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BAKGRUND:  I vår bakgrund beskriver vi förskolans framväxt med betoning på 

inomhusmiljön. Med hjälp av litteratur och aktuell forskning förklarar 
vi hur rum och material, tid och rutiner, påverkar barns aktiviteter. 

 
 
 
SYFTE: Vårt syfte är att studera hur barn och pedagoger agerar i förskolans 

miljö, samt hur pedagoger talar om detta. 
 
 
 
METOD: Undersökningen omfattar fyra kvalitativa intervjuer med fyra 

pedagoger på två förskolor där även observationer har genomförts vid 
fyra olika tillfällen. Datainsamlingen har bearbetats och analyserats. 

 
 
 
RESULTAT: Resultatet visar att pedagogerna upplever att de har trångt och att en 

del rum inte fyller sitt syfte, och att de saknar resurser. Resultatet visar 
även att barnen ofta blir avbrutna i sin aktivitet och att de inte har fri 
tillgång till förskolans alla rum.  

 
 
 
 

 



 3

 
 

Inledning: .........................................................................................................................................4 
Syfte: ............................................................................................................................................4 
Begreppsdefinition: ......................................................................................................................5 

Bakgrund: .........................................................................................................................................6 
Historik.........................................................................................................................................6 
Rum och material .........................................................................................................................7 
Tid och rutiner ..............................................................................................................................7 
Styrdokument: ..............................................................................................................................8 

Teoretisk ram: ..................................................................................................................................9 
Sociokulturella perspektivet:....................................................................................................9 
Utvecklingsekologiska teorin:..................................................................................................9 

Metod: ............................................................................................................................................11 
Urval:..........................................................................................................................................11 
Intervju: ......................................................................................................................................11 

Genomförande av intervju......................................................................................................12 
Observation: ...............................................................................................................................12 

Genomförande av observationer ............................................................................................13 
Etik .............................................................................................................................................13 
Tillförlitlighet och giltighet ........................................................................................................13 
Analys.........................................................................................................................................14 

Resultat:..........................................................................................................................................15 
Resultat av intervjuer och observationer:...................................................................................15 

Granen: ...................................................................................................................................15 
Tallen......................................................................................................................................18 

Resultatsammanfattning:............................................................................................................20 
Diskussion: .....................................................................................................................................21 

Metoddiskussion: .......................................................................................................................21 
Resultatdiskussion......................................................................................................................21 

Granen ....................................................................................................................................21 
Tallen......................................................................................................................................23 

Slutsats didaktiska konsekvenser ...............................................................................................24 
Fortsatt forskning .......................................................................................................................24 

Referenser: .....................................................................................................................................25 
Bilagor:...........................................................................................................................................27 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................27 
Missivbrev..............................................................................................................................27 

Bilaga 2 ......................................................................................................................................28 
Intervjufrågor .........................................................................................................................28 

 
 



 4

 
 

Inledning: 
Ett av pedagogens uppdrag i förskolan är att skapa en miljö med rum som tillgodoser alla barns 
behov och intressen. Hur talar pedagogerna kring detta, och vad vill barnen göra?  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått upp ögonen för miljön i förskolan och 
upplever att den ofta ser stereotyp ut. Vi menar att oberoende av barngrupp och arbetslag är 
rummen utformade på liknande sätt, och dessa signalerar tydligt med sitt namn och material 
vad man kan leka där. Uttrycker barn ett behov av en dockvrå med dockor och ett byggrum 
med klossar, eller är det pedagogernas behov av ordning och reda? 

 
 ”Det är ju inte säkert att dockan vill vara i just dockvrån. Hon kanske vill hälsa på sin moster i Afrika, som 
ligger i ett djungelrum, där väggarna är målade med tigrar som smyger omkring i en regnskog.” 
(Magnusson , E. Johansson, E. 1996, sid.  20)  

 
 
Vi har valt att skriva om förskolans miljö för att den tillsammans med pedagogerna utgör grunden 
för den pedagogiska verksamheten. Förskolan skall erbjuda många olika moment och 
utmaningar, olika behov ska bli tillgodosedda, och många aktiviteter ska få rum inom 
verksamhetens väggar. Höga krav ställs därför på pedagoger när det gäller vilka signaler miljön, 
rummens namn och materialet sänder. Genom att tillåta, eller inte tillåta, ett pussel bli till ”soppa” 
i dockvrån begränsas eller uppmuntras barnen i deras lek och utveckling.  
 
Läroplanen för förskolan säger hur den pedagogiska verksamheten skall bedrivas men ger inga 
konkreta anvisningar hur förskolans inomhusmiljö skall utformas. Det ligger därför på 
pedagogerna att utifrån sina pedagogiska kunskaper och erfarenheter tolka läroplanen så att de 
tillsammans med barnen kan erbjuda en miljö som inspirerar och uppmuntrar olika behov och 
intressen. 
 

”Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 
för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.” 
(Skolverket, 1998, s14) 
 

 

Syfte: 
Vårt syfte är att studera hur barn och pedagoger agerar i förskolans miljö, samt hur pedagoger 
talar om detta. 
 

 Hur utformar pedagogerna inomhusmiljön? 
 Vad gör barnen i de olika rummen? 
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Begreppsdefinition: 
Här förklarar vi och redogöra för olika begrepp som förekommer i vår text. 

 Miljö - inomhusmiljön på förskolan.  
 Material - leksaker, möbler och saker att skapa och leka med.   
 Pedagog - barnskötare och förskollärare som arbetar på förskolorna.  
 Läsvilan - en lugn sagostund efter lunch, för de äldre barnen.  
 Samling - alla barn sitter i en ring och t.ex. lyssnar på en pedagog. 
 Pöl - en trekantig madrass med ryggstöd som man kan sitta i.  
 Trygghetsböcker – en bok med foton på barnet, föräldrar och andra anhöriga med syfte att 

ge trygghet och tröst. 
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Bakgrund: 
 
Vi väljer här att beskriva förskolans historia med betoning på hur miljön och dess betydelse har 
framhävts. Från att ha sett förskolans funktion och dess miljö som en hemlik förvaringsplats, 
alltså en plats utan pedagogiskt syfte där barnen vistades medan föräldrarna arbetade, till att bli 
en plats där barns behov och intressen ligger till grund för verksamheten, och där rummen och 
miljöns utformning ses som alltmer betydande för barns utveckling. Vi kommer även att nämna 
styrdokumentens utveckling och riktlinjer.  
 

Historik 
Tallberg- Broman (1995) skriver att i början av 1800-talet var syftet med barnomhändertagandet 
fokuserat på att barnen bara skulle ha daglig tillsyn och omsorg under tiden föräldrarna arbetade, 
inomhusmiljöns betydelse för barns lärande nämns i mycket liten skala. Först då Friedrich 
Fröbels pedagogik introducerades mot slutet av 1800-talet uppmärksammas inomhusmiljön som 
betydelsefull för barns lärande. Tallberg Broman skriver vidare att den första svenska 
barnträdgården grundades år 1896, syftet var att lyfta fram det enskilda barnet i behov av omsorg 
och med goda utvecklingsmöjligheter. Barnträdgårdarna kännetecknades av en hemlik och 
harmonisk miljö där pojkarna lekte med bilar och tåg, och flickorna med dockor och husgeråd.  
 
Under 1950-talet började en ny tidsepok i förskolans historia. Barngrupperna delades in i olika 
avdelningar utifrån ålder. Tallberg Broman menar att verksamheten skulle vara planerad och utgå 
från barnens behov och utvecklingsnivå. Vikten av att ha en pedagogisk tanke vid planering av 
barnstugor börjar först synas i Socialstyrelsens Råd och Anvisningar från 1959. Författaren 
skriver om hur skapandet av en tilltalande miljö, som var både vacker och ändamålsenlig, började 
ses som betydelsefullt. Man tog också hänsyn till barnen när det gäller inredningen, såsom bord 
och stolar, anpassade till deras storlek. (Johansson & Åstedt, 1993)  
 
Nordin- Hultman (2004) anser i sin avhandling att inomhusmiljöns utformning och möblering på 
nutidens förskoleavdelningar ofta liknar den som barnen är vana vid hemifrån. Författaren menar 
vidare att enligt studien består en traditionell förskoleavdelning oftast av tre rum, det vill säga 
lek/matrum, lek/bygg/vilrum samt dockvrå. Lek/matrummet är oftast det största rummet där 
barnen äter och där de även har möjlighet att pyssla med sådant material som de redan är bekanta 
med hemifrån, t.ex. pussel, spel, lego, dockor, småbilar, rit- och skrivmaterial. I 
lek/bygg/vilorummet kan barnen leka olika bygg och konstruktionslekar, rummet är ofta också 
avsett för samling och vila. Det tredje rummet, dockvrån, är ibland en del av ett större rum som 
avgränsas med en vägg. I nära anslutning till de olika förskoleavdelningarna finns även 
gemensamma utrymmen som nyttjas efter behov, dessa rum kallas för ateljé/ målarrum, verkstad/ 
snickarrum, våtrum/rörelse- eller hopprum. Tallberg Broman (1995) skriver också om detta och 
hävdar att förskolan har en hemlik miljö vilket hon anser bottnar i gamla traditioner. Kennedy 
(2004) menar också att diskursen om en hemlik miljö fortfarande till viss del präglar den svenska 
förskolan, men hon tror att det just nu sker en förändring, från en hemlik miljö till en miljö med mer 
verkstadskaraktär. 
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Rum och material 
Björklid (2005) skriver att lärande sker i samspel med omgivningen, och menar att 
inomhusmiljön och materialet påverkar hur vi känner oss när vi kommer in i ett rum. Det är 
meningen att barnen ska känna sig välkomna och trivas när de kliver in i sin förskolemiljö, 
vårt psykiska välbefinnande påverkas av rummet och dess stämning. Vidare menar Björklid att 
rummet påverkar oss ständigt i livet och tillsammans med dess inredning erbjuder det en rad 
möjligheter och begränsningar. Om detta skriver också Tragetorn (1996) där han betonar vikten 
av planering av rummens utformning. Andersson (2004) resonerar om hur materialet, och även 
rummets namn kan begränsa och styra barnens aktiviteter. Björklid (2005) skriver även att rum 
organiserar det sociala livet - det ska finnas plats, men också ge möjligheter till avskildhet, 
samspel sker mellan människor och olika material och redskap. Detta menar också Lagerbielke 
(1982) när hon talar om vikten av samspel när det gäller att presentera material.  
 
Nordin Hultman (2004) förklarar två olika slags miljöer. Objektiv miljö - det faktiska fysiska 
rummet som man kan inventera och beskriva i form av storlek, material, läge och samband med 
andra fysiska platser. Inte desto mindre existerar även en subjektiv miljö, med andra ord den 
miljö en enskild individ eller grupp individer upplever. Det handlar om hur vi tilldelar ett fysiskt 
rum mening och betydelse, hur vi använder rummet och hur det är laddat med känslor - en känsla 
för platsen eller sin närmiljö. 
 
Att göra barnen delaktiga, och utgå från deras intresse när det gäller utformningen av förskolans 
miljö betonar Åberg & Lenz Taguchi (2007). Hon menar vidare att det är först när pedagoger 
lyssnar på och observerar barnen som det skapas en meningsfull miljö, och därför bör miljön 
förändras vid varje ny barngrupp. Om detta skriver också Almquist (1993) och menar att det bör 
gälla även vid inköp av material. Skarre-Aasebo och Mellhuus (2007) betonar också detta och 
menar att miljön och materialet bör kunna användas på det sätt som barnen själva vill. Pramling 
Samuelsson & Sheridan (2006) resonerar också om materialet och menar att barn bör ha tillgång 
till och ges möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. 
 
 
Laike (1995) skriver om hur inredningen i förskolan påverkar barnens välbefinnande, och att om 
den fysiska miljön är alltför rörig ökar stressen och barnen får svårare att koncentrera sig. Den 
fysiska miljön behöver ha en planering bakom sig för att barnen skall trivas och må bra, vet 
barnen vad de förväntas göra agerar de lugnare. Laike talar också om rummets tre faktorer, 
komplexitet, helhet och rumslighet, som påverkar barns välbefinnande. Ett rum med hög 
komplexitet är litet, rörigt och med mycket färg och mönster. En helhetkänsla i ett rum ger 
intrycket av att möbler, inredning och material hör ihop, det blir en jämn balans. Rumslighet står 
för hur vi upplever rummets volym och storlek, ett rum med t.ex. många fönster och stor tillgång 
till dagsljus har hög rumslighet. 

Tid och rutiner 
Nordin-Hultmans (2004) studier visar att alla pedagogiska verksamheter på något sätt är styrda av 
tid och rutiner. Det finns vissa mönster för när de vardagliga rutinerna sker på förskolan, så som 
frukost, lunch, vila och mellanmål. Vidare menar Nordin- Hultman att rutinerna styr vid vilka 
tidpunkter materialet kan användas, det finns även mönster för hur rummen är ordnade och vilka 
aktiviteter som kan äga rum. Detta innebär att barnen får för lite inflytande över innehållet och 
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vad de kan göra i miljön, då verksamhetens schema, rummens och materialens position 
bestämmer deras vardag. Björklid (2005) skriver om detta och menar att barn inte i alltför hög 
grad bör ge avkall på sina behov på grund av andras. Vidare anser författaren att förskolan ska 
bära på en idé om barns självständighet och en pedagogik som är anpassad efter barns behov. 
Även Kibsgaard (1999) resonerar om hur barnens aktiviteter styrs av rutiner och menar att barnen 
därför väljer material som är lätt att plocka undan. 

Styrdokument: 
1987 kom det råd från Socialstyrelsen där det exempelvis togs upp vilka rum det bör finnas på en 
förskola, lekrum-matrum, lekrum-vilrum, vrå för dock-, familje- och yrkeslekar. Det bör också 
finnas en verkstad eller ateljé, ett rörelse rum och ett våtlekrum. (Socialstyrelsen, 1987) 
 
I det nu gällande styrdokumentet, Läroplanen för förskolan (Skolverket,1998), ses barnet som ett 
aktivt, kompetent kunskapssökande barn. Barnets utveckling ses inte längre i stadier utan den styrs av 
barnets lust att lära och skapa mening. Angående den pedagogiska förskolemiljön, finns inga direkta 
anvisningar om hur den ska utformas. Vad miljön bör ge barnet finns formulerat, men det är upp till 
pedagogerna själva att tillsammans med barnen utforma den och finna metoder för att uppnå det. 
Exempelvis ska miljön vara trygg, men den ska samtidigt utmana barnet, vara stimulerande och 
inspirera till lek och aktivitet. I Läroplanen står det också att miljön ska vara innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten i förskolan, som miljön är en del av, ska främja lek, kreativitet och det 
lustfyllda lärandet och ska stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter. 
 



 9

Teoretisk ram: 
Här tänker vi redovisa olika teorier som vi anser relevant till vår undersökning, dessa teorier 
berör inte förskolans fysiska inomhusmiljö direkt men genom att se på barns lärande utifrån dessa 
perspektiv och väva samman de med den fysiska inomhusmiljön så bildas det på detta sätt en 
helhet mellan miljö, barns intresse och behov. 

Sociokulturella perspektivet:  
Utgångspunkten för Vygotskij (1978) är det sociokulturella perspektivet då han menar att 
grundläggande kognitiva färdigheter sker i ett samarbete med andra, och att samspel är 
utveckling. Vygotskij menar vidare att barn utrustas med verktyg för att anpassa sig i sin kultur, 
barn lär sig i samband med andra. Det de kan med hjälp av andra idag klarar de av på egen hand 
imorgon, detta kallar han för den proximala utvecklingszonen. Strandberg (2006) tolkar 
Vygotskijs tankar om att människan är en historisk kulturell konstruktion, påverkad av den miljö 
hon föds och befinner sig i. Den pedagogiska uppgiften blir då att kunna stimulera barnet till ett 
aktivt samarbete, och hjälpa det att behärska nya moment i sin miljö. Vidare menar Strandberg att 
Vygotskij talar om interaktion, att människa och miljö hela tiden påverkar varandra. Lärandet är 
en process som startar i görande, dvs. att prova, för förskolebarn ofta i lek. Han talar också om att 
i leken kan barnen göra och vara det som inte är möjligt i den verkliga världen, exempelvis vara 
polis eller sköta en affär. 
 
Vygotskij (1995) skriver att barnet behöver upplevelser som tänder fantasin, framförallt i samspel 
med andra individer, för att kunna använda sin kreativitet. Strandberg (2006) tolkar Vygotskijs 
tankar om lek, att det är barns främsta kreativa uttrycksmedel och att det således är vad barn och 
ungdomar gör när de är i förskolor och skolor som är avgörande för deras utveckling. 

Utvecklingsekologiska teorin: 
Bronfenbrenner (1979) skriver att grundläggande för den utvecklingsekologiska teorin är 
systemperspektivet som innebär att vi människor ingår i olika sociala system. Det första systemet 
ett barn möter är mikrosystemet, där samspelet mellan förälder och barn är centralt. Alla de 
personer som ingår i barnets direkta närmiljö ingår här. Nästa system kallas för mesosystemet
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som består av flera mikrosystem, där barnet utgör en länk mellan de olika, t.ex. mellan hem, 
förskola och kamrater. De miljöer utanför barnets närmiljö, som de ännu inte fått tillgång till, hör 
till exosystemet. Ett exempel på en sådan miljö kan vara militärtjänstgöring. Alla dessa system 
bildar tillsammans det överordnade makrosystemet och i detta yttersta system fattas bl.a. politiska 
beslut.  
 
Ett centralt begrepp inom utvecklingsekologin är interaktion och ett interaktionistiskt perspektiv 
innebär enligt Björklid (2005) ett ömsesidigt samspel mellan personliga faktorer och 
miljöfaktorer. Individen påverkas inte bara av sin miljö, utan påverkar den också själv, och har 
behov av att göra det. Vidare menar Björklid att påverkan, såväl av sociala och kulturella som 
fysiska faktorer, kan få olika effekter på olika individer. Miljön upplevs inte på samma sätt av 
alla, och utifrån detta perspektiv blir lärandet ett resultat av denna interaktion. 
 

Andersson (1986) skriver om Bronfenbrenners utvecklinsekologiska teori och menar att det sker 
ett växelspel mellan individens utveckling och miljön. Detta växelspel innebär att en ömsesidig 
anpassning sker mellan individen och den föränderliga miljön. Vidare tolkar Andersson, precis 
som Björklid, att samma miljö kan uppfattas och betyda olika för olika personer.  
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Metod: 
Vi har intervjuat pedagoger och observerat pedagoger och barn. Att intervjua känns relevant då vi 
vill veta pedagogernas tankar och syften när det gäller förskolans rum, miljö och material. Med 
observationer menar vi precis som Backman (1998) att man får en kompletterande bild av hur det 
förhåller sig, observationerna kan även tillhandahålla forskaren med data som är viktiga för de 
antaganden eller frågeställningar som utformats. 
 
Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär som enligt Patel & Davidsson (2003) betyder att de 
har en låg grad av strukturering, vilket ger en ökad möjlighet för respondenterna att svara med 
egna ord. Observationerna har vi utfört för att få en överblick, men framförallt för att se hur och 
vad barnen gör i sin inomhusmiljö.  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Kvale (1997) menar att det innebär 
att forskaren sätter sig in i och försöker förstå hur människor tänker, samt hitta variationer och 
likheter i deras uppfattningar. 
 

Urval: 
Undersökningen äger rum på två olika förskolor inom samma kommun. Dessa förskolor har vi 
kontaktat och bett om tillåtelse och samtycke till vår undersökning samt informerat om 
undersökningens syfte. I samband med detta delade vi ut informationslappar till föräldrarna, där 
vi bad om deras tillåtelse att få utföra våra observationer. Vi fick samtliga föräldrars medgivande, 
alltså inte ett enda bortfall. 
 
För att få en stor spridning och variationsbredd har vi valt att ta med alla förekommande åldrar på 
en förskola, dvs. en avdelning för barn 1-3 år, och en avdelning för barn 3-5 år. Vi tänker även 
intervjua pedagoger samt observera deras interaktion med barnen. 
 

Intervju: 
Intervju menar Khilström (2007) att man kan använda när man vill veta något om en enskild 
person eller hur en grupp uppfattar och tänker om saker. Intervjuer kan vara av både kvalitativ 
och kvantitativ form. I en kvantitativ intervju är frågorna alltid förutbestämda och sker i en 
bestämd ordning. Den kvalitativa liknar ett vanligt samtal där öppna frågor används och 
följdfrågor förekommer. Vidare menar Khilström att vid en kvalitativ intervju är det dock viktigt 
att inte fastna i sin egen förförståelse och ställa ledande frågor, det är respondentens svar och 
föreställningar som är intressanta och som ska föra samtalet framåt. Vår intervju är av kvalitativ 
art och kommer därför att ske som ett vanligt samtal, men med ett bestämt fokus och i vårt fall 
miljön. 
 
Fördelar med intervju, menar vi är att man som intervjuare har möjlighet att förklara frågorna, 
därför minskar risken för missförstånd. En annan fördel är att man får svar på frågorna direkt och 
att man kan ställa följdfrågor. Nackdelar med intervju som metod är att respondenten kan bli 
påverkad av intervjuaren genom kroppsspråk och miner och det kan också vara svårt att som 
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intervjuare förhålla sig helt neutral. En annan nackdel kan vara att respondenten förhåller sig 
objektiv eftersom den inte känner sig tillräckligt anonym. 
 
Lantz (2006) definierar intervju som ett samspel mellan två personer med olika roller. 
Respondentens svar är materialet för analys, intervjuaren blir då den som styr intervjuns riktning. 
Vidare skriver Lantz att för att få ett bra intervjumaterial krävs noga övervägda frågor som 
hjälper till att fånga respondenternas uppfattningar om ämnet. Kihlström (2007) menar att 
intervju är ett bra sätt att ta reda på mer om verksamheten, men då framför allt hur barn/personal 
upplever och tänker kring olika ämnen t.ex. miljön. Hon menar att om vi får en ökad insyn i hur 
de tänker, ökar kunskapen kring människorna runt om oss.  
 

Genomförande av intervju 
Vi började med att utifrån vårt syfte fundera kring vilka frågor som kunde vara lämpliga. För att 
se hur de föll ut, och vilka eventuella följdfrågor det kunde bli, valde vi att göra två 
pilotintervjuer1 som ledde till vissa justeringar. När frågorna var formulerade kontaktade vi våra 
respondenter för att bestämma tid och plats för intervju. Vi beräknade cirka en timma per 
intervju. Vi gjorde två intervjuer var på respektive förskola och vi valde att vara en som 
intervjuade. Respondenterna fick själva välja var intervjuerna skulle äga rum för att de skulle 
känna sig bekväma. Lantz (2006) menar att respondenten lättare uttrycker sina tankar vid en för 
denne god miljö. 
 
Vi inledde intervjuerna med att återigen tala om undersökningens syfte och började med en 
generell inledningsfråga, för att skapa en personlig relation, sedan fortsatte vi med de övriga 
frågorna. Vi använde oss av papper och penna och antecknade deras svar med stödord. Direkt 
efter intervjuerna skrev vi rent svaren medan de fortfarande var färska i minnet.  
 

Observation: 
Lökken & Söbstad (1995) skriver att ordet observation, som betyder iakttagelse eller 
undersökning, kommer från latin. Vidare menar de att observatörerna bör fokusera på vissa 
företeelser, i vårt fall miljön, för att avgränsa observationsområdet så att det stämmer överrens 
med det tänkta syftet. De förklarar också att observationer kan göras på flera sätt, men det 
vanligaste är att dokumentera med ett så kallat löpande protokoll, det vill säga att man skriver 
kort det man ser i presens.  
 
Fördelar med observation är enligt Khilström (2007) att man ser det som händer och att man kan 
uppfatta saker med flera sinnen. När det gäller småbarn är observation att föredra då de har svårt 
att uttrycka sig verbalt. Nackdelar är att det jag observerar styrs av mina egna förväntningar, 
erfarenheter och värderingar. Min närvaro kan påverka situationen på så sätt att de jag observerar 
beter sig och säger saker som de kanske annars inte hade gjort eller sagt. Genom observation kan 
jag heller inte veta hur någon tänker. (Kihlström,2007) 
 

                                                 
1 En testintervju man gör med en för undersökningen oberoende person 
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Genomförande av observationer 
Utifrån vårt syfte och våra intervjufrågor2 diskuterade vi oss fram till vad som skulle observeras. 
Då vi är intresserade av rummens nyttjande och barnens intresse bestämde vi att fokusera oss på 
den fria leken. För att få se så mycket som möjligt valde vi att vara två observatörer på de båda 
förskolorna. Vi använde oss av papper och penna och förde löpande protokoll. Observationerna 
var strukturerade, vilket innebär att vi visste vad det var för fenomen vi ville observera. 
Observationerna ägde rum på förmiddagen vid fyra olika tillfällen, och de pågick i tre timmar. 
 

Etik 
När man skall genomföra en undersökning finns det ett antal regler att följa. Dessa regler handlar 
om att skydda de individer som forskningen berör. Reglerna handlar om hur data skall samlas in, 
förvaras och arkiveras. Dessutom finns det regler för hur man skall förvara och slutligen 
publicera resultaten. (Stensmo, 2002) 
Informationskravet 
Som forskare bör man informera de personer som ingår i studien om att det är frivilligt att deltaga 
samt deras uppgift i projektet och dess syfte. 
Samtyckeskravet 
Om barn och ungdomar under 16 år deltar i projektet skall föräldrar samtycka. De deltagande har 
också rätt att få reda på att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitet 
All personal som ingår i studien bör skriva på en förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter 
skall vara skrivna på ett sådant sätt att medverkande personer ej kan identifieras, och uppgifterna 
skall förvaras så att obehöriga ej kan få tillgång till dem. 
Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter får inte användas i något annat samanhang än till forskningens syfte. 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Under observationstillfällena valde vi båda att vara närvarande på de två förskolorna för att höja 
tillförlitligheten.  
 
Genom att genomföra pilotintervjuer har vi kunnat utveckla och förtydliga våra frågor så att de 
fångat syftet i vår studie, vi fick också möjlighet att känna på vilka situationer som kan uppstå vid 
intervjuer. Lantz (2006) menar att en intervju bör vara väl genomförd så att resultatet blir 
tillräckligt tillförlitligt och giltigt för att vara användbart. 
 
För att utomstående skall förstå vad uppsatsen handlar om är det viktigt att vi skriver på ett så 
tydligt sätt som möjligt. Det är också viktigt att vi förklarar vad vi menar med de olika begrepp 
som vi använder, på så sätt minimerar vi risken för missförstånd av vårt arbete. (Kihlström, 
2007). 
 
 

                                                 
2 Se bilaga 2. 
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Analys 
Vid resultatanalysen läste vi igenom alla anteckningar från intervjuer och observationer, då såg vi 
snart samband mellan svaren i intervjuerna och det vi såg i observationerna. Dessa samband 
ledde fram till tre olika teman, vi valde då att redovisa intervjuerna ihop med observationerna i 
resultatet. De teman som framkom blev Material i miljön, Pedagog i miljön och Barns aktivitet i 
miljön. Vi förstår att detta är vårt sätt att tolka och se samband och teman i vår empiri, och är 
medvetna om, precis som Ryen (2004) menar, att andra forskare kan hitta andra samband och 
teman.  
 
Nästa steg i bearbetningen var att fördela intervjusvaren och observationsmaterialet under 
respektive tema. Sammanställningen redovisas i en löpande text där vi, utifrån pedagogernas 
intervjusvar och våra observationer, försöker beskriva syftet med förskolans olika rum, 
materialets placering samt vad och var barnen leker. De citat vi har med är tagna från intervjuer 
och för att förstärka dessa har vi valt att skriva dem kursivt. 
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Resultat: 
 
Vår studie kommer att visa hur pedagoger på två olika förskolor utformat inomhusmiljön, och 
deras syften med rummen. Vi har även observerat hur barnen och pedagogerna agerar i miljön 
samt hur pedagogerna talar om detta. Vi kommer att redovisa var förskola för sig och benämner 
dem med olika namn. Vi har valt att använda fiktiva namn på respondenter och förskolor. 
Förskolorna kallar vi för Granen och Tallen. På granen arbetar Eva och Nina, och på tallen 
arbetar Linda och Pernilla. 
 

Resultat av intervjuer och observationer: 
Syftet med intervjuerna var att få en fördjupad förståelse till hur pedagogerna tänker när de 
utformar inomhusmiljön samt hur de talar om detta. 
 
Vi har observerat barnen och pedagogerna i inomhusmiljön på två olika förskolor. Syftet med 
observationerna var dels att få en kompletterande bild till intervjuerna samt att se hur det förhöll 
sig i praktiken, leker barnen med det material och i de rum som pedagogerna tänkt. 
 
För att redovisningen av resultatet skall bli mer överskådlig har vi valt att dela in resultatet av 
observationerna och intervjuerna i olika teman. Material i miljön, alltså vad för material som 
finns, Pedagog i miljön, hur pedagogerna interagerar och kommunicerar om miljön och dess syfte 
med tanke på barnens behov och intresse, och Barns aktivitet i miljön, vi menar då det som 
barnen gör och leker. Vi redovisar de olika rum som finns tillgängliga på respektive förskola. 
 

Granen: 
På avdelningen granen, som är en avdelning för barn 3-5 år, finns det åtta rum tillgängliga för 
barnen. Det är Bokrummet, Byggrummet, Matrum/Allrum med Dockvrå, Djungelrummet och 
Språkrummet. Barnen har också tillgång till ett målarrum och en snickarverkstad samt en stor 
lekhall, dessa tre rum delar de med två andra avdelningar. 
 
Bokrummet: 
Material i miljön 
I bokrummet finns utklädningskläder med spegel, dockskåp, böcker och två soffor.  
Pedagog i miljön 
Syftet med rummet är enligt Eva och Nina att barnen skall kunna leka rollekar, både med 
varandra och i dockskåpet. En annan tanke med rummet, som framkommit av intervjuerna, är att 
man ska kunna sitta i lugn och ro med böcker. Pedagogerna upplever att rummet inte fyller sitt 
syfte. Rummet har blivit tråkigt och fungerar mest som ett uppsamlingsrum efter utevistelsen 
(Eva). De uttrycker dock en ambition om att starta en sagoverksamhet med lite mystik och drama i 
detta rum. 
Barns aktivitet i miljön 
Här såg vi barnen klä på sig utklädningskläder samt pussla under den fria lektiden. Läsvila för de 
äldre barnen har också förekommit.  
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Byggrummet: 
Material i miljön 
Detta rum har en stor tom golvyta och här finns hyllor med olika bygg och konstruktionsmaterial 
t.ex. klossar, bilar, lego, byggstavar, tåg, och en liten riddarborg.  
Pedagog i miljön 
Pedagogernas syfte med rummet är att det skall locka till att vilja bygga och skapa. Rummet är 
även en plats för samling och gruppverksamhet samt ett rum för lek som tar mycket plats.  Det är 
bra med ett rum som har en stor tom golvyta, så att barnens verk enkelt skall kunna stå kvar om 
barnen så önskar (Eva). Under våra observationer såg vi ett barn bli ombett av en pedagog att 
plocka undan byggstavar eftersom det var dags för samling. Två barn blev uppmanade av 
pedagogen att ta det lugnt och försiktigt när de fäktades och hoppade med varsin trollstav, annars 
fick de inte lov att ha dem i byggrummet.  
Barns aktivitet i miljön 
Vid våra observationer i detta rum såg vi några barn leka med ett lok och en lastbil, och ett annat 
barn byggde med byggstavar. Vid ett annat tillfälle såg vi två pojkar springa omkring med två 
trollspön. Här har de också haft samling. 
 
 
Allrummet:  
I detta stora rum finns det även ett litet rum i rummet, som de kallar för dockvrån, detta rum 
väljer vi att redovisa som ett eget rum. 
Material i miljön 
Här finns två matbord, bokhyllor med pussel, sällskapsspel, garn och vävram, barbiedockor, 
pärlor och pärlplattor. Detta rum har också ett staffli, papper och färgpennor, tape och klister. Här 
har också pedagogerna sina papper och pärmar, barnens närvaroschema och telefon.  
Pedagog i miljön 
Här menar pedagogerna att barnen rör sig och är mycket och att rummet är för litet i förhållande 
till de aktiviteter som erbjuds. Rummet ger ingen skaparro eller lekro (Eva).Båda pedagogerna 
uttrycker att tanken med rummet är bordsaktiviteter så som pyssel och andra finmotoriska 
sysslor. Här serveras också frukost, lunch och mellanmål. 
Barns aktivitet i miljön 
Här såg vi några flickor leka med barbiedockor, sittandes på golvet. Runt borden sitter några 
andra barn och pusslar, spelar spel och ritar. Samtidigt rör sig flera barn runt omkring i rummet. 
  
 
Dockvrån: 
Denna vrå ligger alltså i allrummet, lite avskilt i ett hörn. 
Material i miljön 
I dockvrån finner man dockor med tillhörande kläder, dockvagn och docksäng. Kastruller, 
serviser och plastmat finns också att leka med. Här finns också en spis och en diskbänk samt ett 
litet bord och små stolar. 
Pedagog i miljön 
Syftet med detta rum är att skapa en mysig vrå i det stora rummet. Tanken är även att rummet 
skall uppmuntra till familjelek där man intar olika roller och bl.a. lagar mat . Både flickor och 
pojkar leker där, kanske mest flickor (Nina) . 
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Barns aktivitet i miljön 
Här har vi sett två pojkar och en flicka leka med lego vid bordet. Tre flickor har klätt ut sig med 
utklädningskläderna och leker med spisen och dockorna. En kille kör runt med dockvagnen (han 
kör även runt i de andra rummen) som han lastat med diverse saker. 
 
 
Djungelrummet: 
Material i miljön 
I detta rum finns olika djur och träd målade på väggarna i olika färger. Det finns också ett tält, en 
gunghäst och gosedjur. I taket finns det en ljusslinga. 
Pedagog i miljön 
Här ville barnen ha ett djungelrum, och det har nu äntligen blivit färdigt efter tre år (Nina). 
Tanken är, menar pedagogerna, att barnen skall kunna vara här med alla djur och att de kan göra 
vad de vill. Det skall även finnas möjlighet att ta med olika slags material in i rummet. Här sover 
de yngsta barnen middag. 
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi sett tre flickor pussla. De yngsta barnen har sovit. 
 
 
Språkrummet: 
Material i miljön 
Detta rum har ett matbord med stolar, ett skrivbord med papper och pennor, en bokhylla med 
språkinriktade spel samt spel som stimulerar och uppmuntrar till matematik. På väggen finns ett 
alfabet. 
Pedagog i miljön 
Här menar pedagogerna att barnen skall kunna sitta lite avskiljt och spela spel, skriva och räkna 
samt träna begrepp. Hit får barnen gå spontant när de känner för att träna språk. Vi är nog lite 
dåliga på att påminna dem om rummet, det ligger ju lite avsides (Nina). 
Här serveras frukost, lunch och mellanmål. 
Barns aktivitet i miljön 
Vid våra observationer har vi sett barnen sitta här och äta mat. 
 
 
Lekhallen: 
Material i miljön 
I lekhallen finns det en tjockare madrass, en studsmatta och ribbstolar på väggarna. 
Pedagog i miljön 
Syftet med rummet är att alla tre avdelningarna på förskolan kan nyttja detta stora rum, i 
synnerhet för motorik och rörelse. Pedagogerna uttrycker i intervjuerna att de vill att barnen 
frågar om lov att få vara i detta rum, eftersom man endast får vara ett visst antal barn i rummet, 
och därför att man inte kan vara där t.ex. när de yngre barnen sover, rummet kan också vara 
upptaget av andra . Rummet signalerar bara spring (Eva).  Här är ingen kreativ lek, utan bara 
trams (Nina). 
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi sett barn klättra i ribbstolar och hoppat i den tjocka madrassen. Några barn har 
sprungit omkring. Flera barn har upprepade gånger frågat om de får lov att vara i lekhallen och 
fått nekande svar.  



 18

 
 
Målarrummet: 
Material i miljön 
Här finns ett bord och stolar, en diskbänk med tillhörande skåp, färger, penslar och papper i olika 
färger. Här finner man även lim, klister, tape och saxar. 
Pedagog i miljön 
Här uttrycker pedagogerna att meningen med rummet är skapande verksamhet i grupp med en 
pedagog närvarande. Barnen kan inte hantera flaskfärger själva (Eva) . Vid våra observationer såg 
vi en handskriven skylt hängandes på ett skåp.  ”OBS! Dyr hobbyfärg till speciella saker.” 
Barns aktivitet i miljön  
Vi såg några barn och en pedagog experimentera med tändstickor och vatten. 
 
 
Snickarverkstad: 
Material i miljön 
I verkstaden finns en snickarbänk med tillhörande verktyg. Här finns även byggmaterial såsom 
brädor, byggskivor samt träbitar.  
Pedagog i miljön 
Syftet här är att barnen ska få snickra och tillverka, men båda pedagogerna hävdar att här är de 
sällan eller aldrig. Rummet signalerar förråd (Eva).  
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi inte sett någon aktivitet. 
 

Tallen 
På avdelningen Tallen, som är en avdelning med barn 1-3 år, finns det tre rum tillgängliga för 
barnen. Det är Allrummet/Matrummet, Det blå rummet och Ateljén med tillhörande dockvrå.  
 
Allrummet/Matrummet: 
I detta stora rum finns en avgränsad del som inte kallas något särskilt, som vi väljer att kalla 
Bilhörnan, denna del kommer vi att redovisa separat. 
Material i miljön 
I detta rum finns det matbord och stolar, pedagogernas pulpet, en soffa och en hylla med böcker, 
samt skåp med pussel, lera, pennor och papper och pärlor. Här finns även ett dockskåp med djur. 
Pedagog i miljön 
Tanken är, säger pedagogerna, att rummet ska uppmuntra till bygg- och konstruktionslek. Här ska 
man också kunna sitta och läsa och titta i böcker. Det serveras även frukost, lunch och mellanmål 
i detta rum. När vi observerade såg vi barn bli ombedda av en pedagog att köra bilarna på 
bilmattan i bilhörnan. Två barn som leker hund blir hänvisade till ett annat rum. En pojke får höra 
att han är duktig på att stöka ner.  
Barns aktivitet i miljön 
Några barn leker med bilar på golvet runt bordet. Två andra barn leker hund. Vi har också sett 
barn sitta vid bordet och pussla. Tre flickor har lekt frisörlek. En pojke kastar ut djuren ur 
dockskåpet. 
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Bilhörnan 
Bilhörnan är en del av Allrummet/Matrummet. 
Material i miljön 
I detta hörn ligger en bilmatta på golvet, och bredvid står ett garage. I bokhyllan som avgränsar 
till det övriga rummet finns det diverse bilar och lastbilar.  
Pedagog i miljön 
Syftet med detta hörn i rummet var att skapa avskildhet för fordonslek.  
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi sett barn leka med garaget och bilarna. 
 
 
Det blå rummet 
Material i miljön 
I rummet finns en bokhylla, en rutchkana, en blå matta, samt en pöl3. Här finns klossar, mjuka 
legobitar, tågbana och bollar. På väggen hänger trygghetsböcker4. 
Pedagog i miljön 
Tanken med rummet är att det ska locka till bygg- och konstruktionslek. Pedagogerna upplever 
att de flesta barnen, och även de själva, ofta är i detta rum. Vi vill ha lek i alla rum, men alla är i 
det blå rummet, därför att vi personal söker varandra och barnen är där vi är (Linda). I pölen är 
meningen att barnen, tillsammans med en pedagog, ska kunna sitta och bläddra i sina 
trygghetsböcker. Här sover även barnen efter lunch, och här har de också samling. Vid våra 
observationer såg vi att barnen blev ombedda att plocka undan eftersom de skulle ha samling där. 
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi observerat barn som byggt torn med klossar, och lastat klossar på lastbilar. Här har de 
även hoppat och klättrat i pölen. Andra barn har lekt med de mjuka legobitarna. 
 
 
Ateljén 
I en del av ateljén finns det en dockvrå. 
Material i miljön 
I ateljén finns det en diskbänk, skåp och ett bord med stolar. I skåpen finns det färger, penslar och 
dylikt.  
Pedagog i miljön 
Syftet med rummet är att det skall finnas möjlighet till skapande verksamhet och pyssel av olika 
slag. 
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi sett barn sitta och rita. 
 
 
Dockvrån 
Dockvrån är en del av ateljén. 
Material i miljön 

                                                 
3 Se begreppsdefinition 
4 Se begreppsdefinition 
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Här finns en spis med tillhörande diskbänk, en barnsäng med kudde och täcke, samt hyllor och 
krokar för utklädningskläder. 
 
Pedagog i miljön 
Syftet med rummet är rollek men pedagogerna hävdar att barnen sällan är i detta rum. Vi skall 
nog flytta dockvrån till matrummet eftersom att vi är lite personal och kan därför inte vara i alla 
rum, på det viset styr vi ju in barnen i vissa rum. (Pernilla)  
Barns aktivitet i miljön 
Här har vi observerat barn som leker vid spisen, vi har även sett barn klä ut sig och sedan fortsatt 
leken i ett annat rum. 

Resultatsammanfattning: 
På Granen finns det åtta rum tillgängliga, dock hävdar pedagogerna att de till viss del har trångt 
och önskar mer yta, det framkommer också att de upplever att en del rum inte fyller sitt syfte. 
Förskolan är traditionellt utformad när det gäller rummens namn och material, några rum delas 
med fler avdelningar, och den är förhållandevis gammal.  
 
Tallen har också traditionella namn på sina tre rum, och den är helt nybyggd. Här uttrycker 
pedagogerna ett önskemål om att vara fler personal så att alla rum kan utnyttjas. 
 
Vi har valt att endast redovisa de intervjufrågor, vars svar var relevanta till vårt syfte. 
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Diskussion: 
Nedan följer en redogörelse över resultatets slutsatser, och det vi kommit fram till. Vi redovisar 
diskussionen i tre olika avsnitt, metoddiskussion, resultatdiskussion och didaktiska konsekvenser.  
 

Metoddiskussion: 
I och med pilotintervjuerna blev vi varse om frågornas funktion, när det gäller att besvara 
frågeställningarna i vårt syfte, och risker för missförstånd. Vi märkte då att ett par frågor 
upplevdes svårtolkade av respondenterna, och vi gjorde då justeringar. Så här i efterhand kan vi 
konstatera att dessa justeringar gav oss utförligare material till vårt resultat i undersökningen. 
 
Vid våra intervjuer upplevde vi att det ibland var svårt att hinna med att skriva samtidigt som 
respondenten talade, därför hade det kanske varit bra med en bandspelare. Vi anser dock att 
intervju är den mest lämpade metoden när det gäller att ta reda på hur pedagogerna talar och 
resonerar kring något.  
 
I vår undersökning har vi också använt oss av observationer av såväl barngrupp som pedagoger. 
Vi ville observera hur pedagogerna och barnen agerade i förskolans miljö, vad och var barnen 
lekte, samt hur pedagogerna talade om detta. Observation är ett bra sätt för att få se hur något 
verkligen ter sig, därför var det ett bra komplement till våra intervjuer. En annan viktig faktor vid 
observation är tidpunkten, de bör inträffa vid samma tidpunkt under undersökningstillfällena. 
Detta menar Kihlström (2007) är viktigt eftersom att den egna förförståelsen annars kan ha för 
stor inverkan. Detta tog vi hänsyn till och utförde därför alla våra observationer tre timmar under 
förmiddagar. 
 

Resultatdiskussion 
Här presenterar vi vår tolkning av hur barn och pedagoger nyttjar förskolans rum, miljöer och 
material, samt hur pedagoger talar kring detta. Vi förstärker vårt resultat med hjälp av litteratur 
och vi väljer att redovisa var förskola för sig. Vi avslutar med en diskussion om förekommande 
likheter på de båda förskolorna. 
 

Granen 
På denna avdelning har vi intervjuat två pedagoger och gjort observationer av barn och 
pedagoger i de olika rummen. Vi observerade den fria leken för att se hur barnen nyttjade 
rummen utifrån eget intresse och hur pedagogerna agerar. Dessa ägde rum under förmiddagar vid 
två tillfällen.  
 
Precis som pedagogerna hävdar upplevde vi också att Bokrummet inte fyller sitt syfte. Rummet 
stod ofta tomt. Vi såg t.ex. ingen spontan bokläsning, vi såg heller ingen rollek förekomma här. 
Vi såg dock att de klädde ut sig men gick vidare och lekte i andra rum. Ett annat rum som inte 
heller fyller sitt syfte, mer än att vara ett matrum, är språkrummet. Här såg vi ingen aktivitet 
förekomma förutom måltid. Pedagogerna tror själva att de behöver bli bättre på att påminna om 
att rummet finns, och att det är därför som barnen inte är där. Vi tror att anledningen till att 
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barnen inte är i Bokrummet och Språkrummet är de signaler rummen sänder i form av namn, 
innehåll och material.  Om detta skriver Andersson (2004) då han förklarar hur det namn man 
väljer att kalla rummet för, samt vilket material som finns, styr vad barnen förväntas göra där. 
Det kan också bero på att materialet i rummen inte är presenterat eller utformat på ett sådant sätt 
att det speglar barnens intresse. Vi har sällan sett pedagoger nyttja detta rum heller och enligt 
Lagerbielke (1982) är inget material pedagogiskt i sig själv, utan bör presenteras i samspel mellan 
barn och pedagog, och blir först då meningsfullt och intressant. 

 

Under våra intervjuer framkom det att Djungelrummet äntligen var färdigt, efter ett beslut om 
omändring för tre år sedan. När detta beslut togs fick den barngruppen bestämma vad det skulle 
bli för rum, och de var intresserade av ett djungelrum. Att lyssna på barnen, och låta dem vara 
med och bestämma, ingår i vårt uppdrag som pedagoger (Skolverket, 1998). Vikten av detta 
hävdar Åberg (2007) då hon skriver att en meningsfull miljö uppfylls först när man lyssnar på 
barnen och låter dem uttrycka sina behov och intressen. Hon talar också om att det som 
intresserar en barngrupp kan vara helt ointressant för en annan, miljön ska kunna ändras från dag 
till dag. Vid våra observationer upplevde vi inget större intresse från barnen av att vistas i 
Djungelrummet, vi kan då anta att dagens barngrupp inte har samma intresse som den för tre år 
sedan. 

 

I läroplanen står det tydligt att barns intressen, som de på olika sätt ger uttryck för, bör vara 
grundläggande för planeringen av förskolans verksamhet och utformningen av miljön 
(Skolverket, 1998). Vi uppmärksammade ett stort intresse av Lekhallen under våra observationer 
då barnen ständigt frågade om lov att få vara där. Vid de flesta tillfällena fick de nekande svar, då 
rummet antingen var upptaget av andra barn, eller för att de yngre barnen sov i närheten och 
kunde bli störda. Att behöva göra avkall på sitt val av aktivitet på grund av andra, är inte bra 
hävdar Björklid (2005) då det kan hämma individens vidare utveckling. Vi tycker det är 
anmärkningsvärt att inte pedagogerna i större utsträckning tar hänsyn till barnens önskemål, om 
att få vara i lekhallen, och planerar verksamheten utifrån det.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) säger inte mycket om hur den fysiska miljön skall se 
ut mer än att den skall vara ändamålsenlig och att barnen skall ges möjligheter till att skapa och 
uttrycka sig i många olika uttrycksformer, om detta skriver även Pramling Samuelsson (2006) 
och menar att utformningen av den fysiska miljön, och tillgången till ett lämpligt material, 
påverkar barns möjligheter till varierande uttrycksformer. På Granen finns det en välutrustad 
snickarverkstad och ett målarrum som vi vid våra observationer har sett att de sällan eller aldrig 
är i. Med tanke på vad Pramling Samuelsson skriver så tycker vi att det är anmärkningsvärt att 
inte denna möjlighet utnyttjas i större utsträckning då barnens behov av varierade uttrycksformer 
kunde ha blivit mer tillgodosedda.  

 

Vi upplever alltså att flera rum på granen inte nyttjas och det tycker vi är onödigt, i synnerhet när 
både Nina och Eva uttrycker i intervjuerna att de har trångt och att allrummet är alldeles för litet. 
Båda pedagogerna hävdar att i allrummet erbjuds flera aktiviteter och många barn rör sig i 
rummet samtidigt, detta kunde vi också se och här befann sig ofta pedagogerna. Laike (1995) 
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skriver att barn kan bli stressade och störda i sin koncentration om många olika slags aktiviteter 
erbjuds i rummet, men en anledning till att många befinner sig i samma rum kan vi koppla till 
Vygotskij (1978) och det sociokulturella perspektivet när han skriver om hur barn lär sig i 
gemenskap och i samband med andra, och hur människa och miljö påverkar varandra.  Vi 
noterade dock att antingen gick de mest omkring, pusslade eller spelade spel. Vi har också vid 
flera tillfällen sett att barnen blivit ombedda att avbryta sin aktivitet och plocka undan. Vi tror att 
detta kan vara en anledning till att barnen många gånger väljer pussel och liknande, eftersom 
dessa aktiviteter går relativt snabbt och enkelt att ställa tillbaka. Detta menar även Kibsgaard 
(1999) då hon skriver att barn ofta väljer sysselsättningar som spel och pussel, istället för 
fantasifulla lekar, därför att de vet att de snart ska plocka undan. Nordin-Hultmans (2004) studier 
visar också att alla pedagogiska verksamheter på något sätt är styrda av tid och rum. Det finns 
vissa mönster för hur de vardagliga rutinerna sker på förskolan. Dessa ordningsmönster styr vid 
vilka tidpunkter materialet ska användas. I Byggrummet noterade vi detta fenomen när några 
barn blev ombedda att plocka undan eftersom det skulle vara samling i det rummet. 

 

Tallen 
På denna avdelning har vi intervjuat två pedagoger och gjort observationer av barn och 
pedagoger i de olika rummen. Vi observerade den fria leken för att se hur barnen nyttjade 
rummen utifrån eget intresse och hur pedagogerna agerar. Dessa ägde rum under förmiddagar vid 
två tillfällen.  
 
Under våra observationer såg vi sällan barnen leka i Dockvrån. Pedagogerna är medvetna om 
detta och hävdar i intervjuerna att rummet inte fyller sitt syfte, att den rollek som ska förekomma 
inte sker, de planerar därför en omändring. Tragetorn (1996) betonar vikten av att planera och 
utforma förskolans rum så att det lockar och uppmuntrar till lek.   
 
Pernilla och Linda tror också att en anledning till att barnen inte är i dockvrån är att de själva inte 
är där, och det menar de beror på att de är för få pedagoger, och kan därför inte vara i alla rum. 
Här ser vi likheter med Bronfenbrenner (1979) och hur hans utvecklingsekologiska modell, med 
de olika systemen som påverkar varandra, förklarar sambandet mellan resurser och barns 
utveckling. De politiska beslut som fattas i makrosystemet, och som rektor och då även 
pedagoger måste rätta sig efter, påverkar barnet i mikrosystemet.  
 
Skarre-Aasebo och Mellhuus (2007) menar att om pedagogerna ska kunna ta tillvara barnens 
olikheter i de pedagogiska rummen bör de utstråla mångfald. Miljön bör ge möjlighet till både 
kreativitet och spontanitet, barnen måste kunna använda rummen och materialet som de själva 
vill. Vid våra observationer noterade vi dock vid flera tillfällen hur barnen blev avbrutna i leken 
och hänvisade till andra rum beroende på vilken lek de lekte och vilket material de använde. Vi 
tänker särskilt på när några barn lekte med bilar runt borden i allrummet och blev ombedda att 
istället leka med bilarna på bilmattan. Här ser vi tydligt hur rummet inte utstrålar mångfald och 
hur det begränsar barnens spontanitet (Skarre-Aasebo & Mellhuus 2007)  
 
Vi kan se likheter mellan de båda förskolorna när det gäller vad man väljer att kalla rummen för 
och vad för material som finns. Almquist (1993) framhåller i sin avhandling att förskolor är 
påfallande likriktade när det gäller inköp av material och våra observationer visar också detta. Vi 
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har också reflekterat över det som Nordin-Hultman (2004) menar när hon beskriver de hemlika 
miljöerna och den traditionsbundna möbleringen med t.ex. soffhörna, gardiner i fönstren, mattor 
på golven och blommor i fönstren. Vi kunde exempelvis se dukar på borden och krukväxter i 
fönstren och på båda förskolorna finns det en dockvrå med tillhörande material samt ett större 
allrum med matbord. 
 
På de båda förskolorna har vi också noterat att barnen blir ombedda att plocka undan och avbryta 
sina aktiviteter samt att de blir hänvisade till olika rum beroende på vilken lek som förekom. 

Slutsats didaktiska konsekvenser 
 
Vi hoppas att vi får nytta av dessa kunskaper vi fått i vårt examensarbete angående hur barn och 
pedagoger agerar i förskolans inomhusmiljö, samt utformningen av denna. Inomhusmiljön på en 
förskola skall vara föränderlig och utgå från barnen, det som intresserar dagens barngrupp måste 
inte nödvändigtvis intressera morgondagens. Om vi lyckas åstadkomma en dynamisk miljö som 
tillgodoser alla barns behov och intressen får vi en barngrupp som trivs och mår bra. Vår 
förförståelse har besannats då vi har kommit fram till att rummet signalerar klart med sitt namn 
och material vad barnen förväntas göra där. Färdiga namn, material och miljöer begränsar och 
låser barnens möjligheter till att själva utforma leken och att uttrycka sina känslor och tankar. Vi 
anser att namnen på rummen bör vara så neutrala som möjligt för att uppmuntra barnen till olika 
slags lek. Vi menar att de skall kunna leka olika lekar i samma rum och samma lekar i olika rum. 
Då utstrålar rummen mångfald och då kan, precis som Skarre-Aasebo och Mellhus (2007) menar, 
barnen använda rummen och materialet som de själva vill.  
 
Vår undersökning har gjort oss än mer medvetna om hur förskolans vardag styrs av tider och 
rutiner, detta påverkar barnens lek då de ofta blir avbrutna och ombedda att göra något annat. 
Självklart förstår vi att barnen behöver äta lunch varje dag, men vi tror ändå att förskolan kan bli 
mer flexibel när det gäller planering av moment och rutiner. 
 
Vi menar att observation är ett bra hjälpmedel när det gäller att utforma miljön. Genom att 
observera barngruppen i miljön, vad de leker, vilka material de använder och i vilka rum de 
befinner sig, får vi reda på vad barngruppen vill göra och var de vill vara. Genom att observera 
varandra, inom arbetslaget, kan vi bli mer medvetna om hur vi agerar och talar om miljön och 
kan utifrån detta skapa ett gemensamt förhållningssätt. Då kan vi utforma en förskolemiljö som 
tar hänsyn till barns behov och intressen. 
 

Fortsatt forskning 
 
En vidareutveckling till denna undersökning kan vara att studera hur barnen nyttjar förskolans 
utomhusmiljö, vilka material som finns och varför, samt hur pedagogerna förhåller sig till att vara 
utomhus. Det hade också varit intressant att se hur barnen nyttjar förskolans miljö ur ett 
genusperspektiv, väljer pojkar och flickor olika material och olika rum? 
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej! 
 

Vi är två studenter som heter Ingalill och Mari och vi läser sista terminen på lärarutbildningen, vi 
skall bli förskollärare. Vi har tänkt observera barnen på denna förskola och kommer då att titta på 
hur barnen leker i rummen och hur de använder förskolans material och leksaker. Vi kommer inte 
att namnge förskolan eller barnen i vår uppsats och allt insamlat material kommer efter 
bearbetning att förstöras. Observationerna kommer att ske under hösten och vi behöver ert 
medgivande för att kunna genomföra dessa.  
 
Fyll i talongen nedan och lämna på förskolan snarast. Tack på förhand! 
 
 
Jag godkänner att______________________________ blir observerad. 
Jag godkänner inte att____________________________blir observerad. 
 
 
Vårdnadshavares underskrift_______________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
2. Vad tycker du är en bra inomhusmiljö för barn? 
3. Hur tänker du kring inomhusmiljön på den här förskolan? 
4. Om ni ändrar i miljön eller möblerar om, när och varför sker det? 
5. Är barnen delaktiga i utformandet av miljön? 
6. Hur använder barnen de olika rummen? 
7. Hur tar ni hänsyn till barn i särskilda behov när det gäller utformningen av miljön? 
8. Är visst material knutet till ett särskilt rum? 
9. Vad utgår ni ifrån när nytt material köps in? 
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