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Abstrakt 
 

Den fysiska miljön kan förmedla känslan om man är välkommen eller inte. Miljön kan 

även skapa och öka den personliga kompetensen när individen utvecklas genom att 

utforska och behärska miljön oberoende av någon annan. Det är viktigt att pedagoger 

uppmärksammar hur den fysiska miljön kan påverka barnen, en miljö som är anpassad 

efter barnens nivå utmanar, kommunicerar och bidrar till att barn lättare interagerar med 

varandra. Studien syftar till att undersöka hur fem pedagoger vid 3 olika förskolor i 

Mellansverige arbetar med att utveckla och förändra den fysiska inomhusmiljön i 

förskolan ur ett pedagogiskt perspektiv. Arbetet inriktar sig även mot rådande 

styrdokument och barns inflytande över den fysiska miljön. Följande frågeställningar 

har använts: Hur arbetar pedagogerna med inomhusmiljöns utformning? Hur gör 

pedagogerna för att skapa en stimulerande miljö utifrån förskolans befintliga 

planlösning? Vilket inflytande anser pedagogerna att barnen har i utformningen av de 

befintliga lokalerna? Studien baseras på kvalitativa intervjuer och materialet har 

bearbetats, analyserats och resultatet anknyter till forskning inom området. I resultatet 

framkommer att pedagogerna ser den fysiska inomhusmiljön som en viktig del av 

verksamheten och försöker förändra de pedagogiska miljöerna utifrån barns synpunkter, 

inflytande, intresse och behov. 
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1. Inledning 

Enligt Björklid (2005) har den fysiska miljön en stor betydelse för barns utveckling och 

lärande, därför är det viktigt att förskolan ger barnen den stimulans de behöver. Enligt 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska miljön vara anpassad efter barnens behov 

och intressen. Vid planering av förskolans miljö är det viktigt att skapa en stimulerande, 

mångsidig och användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för 

upplevelser, skapande och utforskande som gynnar barnens fantasi och kreativitet 

(Skolverket, 2013). Den fysiska miljön vid förskolor ska inte vara statisk, utan alla som 

vistas i den ska vara medskapare (a.a.). Enligt Skolinspektionen (2012) är det viktigt att 

göra barn delaktiga i arbetet med den fysiska miljön, vilket kan innefatta att de får 

inflytande över miljöns utformning och materials tillgänglighet. Barns inflytande 

inryms i Skollagens (2010:800) 4:e kapitel om kvalitet och inflytande och har en separat 

del under mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Enligt Emilson 

(2007) handlar barns inflytande inte bara om att få göra sin röst hörd och bli respekterad 

för sina åsikter utan även om att få möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt och 

gynnsamt sätt. 

Skolinspektionen har genom sin granskning Förskola, före skola – lärande och bärande 

(Skolinspektionen, 2012) uppmärksammat att pedagoger inte prioriterar särskilt mycket 

tid och engagemang i den fysiska miljön. Förskolorna behöver lägga större fokus på att 

skapa en miljö som är öppen, inbjudande och innehållsrik, som fångar barns nyfikenhet, 

intresse, vilja och lust att lära samt stimulerar och utmanar barnen (a.a.). Björklid (2005) 

nämner att planering av lokaler och utvärdering av den pedagogiska verksamheten ofta 

kommer i skymundan. En outtalad uppfattning som förekommer är att lokalernas 

utformning egentligen inte har någon betydelse, utan en bra pedagog kan göra sitt arbete 

oavsett lokalernas utformning och utseende (a.a.). Enligt Berris och Miller (2011) kan 

den fysiska miljön kopplas till barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling och den 

fysiska miljön kallas ibland för den "tredje pedagogen". Som nämns ovan är förskolans 

miljö viktig för barns utveckling och lärande samtidigt som det inte läggs allt för stor 

vikt i att utforma inomhusmiljön. 

Föreliggande undersökning handlar om hur de som arbetar inom förskolan kan veta vad 

barn har för behov och intresse? Hur arbetar dem med att anpassa miljön utifrån den 

aktuella barngruppen? Vad har barn för inflytande över lokalernas utformning och 

inköp av material? Barngrupper förändras, intressen och behov varierar men finns det 

resurser att strukturera och förändra miljön i samma utsträckning? Finns intresset, 

engagemanget och adekvat kunskap hos pedagogerna? Hur kan forskning på miljöns 

betydelse för barn få fäste och bli ett omtalat ämne inom förskolor? Vad utgår 

pedagogerna från i utformningen av den fysiska inomhusmiljön? Många tankar och 

funderingar uppstår i samband med undersökningen, under avsnittet forskningsfrågor 

framkommer vilka frågeställningar som är utgångspunkten i detta arbete.  
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2. Syfte 

Det övergripande syftet är att beskriva fem pedagogers arbetssätt kring inomhusmiljöns 

utformning och hur de arbetar med att anpassa miljön utifrån den aktuella barngruppen. 

Vilka möjligheter de säger sig ha: tillgång till material, inköp av material, ekonomi, tid 

samt barns inflytande och delaktighet i utformningen av de pedagogiska 

inomhusmiljöerna? Utifrån intervjuerna vill vi lyfta fram hur det teoretiskt och praktiskt 

fungerar kopplat till förskolornas rådande styrdokument och riktlinjer gällande den 

fysiska inomhusmiljön. 

3. Frågeställningar 

 Hur arbetar pedagogerna med inomhusmiljöns utformning? 

 Hur gör pedagogerna för att skapa en stimulerande miljö utifrån förskolans 

befintliga planlösning? 

 Hur utformas inomhusmiljön utifrån barns inflytande? 

4. Centrala begrepp 

Fysisk miljö- Med fysisk miljö avser vi lekrummen i förskolornas inomhusmiljö. 

Inflytande- Barns möjlighet att kunna påverka sin tillvaro som gynnar dem på ett 

påtagligt sätt. 

Samspel- Ömsesidig eller växelvis påverkan mellan individer som befinner sig i 

närheten av varandra. 

5. Bakgrund 

Enligt Brodin och Sandberg (2008) har den fysiska miljön en kulturell, emotionell och 

historisk dimension som gör att det väcker minnen från tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Individers förflyttningar mellan olika miljöer skapar olika slags relationer 

till olika platser. När barn vistas och aktiveras i en miljö skapas känslor och påbyggnad 

från tidigare erfarenheter i leken och lärandet (a.a.). Miljön ska främja lek och lärande, 

barnen ska ha möjlighet att utföra allt från livliga aktiviteter, skapande verksamhet till 

lugna aktiviteter och vila (Skolverket, 2013). 

Inom traditionell förskoleverksamhet betonas inte den fysiska inomhusmiljön i samma 

utsträckning som inom vissa andra pedagogiska inriktningar exempelvis Montessori, 

Waldorf och Reggio Emilia. Montessori handlar om att barns emotionella, sociala och 

fysiska utveckling är minst lika viktig som den intellektuella (Forssell, 2005). 

Montessoripedagogiken hävdar att det är omöjligt för barnen att lära när de behöver 

sitta stilla, istället krävs en miljö som är tillåtande och bygger på barns frihet (a.a.). 

Förskolor med inriktning av Waldorfpedagogik kännetecknas av mjuka, varma färger, 
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naturmaterial och gärna laserade väggar. Lysrör och syntetmaterial undviks i möjligaste 

mån (Liebendörfer & Liebendörfer, 2013). De fysiska miljöerna byggs upp som 

hemlika men samtidigt praktiska för att passa förskolans verksamhet. Tåliga trämöbler 

och tygstycken, uppspända mellan träramar utgör grunden i de pedagogiska rummen. 

Pedagogens roll är att skapa en lugn och trivsam atmosfär av lust, glädje och rytm samt 

vara en god förebild för barnen.(a.a.). Reggio Emilia inspirerade förskolor bygger på 

vikten av goda utvecklingsrum där barnen får möjlighet att själva uttrycka och utforska 

(Kragh-Müller, Ørsted Andersen & Veje Hvitved, 2012). Vid Reggio Emilia förskolor 

strävar man efter att pedagogerna verkligen tar reda på vilka aktiviteter, valmöjligheter 

och tankemetoder barnen använder sig av på varje utvecklingsnivå. Då har pedagogerna 

möjlighet att skapa och utforma utrymmen och miljöer så att barnen kan utveckla sin 

förmåga till att kritiskt granska, utöva yttrandefrihet och att känna glädje. Pedagoger vid 

Reggio Emilia inspirerade förskolor talar om den tredje pedagogen. Den första 

pedagogen är själva pedagogen, den andra pedagogen är den pedagogik som används 

och den tredje pedagogen är den fysiska miljön- rummen. Därför betonas vikten av att 

lägga tid och engagemang på att utforma och förändra de pedagogiska miljöerna så att 

barnen inspireras och lär sig någonting av att vara i dessa miljöer. Inom den Reggio 

Emilia inspirerade pedagogiken anses det vara pedagogerna och föräldrarna i samråd 

som ansvarar för att miljöns utformning ska vara spännande, väcka lust och nyfikenhet. 

Föräldrarna har också relativt stort medinflytande över byggmaterial, arkitektur, 

ljussättning av lokalerna och moderniseringar. De pedagogiska rummen är utformade 

för att fylla ett särskilt syfte och materialet finns oftast strategiskt placerat i barnens nivå 

(a.a.). 

Björklid (2005) skriver att den fysiska miljön kan förmedla känslan om man är 

välkommen i rummet eller inte. Enligt Karlsson (2012) visar forskning att det är från 

fosterstadiet fram till 2 års ålder som hjärnan utvecklas som allra mest, därför är det 

viktigt att barn får tillgång till en stimulerande och utvecklande miljö under de första två 

levnadsåren. Många barn börjar inom barnomsorgen redan vid 1- års ålder, då är det 

viktigt att pedagogerna uppmärksammar det betydelsefulla samspelet och främjar 

utvecklingen genom stöd och anpassad miljö (a.a.). Eriksson Bergström (2013) anser att 

tillgång till personal, material och utformning måste få kosta för att förskolan ska kunna 

skapa en god miljö åt barnen. Barngrupper förändras och därmed deras behov 

(Skolverket, 2013). Rinaldi (Gandini & Edwards, 2000) framhäver miljön och 

uppmuntrar forskande bland barnen, där rummen utformas till att tala många olika 

språk. Rinaldi betonar att rummet har ett kraftfullt och grundläggande språk som 

utesluter eller välkomnar olikheter (a.a.). 

5.1 Rummet som identitetsskapande 

Enligt Björklid (2005) finns det forskning som tyder på att det förekommer brist på 

utrymme och för trånga lokaler i många förskolor. Björklid nämner att förskolorna 

oftast är byggda för mindre barngrupper än vad som förekommer idag, vilket kan 

begränsa möjligheterna för pedagoger att arbeta på ett önskvärt sätt. Nordin Hultman 

(2004) anser att det är möjligheterna i miljön som avgör hur vi beskriver och uppfattar 

barnet, ett barn som är passivt och blyg i en miljö kan upplevas som aktiv och delaktig i 
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en aktivitetsmiljö som det aktuella barnet kan skapa mening i. När det förekommer en 

variationsrik miljö där barnet har flera variationsmöjligheter över aktiviteterna, har 

barnet större möjlighet att välja aktiviteter där det framstår som kompetent (a.a.).  

 

Mindre rum eller rum i rummen, där några få barn samspelar, inbjuder till 

sociodramatisk lek där man samtalar med varandra och löser problem gemensamt 

(Kragh-Müller m.fl., 2012). Att skapa rum i rummet gör så att materialet inte hålls isär 

utan kan kombineras utifrån barns idéer och projekt (Nordin-Hultman, 2004). Brodin 

och Sandberg (2008) beskriver den pedagogiska miljön som bidragande till barnens 

beteenden och att relationer utvecklas till lek och lärande. Kragh-Müller m.fl. (2012) 

beskrivning av rum i rummen är ett rum där det finns flera olika aktivitetsplatser, där 

större ytor ofta inbjuder till rörliga aktiviteter. Berris och Miller (2011) skriver att ett 

lämpligt utformat utrymme där plats, säkerhet och komfort kan bidra till barns 

identitetsskapande och egenvärde gör att barnen lättare kan bemästra miljön. Om barn 

ska kunna utveckla ny kunskap behöver de uppleva variation, det kan handla om att 

byta ut material eller ändra miljöernas utformning. Den fysiska miljön ska vara 

anpassad så att barnen kan få en känsla av kompetens, att de kan behärska och utforska 

miljön oberoende av någon annan, vilket kan leda till att det skapas möjligheter till 

lärande och samspel (a.a.). Miljöer utvecklar individens möten med sig själv, samtidigt 

som den stödjer samarbete och relationer i grupp och utvecklar den personliga 

identiteten (Gandini & Edwards, 2000). Kragh-Müller m.fl. (2012) anser att miljön 

måste vara anpassad efter barnens nivå. När miljön är anpassad efter barnens nivå 

utmanar, kommunicerar och interagerar barnen lättare med varandra (a.a.). Den fysiska 

miljön inverkar även på vilken social samvaro som erbjuds. Samspel är viktigt för barn, 

det är där som grunden för utveckling och lärande skapas (de Jong, 2010). 

 

Berris och Miller (2011) hävdar att kvalitén på den fysiska miljön kan vara kopplad till 

barns positiva studieresultat. Väl genomtänkt utformning av interiörer och externa 

utrymmen i förskoleverksamheten kan öka barns utveckling och lärande (.a.a.). 

Mylesand (2007) beskriver bygg- och konstruktionsmaterial som ett verktyg eller språk 

som barnen använder sig av i sitt identitetsskapande och när de utforskar sin omvärld. 

När barnen konstruerar förhåller de sig till aktiviteter och olika fenomen som 

förekommer i samhället (a.a.). Minnen från tidigare erfarenheter i olika miljöer gör att 

individen får en anknytning till miljöerna genom identiteten (Brodin & Sandberg, 

2008). 

 

5.2 Perception 
Nordin Hultman (2004) beskriver att förskolans inomhusmiljö påverkar barnens 

välbefinnande. Många visuella intryck och en rörig miljö gör att barnen får svårt att 

koncentrera sig, blir stressade och bråkar. Alla miljöer får oss att reagera på något sätt. 

När vi upplever en miljö som harmonisk kan vi känna glädje, kontroll och kan 

koncentrera oss. Medan en störande och otrivsam miljö gör att vi försöker hålla 

sinnesintrycken på avstånd och det blir mindre ork kvar till det man egentligen skulle 

göra. Rummens storlek, utformning, möblering, belysning och ljudnivå kan påverka 
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barn både positivt och negativt (a.a.). Skantze (1998) menar att det inte är rummet och 

arkitekturen som ska styra vad barnen ges för möjligheter, utan att rummet ska utgöra 

en miljö som ger barnen möjlighet till att vara utforskande och aktiva. Laike (1995) 

anser att det finns tre faktorer som avgör hur vi upplever den fysiska inomhusmiljön: 

rumslighet, helhet och komplexitet. Med rumslighet menar Laike att det avgör hur vi 

uppfattar volymen i ett rum, detta kan handla om ljusintag och fönstrens placering. Om 

ett rum ska kunna upplevas som helhet beror på rummets inredning och möblering. Ett 

rum med hög komplexitet innehåller många intryck, starka färger, mönster, gardiner, 

färg och form. När ett rum har låg komplexitet innefattar det ett begränsat färgschema. 

Rum som har en hög komplexitet kan upplevas som stressande och bör balanseras med 

en mer dämpad miljö. För att barnen ska uppleva en stimulerande miljö krävs ett rum 

med hög komplexitet och helhetskänsla. En rörig fysisk inomhusmiljö med många 

intryck bidrar till att barnen upplever miljön som en stressfaktor som i sin tur leder till 

att barnen blir utagerande och kan få koncentrationssvårigheter (a.a.). 

 

5.3 Rum för aktiviteter 
Förskolans pedagogiska miljö formas utifrån fysiska faktorer, exempelvis material, 

lokaler och pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen (Brodin & Sandberg, 2008). 

Björklid (2005) beskriver miljö som omfattande kulturella, fysiska och sociala 

egenskaper. Vidare anser Björklid att miljön kan ses som både objektiv och subjektiv. 

När man ser miljön på ett objektivt sätt beskrivs den utifrån rummets egenskaper. Med 

ett subjektivt sätt ses miljön utifrån hur personen i fråga upplever miljön runtomkring 

sig (a.a.). Även Rinaldi (Lärarförbundet, 2004) anser att material och miljö ses som 

både objekt och subjekt, då barn upplever en relation med materialet och interagerar 

med det. Rinaldi menar att en stimulerande miljö i förskolan är minst lika viktig som att 

bearbeta konflikter och relationer i barngruppen (a.a.). Nordin Hultman (2004) 

poängterar att miljön blir viktig när även vuxna inser att barn har betydelsefulla 

relationer till den fysiska miljön.  

Enligt Berris och Miller (2011) bör den fysiska miljön vara utformad så att det erbjuds 

flexibilitet med flyttbara möbler och inredning, erbjuda platser för lek i olika vinklar 

och nivåer samt möjlighet till rum som erbjuder både lugna och livliga aktiviteter. 

Eriksson Bergström (2013) skriver att när förskolan fungerar som en helhet har barnen 

stor valmöjlighet och flexibilitet. De öppna rum som inte har något bestämt syfte 

används mer än de rum som pedagogerna utformat för ett särskilt ändamål och syfte 

tillexempel snickarrum och musikrum etcetera. I dessa rum kan barn skapa sin lek efter 

eget tycke och använda sig av material på ett annat sätt och i andra sammanhang (a.a.). 

Mylesand (2007) lyfter att vi lever i ett IT - samhälle där vi ständigt är mottagare av 

information som vi måste ta ställning till och påverkas av oavsett om vi vill eller inte, 

vuxna behöver tillsammans med barnen möta detta informationsflöde. Barnen upplever 

saker i många olika miljöer och tar med sig tankar och erfarenheter till förskolan där 

barnen ensamma eller tillsammans med andra barn provar sina nya erfarenheter i 

förkolans miljöer. När barnen konstruerar utgår dem från sina unika upplevelser men 

det handlar inte enbart om att bygga utan lika mycket om estetik, bild, skapande, 
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matematik, geometri, språk, empati, materialkännedom och förhållningssätt då barnen 

använder alla sina sinnen. Miljöer som bygg och konstruktion handlar även om 

demokrati och delaktighet där barnen skapar relationer till varandra och förhåller sig till 

empatiska begrepp (a.a.). 

6. Pedagogernas roll - en del av rummets betydelse 

Pedagogerna ska skapa en inspirerande och utvecklande miljö som är anpassad utifrån 

barnens intresse och behov, det ska finnas platser för olika former av aktiviteter, både 

stillsamma och mer rörliga sådana. Pedagogerna bör också ta i beaktande den bakgrund 

och tidigare erfarenhet som varje barn bär med sig. Det handlar även om att noggrant 

välja vilket material som ska finnas tillgängligt och presentera det på ett inspirerande 

sätt. Några miljöer kan vara bestående under en längre period medan det kan finnas 

några miljöer som ses som föränderliga. Man bör även tänka på att inte ha rörliga och 

högljudda aktiviteter i närheten av läshörnor eller sinnesrum där barnen söker lugn och 

ro (Kragh-Müller m.fl., 2012).  

För att pedagoger ska arbeta i enlighet med läroplanen behövs god förståelse för barns 

utveckling och lärande för att kunna anpassa den pedagogiska miljön efter de behov 

som finns. Kunskaper som kan vara viktig för pedagoger är att kunna planera och 

genomföra en anpassad verksamhet efter det enskilda barnet och gruppen som helhet 

samt att följa upp, utvärdera och kunna vidareutveckla verksamheten (Skolverket, 

2013). Barngruppen är viktig för barn som vistas i förskola eller hos dagbarnvårdare. 

Zonen för intimitet innebär att barnet har behov av att vara delaktiga i en grupp där de 

känner sig uppskattade och respekterade. En del barn kämpar för att vara delaktiga i en 

stor kompisgrupp medan andra gärna drar sig undan och leker mer enskilt eller med ett 

fåtal andra barn. Pedagogernas ansvar ligger i att utforma olika miljöer som är 

inspirerande och stimulerande för varje individ i barngruppen (Niss, Hindgren, & 

Westin, 2007).  

Nordin Hultman (2004) menar att det är själva miljön och inte barnen som borde 

observeras i förskolorna. När pedagogerna fokuserar på att observera barnen istället för 

miljön signalerar det att barnens beteende borde förändras istället för att rikta fokus mot 

att anpassa och förändra den pedagogiska miljön. Miljöerna har stor betydelse för hur 

barn är och handlar alltså hur barnet uppfattas i en viss miljö (a.a.). Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) menar att pedagogernas tankar och organisation kring 

material och rum i den pedagogiska miljön visar hur pedagogerna ger barnen möjlighet 

att vara kompetenta och vilka kompetenser pedagogerna ger barnen möjlighet att 

utveckla. Den fysiska inomhusmiljön påvisar och signalerar vad pedagogerna har för 

tilltro till barnen och dess kompetens (a.a.). Johansson (1999) anser att förskolans miljö 

talar både till barn och vuxna och där barnen i en miljö fylld med olika ting skapar 

sammanhang och mening i förskolans värld. Nordin Hultman (2004) anser att ett barns 

sätt att handla och agera är situationsbundet och påverkas av den omgivande miljön. 

Därför är det viktigt att pedagogerna har förmågan att se att barns identitet och förmågor 

förändras beroende på vilken situation och miljö barnet befinner sig i. Barn är inte på ett 
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särskilt sätt, de blir på olika sätt beroende på de möjligheter och den miljö de vistas i 

(a.a.). 

7. Inflytande 

Inflytande i förskolan handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro. 

Kapitlet är uppdelat i två underrubriker där den första inriktar sig mot barns inflytande 

och den andra handlar om pedagogers syn på barns inflytande.  

 

7.1 Barns inflytande 
För att barn ska vara delaktiga måste det finnas förutsättningar för att de ska kunna göra 

sin talan hörd och vara delaktiga i både beslutsprocesser och pedagogiska aktiviteter. 

För att barn ska kunna påverka sin egen situation förutsätter det att deras agerande tas 

på allvar av vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Men oftast har barnen 

endast inflytande innanför den ram som pedagogerna skapat (Emilson, 2007). 

Nordin Hultman (2004) menar att organisationen av rum, tid och material i förskolan är 

begränsande, om större fokus lades på variation och handlingsmöjligheter istället för 

inflytande så skulle barnens inflytande öka. Tidigare har det varit ett återkommande 

mönster i förskolans verksamhet att alla barn gör alla saker samtidigt. I samband med 

att många förskolor arbetar utifrån ett öppnare klimat där material görs mera 

tillgängligt, skapas en svagare reglering vilket bidrar till ökade möjligheter men även ett 

ökat ansvar för barnen (a.a.). Eriksson Bergström (2013) anser att det är viktigt att barn 

aktivt deltar i utformningen av den fysiska miljön då barn ska vara delaktig i sitt eget 

lärande. Förskolans demokratiska uppdrag och värdegrund har en moralisk karaktär där 

uppdraget föreskriver samhällets grundläggande värden likväl som förskolans 

verksamhet (Arnér, 2009). De intressen, behov och initiativ som barnen uttrycker ska 

ligga till grund för utformningen av verksamhetens planering och förskolans miljö 

(a.a.). 

Emilsons (2007) studie Young children’s influence in preschool visar att barn ofta har 

möjlighet till eget inflytande under vissa begränsningar. Barnen kan också ha möjlighet 

att välja mellan olika fasta alternativ som pedagogerna erbjuder. Vid gemensamma 

aktiviteter är det ofta pedagogerna som valt innehåll och hur aktiviteten ska fortlöpa och 

barnen får mer eller mindre chans att aktivt göra egna val eller påverka utförande eller 

innehåll. Enligt Emilson finns det fyra aspekter för barns inflytande: möjlighet till egna 

val, att ta initiativ, pedagogernas regler samt pedagogernas attityder, dessa faktorer visar 

att det i stor utsträckning är pedagogen som avgör i hur stor omfattning barnen har 

möjlighet till inflytande (a.a.). 

7.2 Pedagogernas syn på barns inflytande 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser att för att vuxna ska kunna göra barn 

delaktiga måste dem inta barns perspektiv, det innebär att vuxna uppmärksammar olika 

beslut som handlar om barn. Barn och vuxna ska behandlas med samma respekt och 

vuxna ska försöka tolka barns meningskapande utifrån deras sätt att uttrycka sig samt att 
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vuxna visar tillit och förväntningar på barn att de kan klara av olika saker genom de 

vuxnas stöd och handledning (a.a.). Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar att 

det som vuxen är bra att lyssna på barnen och tolka deras agerande för att skapa sig en 

förståelse av vad barnen värderar och behöver, genom det kan vuxna skapa en miljö 

som bygger på barnens egna uppfattningar. Det kan vara svårt för en pedagog att 

uppfylla kraven i läroplanen och samtidigt bemöta barn i deras upplevelser, erfarenheter 

och önskningar (a.a.). 

Emilson (2007) anser att barns inflytande till stor del beror på pedagogernas barnsyn 

och förhållningssätt. Om pedagogen intar en tillåtande attityd och försöker komma nära 

barnens perspektiv ges barnen möjlighet att påverka vad och hur aktiviteten genom egna 

initiativ och val, utan att pedagogen ses som svag i läranderollen (a.a.). Men är det 

verkliga eller falska val som barnen ställs inför? Då pedagogerna ofta begränsar barnens 

inflytande genom att ge dem möjlighet att välja utifrån förutbestämda alternativ. Att 

göra val innebär även att kunna välja bort någonting annat, i vilken ålder är barn 

kapabla att ta ett sådant beslut och är de medvetna om konsekvenserna? Utifrån 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska barnen ges inflytande över verksamheten. 

Barnen ska, utifrån förmåga få möjlighet att ta ansvar för förskolans miljö och sina egna 

handlingar (a.a.).  

8. Styrdokument kopplat till miljön 

De styrdokument som tas upp är läroplanen för förskolan, skollagen, konventionen om 

barns rättigheter, arbetsmiljöverket samt några lokala föreskrifter. 

 

8.1 Läroplan för förskolan 
Enligt Läroplan för förskolans strävansmål (Skolverket, 2010) ska 

 Pedagogiska verksamheten vara anpassad till alla barn i förskolan. 

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

aktivitet. 

 Förskolan vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 

 Förskolan erbjuda barnen en, i förhållande till deras ålder och vistelsetid, väl 

avvägd dagsrytm och miljö. 

 Pedagogiska verksamheten genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. 

 Miljön vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

 Arbetslaget samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling. 

 Förskolechefen ansvara för att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får 

tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande. 
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Läroplanen utgår främst från sociokulturella teorier, vilket innefattar barns lärande 

genom kommunikation och samspel med sin omgivning och miljö (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010). Barns lärande och utveckling sker kroppsligt med 

olika sinnen och deras sociala, kognitiva och emotionella lärande och utveckling kan 

inte särskiljas från varandra (a.a.). De Jong (2010) anser att det borde stå mer konkret i 

läroplanen för förskola om hur inomhusmiljön ska vara utformad. Sheridan m.fl. (2010) 

menar att strävansmålen i läroplan för förskolan lyfter fram barnens rättigheter att 

utveckla kunnande i form av färdigheter, fakta, förtrogenhet och förståelse som de kan 

ha nytta av både nu och i framtida sammanhang.  

8.1.1 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan- en pedagogisk 

dokumentation 

Varje barns utveckling och lärande ska enligt läroplanen ske interaktivt och relationellt- 

det ska alltså ske i samspel med omgivningen, vilket innebär att alla individer såväl 

vuxna som barn ständigt anknyter till och skapar relationer med varandra och den 

omgivande miljön (Skolverket, 2013). 

 

8.2 Skollagen 
Enligt skollagen (SFS 2010:800), Kapitel 8 står det att 

 2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Förskolan omfattas även av grundkraven i skollagens kapitel 4 som inriktar sig på 

kvalité och inflytande. Enligt kapitlet 4, 3-8§§ ska huvudmannen och förskoleenheten 

kontinuerligt och systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Enligt 

Håkansson (2013) handlar förskolans måluppfyllelse om i vilken utsträckning förskolan 

gett barnen möjlighet till utveckling och lärande utifrån de olika läroplansområderna. 

8.3 Konventionen om barns rättigheter 

FN:s konvention om barns rättigheter är inte lagstiftad i Sverige, men delar av 

konventionen innefattas i lagtext i Sverige rikes lag. Exempelvis barns rätt att komma 

till tals som inryms i socialtjänstlagen (2001:453) eller principen om barnets bästa som 

inryms i föräldrabalken (1949:381) (Munck, 2014). 

 Artikel 3 innefattar att utgå från barnets bästa. 

 Artikel 13 innefattar barnets rätt till yttrandefrihet. 

 Artikel 14 innefattar barnets rätt till tankefrihet. 

8.4 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket styr arbetsmiljöfrågor främst ur vuxensynpunkt, men har även gjort 

satsningar inom förskolan, trots att arbetsmiljöverket normalt sett riktar sig från 
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förskoleklass och uppåt i skolåldrarna. En av punkterna är den höga ljudnivån som kan 

förändras utifrån material, lokalernas utformning och ljuddämpande åtgärder. I 

förskolans arbetsmiljö är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. 

Pedagogerna i förskolan omfattas av arbetsmiljölagen. 

8.5 Lokala föreskrifter och utgångspunkter för arbetet kring förskolans 

miljö 
 

Här nämner vi några lokala föreskrifter och utgångspunkter som kan förekomma inom 

förskoleverksamheter. Föreskrifter och riktlinjer kan skilja sig mellan olika kommuner 

och påverkar förskolans miljö direkt eller indirekt. Vid två av de tre förskolorna som 

förekommer i vår studie förekommer nedanstående riktlinjer medan på den tredje 

förekommer enbart några av dem. 

 

 Likabehandlingsplan. 

 Kvalitetsredovisning. 

 Mätningar enligt husmodellen
1
. 

 Pedagogiska målplaner utformas utifrån den enskilda förskola eller 

rektorsområdet och utgår från skolverkets läroplan för förskolan. 

 ICDP - International Child Development Programme
2
. Vägledande samspel i 

förskolan är ett förhållningsätt som utgår från FN:s barnkonvention och läroplan 

för förskolan och består av tre dialoger: den känslomässiga dialogen, den 

meningsskapande och utvidgande dialogen och den reglerande dialogen.  

 Språk och matematikplan- handlingsplanen är framtagen för att löpa som en röd 

tråd genom förskola, förskoleklass och skola. Ett av målen med språk och 

matematikplanen är att utbildningen ska vara likvärdig inom hela kommunen. 

Där det bland annat framkommer att förskolor ska erbjuda en språkutvecklande 

miljö. 

 Årshjulet
3
, indelning av vad som ska ske i verksamheten och under vilken 

månad det ska ske. 

 Entreprenöriellt lärande
4
. 

 SBA, systematiskt brandskyddsarbete påverkar miljöns utformning genom bland 

annat möblering vid utrymningsväg, användning av textilier, lampor med mera. 

                                                 
1
 Husmodellen är en granskningsmetod som hjälper pedagogerna att upptäcka risker och diskriminering i 

förskolan. 
2
 ICDP- vägledande samspel inriktar sig på det positiva samspelet och utgår från varje persons 

individuella förmågor och förutsättningar. Vidare betonas betydelsen av tillitsfulla och nära relationer och 

avser att utveckla lyhördhet och empati i tanke och handling. 
3
 Årshjulet beskriver olika mallar och dokument som pedagogerna utgår från i verksamhetens 

kvalitetsarbete. Årshjulet synliggör även vad som ska ske under varje månad samt när uppföljning ska 

utföras. 
4
 Entreprenöriellt lärande handla om att utveckla och stimulera olika kompetenser som att ta initiativ, 

ansvar och omsätta idéer till handling.  En del av det entreprenöriella lärandet handlar om digitala verktyg 

och samverkan med samhället. 
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 Miljöinspektionen, en miljöinspektör gör kontroller vid förskolorna för att bland 

annat kolla hur anläggningen är inredd och att förskolans egenkontroll utförs 

enligt förekommande normer.  

9. Metod 

Syftet är som tidigare nämnts att beskriva fem pedagogers arbetssätt kring utformningen 

av den fysiska miljön och hur de anpassar den utifrån den aktuella barngruppen samt 

vilka faktorer som kan påverka genomförandet. Vi har utgått från intervjuer med 

pedagoger och kommer i detta kapitel beskriva hur vi har gått tillväga när det gäller 

urval, insamling av material, etiska aspekter och hur materialet har bearbetas. 

9.1 Urval 

Studien baserar sig på fem pedagoger vid tre olika förskolor i Mellansverige. De 

deltagande förskolorna är kända för någon av oss sedan tidigare och pedagogerna är 

slumpvis utvalda på de aktuella förskolorna. Vi har valt att ta med både kommunala och 

privata verksamheter samt olika åldersgrupper för att få en bredd i studien.  

9.2 Insamling av material 

Vi använde oss av personliga, semistrukturerade och öppna kvalitativa intervjuer för att 

ge intervjupersonerna möjlighet att svara på frågorna med egna ord samt samla in 

material för vårt fortsatta arbete (Patel & Davidson, 2011). Rosenqvist och Andrén 

(2006) beskriver intervjuer där intervjuaren önskar veta så mycket som möjligt om den 

intervjuades åsikter för en “vilja- veta -intervju”. Det handlar även om att göra en 

tolkning och försöka förstå hur och vad den intervjuade tänker och vad denne vill 

framhäva (a.a.). I en ostrukturerad intervju ger frågorna intervjupersonen maximalt 

utrymme att svara medan en strukturerad intervju inte är ger den intervjuade möjlighet 

till utvidgade svar. Används fasta svarsalternativ är intervjun helt strukturerad annars 

beror graden på strukturering av hur frågorna är formulerade. Med öppna frågor menas 

att frågorna inte har några fasta svarsalternativ (Patel & Davidsson, 2011). Vi har valt 

att använda oss av ostrukturerad intervju samt “vilja-veta-intervju” eftersom vi ville få 

ut så mycket som möjligt av svaren från pedagogerna och deras tillvägagångssätt med 

utformningen av miljön. Intervjuerna genomfördes med en låg grad av standardisering 

där deltagaren haft möjlighet att svara på frågorna i den ordning som naturligt faller sig, 

vilket Patel och Davidson (2011) nämner är viktigt när det handlar om att intervjua. 

Intervjufrågorna har arbetats fram utifrån studiens frågeställningar. Inga pilotintervjuer 

genomfördes då vi i förväg kommit överens med intervjupersonerna att vi kunde 

kontakta dem igen om vi behövde ställa ytterligare frågor eller behövde mer material. 

Lantz (2013) skriver att det kan vara bra att det finns tillräckligt med tid så att både den 

som svarar och den som frågar känner att det finns utrymme att stanna upp och tänka till 

under intervjun. För att inte intervjun ska behöva avbrytas är det bra att i förväg uppge 

hur lång tid intervjun beräknas ta (Kihlström, 2007). Vi uppgav i informationsbrevet en 

tidslängd som vi bedömde att intervjun skulle ta och beräknade den med god marginal. 
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Den beräknade tidslängden var 30 minuter per intervju och de flesta av intervjuerna höll 

sig inom den tidsramen. 

Fotografier från förskolorna förekommer i arbetet men de har inte använts i 

undersökningssyfte. Vi har valt att lägga fotona som bilagor i slutet av arbetet, 

anledningen till det är att vi genom arbetets gång insåg att om vi skulle använda oss av 

fotografierna i den löpande texten skulle inte det tillföra vårt avsiktliga syfte. Men vi 

valde att ha med fotografierna som bilagor i slutet av arbetet eftersom det kan bidra till 

att ge läsaren en inblick i hur miljön på de deltagande förskolorna är utformade.  

Kihlström (2007) menar att använda sig av ljudinspelning under intervjuer kan vara ett 

användbart verktyg då det underlättar att kunna gå tillbaka, lyssna på och bearbeta 

materialet vid ett flertal tillfällen. I enlighet med bilaga 1 har intervjupersonerna haft 

möjlighet att påverka intervjuns utformning, vilket kan ske genom att intervjun spelas in 

eller endast dokumenteras skriftligt (a.a.).  

 

Vi valde att dela upp genomförandet av intervjuerna, en av oss intervjuade tre 

pedagoger och den andra intervjuade två. Valet att dela upp oss baseras på att vi bor på 

olika orter i Sverige och det behövde fungera tidsmässigt för de intervjuade 

pedagogerna och förskolornas verksamheter, då alla pedagoger inte hade möjlighet att 

utföra intervjuen under arbetstid. 

 

9.3 Etiska aspekter 
Bryman (2011) förespråkar vikten av att vara medveten om och informera deltagarna 

om de forskningsetiska aspekterna. I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets etiska 

principer, Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra allmänna huvudkrav. 

Informationskravet handlar om att de intervjuade är informerade om syftet med arbetet. 

Samtyckeskravet innefattar att vi personligen har kontaktat förskolechefen som gett oss 

tillstånd att intervjua och fotografera och att intervjudeltagarna haft möjlighet att välja 

sitt deltagande samt att intervjupersonerna vart väl medvetna om att de när de så önskar 

kunnat avsluta intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om att insamlat material och 

uppgifter har förvarats konfidentiellt på sådant sätt att obehöriga inte ska kunnat ta del 

av uppgifterna samt att förskolor och personalens namn figureras. Nyttjandekravet 

innefattar att de insamlade materialet bara får användas i forskningsända mål för detta 

arbete (a.a.). Efter avslutat examensarbete har allt material förstörts. 

 

Utifrån Patel och Davidssons (2011) avseende att i förväg gå igenom grunderna för att 

kunna genomföra intervjuerna på ett professionellt och genomtänkt vis granskade vi i 

förväg det tänkta tillvägagångssättet utifrån etiska aspekter för att ha i beaktande att 

ingen som medverkat eller någon av de aktuella förskolorna kunnat komma till skada. 

9.4 Bearbetning 
Det insamlade materialet som bestod av skriftlig dokumentation, bearbetades genom 

kvalitativa metoder och utgår främst från text och intervjuer (Patel & Davidson, 2011). 

Löpande analyser med utgångspunkt från frågeställningen har skett under arbetets gång 
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eller i nära anslutning till att intervjuerna genomförts och inför slutbearbetning har 

samtligt material återigen bearbetats (a.a.). Som Rosenqvist och Andrén (2006) 

framhäver finns det åtskilliga sätt att bearbeta det insamlade materialet, vilken metod 

som används beror på syftet med studien och vilket tillvägagångssätt man använt sig av 

i undersökningen. I denna studie bearbetade vi det empiriska materialet i flera olika 

steg. Eftersom ingen person som deltog i intervjun godkände ljudinspelning samtalade 

vi och skrev under tiden ned personens svar antingen i ordbehandlingsprogram eller 

skriftligt på papper. Det som dokumenterades under intervjuerna var mer en 

sammanfattning och i vissa fall enstaka ord av vad som framkom, efteråt lades ord till 

och texten utvecklades efter vad vi kom ihåg. Kvale & Brinkmann (2009) nämner att 

göra omfattade anteckningar under intervju kan vara distraherande och avbryta 

samtalsflödet. Efter upprepade genomläsningar och triangulering framträdde vissa 

likheter i svaren från de intervjuade och ett mönster kunde urskiljas i vissa fall. Den 

processen och närheten till materialet att ha möjlighet att gå tillbaka och läsa frågor och 

svar vid flera tillfällen gav oss goda förutsättningar för att tolka och omtolka de 

intervjuades svar. Vid triangulering i samband med intervjuer vägs informationen 

samman i analysen för att ge en bild från intervjuresultatet. Triangulering kan innebära 

att resultatet kommer från olika datakällor, det går då att tolka variationer från olika 

personer eller platser. Triangulering kan innebära att flera forskare undersöker samma 

sak för att ge ett rikare underlag till studien (a.a.).  

 

9.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning benämns sanningsvärdet i termer som trovärdighet och 

tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Trovärdighet handlar om man undersöker det som verkligen ska undersökas. Medan 

tillförlitlighet avser om resultatet skulle bli det samma om det var andra forskare som 

undersökta samma sak med andra respondenter (a.a.).  

Reablilitet i en kvalitativ studie ses mot den bakgrund som för tillfället råder vid 

intervjutillfället det innebär att det inte är säkert att intervjuaren får lika svar av den 

intervjuade vid samma frågeställning men vid olika tillfällen. I en kvantitativ studie 

skulle det ses som låg tillförlitlighet men i en kvalitativ studie är det viktiga att ta upp 

svaret i den unika situation som för tillfället råder (Patel och Davidsson 2011). Validitet 

i en kvalitativ undersökning är inte enbart relaterad till det insamlade empiriska 

materialet utan berör en strävan genom studiens samtliga delar, vilket kan yttra sig i hur 

författarna använder sin förmåga genom hela studien. Vid datainsamling kopplas 

validiteten i en kvalitativstudie till om det insamlade materialet ger underlag för att 

utgöra en trovärdig tolkning av den intervjuades livsvärld. Validiteten kan även kopplas 

till om författarna ser motsägelsefulla argument.  

Vi valde att dela upp respondenterna mellan oss och genomförde enskilda intervjuer för 

att få ett bredare resultat i studien. Om andra forskare skulle genomföra en liknande 

studie finns möjligheten att de kan få likande svar som vi fick. För att öka 

trovärdigheten i arbetet har vi skickat in våra intervjufrågor till vår handledare för 
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granskning sedan fått de tillbaka med ett par ändringar som vi sedan gjorde. Samt att vi 

har haft möjligheten att återkoppla till respondenten vid förtydligande och bekräftande 

av det insamlade materialet. En nackdel med att skriva ned intervjuerna istället för att 

spela in eller filma är att talspråk och skriftspråk inte är detsamma, mimik, gester, 

betoningar och ironi försvinner men det behöver inte betyda att reabiliteten minskar. 

10. Resultat och analys 

Vårt syfte med studien var att belysa pedagogernas arbetssätt med den fysiska 

inomhusmiljön, detta har vi gjort genom intervjuer. Resultatet vi presenterar i detta 

avsnitt grundar sig på våra studier av pedagogernas intentioner och arbetssätt kring den 

fysiska inomhusmiljön i förskolan, inköp, material, barns inflytande och placering av 

material. Vi har intervjuat fem pedagoger vid tre olika förskolor och kommer göra en 

kort beskrivning av varje förskola innan vi presenterar resultaten. Beskrivningen görs 

för att informera om hur de aktuella förskolorna ser ut, vilka förutsättningar de har och 

för att skapa en bättre förståelse om miljön på respektive förskola. Pedagogerna 

kommer nedan att benämnas som P1, P2, P3, P4 och P5, där pedagog P1 och P2 arbetar 

vid samma förskola likaså P4 och P5. 

P1 och P2 arbetar vid en kommunal, avdelningslös, förskola med barn i åldrarna 1-6år. 

Vid tidiga morgnar och sena kvällar sker ett samarbete med fritidshemmet där 

förskolans personal även tar hand om fritidsbarn i ålder 7-12 år. Förskolebarnen är 

indelade i olika grupper utifrån ålder och mognad vid vissa aktiviteter och har ett nära 

samarbete med rektorsområdets dagbarnvårdare. P1 arbetar vid gruppindelningar, 

mestadels med de yngre barnen och P2 mestadels med de äldre barnen. 

P3 arbetar vid en kommunal förskola med två avdelningar där barnen är indelade i 

åldersanpassade avdelningar där P3 arbetar i åldersgrupp 3-6 år. 

P4 och P5 arbetar vid en privat förskola med tre åldersindelade avdelningar. P4 arbetar 

med dem yngsta barnen i åldrarna 1-2 år och P5 arbetar med barn i 3 års ålder. Under 

planerade aktiviteter är dörrarna stängda annars får barnen röra sig fritt mellan 

avdelningarna. 

 

10.1 Hur pedagogerna ser på sin förskolemiljö 

P1 och P3 beskriver miljön som öppen och föränderlig. Enligt P1 är miljöernas 

utformning en utveckling som hela tiden är en pågående process, där förändringen sker 

utifrån barnens intressen och behov. Berris och Miller (2011) skriver att om barn ska 

kunna utveckla ny kunskap behöver dem uppleva variation. Enligt P4 och P5 baseras 

utformningen av den fysiska miljön på att skapa en utmanande och inspirerande miljö 

för det enskilda barnet och barngruppen samt att barnen får möjlighet att upptäcka och 

prova själv. Åberg och Lenz Taguchi (2005) nämner i sin undersökning att tidigare 

ändrade inte pedagogerna på miljön utan barnen fick anpassa sig efter den befintliga 

miljön. P4 påpekar att om man ser miljön som föränderlig kommer ämnet ofta upp 

vilket skapar större möjligheter till att göra förändringar. Alvestad och Berge (2009) ser 

lärande som en ständigt pågående process som är i samspel med miljön. Vilket även De 
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Jong (2010) poängterar att grunden för utveckling och lärande sker genom ett samspel 

med och i den sociala och fysiska miljön. Miljön är alltså en bidragande faktor för allt 

lärande (a.a.). P3 beskriver att de olika rummen i viss mån inredda och möblerade 

utifrån ålder och intresse och det mesta materialet placeras nåbart i barnens höjd. 

Björklid (2005) skriver att miljön ska vara tydlig och anpassad så att barn kan klara sig 

själv utan att be om hjälp. P3 beskriver att de rum som inte används särskilt mycket 

försöker pedagogerna förändra för att miljön ska bli mer inspirerande och attraktiv. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogerna regelbundet bör observera 

vilket material som används och vilka saker som inte används samt lyssna på vad 

barnen säger och vad barnen gör med materialet, kan bidra till att skapa en stimulerande 

och meningsfull miljö som väcker barnets lust och nyfikenhet. 

 

Enligt P4 avspeglar miljön vad pedagogen gör den till. Den fysiska miljöns utformning 

speglar vilken syn pedagogerna har om barn och barns lärande (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Det krävs att en pedagog visar barnen vad som kan ske och göras för att det ska 

bli en pedagogisk miljö. P4 betonar struktur som en viktig del i arbetet med miljön och 

att det finns en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten. Nordin Hultman (2004) 

beskriver att förskolans inomhusmiljö påverkar barnens välbefinnande. Många visuella 

intryck och en rörig miljö gör att barnen får svårt att koncentrera sig, blir stressade och 

bråkar. P4 arbetar med de yngsta barnen och poängterar att de yngre barnen behöver 

trygghet i sin omgivning. Björklid (2005) beskriver att om den fysiska miljön upplevs 

som otillgänglig, otrygg och understimulerande leker inte barnen i den miljön vilket kan 

hämma barns utveckling. P4 beskriver att det finns en grund som står sig och sedan är 

det faktorer runt omkring som förändras. I den nuvarande utformningen av miljön anser 

P4 att de har gjort det bästa av de material som fanns tillhands och att miljön är väl 

utformad för åldersgruppen. 

 

10.1.1 Vad pedagogerna är missnöjda med 

Ingen av pedagogerna känner sig helt nöjda med den nuvarande miljön. P1 berättar att 

det är i början av terminen och miljön är utformad utifrån den förra barngruppen. 

P1 och P2 beskriver att lokalerna är byggda och anpassade för skolverksamhet och 

alltså inte för barn i förskoleålder. Rummen är få och stora, för att fungera som 

klassrum pedagogerna har försökt anpassa lokalerna genom att dela av och skapa 

mindre rum i rummen. Trots det upplever P1 och P2 att lokalerna inte ser inbjudande ut 

fastän de är relativt fräscha och nybyggda. Flera av rummen är genomgångsrum och 

inbjuder till fysiskt aktiva och högljudda aktiviteter vilket P2 inte upplever som optimalt 

för verksamheten. P3 beskriver också att lokalerna tidigare använts till skolverksamhet 

är de byggda som genomgångsrum där barn eller personal behöver gå igenom flera rum 

eller korridorer för att komma till andra rum. Det gör i sin tur att personalen inte alltid 

kan ha uppsikt över allt som händer och resultatet blir ibland att det händer olämpliga 

saker under förflyttningen från ett rum till ett annat. Rummens storlek, utformning, 

möblering, belysning och ljudnivå kan påverka barn både positivt och negativt (Nordin 

Hultman, 2004). Skantze (1998) menar att det inte är rummet och arkitekturen som ska 

styra vad barnen ges för möjligheter, utan att rummet ska utgöra en miljö som ger 
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barnen möjlighet till att vara utforskande och aktiva. P2 berättar att lokalerna även hyrs 

ut till allmänheten under kvällar och helger vilket begränsar pedagogernas möjlighet till 

större förändringar i den fysiska miljön. Personalgruppen hos P1 och P2 är eniga om att 

de önskar mer tid till detta område då miljön är en viktig del för både språkträning, 

sociala färdigheter och individens utveckling. P5 påpekar att tid och pengar kan anses 

vara orsak till att inte kunna utforma den fysiska miljön på det sätt som dem skulle vilja. 

 

Enligt Björklid (2005) visar tidigare forskning att förskolor ofta har trånga lokaler och 

brist på utrymme. Pedagogerna kan dock uppleva brist på utrymme trots att de har stora 

lokaler men få rum. P5 nämner brist på utrymme men anser samtidigt att mer utrymme 

skulle skapa mer arbete och mer utrymmen som kräver närvarande pedagoger. Björklid 

(2005) menar att många förskolor ursprungligen är byggda för färre barn än vad som 

ofta förekommer i barngrupperna, vilket kan vara en av de bidragande orsakerna till att 

pedagogerna inte kan arbeta på det sätt de önskar. Samtidigt som P5 inte är nöjd med 

miljön påpekar pedagogen att det är bra att inte vara helt nöjd med utformningen av 

miljön eftersom miljön ständigt behöver utvecklas och förnyas.  

 

10.2 Pedagogernas utgångspunkter i utformningen av den fysiska miljön 

Det finns relativt många styrdokument och lokala riktlinjer som genomsyrar förskolans 

verksamhet och aktiviteter, men få direktiv om hur arbetet kring inflytande och den 

fysiska inomhusmiljön ska utformas. Björklid (2005) påpekar att den fysiska miljön 

lokaler, inredning, möblering och material beskrivs på ett mycket kortfattat och 

övergripande sätt i läroplan för förskolan, det gör att pedagogerna har relativt stort 

inflytande över hur och på vilket vis miljön kan utformas. Enligt OECD rapporten 

(2006) önskar regeringarna efter att de fått större insyn i förskolornas verksamheter 

arbeta fram ett program för att barnen ska utvecklas och lära utifrån regeringarnas 

uppsatta strävansmål. OECD (2006) har uppmuntrat till en mer detaljerad läroplan för 

att stödja pedagogerna i sina arbeten. 

 

För att få med alla delarna arbetar pedagogerna hos P1 och P2 utifrån olika dokument 

och skriver in delar av verksamheten i förskolans årshjul, på så vis blir det tydligt att 

allt genomförts, och utgör en slags kvalitetssäkring av verksamheten. Språk- och 

matematikplanen strävar efter att synliggöra skrift och siffror, att de förekommer som 

en naturlig del i förskolans vardagliga verksamhet. Förskolan följer förskolans 

pedagogiska målplaner: språk, matematik, motorik, naturvetenskap och teknik, normer 

och värden, förskola och hem- inom alla målplaner ingår genus och IT. Målplanerna 

utgår från läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som är ett av styrdokumenten för 

verksamheten. Barnkonventionen, likabehandlingsplan, förskolans allmänna råd, 

kvalitetsredovisning och likabehandlingsplan är andra riktlinjer och styrdokument som 

råder vid den aktuella förskolan. De befintliga lokalerna är inte optimala för 

förskoleverksamhet eftersom byggnaden är byggd för skolverksamhet och även hyrs ut 

till allmänheten under kvällar och helger, vilket begränsar pedagogernas möjligheter till 

förändring. Andra faktorer som inverkar på den fysiska miljön är ekonomin, 

kommunala avtal, tid, lokalernas utformning, planlösning, det systematiska 
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brandskyddsarbetet och även samarbetet med lokalvårdaren. Lokalvårdaren ansvarar för 

städning av verksamhetens lokaler. Ligger saker kvar på exempelvis golv blir inte den 

ytan rengjord eftersom det inte ingår i lokalvårdarens arbetsbeskrivning att plocka bort 

eller flytta på saker som ligger framme. Det ingår inte heller i pedagogernas 

arbetsbeskrivning att efter arbetstid plocka undan saker som barn och pedagoger inte 

tagit reda på under dagen. Lokalvårdaren ansvarar även för bussfritids varje dag och 

frukostdisken vid förskolan en dag i veckan. 

 

I kommunen hos P3 arbetar alla förskolor utifrån barns entreprenöriella lärande vilket 

innebär ett förhållningssätt där barnen ges möjlighet att växa som individer och 

utvecklar förmågan att se sammanhang i tillvaron. Det förekommer tydliga kopplingar 

mellan rådande styrdokument, förskolans verksamhet och omvärlden. För att främja 

barnens entreprenöriella lärande bör material placeras lätt tillgängligt i barnens höjd. P3 

anser att det är lite motsägelsefullt när förskolorna förväntas arbeta utifrån 

styrdokumenten och de lokala riktlinjerna exempelvis Entreprenöriellt lärande och 

ICDP - International Child Development Programme där barnen har inflytande över 

aktiviteter och verksamhet men pedagogerna är begränsade till att göra inköp två gånger 

per termin. Andra styrdokument och rådande riktlinjer är likabehandlingsplan, läroplan 

för förskolan, årshjul, FN:s barnkonvention och ICDP- vägledande samspel och 

anknytning. Barngruppen, tid och ekonomi är andra faktorer som påverkar förändringar 

i miljön. 

 

På förskolan hos P4 och P5 utgår pedagogerna från läroplanen och dess mål när det 

handlar om miljöns utformning. Miljön ska vara anpassad efter barnen och deras behov 

men med en bakomliggande tanke och utgångspunkt från läroplanen. Enligt läroplanen 

ska förskolan vara ett komplement till hemmet utifrån det anser pedagogen att det inte 

behöver finnas så mycket färdigt material. Pedagogen menar att ju färre saker desto mer 

fantasilek, det blir en annan sorts rollek när materialet inte har en speciell benämning 

enligt pedagogen.  

 

10.2.1 Barnens intresse 

Vid förändringar i miljön utgår alla pedagoger från barnens intresse och behov. P3 

påpekar att barnen inte är med och genomför själva omvandlingen. P4 berättar att 

personalen känner i stort sett alla barn vid förskolan vilket medför att det är lättare att 

veta barnens intresse och därmed utforma den fysiska miljön efter barnens intresse och 

behov. P4 menar att ha barnen i åtanke kan till viss del räknas som att barnen har 

inflytande över utformningen av den fysiska miljön. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

anser att det är bra att ha barnens behov med sig i utformningen av miljön, samt att ge 

barnen möjligheten att vara delaktiga. Eftersom inte alla barn har utvecklat den 

språkliga förmågan och kan göra sig förstådda på det viset får barnen utifrån förmåga 

försöka förmedla sig genom gester eller kroppsspråk enligt P1. Samt att barn får utifrån 

sin förmåga förmedla vilket material och leksaker de vill ska köpas in till förskolan. För 

att barn ska kunna påverka sin situation förutsätter det att deras agerande tas på allvar av 

vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Det är viktigt att barn aktivt deltar i 
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utformningen av den fysiska miljön då barn ska vara delaktig i sitt eget lärande 

(Bergström Eriksson, 2013). Enligt Skolinspektionen (2012) är det viktigt att göra barn 

delaktiga, dels genom tillgänglighet och inflytande på miljöernas utformning. De barn 

som har intresse av och vill vara med och titta i kataloger får möjlighet att göra det 

enligt P2.  

 

P2 berättar att på höstterminen utförs barnintervjuer där barnen får önska vilka leksaker 

och material som de vill ska köpas in. På P3s förskola sker i samband med inskolning 

och överskolning mellan avdelningarna frågor kring barnens intressen. Enligt (Kragh-

Müller, m.fl. (2012) bör pedagoger ta i beaktande den bakgrund och tidigare 

erfarenheter som barn bär med sig. Pedagogerna hos P3 har upplevt att barnintervjuer, 

genom enbart samtal, löpande under verksamhetens gång inte bidrar till tillförlitliga 

resultat, därför har de slutat att genomföra dessa. Westlund (2010) menar att 

pedagogerna kan ge barnen inflytande genom att samtala med dem och uppmuntra deras 

idéer. P3 menar att beroende på vem som genomför intervjun, var intervjun genomförs 

och vilka händelser som nyligen inträffat påverkar barnens svar och sällan visar vilka 

intressen och behov barnen verkligen har. Däremot genomförs en annan form av 

intervju enskilt med barnen. Att samtala med barn är alltid värdefullt även fast det inte 

alltid framkommer tillförlitliga resultat men det är inte alltid det finns tid till att göra 

det. Emilson (2007) menar att faktorer som påverkar barnens inflytande kan vara 

personaltäthet, gruppsammansättningar, ekonomi och tid. Det krävs tid för att lyssna in 

barnens önskemål och möjlighet att genomföra dessa. Tid som många gånger inte 

prioriteras eller finns i de allt mer uppstyrda verksamheterna vid förskolan.  

 

10.2.2 Föräldrar/Vårdnadshavare 

Alla pedagoger tar hjälp eller involverar föräldrar/vårdnadshavare i verksamheten, med 

det kan ske på olika vis. Alla pedagoger tar upp hur viktig den dagliga kontakten med 

föräldrar/vårdnadshavare är. P3 poängterar att pedagogerna har ett öppet och nära 

samarbete med barnens vårdnadshavare där både positiva och negativa åsikter lyfts fram 

direkt till pedagogerna. P1 berättar att de genom ett informationspapper som föräldrarna 

får fylla i är till syfte för pedagogerna att få reda på barnets intresse. Hos P3 får 

föräldrar/vårdnadshavare en enkät där de har möjlighet att komma med åsikter kring 

miljön. P2 poängterar att utvecklingssamtal är ett ypperligt tillfälle att ta vara på 

föräldrarnas kunskaper om sitt barn samt tankar och idéer om verksamheten. Alla de 

deltagande förskolorna har ett fungerande föräldraråd där föräldrar får en chans att 

komma med sina åsikter och tankar, vilket kan ses som att de har ett visst inflytande 

över verksamheten. P1 berättat att föräldrarna ser ofta saker från en annan synvinkel 

vilket kan bidra till att pedagogerna uppmärksammar saker som de inte tänkt på vilket 

även P2 poängterar. Föräldrar behövs på många olika sätt i förskolan, som Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) anser kan föräldrars delaktighet bidra till att det kan bli möjligt att 

utforma miljön efter barns intresse tillexempel genom fixarkvällar. För att föräldrar ska 

få möjlighet att vara delaktiga gäller det att pedagogerna tar sitt ansvar och bjuder in 

dem (a.a.). P4 och P5 önskar att föräldrarna skulle visa ett större intresse för förskolans 

miljö som att komma med förslag, idéer och tankar på miljön kan göras bättre. 
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10.3 Inköp av material 
På de deltagande förskolorna finns det en eller flera inköpsansvariga som ansvarar för 

vilket material som köps in, men alla deltagande pedagoger uttrycker att de får komma 

med önskemål på material. Det kan handla om att skriva upp önskemålen på en lista 

eller på möte gemensamt komma överens om vilka inköp som ska göras. Hos P1 och P2 

får endast inköp ske en gång per termin. Medan hos P3, P4 och P5 görs inköp vid 

behov. P2 beskriver att sedan förskolan började med inköp endast en gång per termin 

har den inköpsansvarige suttit tillsammans med utvecklingsledaren och visat hur 

inköpen går till för att utvecklingsledaren vill ha insyn i hur planering och inköp 

fungerar. Innan inköpet genomförs skickar den inköpsansvarige en lista med produkt 

och pris till chefen som godkänner eller dementerar inköpen innan dem genomförs. 

Inköpen gäller inte enbart lekmaterial utan även förbrukningsmaterial.  

 

Barnen har en del inflytande över vilket material som köps in. Hos P1 som arbetar med 

de yngre barnen lämnar de hem lappar som föräldrarna/vårdnadshavarna får fylla i och 

sedan ta tillbaka till förskolan. Informationen som framkommer är vad barnen har för 

intressen och vad dem tycker om att göra och leka med. Hos P2 genomförs 

barnintervjuer i början av varje hösttermin där en pedagog sätter sig enskilt med ett barn 

i taget och intervjuar barnen om den fysiska och psykiska miljön och om vad dem 

tycker om att göra eller inte göra och vilka material och leksaker som de vill köpa in till 

förskolan. Barnen har även möjlighet att vara med och kolla i kataloger från de företag 

som kommunen har inköpsavtal med. P3 arbetar med barn där samtliga har utvecklat ett 

talspråk och kan berätta vilka material dem önskar, men det är pedagogerna som i 

slutändan bestämmer vad som ska köpas in. Om det bara är barnen som får välja 

material så ställs inte barnen inför några nya utmaningar eftersom dem oftast önskar 

leksaker och material som dem redan känner till. Hos P4 och P5 har pedagogerna 

barnen i åtanke, vilka behov, intressen och utmaningar de anser barnen behöver vid 

beslut av inköp av material.  

 

10.4 Hur pedagogerna konkret går tillväga vid förändring av den 

pedagogiska inomhusmiljön  

Här kommer vi att presentera pedagog för pedagog hur dem går till väga vid förändring 

av den pedagogiska miljön.  

 

P1. Varje pedagog får möjlighet att göra sin röst hörd, arbetslaget tar upp ämnet till 

diskussion innan det lyfts under kvällsmöten eller arbetslagsträffar men det är inte alltid 

personalen är överens vilket kan leda till osämja inom arbetslaget. Några av de 

pedagogiska rummen är tänkta att fylla ett särskilt syfte medan andra rum är mer öppna 

för fria aktiviteter. Pedagogerna har dock olika åsikter om det är okej att flytta med sig 

saker från rum till rum. När barnen får leka fritt och inte begränsas av vuxnas regler och 

förväntningar om vad som borde ske i ett visst rum kan helt oväntade lekar och samspel 

uppstå. Vardagliga observationer genomförs där pedagogerna uppmärksammar vilket 

material om används och vilket material barnen anser ointressant. Ibland är några av 
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barnen med och genomför enklare förändringar eller placerar ut material med det beror 

på vad som ska göras och vad det finns möjlighet till. 

 

P2. Pedagogerna tar upp ämnet vid arbetslagsplaneringar, arbetsplatsträffar, 

stängningsdagar eller planering för att delge egna idéer och ta del av andras. I början av 

varje höst genomförs barnintervjuer för att uppmärksamma vad den nya barngruppen 

har för intressen och behov. Intervjuerna är anpassade efter när det normalt sett sker 

störst förändring i barngruppen och att inköp endast tillåts en gång per termin, under 

höstterminen är slutdatum i mitten av september. Pedagogerna observerar även 

barngruppen utifrån olika metoder, bland annat husmodellen, likabehandlingsplan där 

det tydligt framkommer vilka rum som fungerar bra eller mindre bra och utifrån det 

resultatet görs förändringar i den fysiska miljön. Pedagogerna uppmärksammar även 

under terminens gång vilka rum och material som barnen använder sig av och inte, 

utifrån det kan miljö och materialet förändras. Under arbetslagsplaneringar tar 

pedagogerna upp den pedagogiska miljön och hur förändring för förbättring i 

verksamheten kan ske. Förändringar görs minst en gång per termin vilket ofta sker i 

början eller mitten av terminen men beroende på om inomhusmiljön fungerar eller andra 

förändringar i barngruppen, nya intressen eller behov kan det ske större eller mindre 

förändringar oftare. När pedagogerna planerar förändringar i rummen tänker de även på 

vilket syfte rummet ska fylla förutom till lek. Flera rum används som matrum vilket 

innebär att det finns behov av sittplatser till alla som ska äta där, matvagnen behöver  

utrymme. Är det ett genomgångsrum blir rummet mer lämpligt för livliga aktiviteter och 

mindre passande för lugna aktiviteter. Större förändringar genomförs ofta på kvällstid 

eller när barnen håller på med andra aktiviteter, vilket är ur säkerhetsskäl. 

 

P3. Pedagogerna förändrar den fysiska inomhusmiljön lika ofta som barngruppen och 

verksamheten har behov av det. Förändring sker minst en eller två gånger per termin 

och kan även ske under terminens gång. Hur ofta förändringarna sker beror på 

barngruppens behov och den möjlighet eller brist av möjlighet som finns. Miljön kan 

förändras genom ommöblering eller att material förnyas eller byts ut. Lokalerna har 

tidigare använts för skolverksamhet och består mestadels av stora rum. Pedagogerna har 

små möjligheter att avgränsa och skapa rum i rummen eftersom inte skärmväggar, 

byråer med mera får utgöra avgränsningar utan att vara fastsatta med tanke på barnens 

säkerhet. Eftersom lokalerna hyrs måste det finnas möjlighet för hyresgästerna att 

möblera om i lokalerna vilket innebär att inga möbler får förankras i golv, väggar eller 

tak i de rum som hyrs ut. Pedagogerna utvecklar miljön utifrån barnens intressen, 

utveckling, erfarenhet och mognad inte enbart åldersanpassat material. Barnen går 

enskilt tillsammans med en pedagog runt vid förskolan och efter förmåga förmedla sina 

känslor genom att hålla upp skyltar med en glad eller ledsen figur på. I samband med 

det har barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter kring förändringar och förbättringar 

kring miljön 

 

P4. Förändring sker hela tiden, det behöver inte vara någonting stort utan det kan handla 

om att antingen tillföra eller ta bort något, det beror på intresset i barngruppen. Att 
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introducera nytt material för barnen är ett tillvägagångsätt som pedagogen betonar som 

en viktig del. Vid utformningen av inomhusmiljön i början av terminen använde sig 

pedagogerna på avdelningen av en bok
5
 för att få syn på och hjälp med att utveckla en 

utmanande och stimulerande miljö som är anpassad efter åldersgruppen. Att se miljön 

som den tredje pedagogen anses pedagogen vara viktigt. Förskolan jobbar med bok 

tema och pedagogen anser att barnens intresse i boktemat ska spegla miljöns 

utformning. Pedagogen uttrycker att de barn man känner har man med sig i 

utformningen. Man vet vad de har för intresse och behov. Att bygga och skapa 

tillsammans med barnen är någonting som pedagogen anser skulle vara ett 

tillvägagångsätt för att involvera barnen mer. 

Pedagogen anser att den största utmaningen är att man inte vet om förändringen 

fungerar i förväg, man kan inte förutse barns reaktion. Rädslan är att det inte ska lyckas 

när det handlar om stora förändringar, vilket pedagogen tror är en bidragande orsak till 

att man inte vågar löpa linan ut när det gäller större förändringar i inomhusmiljön. 

P5. Förändring sker när man märker att något inte fungerar. Man måste vara öppen för 

förändring för att kunna skapa en anpassad miljö efter barngruppen. Material och 

utformning ändras samtidigt som barngruppen är i lokalerna. Tanken är att det inte ska 

vara samma saker i flera rum. Men barnen får flytta runt på material men var sak ska ha 

sin plats. I arbetslaget finns det många idéer på hur de kan utforma miljön men inte 

alltid det sker något. I utformningen av den fysiska miljön utgår de från barnens behov, 

vad pedagogerna anser vara utmanade och passar barngruppen, barnen är inte fysiskt 

delaktiga i utformningen. 

11. Diskussion 

11.1 Metod diskussion 

Vi kontaktade förskolechefen, utvecklingsledaren eller annan ansvarig personal vid de 

aktuella förskolorna över telefon eller personligen för att upplysa om vår undersökning. 

Vid kontakterna som skedde genom telefonsamtal meddelade vi att ett e-mail skulle 

skickas ut med ytterligare information och vid personlig kontakt gavs informationen 

skriftligt. E-mailet och den skriftliga informationen var identiska och innehöll 

informationsbrev (bilaga 1), godkännande om ljudinspelning (bilaga 2) samt 

fotograferingstillstånd (bilaga 3). I informationsbrevet uppgav vi när vi återigen tänkte 

ta kontakt och när intervjuerna var tänkta att äga rum. Pedagogerna fick inte tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjutillfället. Då vi ville att pedagogerna skulle svara utifrån 

vad dem själv anser och upplever inomhusmiljön. 

 

Pedagogerna var engagerade under intervjuerna och berättade gärna om erfarenheter 

och arbetssätt i samband med inköp, material och miljö. Ingen av pedagogerna 

godkände ljudinspelning under intervjutillfället så intervjuerna dokumenterades istället 

skriftligt. Ljudinspelning kan ge mer tillförlitligt material då intervjuerna återges i sin 

                                                 
5
 Mylesand, M (2007). Bygg & konstruktion i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 
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helhet medan skriftliga anteckningar skrivs ned mer kortfattat och även bygger på vad 

intervjuaren kommer ihåg. Vid otydliga anteckningar kontaktades den berörda 

pedagogen igen för förtydligande och bekräftande på om anteckningarna var korrekta. 

Att ingen pedagog godkände ljudinspelning kan bero på olika omständigheter, hur 

samhället ser ut idag, rädslan att visas offentligt på internet med deras personliga och 

arbetsrelaterade åsikter kan vara en anledning eller kanske att de anser att ett eventuellt 

igenkännande skulle kunna öka vid en ljudupptagning om materialet mot förmodan 

skulle hamna i orätta händer. Vi känner att även om vi inte fick godkännande av någon 

för ljudinspelning har vi samlat in ett bra och givande material som har bidragit till att 

vi har fått en förståelse hur pedagoger kan arbeta med den fysiska miljön.  

 

Genom att använda oss av intervju som verktyg får vi enbart reda på vad pedagogerna 

säger sig göra men vi kan inte veta om det är så det verkligen gör i praktiken. Vilket 

skulle kunna vara underlag till kommande forskning. Det pedagogerna sagt kan väcka 

tankar som de själva ser till att utveckla. Undersökningen kan också påverka 

verksamheten på så vis att pedagogerna genom intervjun får upp ögonen för hur deras 

miljö ser ut och varför. 

 

11.2 Resultat diskussion 

I resultatet framgår det att pedagogerna ständigt arbetar med den fysiska miljön och att 

barngruppens behov och intresse ständigt finns med i pedagogernas tankar kring 

förändringar. Det framgick att det kan handla om att göra små förändringar som att 

tillföra, ta bort eller byta ut material. Pedagogerna ansåg att material, miljö och 

inflytande är en viktig del av verksamheten och försöker förändra miljöerna från de 

förutsättningar som finns. Skolinspektionen (2012) har i sin undersökning 

uppmärksammat att pedagoger inte prioriterar inomhusmiljön, men i resultatet framgick 

att pedagogerna gör förändringar i den fysiska miljön när de upplever att det behövs, 

vilket oftast är flera gånger per termin. Förändringarna sker dock mestadels när 

barngruppen är närvarande eller på stående fot. Det framgår pedagogerna i studien anser 

sig ha för lite tid till utformning av miljön, men det framgår inte hur mycket tid var och 

en av pedagogerna har för att göra förändringar i miljön. Men hur mycket tid behöver 

avsättas till miljöns utformning för att pedagogerna ska känna sig nöjda? 

 

De intervjuade pedagogerna försökte dela in de större rummen och göra mindre rum så 

kallade rum i rummen men kände ändå att rummen inte upplevdes som inbjudande. 

Många av lokalerna var inte anpassade för verksamheten, många rum var stora vilket 

ofta inbjuder till fysiska lekar och mindre plats ges till lugna aktiviteter. Kragh-Müller 

m.fl. (2012) anser att det ska finnas plats för både lugna och mer livliga aktiviteter i 

förskolorna. Alvestad och Berge (2009) ser lärande som en ständigt pågående process 

som är i samspel med miljön. Vilket även de Jong (2010) poängterar att grunden för 

utveckling och lärande sker genom ett samspel med och i den sociala och fysiska 

miljön. Miljön är alltså en bidragande faktor för allt lärande (a.a.). Som framgår är 

flertalet av pedagogerna inte var nöjda med utformningen av lokalerna, de ansåg att 

lokalerna var mer anpassade efter skolverksamhet. Om miljön ses som en bidragande 
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faktor för allt lärande, hur blir det då om pedagogerna inte anser att lokalerna är 

utformade efter verksamhetens behov? Kan pedagogernas missnöjdhet omedvetet 

påverka barnen negativt eller spegla av sig på barnen? 

 

Pedagogerna försöker utforma miljön efter vad som står skrivet i läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2010). Det är inte bara läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som styr 

arbetet kring inomhusmiljönsutformning utan även andra regler och föreskrifter till 

exempel SBA systematiskt brandskyddsarbete och kommunala riktlinjer. Pedagogerna 

omfattas även av arbetsmiljölagen (1977:1 160) där pedagogernas arbetsmiljö finns i 

åtanke. Även miljöinspektionen granskar förskolornas miljö och att till exempel köket 

följer föreskrivna regler och normer för verksamheten beroende hur omfattande 

köksuppgifter som utförs i lokalerna. Förskolor ska inte bara tänka på att det ska 

fungera praktiskt i verksamheten utan det finns många oförenliga mål som påverkar. 

Allt från politiska bestämmelser till samarbete med andra arbetsgrupper som 

lokalvårdarens och kökspersonal. I resultat frångår det att de kommunala förskolorna 

har givna riktlinjer de ska följa som kommer från förskolechef eller kommunen medan 

de privata själva bestämmer vad de vill utgå från. Gynnas förskoleverksamheten av att 

ha givna riktlinjer så att personalen vet vad de ska arbeta efter eller kan arbetet att 

försöka eftersträva riktlinjerna medföra ett arbetssätt som inte utgår från barngruppens 

bästa?  

 

Vid inköp av nytt material har pedagogerna olika begränsningar. Allt från att inköp görs 

när det finns behov till att de enbart får ske en gång per termin. Vad skapar det för 

förutsättningar för barnen? Kan inköp vid behov leda till att framförhållningen eller 

spontanitet att utföra olika aktiviteter minskar? Kan inköp enbart en gång per termin 

skapa en mer varsamhet hos barnen och skapa en större förståelse för att det inte går att 

köpa nytt när något går sönder eller leder det till att barns intressen inte kan tas tillvara 

då inte rätt material finns till hands? Leder det kanske till ökad fantasi och lust att skapa 

utifrån de materialens om finns? Det är inte enbart själva beställningen av material som 

tar tid eller förflyttning av möbler utan planering inför beställning av material och 

diskussioner mellan pedagogerna. Vilket material behövs och vad ska det användas till? 

Är det till ett förutbestämt syfte eller har barnen möjlighet att utifrån eget inflytande 

använda sig av materialet vid fritt skapande? Vid de förskolor där beställningar endast 

får göras två gånger per år, läggs en del av materialet undan för att kunna användas vid 

ett särskilt tillfälle eller under senare del av terminen. Kan det då begränsa barnens 

inflytande när pedagogerna redan i förväg bestämt vad som ska tillverkas? Eller är det 

ledningens beslut gällande beställningar som begränsar barnens uppmuntran till 

inflytande när det gäller material och skapande verksamhet? När barnens behov eller 

intressen förändras under terminens gång finns det inte möjlighet för pedagogerna att 

tillgodose barnens behov i den utsträckning som skulle önskas. Vänder man på 

situationen så tar det mycket tid för personalen att beställa varor flera gånger per termin, 

alltså tid där en pedagog går ur barngruppen för att göra dessa beställningar, tid för att 

packa upp varor men i gengäld kan barnens intressen och behov tillgodoses utifrån de 

behov som finns där och då. Frågan som kan ställas är om det skulle komma en 
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bestämmelse från ledningen inom verksamheten som avsätter en speciell tid för att 

analysera och utvärdera inomhusmiljön, skulle den fysiska miljön prioriteras på ett 

annat sätt då. Markström och Halldén (2009) skriver att barnen utvecklar strategier för 

att förhandla kring sitt deltagande i kollektiva aktiviteter, samarbetar och förhandlar för 

att rädda sina kamrater och för att få sin vilja igenom. Markström och Halldéns studie 

visar hur barn använder sig av förskolan som en arena där de utvecklar och utövar en 

form av kunskap som öppnar upp för barns möjligheter att undersöka brister i en 

institutionell miljö och göra plats för sin egen verksamhet och aktivitet. Kan det vara så 

att invanda och föråldrade normer och vuxnas synsätt på barn är svåra att förändra så att 

barns inflytande begränsas på grund av detta? Eller att ju större inflytande barnen har 

desto större ansvar har dem vilket kan hindra barnen från att vara just barn? 

Pedagogernas ansvarar för att bemöta barnen på ett sätt så de känner sig hörda i det 

demokratiska samhälle vi lever i. Det handlar förutom om läroplaner och andra 

styrdokument om barnsyn och förhållningssätt.  

 

Vad som framgår i resultatet är att barn på olika sätt har inflytande över material på 

förskolorna. Pedagoger har dem i åtanke när dem utformar miljön samt att de försöker 

ta reda på barnens intresse genom intervjuer eller föräldrarnas samverkan. Men barnen 

var inte direkt delaktiga i inköp av material eller utformningen av miljöerna vid alla 

förskolor. Barns inflytande över den fysiska miljön och inköp av material varierar i 

resultatet. Pramling Samulesson och Sheridan (2003) påpekar att pedagoger ska lyssna 

och tolka barns agerande för att få en förståelse om vad barn värderar och behöver vid 

utformningen av inomhusmiljön. Resultatet visar att pedagogernas tillvägagångssätt 

inför och under själva utformningen ser olika ut. En del pedagoger tar hjälp av litteratur 

eller av föräldrarna, andra intervjuar barnen samt att de själva anser att de känner barnet 

så väl att de kan skapa en miljö som är anpassad efter barns behov och intresse. Vid 

användning av litteratur i samband med den fysiska miljöns utformning är det 

betydelsefullt att välja relevant sådan och vara källkritisk eftersom varje barn är en egen 

individ och barn har olika intressen och behov vilket inte alltid framkommer i 

litteraturen. Vi tror att det kan finnas både för- och nackdelar med att intervjua barn, det 

finns många olika faktorer som påverkar barnets svar, som val av plats vid intervjun, 

pedagogens intervjusätt och frågor samt barnets aktivitet innan intervjutillfället. Att ta 

vara på föräldrarnas information om barnet är ett bra tillvägagångssätt för att synliggöra 

barnens intressen men det är inte alltid barnen kommit i kontakt med material hemma 

som barnet har ett stort intresse för. 

Pedagogerna försöker på olika sätt ta reda på barnens intressen och behov för att 

involvera dem i utformningen. En del intervjuade barnen eller tog hjälp av föräldrarna 

för att få syn på barnens intressen. En pedagog tog hjälp av litteratur för att skapa en 

åldersadekvat miljö för den aktuella barngruppen. Barns inflytande har fått en större 

uppmärksamhet i rådande styrdokument än den tidigare haft. Pramling och Sheridan 

(2006) anser att barns inflytande i förskolan sker genom att de tillsammans med andra 

barn och vuxna är delaktiga i beslut som rör den pedagogiskamiljöns utformning. De 

ska även ges möjlighet att diskutera sig fram till innehållet i olika teman eller kunna 

välja material. Vidare bör barnen ges förutsättningar för att respektera andras åsikter 
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och beslut, trots att barnet i fråga kanske inte delar dessa. Lärande och utveckling inom 

det här området gynnar både den enskilda individen och samhällets välfärd (a.a.). 

Emilson (2007) utgår från 4 olika aspekter när det gäller barns inflytande: 

förutsättningar för att göra egna val, kunna och ha förmågan till att ta egna initiativ och 

pedagogernas regler och attityder. Utifrån dessa aspekter menar Emilson att barn oftast 

har ett visst inflytande utifrån pedagogernas förutbestämda alternativ. En viktig tanke 

kring barns inflytande är inte om eller på vilket vis barnen har inflytande utan om det 

gynnar dem eller inte (a.a.). Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) 

påpekar att alla barn inte är delaktiga eller har inflytande. Hur stort inflytande barnen 

har beror på barnets position i barngruppen och hur mycket inflytande pedagogerna 

tillåter (a.a.). 

Det finns flera grundläggande skäl till varför svenska staten vill utvidga barns 

inflytande: 

 Inflytande ses som en mänsklig rättighet. Vilket innebär ett värde i sig inte bara i 

barnens processer eller som en förberedelse inför framtiden. Det är en process 

som sker här och nu och påvisar allas rätt att uttrycka sin åsikt, uppmärksammas 

och respekteras (SOU 1996:22, SOU 2003:46, FN:s konvention om barns 

rättigheter). 

 Pedagogernas uppdrag innebär bland annat att betona inflytande genom att 

upprätta en demokratisk miljö i skolan. Där barn har möjlighet att påverka (SOU 

1996:22, SOU 2003:46). 

 Inflytande anses utgöra en förutsättning för barns lärande. När barn har 

möjlighet till inflytande över den individuella lärprocessen når kunskapen en 

djupare nivå (SOU 1996:22). 

Forskaren Karan Barad (Palmer, 2012) menar att barnen är en integrerad del av 

förskolans verksamhet som består av föräldrar/vårdnadshavare, barn och personal. 

Verksamheten består även av ett flertal materiella komponenter: dokumentation, 

material, leksaker, möbler, pedagogiska inom- och utomhusmiljöer. En annan viktig 

komponent i förskolans verksamhet är de dagliga rutinerna (a.a.). Barns inflytande har 

fått en större uppmärksamhet i rådande styrdokument än den tidigare haft. Emilson 

(2007) anser att en tillåtande miljö där individerna har ett stort förtroende, vill och törs 

uttrycka sina åsikter och ta egna initiativ är en annan förutsättning för gynnsamt 

inflytande. Det förekommer dolda strategiska omvägar när pedagogens omvägar och 

alternativ försöker styra barnens val (a.a.). 

Miljöarbetet ses som en viktig del av den pedagogiska verksamheten ändå är det svårt 

att beskriva hur en bra miljö är utformad. Förskolans miljö beskrivs ibland som den 

tredje pedagogen eftersom den så tydligt utstrålar ett budskap om vad som är möjligt 

eller inte (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Vad är en bra miljö? Vad krävs för 

att skapa en sådan? I resultatet framgår det att pedagogerna utgår från olika befintliga 

förutsättningar för skapa en anpassad miljö för barngruppen och barnens bästa. Flera av 

förskolorna har stora lokaler men få rum eftersom lokalerna är anpassade för andra 

ändamål. Pedagogerna upplever även att stora utrymmen kan vara ett hinder eftersom 
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det inte kan finnas personal i varje rum och att det tar tid att planera för och utforma 

rummen. Däremot framkommer det inte särskilt tydligt i resultatet vad en inspirerande 

inomhusmiljö bidrar till.  

12. Sammanfattande kommentarer 

Samtliga pedagoger är i första hand eniga om att den fysiska inomhusmiljön vid 

förskolan är viktig och av stor betydelse för barnen och verksamheten. De upplever att 

tid och ekonomi är två faktorer som påverkar deras möjligheter till att förändra och 

utveckla de befintliga miljöerna men att även andra faktorer har inverkan tillexempel 

inköpsavtal, rummens placering och utformning, barngruppen, barn med särskilda 

behov, ålder och mognad på barnen, styrdokument och lokala riktlinjer och vissa av 

lokalerna hyrs ut och därmed får inte möbler förankras i väggar, golv eller tak. Ingen av 

förskolorna har någon särskild inplanerad tid för reflektion, planering kring förändring 

eller för att genomföra förändringarna, utan de tar sig tid i den mån det går, under 

arbetsdagen, möten eller arbetslagsträffar. Vid ett tillfälle fick tre av pedagogerna i 

studien tid till att diskutera hur de på bästa sätt kunde förändra och skapa en 

uppmuntrande och stimulerande miljö som inbjuder till utforskande och lärande. Den 

tid som utvecklingsledaren avsatt under dagen upplevde pedagogerna som knapp, då 

inte allt material fanns tillgängligt och inte heller möjlighet att flytta möbler utan 

vaktmästarens hjälp att förankra ur säkerhetssynpunkt. Även små förändringar kan göra 

skillnad, det är inte alltid det krävs stora förändringar för att förändra tillgängligt 

material eller miljö utan det kan räcka med att byta ut befintligt material eller förändra 

något rum genom att möblera om eller plocka bort material som inte används och ta 

fram något som legat i förrådet. Att planera och genomföra förändringar i verksamheten 

kräver både tid och kraftansträngningar från pedagogerna. Det handlar inte bara om att 

plocka fram det nya materialet utan även att introducera det på ett inbjudande och 

inspirerande sätt som gör barnen nyfikna att utforska det nya materialet eller den nya 

miljön. En av pedagogerna, P4, upplever att rädsla för att förändringarna inte ska bli 

lyckade ibland kan begränsa pedagogerna till att göra större förändringar i den 

pedagogiska miljön. Flera av pedagogerna upplever att de önskar att lokalerna var 

utformade på ett annat sätt än vad de i dagsläget är på grund av att de upplevs vara för 

små med tanke på de befintliga barngrupperna eller att lokalerna är anpassade för en 

annan slags verksamhet. Dock har en pedagog, P5, uppmärksammat att större lokaler 

kräver större arbetsinsats gällande den pedagogiska verksamheten och miljön, en 

ytterligare tidsinvestering som enligt de intervjuade inte är prioriterad från ledningsnivå 

i dagsläget. 

 

Styrdokument och lokala riktlinjer genomsyrar förskolornas verksamhet men 

informationen om hur arbetet kring den fysiska miljön bör genomföras är knapp. 

Pedagogerna har därmed relativt stort inflytande över hur de ska genomföra arbetet så 

länge de utgår från de aktuella direktiven och uppnår målen i kvalitétsredovisningen. 

Arbetet med att utforma den fysiska inomhusmiljön kan ses som en balansakt mellan 

delvis oförenliga mål.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Informationsbrev 

Till er som pedagoger 

Vill du delta i en intervju gällande förskolans inomhusmiljö? 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur förskolor arbetar med den fysiska 

inomhusmiljön. 

Genom studien samlar vi in material och information från flera förskolor i 

mellansverige. 

 

Vi kommer att ta kontakt med er per telefon vecka 36, för att höra om 1-2 pedagoger är 

intresserade att bidra med sina erfarenheter. 

Intervjuerna är tänkta att äga rum vecka 38-39 eller efter överenskommelse och 

beräknas ta ca 30 minuter. 

Efter överenskommelse kommer vi använda oss av ljudinspelning (bilaga 2) eller enbart 

skriftlig dokumentation 

 

Intervjuerna kommer att behandlas anonymt, varken förskolans eller pedagogens namn 

kommer att kunna urskiljas. 

För att man lättare ska kunna ta del av resultatet från undersökningen, vill vi också 

dokumentera några av miljöerna (utan barn eller pedagoger). Fotografier som publiceras 

i examensarbetet kan medföra att eventuella läsare som varit på respektive förskola kan 

identifiera denna (se bilaga 3). 

 

Materialet kommer att behandlas i ett examensarbete utifrån sedvanliga forskningsetiska 

aspekter. 

 

Handledare 

Maria Andrén 

Universitetslektor Högskolan i Gävle 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

                

Vänliga Hälsningar 

 

Monica Jåfs                    Carolina Sjöberg Jansson 

xxxxxxxx   xxxxxxxx 

xxxxxxxx   xxxxxxxx  

  



 

 

Bilaga 2 

 

 

Ljudinspelning 
 

 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Kurs: Examensarbete Pedagogik 

Datum: 2014-08-25 

 

 

 

Vi heter Carolina Sjöberg Jansson & Monica Jåfs och studerar vid Högskolan i Gävle. I 

vårt examensarbete kommer vi att använda oss av ljudinspelning. 

För att på ett bra sätt ta del av era erfarenheter och kunskaper om inomhusmiljöns 

betydelse för barns lärande och utveckling kommer vi att intervjua med ljudinspelning. 

Inspelningarna kommer enbart att användas som grund för vårt examenarbete. 

Materialet kommer enbart att bearbetas av oss och vår handledare. Efter kursens slut 

kommer inspelningarna att förstöras. 

 

 

Vår handledare är Maria Andrén 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Carolina Sjöberg Jansson 

Monica Jåfs 

 

 

 

 

Genom underskrift godkänner jag att ljudinspelning får används som redskap i intervjun 

 

 

……………………………                                          …..……………………….. 

Underskrift                           Namnförtydligande 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fototillstånd 
 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Kurs: Examensarbete Pedagogik 

Datum: 2014-08-25 

 

 

 

Vi heter Carolina Sjöberg Jansson & Monica Jåfs och studerar vid Högskolan i Gävle. I 

vårt examensarbete kommer vi att använda bilder. 

För att på ett bra sätt vidare förmedla förskolemiljöns material och utformning kommer 

vi att använda oss av fotografier från förskolor. 

Fotograferingen gäller enbart den fysiska inomhusmiljön, där inga barn, pedagoger eller 

namn kommer att framkomma. 

För att göra undersökningens resultat lättare att ta del av  

vill vi också dokumentera några av miljöerna (utan barn eller personal). Fotografierna 

kan medföra möjlighet för eventuella läsare som varit på respektive förskola att känna 

igen denna. 

 

 

Vår handledare är Maria Andrén 

 

 

Med vänlig hälsning 

Carolina Sjöberg Jansson 

Monica Jåfs 

 

 

Genom underskrift godkänner jag att fotografier av förskolan inomhusmiljö tillåts i 

examensarbetet. 

 

 

 

……………………………                                         ……..……………………….. 

Underskrift                                                                  Namnförtydligande 

    

  



 

 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor 

1. Är barnen delaktiga i utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

I så fall på vilket vis? 

2. Vilka rådande styrdokument utgår ni från i frågor kring den fysiska 

inomhusmiljön? 

3. Har föräldrarna möjligheten att påverka inomhusmiljön? 

I så fall på vilket sätt? 

4. Hur ofta förändrar ni inomhusmiljön? 

5. Lägger ni tid vid att planera inomhusmiljöns utformning? 

6. Vad grundar ni er utformning av miljön på? 

7. Finns det några hinder för att omvandla de pedagogiska rummen? 

8. Anser ni att de pedagogiska rummen fyller ett särskilt syfte, vad som ska ske i 

ett särskilt rum? 

9. Vilka faktorer har betydelse vid rummens utformning? 

10. Vem bestämmer vad som ska inhandlas kopplat till inomhusmiljön? 

11. Hur ofta tillåts ni göra inköp? 

12. Är du nöjd med utformningen på er inomhusmiljö? 
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