvalitativ intervjustudie grundades på att vi ville få en förståelse 

för hur förskollärarna förhåller sig till den pedagogiska verksamheten utifrån hur den 

fysiska inomhusmiljön ser ut på förskolorna. Hade vi valt att göra en kvantitativ 

studie skulle resultatet sakna ett djup som informanterna kan tillföra i kvalitativa 

intervjuer (Trost, 2005). För att få en god tillförlitlighet valde vi att intervjua sex 

förskollärare på olika förskolor. Tanken att välja förskollärarna från olika förskolor 

var att få fler förskolor att medverka för att få en bredare grund. Eftersom varje 

förskola har sina förutsättningar för hur den pedagogiska verksamheten kan utformas. 

Vi är också medvetna om att resultatet baseras utifrån sex olika förskollärare på olika 

förskolor därmed är det inte hela sanningen för hur alla förskollärare tänker och gör. 

Dessutom hade resultatet blivit mer tydligt om informanterna hade observerats, då 

kroppsspråk och tonfall stärker trovärdigheten i det de uttrycker verbalt (Trost, 2005). 

Eftersom vi är oerfarna intervjuare kan vi ha påverkat resultatets trovärdighet. Trost 

(2005) beskriver intervjuaren som betydande i tolkningen av informanternas svar. 

Därför valde vi att spela in intervjuerna för att kunna transkribera för att ge ett 

trovärdigt resultat. När vi sedan skulle tolka transkriberingarna utförde vi det 

gemensant, för att ge en hög objektivitet. Trost (2005) menar att om intervjuerna 

tolkas på samma sätt av flera intervjuare så ger det en mer rättfärdig bild av 

intervjuerna.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Den fysiska inomhusmiljön har betydelse för den pedagogiska 

verksamheten 
 

Utifrån resultatet kan vi se att förskolans lokaler är betydande för hur den 

pedagogiska verksamheten utformas, men dock inte avgörande. Beroende på hur 

förskolornas lokaler ser ut är det framförallt pedagogernas förhållningssätt som är 

avgörande för hur verksamheten utformas i den fysiska inomhusmiljön. Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby (2012) skildrar den fysiska miljön som väsentligt för att det ska 

uppstå en lust till upptäckarglädje som medför till ett lärande. En avskalad miljö kan 

begränsa möjligheterna till intressen och utveckling. Lotta är inne på samma spår, då 

hon menar att miljön är vårt verktyg och viktig för att locka barnen till aktiviteter. 

Ronja förespråkar att det skapas en relation med miljön och dess innehåll vilket 
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medför att lärandet sker utifrån omgivningen. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) uttrycker mötet med omvärlden som betydelsefullt. I mötet med omvärlden 

ges det förutsättningar för att skapa kunskap. Därmed ser vi att det är viktigt att 

verksamheten uppfyller barnens behov genom att erbjuda en mångsidig miljö, där det 

finns möjlighet att välja aktivitet och olika slags material.  
 
Björklid (2005) talar för miljöns utformande som en avgörande faktor för att få en 

fungerande verksamhet och att miljön i förhållande till barnens behov ska vara 

föränderlig. Annika är av samma mening då hon uttrycker vikten av att miljön ska 

vara föränderlig. Det bestäms utifrån vad barnen behöver för utmaning samt stimulans 

i sin utveckling.  
 

Lokalerna har också en påverkan i den fysiska inomhusmiljön för hur den 

pedagogiska verksamheten organiseras. De Jong (1996) menar att lokalerna ska vara 

funktionella så att både barnens och personalens behov uppfylls. Personalen ska 

kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, samtidigt som man främjar 

barnens utveckling i förhållande till målen i förskolans läroplan. Utformningen har 

betydelse för hur barnen och personalen uppfattar miljön samt på vilka sätt lokalerna 

kan användas som. Astrid är av uppfattningen att verksamheten kan skilja beroende 

på lokalernas storlek och utformning, men det ska inte utgöra en begränsning i arbetet 

utifrån förskolans läroplan. Annika är av samma mening då utformningen inte ska 

vara avgörande faktor av planeringen av verksamheten. De Jong (2010) påvisar att de 

faktorer som har varit avgörande i utformningen av förskolornas lokaler har grundats 

på bland annat vilken syn man har haft på verksamhetens syfte och barnuppfostran 

samt vilken barnsyn som förekommit.  
 
Davidsson (2008) talar för rummens betydelse för hur barnen uppfattar klimatet som 

därigenom påverkar deras handlingar i respektive rum. Vilket betyder att val av 

material, möbler och regler därmed också påverkar barns lärande. Resultatet visar att 

lokalernas utformning för med sig olika konsekvenser som både kan vara till en för- 

och nackdel. De Jong (2010) beskriver planlösningens inverkan på sociala relationer 

som betydande. Lokalernas utformning kan påverka hur samarbetet och närheten blir. 

Antingen kan det skapas möten exempelvis mellan avdelningar eller så kan det 

begränsa tillfällen att kunna mötas. Vidare framkommer det att det uppstår konflikter i 

en trång miljö. Vilket även Astrid instämmer i, men samtidigt menar hon på att 

konflikterna snabbare kan förutses på grund av att överblicken blir större när lokalen 

inte är för stor. Malin däremot anser att uppsikten över barnen minskas vid många 

små rum när de närvarande pedagogerna inte är tillräckligt många för att täcka alla 

rum, vilket kan ge konsekvenser i form av ökade konflikter. De Jong (1996) upplyser 

även om att en trång miljö medför positiva effekter i form av lärande som exempelvis 

att lära sig att ta hänsyn till varandra. 

6.2.2. Pedagogen har en betydande roll i skapandet av en miljö som främjar 

barns utveckling och lärande 

 

I resultatet framkommer pedagogens roll som viktig i skapandet av en god fysisk 

inomhusmiljö som främjar barns utveckling och lärande. Även De Jong (2010) 

betonar samspelet med miljön som en viktig utgångspunkt för att lärande ska ske och 

främja barns utveckling. Ida i resultatet ser en lustfylld miljö som viktig för ökade 

lärandesituationer. För att väcka kreativitet och fantasi är en stimulerande och rolig 



33 

 

miljö av värde. Granberg (1998) hänvisar till förskolans uppgift som är att skapa en 

miljö som möjliggör utveckling inom olika områden. Miljön ska inbjuda till kreativa 

och intellektuella aktiviteter. Ellneby (2011) menar att en förutsättning för barns 

kreativitet och lärande är möjligheten till både lugna och vilda lekar. Detta främjar 

balansen i hjärnan som är viktig vid inlärning. 

 

I resultatet framgår hur viktigt det är att skapa en lugn miljö för att lärande ska kunna 

ske. Astrid poängterar betydelsen av att barn ska få möjlighet att finna ro för att 

inlärning ska kunna ske. Annika och Ida har liknande tankar då de betonar balansen 

med att kunna välja att gå undan till mindre grupper eller att delta i större grupper. 

Isbell (2010) framhäver dessutom betydelsen av att vara i mindre grupper, då dessa 

främjar barns samspel och varje barn blir mer delaktig genom att exempelvis lösa 

uppgifter och strukturera leken utifrån de erfarenheter som finns i gruppen. 

 

Vi uppfattar att miljön behöver vara föränderlig för att barn ska uppnå optimal 

utveckling och lärande. Det framgår av Björklid (2005) att miljön ger uttryck för olika 

upplevelser hos varje enskilt barn samtidigt som varje enskilt barn påverkar miljön 

själv. I resultatet framhävs miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. Ronja 

menar att lärandet sker utifrån vilken miljö barn befinner sig i och därmed är 

materialvalet viktigt för att lärande ska ske. Björklid (2005) är av samma mening där 

hon framhäver miljön och barns omvärld som bidragande faktorer för att ett lärande 

ska uppstå. Ellneby (2011) anser att miljön heller inte ska utformas allt för färdig. 

Hon påvisar att en förskola med bestämda rum för varje aktivitet kan dämpa 

kreativiteten hos barn.  
 

Barn lär i samspel med omgivningen, således är det av stor vikt med medvetenhet vid 

utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Miljön talar om vilka förväntningar som 

finns (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Förskollärarna i resultatet visar på en 

medvetenhet i att erbjuda material som stimulerar till lärande. Annika framhäver 

utmaningar i form av nytt material eller en variation i aktiviteten när barnet visar på 

behov av utveckling. Ronja ser också värdet i materialvalet, då hon anser att det 

material som erbjuds också speglar utvecklingen hos barnet. 

 

Granberg (1998) uttrycker att det är viktigt att aktiviteterna är i samma nivå som 

barnens utveckling, samtidigt som det ändå ska ge en utmaning och lust att undersöka 

vidare. Både Annika och Astrid i resultatet visar på en medvetenhet i att erbjuda olika 

material, både okänt och känt, för att erbjuda utmaningar. Därmed ser vi värdet av ett 

varierat materialutbud och pedagogens ansvar för att se till varje barns behov. Detta är 

något som även framgår i förskolans läroplan. Då pedagogen i verksamheten ska utgå 

från barns intresse och behov för att väcka lust och nyfikenhet för vidare utfoskning 

som leder till framsteg i utvecklingen (Skolverket, 2010).  

6.2.3 Den fysiska inomhusmiljön påverkar välmående 

 

De Jong (2010) tar upp en viktig aspekt kring hur välmående påverkas i förhållande 

till miljön. Beroende på hur förskolans miljö ser ut i form av olika kvaliteter såsom 

belysning och luftkonditionering påverkas hälsan. Det är viktigt att man själv är 

närvarande och delaktig i utformningen av miljön så att det kan ske utefter individens 

behov. Det framgår också i resultatet vilken påverkan hälsan kan få i förhållande till 

miljön. Annika menar att en miljö som har skapats tillsammans med pedagogerna och 
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barnen kan leda till en ökad känsla av att må bra. Renblad och Brodin (2012) belyser 

att när föräldrar och barn visar belåtenhet gentemot förskolan och dess verksamhet, 

kan det ses som ett tecken på en god kvalitet i förskolan. 

 

Malin anser att barn ska kunna leka och stoja, men att det gäller att hitta en balans. 

Ljudnivån och aktiviteterna ska hållas på en nivå som inte blir störande för resten av 

gruppen. Likaså menar Ellneby (1999) att det är viktigt att barnen får vara högljudda, 

då det främjar barns känsloutveckling. Får inte barn leva ut sina känslor begränsar vi 

deras känsloutveckling då ljudet är en utvecklande del i leken. Däremot ska inte 

ljudnivån bli för hög så att det kan skada barns hörsel, då barn är känsligare och 

uppfattar ljud högre än de vuxna. Ellneby (2011) tar ytterligare upp en viktig aspekt 

varför ljudnivån bör dämpas, då hon förklarar att utsöndring av stresshormonet 

kortisol ökar. 

 

Annika och Malin beskriver lugnet hos sig själv som en viktig del för att skapa balans 

i sin yrkesroll. Annika menar att hon blir påverkad av barnens välmående. Därför är 

det viktigt att hitta en balans i aktiviteterna och erbjudandet av nytt material, så att det 

främjar både barns och pedagogers välmående. Vidare talar Malin för lokalernas 

betydelse för att kunna uppleva ett lugn hos sig själv, men även att tillföra trygghet till 

barngruppen. Hon menar att en lokal som bidrar till en god överblick skapar lugn hos 

pedagogen. Dessutom ger en närvarande pedagog ett lugn i rummet genom att bara 

finnas där. Här tror vi att det handlar om det Ellneby (2011) menar, då hon framhäver 

vikten av att ha en överblick då det främjar trygghet och självförtroende. Vi anser att 

tillgången till att ha överblick både gynnar barn och vuxna, då känslan av kontroll 

skapar trygghet. Det skapar också ett lugn ur ett säkerhetsperspektiv då man kan 

förutse olyckor.   

 

Astrid är av samma mening då hon menar att det blir mindre stress vid större 

överblick, eftersom pedagogerna har större möjlighet att se vad som försiggår och 

därmed hålla ljudnivån på en stabil nivå. Hon menar på att barn då finner en ökad ro i 

aktiviteterna och stressen minskar. Lokalerna har här en betydande roll då Astrid ser 

fördelar med sin förskolas små lokaler till en bättre överblick som också påverkar 

hennes välmående positivt genom att känna sig tillräcklig och mindre stressad. 

Eftersom hon tidigare har arbetat på större förskolor, kan hon dra slutsatsen att det var 

mer stressigt på en större förskola. Det handlade inte om att inte trivas, utan känslan 

av att inte räcka till. Nöjd (2013) drar också paralleller med en fungerande 

verksamhet och en tillfredsställd pedagog. När pedagogen kan känna sig tillräcklig 

genom att kunna ge tid och kunna ha roligt tillsammans med barnen, blir även 

verksamheten bra. Vilket då kan sammanfattas med att en alltför stor barngrupp 

försvårar pedagogens känsla för att hinna se alla barn och göra ett bra arbete, precis 

som forskningen tyder på som Nöjd (2013) hänvisar till. 

 

Lotta ser nackdelar med att bara ha små rum då överblicken begränsas och barnen lätt 

blir själva utan tillsyn. Samtidigt som hon visar på medvetenhet, då hon betonar att 

barnen ändå behöver avskildhet. De Jong (1996) menar att trånga utrymmen ökar 

konflikter och stress. Att hela tiden behöva ta hänsyn till varandra och inte få sina 

egna behov tillgodosedda skapar obalans, som leder till stress samt konflikter. 

Jackson (2009) belyser i sin studie pedagogernas förhållningssätt och förskolans 

miljöer som bidragande faktorer för upphov till stress. Därför anser vi att en ökad 
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kunskap om stressens uppkomst hos barn relaterat till miljön skulle medföra ett mer 

medvetet arbetssätt för att minska stressnivån. 

 

Både Ellneby (2013) och Nöjd (2013) belyser barns första år som viktiga. Ellneby 

menar att en bra start i förskolan främjar barns känsla för trygghet och tillit, vilket 

således bör leda till att förskolan skapar en miljö utifrån barns behov såväl när det 

gäller utveckling som välmående. Nöjd visar på att stora grupper i förskolan upplevs 

som ansträngande av de yngre barnen. Hon anser att det är fel att ekonomi ska styra i 

första hand så att kvaliten i förskolan blir lidande. I resultatet där Lotta förklarar att 

förskolans lokaler har blivit för små sedan fler barn tillkom och att konkurrensen om 

plats har ökat tyder vi som att ekonomin går före kvaliten, precis som Nöjd (2013) är 

inne på. Likaså är Malin inne på samma spår då hon menar på att barngrupperna ökar 

medan förskolorna inte förändras, därmed begränsas möjligheterna i verksamheten.  

 

Resultatet visar på att ljud, ljus och luft skiljer sig beroende på om det är en nybyggd 

eller en äldre förskola. I de nybyggda förskolorna är planlösningen mer öppen vilket 

utgör ett större ljusinsläpp. Samtidigt kan ljudnivån bli hög om det inte installeras 

ljuddämpande åtgärder. En äldre förskola är byggd efter andra riktlinjer för hur 

arbetsmiljön och förskolan ska se ut. Vilket kan bidra till att luftkonditioneringen inte 

räcker i förhållande till antalet barn och ljudnivån blir för hög i förhållande till 

lokalerna. Vi är förundrade över att det inte läggs mer vikt vid planeringen av 

förskolornas byggnationer i förhållande till barnantalet, då fler barn nu ska vistas i 

samma lokaler som är byggd för färre barn. Det något som påverkar barns vardag och 

vår arbetsmiljö.   

6.2.4 Utifrån förskolornas olika förutsättningar krävs det olika arbetssätt 

för att främja barns utveckling och lärande 

 

En avgörande faktor som alla förskollärare är eniga om i utformningen av 

verksamheten och den fysiska inomhusmiljön är att ta hänsyn till barnen. Även De 

Jong (2010) benämner synen på barns utveckling och lärande samt den pedagogiska 

verksamheten som avgörande faktorer i hur planeringen av den fysiska 

inomhusmiljöns utformning av förskolans lokaler blir. Resultatet visar att det är 

viktigt att genom observationer och samtal reflektera över vilka intressen som finns i 

den aktuella barngruppen för att kunna få en fungerande verksamhet. Detta är något 

som även Åberg & Lenz Taguchi (2005) framhäver som viktigt för att kunna utforma 

en miljö som är tillfredsställande för alla barn. Detsamma framkommer dessutom i 

läroplanen, som säger att barns inflytande bör ligga i fokus. Vid utformningen av 

miljön och verksamheten ska barn få utrymme till delaktighet genom att förskolan 

lyssnar till deras behov och intressen (Skolverket, 2010). Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) menar att den fysiska inomhusmiljöns utformning speglar pedagogers syn på 

förskolans uppgift, barn och dess lärande. 

 

Vi ser fördelar utifrån resultatet med att öka sin medvetenhet om sin förskolas 

utformning och verksamhet. Genom att se hur rummen används utifrån dess 

egenskaper och reflektera över vilka positiva förändringar som går att hitta. För att 

sedan arbeta fram ett sätt som främjar kvaliten i förskolan. De Jong (2010) talar för 

medvetenhet i planlösningens utformning för att få ett större perspektiv av rumsliga 

mönster i förhållande till hur rummen används. Därför är observationer av hur 

rummen används och av vilka barn samt besök av varandras förskolor betydande 
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faktorer i att skapa en större medvetenhet om förhållandet mellan rumsliga mönster 

och dess användande.  

 

Kragh-Müller (2010) och Maxwell (2007) är båda av uppfattningen att rummet 

fungerar som en tredje pedagog, vilket är en vanlig syn i Reggio Emilia 

pedagogiken.Utifrån resultatet kan vi se att denna syn är genomgående hos alla 

förskollärare i planeringen av verksamheten, då den fysiska inomhusmiljön ses som 

en viktig grund i verksamheten. Vi anser att detta kan förstås med att förskolans 

läroplan utgår från en liknande syn, vilket samtidigt visar på ett medvetet arbete 

utifrån läroplanen av förskollärarna i studien. 

  

Det framkommer i resultatet att tid för lek, val av material och dess placering är något 

som förskollärarna tänker på i skapandet av verksamheten i den fysiska 

inomhusmiljön. Maxwell (2007) framhåller vikten av medvetet valt material som är 

varierande. Det ska varken finnas för lite eller för mycket material och möjlighet för 

olika aktiviteter, då för lite material leder till uttråkighet och för mycket istället skapar 

okoncentration. Annika i resultatet framhäver att leksaker och material som är av 

intresse för barnen inspirerar och leder till en bra lek. Därmed anser hon att det är 

viktigt att rätt sorts material och inte i för stora mängder erbjuds.  

 

Kragh-Müller (2010) betonar också materialets värde, då det inte bara ska vara 

färdiga leksaker utan material som främjar kreativiteten. Vidare framhäver hon vikten 

av tid och utrymme för lek. De olika förutsättningarna som finns på förkolorna i 

resulatet visar på att det krävs olika slags lösningar för att utforma ett arbetssätt för en 

fungerande verksamhet. Det framkom att en lösning på den minsta förskolan kunde 

vara att en del av verksamheten behövde flyttas till utomhusmiljön på grund av den 

begränsade inomhusmiljön. Medan några andra förskolor hittade lösningar genom att 

dela in barnen i mindre grupper och därmed kunna ge större utrymme. Det förekom 

även andra lösningar som att frigöra utrymmen genom att exempelvis ha sovvilan 

utomhus och organisera materialet så att det går att byta ut efter intresse, istället för 

att ha allt framme samtidigt. De Jong (2010) uttrycker vikten av att se möjligheter, då 

byggnadens utformning kan begränsa. Genom att hitta lösningar i förändring av hur 

rummen ska användas samt strukturera om planeringen av verksamheten kan öka 

sociala relationer både hos barn och pedagoger. Detta är något som framgår av det 

förskollärarna beskriver om deras arbetssätt för att uppnå en fungerande verksamhet 

med god kvalitet i förhållande till målen i förskolans läroplan.  

6.2.5 En variation av både stora och små ytor är av värde för att uppnå en 

god kvalitet i förskolan 

 

Det framgår i resultatet att det inte finns någon klar vision om hur den ideala 

förskolan ska se ut men att den ska innehålla flera rum i varierande storlekar, både 

stora och små rum för att det ska finnas en variation i verksamheten med att kunna 

erbjuda olika aktiviteter. Förskolans uppdrag är att se till att barn får tillgång till 

många olika aktiviteter och chans till att kunna växla emellan dem (Skolverket, 2010). 

Ida menar på att små rum tillgodoser barns behov av att få gå undan. Annika är av 

samma mening då hon framhäver vikten av återhämtning, vilket mindre rum kan 

möjliggöra. Dessutom poängterar hon fördelen med att ha dörrar för ytterligare 

avskildhet. Samtidigt anser hon att det måste finnas större rum för att möten och 

rörelseaktiviteter ska kunna äga rum.  
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Ellneby (2011) anser att många förskolor inte har en bra inomhusmiljö, utan att det 

ofta ser ut att vara något provisoriskt. Om det är en nybyggd eller äldre förskola ska 

egentligen inte spela någon roll, fast förutsättningarna ändå ser olika ut. Hon menar på 

att en lockande miljö där både barn och pedagoger trivs går att utforma med hjälp av 

inredning och då ska inte planlösningen ha någon betydelse. En tilltalande miljö 

främjar pedagogernas arbetsglädje och medför känslan till barnen, så det är viktigt att 

fokusera på miljöns utformning. De Jong (2010) antyder att förskolorna inte kan se 

precis likadana ut eftersom alla barn är olika och har inte samma behov. Därför måste 

förskolorna variera både i utformningen av förskolans lokaler och utifrån vilken 

verksamhet som ska bedrivas. 

 
De Jong (1996) uttrycker att aktiviteternas plats har stor betydelse, det gäller att 

utifrån rummens egenskaper skapa rätt aktivitet för att det ska bli en variation i 

aktiviteterna. Med hjälp av möbler kan lokalerna få en struktur som ökar variationerna 

i rummen och även byta aktivitet i ett rum som ökar till en större variation. Malin 

uttrycker vinsten med att det skulle finnas portabla väggar, då det skulle möjliggöra 

miljöns utformning. Möjligheten skulle då göra att väggar antingen kan tas bort eller 

läggas till utifrån vilken barngrupp de har. Därmed tror vi att den fysiska 

utformningen skulle skapa större möjligheter eftersom det inte finns några speciella 

bestämmelser för hur en ideal förskola ska se ut. Björklid (2005) betonar förändringen 

i den fysiska utformningen som viktig, då miljön ska kunna tillgodose barns behov av 

exempelvis tillfälliga intressen som kräver att miljön ska kunna vara anpassningsbar 

och föränderlig. 

 

I förskolans läroplan framgår det tre faktorer som ska utgöra miljön såsom att vara 

innehållsrik, inbjudande och öppen (Skolverket, 2010). Ronja menar på att förskolans 

lokaler inte har någon större betydelse, då det är bättre att fokusera på vad som ska 

göras i lokalerna tillsammans med arbetslaget utifrån barnens behov. Genom att ha 

detta förhållningssätt anser vi att arbetet utgår från förskolans uppdrag, som innebär 

att ordna en miljö som skapar trygghet hos barnen och som är inbjudande till lek och 

aktivitet samtidigt som den är utmanande. I läroplanen framkommer det hur viktigt 

det är i planeringen av miljöns utformning och verksamhet, där avgörande faktorer 

ska utgå från vilka behov och intressen barnen har (Skolverket, 2010).  

 

Utifrån förskollärarnas uttalanden i resultatet om lokalernas betydelse framkommer 

vikten av en variation när det gäller rum och dess storlek. Att bara ha det ena eller det 

andra verkar således inte ge de bästa förutsättningarna. Dock kan man se att Ronja 

och Astrid avviker till en viss del från de övriga i sina uttalanden. Som det tidigare har 

framkommit så har Ronja en uppfattning om att lokalerna inte ska spela någon roll, 

utan att det är vad man gör i verksamheten som är det viktiga. Detta kan förstås med 

att det är pedagogens förhållningssätt som är betydande. Vilket såväl Renblad och 

Brodin (2012) som Allmänna råd-kvalitet för förskolan (2005) poängterar som viktigt 

och betydande för kvaliten i förskolan. Allmänna råd-kvalitet för förskolan (2005) 

hänvisar till forskning där pedagogernas förhållningssätt till barnen och verksamheten 

har en betydelse för kvaliten. Det framgår att arbetslag som arbetar mot samma mål 

påverkar verksamheten i positiv bemärkelse. Det är det vi tror att Ronja menar då hon 

framhäver betydelsen av kollegorna och verksamhetens utformning framför 

förskolans planlösning. Ellneby (1999) framhäver värdet av att barn inte ska utsättas 

för många relationer, då det kan medföra stress. Vidare menar hon att pedagogers 
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välmående speglar sig på barns välmående och kvaliten i förskolan, då glädje i yrket 

leder till en bra verksamhet. Detta är något som även kan uppfattas i det Astrid 

uttrycker, då hon ser fördelen med mindre lokaler för att barnantalet inte ska bli så 

stort, både för att hon själv ska kunna må bra i sin yrkesroll och för att skapa en 

lugnare vardag i verksamheten. Samtidigt betonar Ellneby (1999) sambandet med 

större ytor och barns välmående i att hålla sig friskare, då det har visat sig att 

sjukdomarna minskar med 11 %. En jämvikt av både stora och små ytor kan således 

ses som viktigt för att uppnå en god kvalitet i förskolan. 

6.3 Sammanfattning och analys av diskussion  

 
Sammanfattningsvis märker vi att förskolans planlösning inte har en avgörande del i 

hur den pedagogiska verksamheten utformas. Det handlar mycket om pedagogernas 

förhållningssätt samt barngruppens sammansättning och behov. Därmed är varken en 

nybyggd eller en äldre förskola optimal, då det alltid finns för- och nackdelar i 

förhållande till de förutsättningar som varje förskola har. Utifrån lokalens 

förutsättningar är det av värde att anordna en varierande och stimulerande miljö så att 

det blir en fungerande verksamhet som uppfyller målen i förskolans läroplan.  
 
Beroende på hur förskolans lokaler ser ut kan verksamheten variera. För en liten 

förskola kan utomhusmiljön ha större betydelse, då lokalen begränsar utrymmet för 

olika aktiviteter. Samtidigt kan en större förskola också ha begränsningar i utrymme 

då barnantalet är stort i förhållande till ytan. De nybyggda förskolorna har ofta en 

öppen planlösning som dessutom begränsar möjligheten att kunna gå undan i brist på 

små rum. 
 
Pedagogerna har i utformningen av verksamheten en stor och betydande roll. Genom 

deras förhållningssätt utformar de ett arbetssätt utifrån förskolans förutsättningar för 

att uppnå en fungerande verksamhet. Arbetssättet kräver även att målen i förskolans 

läroplan uppfylls för barns utveckling och lärande. Detta är något som ingen av 

förskollärarna i resultatet ser som en omöjlighet oavsett förskolornas förutsättningar. 
 
Då den fysiska inomhusmiljön har betydelse för pedagogers och barns välmående, har 

pedagogerna en viktig roll i att skapa en god miljö utifrån förskolornas 

förutsättningar. Det är viktigt att ha en bra inställning och låta barnen vara centrala i 

utformningen, men ändå ta hänsyn till sina egna behov för att må bra. 
 
Därmed ser vi den fysiska inomhusmiljön som värdefull och något som bör få 

utrymme i planeringen, såväl redan vid byggnationen samt att sedan kontinuerligt 

följas upp och utformas efter pedagogernas och barnens behov. Detta är viktigt för att 

både barn och pedagoger ska uppleva välmående i sin vardag. I det stora hela ligger 

inte hela ansvaret hos oss pedagoger i utformningen av den fysiska inomhusmiljön, då 

planlösningen ligger utanför vårt ansvarsområde. Men genom att fokusera på den 

fysiska inomhusmiljön kan man ändå nå långt för att skapa god kvalitet i förskolan. 
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6.4 Vidare forskning 

 

Nästa steg i vår studie skulle kunna vara att utgå från barnens perspektiv i hur de trivs 

och uppfattar sin fysiska inomhusmiljö på sina förskolor. Från början hade vi även 

tänkt att vår studie skulle innefatta barns perspektiv. Eftersom vi skulle skriva en 

uppsats på 15 högskolepoäng fanns inte den tiden att disponera. En sådan studie 

skulle ha omfattat barnintervjuer och det skulle ha krävts intyg även från föräldrarna, 

vilket många gånger kan ta tid. Dessutom hade det krävts större ansvar att tillgodose 

de forskningsetiska principerna vid genomförandet, då barnen skulle kunna utsättas i 

en obekväm situation.  

 

En annan aspekt skulle kunna vara att titta närmare på de nybyggda förskolorna. Det 

skulle vara intressant att få en inblick i tankesättet hos de förskollärare som har 

arbetat sedan starten och som har arbetat in sig i sina pedagogiska verksamheter. Blev 

det som de hade tänkt sig med lokalerna och utformningen av verksamheten eller har 

tankegången förändrats?  

 

Det skulle också kunna forskas vidare på vilka som är delaktiga i planeringen av nya 

förskolor för att se hur de samarbetar och tänker. Vilken roll har arkitekten och 

förskollärarna vid en nybyggnation och vilka faktorer påverkar och avgör hur 

förskolan slutligen blir. 
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Bilaga 1 – Missiv 

 

Examensarbete pedagogik, 15hp  

Högskolan i Gävle 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Avdelning kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 

2013-08-15 

 

Hej!  
 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som heter Hanne Manninen och Linda 

Eriksson. Nu läser vi sista terminen på förskollärarprogrammet med inriktning natur, 

teknik och matematik och skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng.  

 

Studien kommer att inrikta sig på förskolans fysiska inomhusmiljö, där vi vill få 

förståelse för hur förskollärare tänker kring den pedagogiska verksamheten utifrån hur 

förskolans fysiska planering ser ut. 

 

För att kunna göra denna studie är vi tacksamma om ni med er förskola vill medverka 

vid ett intervjutillfälle, som varar upp till en timme. Vi önskar att intervjua en 

förskollärare som har lång erfarenhet på er förskola samt få en inblick i förskolans 

lokaler. 

 

Varje intervju kommer att spelas in, för att viktig information inte ska gå förlorad. Det 

är bara vi som kommer att lyssna på inspelningen, så det behandlas konfidentiellt. 

Materialet är enbart i syfte för vårt examensarbete.  

 

Medverkandet i studien sker anonymt, varken namn på informant, förskola eller 

kommun kommer att tillkännages. Intervjun är frivillig och du kan när som helst 

under arbetets gång välja att avbryta.  

 

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i högskolans databas DiVA. 

 

Vid eventuella frågor och funderingar får ni gärna höra av er till oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Hanne Manninen  

Mail: XXX 

Mobilnr: xxx-xxx xx xx 

Linda Eriksson   

Mail: XXX 

Mobilnr: xxx-xxx xx xx  

Handledare: XXX 

Mail: XXX 

 

mailto:msd@hig.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 
 

 Utbildning och erfarenhet 

 Förskolans bakgrund 

 Personal och barn 

 

Verksamhet 
 

Har förskolan någon speciell inriktning? Vad innebär det? 

Vilka mål arbetar ni utifrån på er förskola? 

 

Förskolans fysiska miljö 
 

Vilken betydelse har den fysiska inomhusmiljön? 

Har miljön betydelse för barns utveckling och lärande? 

Hur tänker ni när ni planerar verksamheten? Spelar miljöns utformning stor roll, på 

vilket sätt?  

Hur påverkas barn utifrån hur förskolans inomhusmiljö ser ut?  

Hur påverkas ni pedagoger utifrån hur förskolans inomhusmiljö ser ut?  

 

Hur gör ni för att förändra miljön? Hur ofta? 

Vilka faktorer avgör om en miljö behöver förändras? 

Vilka är delaktiga i förändringen av miljön?  

 

Vad anser ni om förskolans planlösning? Möjligheter och begränsningar? 

Hur fungerar det att arbeta utifrån läroplanen i förhållande till förskolans lokaler? 

Kan verksamheten påverkas ifall förskolan har små/trånga rum eller stora öppna rum? 

Hur ser den ideala planlösningen ut för dig? 

 

Övrigt att tillägga? 

 

 

 


