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Sammanfattning 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan 210 högskolepoäng. 

Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap.  

Titel:  Förskolemiljöns betydelse för barns lärande 

Engelsk titel: Pre-school environment to children's learning 

 

Nyckelord:  Förskolemiljö, fysisk miljö, miljön i förskolan och material. 

Författare:  Åsa Lindgren och Kajsa Lindälv 

Handledare:  Birgitta Davidsson 

Examinator: Peter Erlandson 

___________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund:  
Friedrich Fröbel grundade tyska Kindergarten som motsvarar den svenska förskolan. För att 

främja barns utveckling menade han att de vuxna skulle ansvara för utformningen av miljön 

och tillgodose deras behov. Materialet är en förutsättning för att barnen ska utvecklas, det 

skall vara utmanande och väcka intresse. Materialet blir pedagogiskt i samspel med 

människan och hur man använder materialet har betydelse för om lärande skall kunna ske.  

 

Syfte: 
Syftet är att undersöka hur sex förskollärare i två olika förskolor menar att de skapar en 

pedagogisk miljö som främjar barns lärande. 

 

Metod: 
Vid vår datainsamling har vi använt oss av kvalitativ intervju med öppna frågor för att få 

utvecklade och relevanta svar. Vi har intervjuat pedagoger, för att ta reda på hur de uppfattar 

den fysiska miljön i förskolan och hur viktig den är för barns lärande. Vi har också observerat 

lokalerna genom att fotografera rummen. 

 

Resultat: 
Vilka möbler man har på förskolan påverkar barnens aktiviteter, höga möbler begränsar barns 

möjligheter att röra sig och barnens tillgång till material begränsas. Använder man låga 

möbler kan barnen röra sig fritt i rummen. Eftersom materialet är tillgängligt för barnen ökar 

det deras självständighet och de får välja material själva. Pedagogerna anser att det bör finnas 

en måttlig mängd material framme, för att skapa en bra lek. Om man har mycket material kan 

pedagogerna välja ut och plocka bort en del material och plocka fram. När man plockar fram 

ett material kan man plocka undan ett annat, för att begränsa mängden men ändå ge ett rikt 

utbud av olika material. Materialet blir på så sätt spännande och som nytt för barnen. Det är 

av betydelse att pedagoger kan använda olika material på olika sätt och att se möjligheterna av 

att barnen kan använda förbrukningsmaterial obegränsat i leken och i skapandet. Det anses 
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även vara en fördel ur en ekonomisk synvinkel. Barnen får vara delaktiga i valet av material 

indirekt genom att pedagogerna observerar barnens aktiviteter och utgår från deras intresse 

och behov när de beställer material till förskolan. I observationerna kan pedagogerna även se 

hur barnen leker och tillgodose barns behov av avskildhet och gemenskap, för att kunna skapa 

rum för det. Med hjälp av olika material kan man dela av rummen för att skapa fler 

möjligheter för leken. Det bra att dela upp barnen i mindre grupper för att använda lokalerna 

optimalt för att barn behöver utrymme för leken.  
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Inledning 
Miljön har stor betydelse för barns lärande och ses som en viktig del i den pedagogiska 

verksamheten. Miljön och materialet är en central del av pedagogiken och hur man utnyttjar 

lokalerna är viktigt att reflektera över, skriver Ekholm och Hedin (1986). Materialet ger barn 

möjlighet att utvecklas på egen hand och i samspel med andra och att miljön antingen skapar 

möjligheter eller begränsar barns lärande och därför ses som en viktig del. Vi tror att man kan 

skapa rum för ett effektivt lärande, genom att man ser möjligheter och effektiviserar miljön 

som därefter skapar förutsättningar för barns lärande. I de riktlinjer som finns för förskolan 

framgår det att den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och 

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

inbjudande Lpfö98, (Utbildningsdepartementet, 1998). Det är viktigt att vara flexibel och 

kunna anpassa miljön till den aktuella barngruppen, eftersom barn har olika förutsättningar 

och intressen som bör främjas.  

 

Begreppsdefinition  
Miljö 

När vi använder begreppen miljö i vår studie syftar vi på den fysiska miljön i förskolan och 

dess påverkan på barnets lärande. Hur lokalerna är utformade och vilka slags möbler som 

finns och hur de är placerade i rummen, även att lokalernas färg och form påverkar de olika 

rummens aktiviteter, det ger olika signaler och säger till barnen vad som är tillåtet och inte.  

 

Lärande 

Vår definition på begreppet lärande i studien menar vi är hur barn kan tillägna sig kunskaper 

och hur miljön och materialet bidra med kunskap till barnen. Vi menar främst det lärande som 

sker i den pedagogiska verksamheten, det är socialt och sker i sociala sammanhang och är inte 

tid och platsbestämt.  

 

Material 

Alla lösa föremål som finns tillgängliga för barnen, såsom leksaker och möbler, draperi, 

vikväggar men också förbrukningsmaterial som pennor, papper, färg mm.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur sex stycken pedagoger i två olika förskolor resonerar 

om hur de skapar en pedagogisk miljö som främjar barns lärande. 

Frågeställning: 

Hur anser dessa pedagoger att en pedagogisk, fysisk miljö bör utformas? 

Vilken betydelse menar pedagogerna att den fysiska miljön har för barns lärande? 
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Bakgrund 
I följande kapitel görs en historisk tillbakablick och aktuell forskning inom området 

presenteras. Dessutom ger vi en kort redogörelse för olika sätt att se på miljön utifrån olika 

pedagogiska och filosofiska synsätt. 

Historisk tillbakablick  

I Wallström(1992) framgår det att Friedrich Fröbel grundade den så kallade Kindergarten i 

Tyskland på 1700-talet, vilket gav inspiration till den svenska förskolan. Grundtanken med 

verksamheten var att alla familjer skulle kunna lämna sina barn, utan tvång, alla barn skulle 

vara välkomna. Man skulle inte bara förvara barnen utan det skulle vara en pedagogisk 

institution. Han menade att de vuxna i barnens omgivning skulle ansvara för att miljön 

främjade deras utveckling, samt vara öppna för deras behov. Wallström (1992) gör en 

jämförelse om materialets betydelse i förskolor är att de är minst lika viktigt för barnen, som 

vattnet är för en ankunge som ska lära sig simma. 

 

Britta-Lena Öman (1991) som har studerat Fröbelpedagogiken skriver att både barn och 

vuxna ska kunna använda ett material och samtidigt tycka det är utmanande och intressant. 

Hon skriver vidare att Fröbel menar att både känslor och intellekt skall stimuleras genom 

materialet och att dessa upplevelser ska omvandlas och uttryckas i skapande. Kombinationen 

att förena lek med arbete var en viktig del av Fröbels pedagogik och tankar om barns 

utveckling, lärande och inlärning sker inte bara i skolans undervisningar. Förutsättningen för 

att kunna utvecklas allsidigt är att barnen får möjlighet att både tänka och göra. Med hjälp av 

naturens material menade Fröbel att barnen kunde komma långt i sin utveckling.(a.a.). 

Aktuell forskning 

Rummen 

I Sträng och Persson (1982) framgår det att när man på förskolan skall upptäcka sin omvärld 

ligger fokus mest på möbleringen inomhus, i vilken geografisk miljö man befinner sig i, men 

att enbart rikta uppmärksamheten mot sådana fysiska faktorer är inte aktuellt i ett 

sociokulturellt perspektiv, mänskliga handlingar medverkar. Alla rum på avdelningen skall 

kunna användas av barnen och de skall kunna skärma av rummen och möblera om under 

dagen utefter behov och aktiviteter, skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999 s.94-

95). Andersson (2004) skriver att miljön skall vara föränderlig och man kan skapa små vrår 

och rum i rummen genom att avgränsa med möbler eller tyg. På så sätt blir miljön mer 

inbjudande och inspirerar till nya lekar. Man kan skapa rum i rummen genom möblering av 

hyllor och dyrlikt, det ger barn möjlighet att pendla mellan avskildhet och gemenskap i 

verksamheten, skriver Wallin (1999). I Björklid (2005 s. 38) står det att De Jong i en text till 

Socialstyrelsens Allmänna råd skriver att det uppstår inlärningstillfällen där barnen utvecklar 

sin förmåga till hänsynstagande i trånga miljöer. När barn upplever trängsel kan konflikter 

uppstå, konflikterna uppkommer när barnen känner sig stressade och trängda. 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999 s.93) behöver både barn och pedagoger en 

strukturerad verksamhet med rutiner för att kunna utnyttja miljön och påbörja aktiviteter. För 

att de små barnen ska kunna vistats i miljön på ett meningsfullt sätt är det viktigt att de känner 

trygghet, vilket de gör i en strukturerad verksamhet med rutiner. Nordin Hultman (2004) 

skriver i sin studie att tiden är en sak som styr barnens möjligheter i förskolan, vilket syftar på 

hur personalen planerar olika moment under dagen såsom samling som är begränsad och 

utomhusvistelsen som på sätt och vis också är begränsad, detta har blivit traditionella rutiner. 
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Tidens organisation och dagsprogrammet avgör vilka rum, möjligheter och material barnen 

har tillgång till. Enligt Andersson (2004 s.54-57, 62) är leken viktig och det bör synliggöras i 

förskolemiljön. Det är betydelsefullt att man ger tid till den fria leken och att man inte 

strukturerar upp dagen för mycket. 

 

I Nordin Hultmans forskning (2004) framgår det att dagens förskolor är utformade med 

många avskilda rum där aktiviteterna är bestämda.  Det bidrar till att barns aktiviteter blir 

begränsade beroende på materialets placering och lokalernas möjligheter. I De Jongs (1998 s. 

3) studie om fysisk miljö framgår det att barns inställning till den fysiska miljön har en 

inverkan på hur den kommer till användning. Förskolans byggnad och utrymmen är ett socialt 

område som ger signaler av vilka aktiviteter som är tillåtna och vad man kan göra i respektive 

rum. Författaren menar vidare att förskolans personal bör reflektera mer kring lokalernas 

utrymme och hur man kan använda dem mer praktiskt, kompetensutveckling kan bidra till 

mer välformade byggnader och mer kunskap inom området. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) menar att miljön sänder ett buskap för vad barnen förväntas att göra i den 

pedagogiska verksamheten. Björklid (2005 s. 33-34) hänvisar till Skantze (1989) som i sin tur 

skriver att genom att söka erfarenheter och kunskaper i sin miljö utvecklas man som 

människa. Miljön sätter gränser och ger förutsättningar, vilket påverkar barnen, därför är det 

viktigt att utforma miljön så barnen kan undersöka sig själva och sin omgivning, de skall även 

kunna orientera sig i miljön. Förskolans miljö skall därför även ha ett tydligt budskap om 

rummens utbud av aktiviteter. 

 

Utmaningar motiverar barnen på så sätt att de genom att anta utmaningar får bekräftelse på att 

de kan, vilket i sin tur leder till att de driver sin egen utveckling framåt.  Det som är farligt 

lockar och fascinerar barn och blir därmed en typ av utmaning. Barn kan upptäcka avsikter i 

miljön och på så vis upptäcka möjligheterna i miljön. Barn kan upptäcka, skapa och utifrån 

det förstå avsikterna med miljön, de har inte alltid färdiga och medvetna avsikter i olika 

miljöer. Ett aktivt samspel mellan barnen och deras avsikter skapas i en rik miljö och erbjuder 

barnen möjlighet till detta. De vuxna i barnens omgivning måste förstå och tänka på att barn 

inte ser på saker på samma sätt som vuxna gör. Det bör man ta hänsyn till eftersom vuxna 

påverkar barnens miljö mycket på så sätt att de planerar, ritar, bygger och skapar den miljö 

barnen skall vistas i, skriver Skantze (1998 s.18-19).  

 

I en text skriven av Lundahl (1995) skall den fysiska miljön vara varierande och utmanade, då 

stimuleras barns fantasi och kroppskännedom. Det är viktigt med fri golvyta, eftersom det är 

en förutsättning för den fria leken och skapandet och Lis Ahlman, rörelsepedagog anser att det 

viktigaste redskap i förskolan är golvet, skriver Lundahl (1995 s. 117-120). Enligt Fagerli, 

Lillemyr och Söbstad (2001 s.38-39, 138) skall den fysiska miljön i förskolan stimulera och 

ge tillfälle till rörelser och övningar som bidrar till barns grovmotoriska såsom klättra, hoppa 

och springa, samt den finmotoriska utvecklingen såsom, rita, skriva, sy och klippa. När man 

formar miljön i förskolan skall det finnas möjlighet till både aktiviteter som tar stor och liten 

plats, samt att variationen av material, färg och form skall ge rikliga upplevelser till både 

vuxna och barn.  

 

Grundtanken i Reggio Emilia filosofin är att barnen ska lära sig via sina sinnen. Wallin (1989) 

skriver att lokalerna är öppna och neutrala i Reggio Emiliainspirerade förskolor, det de kallar 

ateljén och innergården är placerade i mitten av byggnaden och ses som daghemmens hjärta. 

Det finns möjlighet för barnen att finna lugn och ro, förskolornas utrymmen ska vara 

funktionella och kunna erbjuda bland annat ensamhet och gemenskap, vila och aktivitet. I 

Reggio Emiliainspirerade verksamheter är förskolans lokaler ofta fördelade i 3 olika 
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avdelningar, spädbarn och de små krypbarnens avdelning, de mellanstora barnen har en 

avdelning och de stora barnen har en. Stora fönster och glasväggar karaktäriserar Reggio 

Emilia. Man anser att det är viktigt att barn får möjlighet att utforska och lär sig kontrollera 

miljön omkring sig på egen hand.  

 

Karlsson (1998 s. 204-205) skriver att Aktivitetspedagogiken bygger på de tio pedagogiska 

och psykologiska grundprinciper som Elsa Köhler har tagit fram. I de pedagogiska och 

psykologiska grundprinciperna framgår det att man skall ta tillvara på och utgå ifrån barnets 

spontanitet och personlighet. Man anser att det sociala samspelet är betydelsefullt för barnets 

utveckling då barnet får möjlighet att öva och utveckla sin sociala kompetens i samspel med 

andra. Författaren menar vidare att Köhler tog avstånd ifrån den traditionella undervisningen, 

hon ansåg att man skulle utgå ifrån barns livssituationer istället. Undervisningen skulle grunda 

sig på gemensamma upplevelser och sedan arbetade man omväxlande mellan bestämda och 

fria aktiviteter. Barnet skulle arbeta självständigt så mycket som möjligt men med stöd från en 

vuxen. 

Möbler och Möblering 

Nordin-Hultman (2004) skriver att man redan 1918 hävdade att man skulle ha låga möbler i 

barnträdgårdarna. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att den pedagogiska 

miljön bör möbleras så att barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Till detta hör att 

möblerna anpassas till barnens olika åldrar och inte enbart utgå från de vuxnas behov. 

Författarna skriver vidare att lokalernas möblering och tillgången på rikligt och varierat 

material är betydelsefullt för barns möjlighet till att uttrycka sig och utvecklas. Lundahl 

(1995) menar att möbler har stor betydelse för barns möjlighet att utvecklas men i många 

förskolor begränsas barnen av de höga möbler som finns i verksamheten. När barnen sitter i 

höga stolar vid höga bord begränsas de på så sätt att de inte kan komma ur stolen utan hjälp, 

där är inte miljön stimulerande för barnen.  

Materialet 

Materialet skall vara så flexibelt att barnen kan utforska, värdera, tolka och jämföra 

tillsammans. Det skall även finnas material barnen kan arbeta med både individuellt och i 

samspel med andra barn. Det skall finnas ett utbud av leksaker från olika kulturer för att 

motverka fördomar om olika kulturer, religioner och könsroller, skriver Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999 s. 95). Andersson (2004 s.54-57, 62) skriver att vuxna behöver släppa 

kontrollen och ge barn möjlighet att använda materialet på sitt sätt, man bör minska 

materialets begränsningar. Nelson och Svensson (2005) skriver att inte bara material som lera 

och klossar m.m. kan vara eller bli olika saker, de menar andra färdiga material såsom 

kastruller kan i leken förställa olika saker. Knutsdotter Olofsson (2003 s. 128-129) skriver att 

det är viktigt att förskolemiljön är barnvänlig och att barnen har tillgång till material som de 

kan forma och omvandla själva. I Skolverket (2009 s. 11, 19) framgår det att det är viktigt att 

förskolans pedagoger ser möjligheter i användandet av formbart och ostrukturerat material 

vilket främjar barns fantasi och skapande. Enligt Lundahl (1995) skall man kunna använda 

materialet på olika sätt, vilket bidrar till barns kreativitet och fantasi och det blir på så vis 

användbart i olika situationer En sådan syn på förskolans material ger ett ökat användande av 

olika material. 

 

Av Nordin Hultmans (2004 s.96) forskning framgår det att en del material inte finns 

tillgängligt för barnen och att det är inlåst i skåp eller placerad högre upp. Det handlar om 

material som kräver att det finns en vuxen närvarande för att introducera materialet och 

vägleda barnen. Författaren menar vidare att materialet påverkar oss och bär föreställningar 
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om vad barn bör göra och klara av i olika åldrar. I Pramling Samuelsson och Sheridans (1999) 

forskning framgår det att materialet skall finnas tillgängligt för barnen så att de kan skapa 

efter eget initiativ och bli mer självständiga i sitt lärande. Fagerli, Lillemyr och Söbstad 

(2001) skriver att man bör låta material ligga framme till viss del för att uppmuntra och locka 

till lek, städar man för mycket blir möjligheten till inspiration begränsad.  

 

Lagerbielke (1982) skriver att materialet i förskolan först blir pedagogiskt i samspelet med 

människan och att materialet behöver ligga på en nivå som utmanar barnet, man bör alltså 

lägga ribban lite högre för att lärande ska förekomma. För att leksaker och andra material i 

förskolan skall bli pedagogiska krävs det att de används i ett socialt samspel. Användandet 

blir lustfyllt när barnen är intresserade, därför är det av betydelse att man observerar barnens 

aktiviteter för att tillgodose barnens behov. Nelson och Svensson (2005 s. 141-142) skriver 

om hur pedagogerna väljer att förhålla sig till olika material påverkar dess potentialer.  

Förhållningssättet till olika material bör grunda sig i deras kunskaper och om läroplanens 

riktlinjer. För att kunna utforma en pedagogisk miljö och förse den med pedagogiska material 

kan man kategorisera leksaker och av kategorierna reflektera över vad i omgivningen som 

speglas sig i materialet, men även på vilket sätt materialet representerar ett område. I en sådan 

kategoriindelning av leksakerna kan man skapa ett brett utbud av temalekar som tillgodoser 

läroplanens riktlinjer och olika verksamhetsområden i samhället, människan och naturen. 

 

Barns inflytande 

I förskolan arbetar man med ett demokratiskt förhållningssätt dels för att barnen tidigt skall få 

chansen att bilda sig en uppfattning om hur samhället fungerar. En demokratisk grund skall 

spegla förskoleverksamheten. Utformandet av miljön och den pedagogiska planeringen skall 

skapas utefter barnens intressen och behov, man kan skapa detta genom att låta barnen vara 

med och påverka olika saker i förskolan. Förskolan har som uppgift att sträva efter att alla 

barn ska få möjlighet att påverka sin situation genom att bland annat utveckla sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter. Genom att ge barnen möjlighet att vara med i olika typer av 

beslutsfattande ges de chansen att utveckla sin förmåga att förstå och handla demokratiskt. 

Alla som arbetar i förskolan skall dessutom se till att varje barns åsikter respekteras. Barnen 

skall även få chansen att påverka arbetssätt, innehåll och delta i utvärderingen av 

verksamheten. För att skapa mångfald i lärandet är det viktigt att barnens tankar och idéer tas 

tillvara. Barnen skall ges möjlighet att uttrycka sina egna planer, fantasi och kreativitet 

(Lpfö98, Utbildningsdepartementet s.7, 9-11). När det gäller utformningen av lokalerna i 

förskolan är det viktigt att barnen får vara med och påverka hur det ska se ut eftersom de även 

skall vara delaktiga i sitt eget lärande. Barn och pedagoger skall hjälpas åt att utforma miljön i 

förskolan för att barnen skall ges möjlighet till olika lärande aktiviteter, lek, social gemenskap 

men också självständighet, skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999 s.94-95).  
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Teoretisk utgångspunkt 
I vår undersökning har vi valt att utgå från sociokulturell teori utifrån Vygotskijs och Säljö, 

vilken handlar om att det sociala samspelet och omvärlden är nödvändiga för att lärande skall 

förekomma. Vi har valt denna teori eftersom vi ser stora möjligheter för barnen att lära sig 

med hjälp av miljön i sin omgivning. Vygotskij och Säljö har i sina teorier som utgångspunkt 

att barn lär sig i samspel med människan, men att de också lär sig med hjälp av miljön i sin 

omgivning. Den fysiska miljön och det sociala samspelet är viktiga faktorer för barns lärande, 

därför har vi valt att utgå från Vygotskij och Säljös teorier.  

 

Bråten (1998) skriver att Vygotskijs teori utgår från att alla mänskliga handlingar, i vilken 

kontext de än äger rum i har en social inramning. Kontext i detta sammanhang betyder ”det 

som omger”. Människans handlingar och hennes förståelse av dem är delar av omgivningen. 

Författaren menar att språket är en väsentlig del av lärandet i Vygotskijs teori. Språkets, 

verktygens och redskapens funktion bildar en länk mellan människan och omvärlden, ett av 

Vygotskijs viktigaste teoretiska utgångslägen. Även att lära genom att utforska sin omvärld är 

en viktig del av lärandet i förskola och skola. Förståelsen finner man i en social gemenskap, i 

barns samspel med saker i den aktuella miljön och i deras användning av olika redskap. Det 

sociala samspelet mellan barn och vuxna är särskilt betonat och en utgångspunkt för att nå en 

högre nivå av den kognitiva utvecklingen. Vygotskij anser även att det sociala samspelet är 

den viktigaste motorn i barnets utveckling, skriver Bråten (1998).  

 

 Vygotskij (1995 s. 9-10, 20, 35) skriver att alla människor är kreativa, även det lilla barnet, 

som skapar i leken, de ger sina upplevelser och berättar en historia genom leken. Han menar 

att barnens uppfattningar om omvärlden speglar sig i leken och på så sätt blir barnen 

medvetna om deras omgivning. Samspelet mellan den vuxne och barnet är betydelsefullt för 

att inlärning skall ske. En förutsättning för att skapande skall ske är att människan ställs inför 

utmaningar i sin omgivning, om inte det sker uteblir möjligheten till utveckling. Människan 

blir passiv när den anpassar sig till sin omgivning och vilja till att utvecklas uteblir. 

Författaren skriver vidare att det är viktigt att man skapar förutsättningar för att barn skall 

kunna tillägna sig rikliga erfarenheter om världen, det ger barnen en trygg bas att utgå ifrån i 

deras fortsatta lärande.  

 

Av Davidsson (1999) framgår det att Säljö skriver om att det bör riktas uppmärksamhet mot 

sociala och fysiska förutsättningar som är av vikt för undervisningen, för att ur ett 

sociokulturellt perspektiv förstå hur lärandet fungerar. Ett konkret lärande sker bara om dessa 

förutsättningar blir en del av den lärande omgivningen. Användandet av olika material i 

undervisningen ger barnen tillfälle att passera gränser i sitt lärande. För barns lärande ses 

förskolan/skolan som viktig eftersom de spenderar mer tid nu än förr i sådana miljöer. 

Förskolan och andra institutionella miljöer är viktiga för en individs lärande och utveckling. 

Säljö (2005 s. 13-17) skriver att vi ibland ses som produkter och att personer i vår omgivning 

tar hjälp av miljön vilket ger oss möjlighet att utvecklas vidare. Författaren menar vidare att 

ett perspektiv på lärande är att det är individen som ska tillägna sig kunskap i sin omgivning.  
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Metod 
I följande stycke redogör vi för hur vi har valt att genomföra vår studie.  Val av ansats, 

intervju och observation beskrivs eftersom det är de redskap vi använt oss av, men även hur vi 

har utfört våra intervjuer och observationer. Vi presenterar valet av deltagare och behandlar 

också hur vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna. Stycket avslutas med en 

redogörelse för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Art av studie 

En kvalitativ forskning innebär att man förtydligar fenomenets natur och kvaliteter, medan 

kvantitativ forskning fokuserar på antalet, skriver Widerberg (2002 s. 15-17). Om man sedan 

väljer att använda sig av kvalitativ metod letar man efter fenomenets betydelse vilket kan ske 

genom intervju eller observation. Författaren menar vidare att båda aspekterna är viktiga och 

dessa redskap gör varandra fullständiga. Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervju som 

redskap i vår undersökning, på grund av att vi vill ta reda på hur pedagogerna resonerar om 

hur man skapar en pedagogisk miljö i förskolan och hur betydelsefull den är för barns lärande. 

För att få breda, beskrivande intervjusvar, valde vi att göra intervjuer. Vi har även valt att 

illustrera miljön på förskolorna genom att fotografera lokalerna. 

Genomförande 

I det här avsnittet presenterar vi vårt urval av förskolor och deltagare. Vi beskriver och 

motiverar vårt val av redskap samt gör en analys av intervjusvaren. En beskrivning av hur vi 

har bearbetat det insamlade materialet och av de etiska riktlinjerna samt hur vi i vår studie 

förhållit oss till dessa. Slutligen redogör vi för hur man i forskningssammanhang skall gå 

tillväga för att studien skall uppnå hög tillförlitlighet och giltighet men också hur vi gjort för 

att uppnå en sådan kvalitet.        

 

Vi har fördelat arbete på så sätt att vi läst litteratur på var sitt håll och att vi framställde en text 

av den aktuella litteraturen samt några gemensamt. Därefter gick vi gemensamt igenom 

varandras texter för att se om de var relevant att ta med i vår studie . Vi var båda närvarande 

under alla våra intervjuer varav en lyssnade och den andra intervjuade, vi lyssnade igenom 

alla intervjuerna tillsammans och skrev ner vad som sades. Vi valde sedan att enskilt 

analysera intervjuerna, eftersom man kan se de från olika perspektiv. Därefter diskuterade vi 

tillsammans de teman vi valde. Upplägget av bakgrunden, metoden, resultatet, och 

diskussionen har vi gjort gemensamt samt alla justeringar.     

Urval 

Vi har valt att utföra vår studie på två olika förskolor i en större kommun i västra Sverige. 

Urvalet av respondenter gick till på så sätt att vi tog kontakt förskolor vi kände till sedan 

tidigare och frågade om intresse för att delta fanns. Anledningen till att vi endast valde två 

förskolor var för att kunna hantera data. Vi valde att intervjua utbildade pedagoger. Vi 

intervjuade sex stycken pedagoger på tre olika avdelningar, där barnen är mellan 1-5 år. Den 

ena verksamheten har vi valt att kalla Solen, personalen på Solen är döpta till namn på S. 

Solen består av tre avdelningar, en småbarnsavdelning, en syskonavdelning och en 1-5 års 

avdelning. Den andra verksamheten har vi valt att kalla för Akvarellen. Personalen på 

Akvarellen har vi döpt till namn på A och består av en stor avdelning med barn från 1-5 år. Vi 

illutrerade inomhusmiljön på de två förskolorna, genom att fotografera lokalerna. 

Fotografiernas syfte är att stärka intervjudeltagarnas uppfattning och synliggöra detta.  



  

11 

 

Intervju 

Kvale (1997) skriver att man som intervjuare behöver vara kunnig inom ämnet för att kunna 

genomföra en intervju. Författaren menar vidare att det är viktigt att man har erfarenhet av hur 

man skall gå tillväga vilket man får genom övning, att lyssna på och läsa skrivna intervjuer. 

Intervjuaren skall också vara flexibel under intervjutillfället eftersom det krävs att man fattar 

snabba beslut om vad som skall frågas och hur samt vilka svar som skall följas upp. Detta gör 

att intervjuaren genomför intervjun och tolkar den under samma tillfälle. Det är viktigt att 

använda sig av korta och enkla frågor i intervjun för att få spontana, relevanta och längre 

intervjusvar. Widerberg (2002 s. 16-17) skriver att det är viktigt att man utgår ifrån det 

aktuella samtalet och dess sammanhang när man genomför en kvalitativ intervju och att man 

följer upp intervjuarens beskrivningar och uppfattningar kring fenomenet. Författaren skriver 

att tid och plats för intervjun är viktigt att bestämma innan man genomför intervjun vilket kan 

ha en betydande påverkan på svaren. 

 

Lökken och Söbstad (1995) skriver att frågornas ordningsföljd i en intervju är betydelsefull 

och ger respondenten trygghet. De menar att när man spelar in intervjun kan intervjupersonen 

fokusera på att ställa bra frågor och lyssna, samt följa upp respondentens svar, kvaliteten på 

intervjun blir högre. För att kunna utföra en intervju måste man först ha formulerat ett syfte 

man kan ha som utgångspunkt när man sedan intervjuar. Det finns många typer av intervjuer 

och vilken som är lämplig till vad beror på vad man vill få ut av intervjun, skriver Lantz 

(2007).  

 

Vi anser att en kvalitativ intervju är relevant för vår studie eftersom vi vill få fram 

pedagogernas åsikter kring den pedagogiska miljön. Vi anser att det är viktigt att använda sig 

av bandspelare vid intervjutillfällena eftersom man får med vad som sägs och man kan höra 

sina egna frågor. Vi vill i vår studie fördjupa oss i ett visst ämne, därför har vi valt en öppen 

intervjuform. I en öppen intervjuform får respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och 

svara fritt skriver Kihlström (2007). För att göra detta möjligt har vi formulerat vida frågor, 

eftersom vi anser att det är respondentens uppfattningar som ska stå i centrum för studien. Vi 

tog kontakt med två förskolor där vi ville utföra studien och informerade kortfattat om 

studiens syfte. Pedagogerna blev tillfrågade om de ville delta och därefter skrev vi missivbrev, 

som vi delade ut till respondenterna. Vi valde att båda skulle vara närvarande under 

intervjutillfällena, den ena ställer frågorna och antecknar så mycket den hinner. Alla 

intervjuer spelades in på band, eftersom det underlättade för oss när vi skulle sammanställa all 

data. Vi fotograferade rummen på tre avdelningar, Vi valde att fotografera de rum som berörs 

i intervjuerna. Fotografierna togs vid dörröppningarna till rummen, för att på ett konkret sätt 

visa rummens första intryck. Vi stod på knä och fotograferade för att se rummen utifrån 

barnens perspektiv. Fotografierna vi vill använda som stöd för våra tolkningar av 

intervjusvaren i diskussionsavsnittet.  

Pilotintervju 

En utomstående förskollärare från en annan verksamhet blev tillfrågad om att delta i vår 

pilotintervju, för att se om våra frågor var relevant till vårt syfte och frågeställningar. 

Intervjun spelades in på band vilket gjorde det möjligt för oss att få med all information som 

gavs vid intervjutillfället och därmed kunde vi avgöra om svaren var relevanta. Av intervjun 

kom vi även fram till att en del frågor behövde utvecklas och att vi behövde ändra 

ordningsföljden på frågorna.  
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Analys  

I analysen presenterar vi hur man vetenskapligt går tillväga när man analyserar kvalitativ data, 

därefter ger vi utförlig beskrivning av hur vi har gjort, detta redogörs det för under rubriken 

Bearbetning av insamlad data. 

 

En kvalitativ analys redovisas med en sammanfattande beskrivning av intervjupersonernas 

uppfattningar av fenomenet. Det kan också vara relevant att genomföra flera olika analyser i 

relation till syftet och frågeställningarna. Det är betydelsefullt att man kategoriserar 

intervjusvaren utifrån likheter och olikheter. Genom att man kategoriserar svaren återges 

innehållet på ett konkret sätt, skriver Lantz (2007 s. 110-111).  

 

Trost (1993, 1997 s. 112-118) skriver att när man genomför sin analys är det bra att använda 

överstrykningspenna och skriver stödord i marginalerna. Man går sedan tillbaka och letar efter 

mönster och intressanta kommentarer i intervjuerna, viktigt är dock att man använder samma 

frågor till alla intervjuer och redovisar dessa i studien. Det kan vara lättare att analysera ett 

material när man har skrivit en sammanfattning av intervjuerna, man plockar då bort allt som 

inte är relevant till studien, man missar lite men har sparat det inspelade materialet, om 

situationen kräver det kan man gå tillbaka till rådata. Lantz (2007 s. 117-124) skriver att det är 

viktigt att man sedan reflekterar över uppdelningen av helheten, i olika dimensioner eftersom 

det ger oss mer information. Det är viktigt att man kan bryta ner helheten i delar och att man 

byter perspektiv och försöker se på fenomenet från olika vinklar eller synsätt.  

 

Widerberg (2002 s.133,144-145) skriver att man som forskare gör ett antal val under 

forskningsprocessen och att man har väljer en utgångspunkt och hur man vill gå tillväga. 

Författaren menar vidare att det införskaffade materialet påverkar valet av analys och man kan 

utgå ifrån tre olika perspektiv; empirin, teorin och framställningsformen. De teman man vill 

analysera grundar sig i citat från intervjuerna. Framställningsformen innebär att temat bestäms 

utifrån den tanke man har om texten, hur den kommer att se ut och hur man skall gå tillväga. 

Malmqvist (2006 s. 99) skriver att det finns två aspekter att utgå ifrån vid analysarbetet, 

helhetsanalys innebär att man går igenom den insamlade materialet för att man skall få en 

överblick av helheten. Nästa steg är att man försöker hittar teman eller kategorier från det 

insamlade materialet vilket innebär att man ser upprepade uppgifter som man kan placera 

under ett begrepp som bildar ett tema. Man kan också utgå ifrån delar av materialet och 

genom dem skaffa sig en uppfattning av materialet. 

Bearbeting av insamlad data 

Intervjuerna spelades in så att vi sedan kunde lyssna igenom alla intervjuerna en i taget och 

skrev ner ordagrant vad som sagts, därefter skrev vi ut alla intervjuerna och läste de noga och 

letade efter data som gav svar på vårt syfte och frågeställningar. Detta gjorde vi genom att 

stryka under med överskrykningspenna och skriva ner egna reflektioner och stödord i 

marginalerna. Sedan skrev vi en sammanfattning av intervjuerna, för att inte missa relevant 

data återgick vi hela tiden till våra rådata.  Vi utgick hela tiden från vårt syfte och 

frågeställningar, när vi bearbetade materialet, för att kunna urskilja relevant data. Vi 

sammanställde sådana data som var relevant för vårt syfte och frågeställningar utifrån varje 

intervju i en sammanfattande text, sedan granskade vi de ytterligare en gång i förhållande till 

vårt syfte och frågeställningar, för att få en överblick av intervjusvaren. Därefter delade vi in 

svaren i kategorier utifrån likheter och skillnader i intervjusvaren. Vi namngav kategorierna 

utifrån intervjumaterialet och valde ut citat ur rådata och beskrev dessa med text och 

fotografier. Vi sparade all rådata för att kunna fundera över om man kan tolka materialet på 

andra sätt och för att kunna dra slutsatser. 
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Etik 

I Vetenskapsrådet (2002)  framgår det att när man utför forskning av olika slag finns vissa 

etiska krav man måste följa. Dessa fyra krav är viktiga att ta hänsyn till för att forskningen 

skall bli giltig. 

 

Informationskravet 

Syftet med forskningen skall informeras till alla deltagare, men också vad det skall användas 

till. Det är deltagarnas villkor som avgör deras medverkan. Information om studiens syfte 

gavs i form av ett Missivbrev till respondenterna på båda förskolorna. 

 

Samtyckeskravet 

Det är deltagarna själva som avgör om de vill vara med eller inte. Information om att 

deltagandet är frivilligt skall framkomma. I Missivbrevet framgick det att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när man ville.  

 

Konfidentialitetskravet 

Forskaren har skyldighet att hantera personliga uppgifter av deltagarna på ett varsamt sätt. 

Deltagarna skall vara anonyma och bör därför avidentifieras, så att inte obehöriga kan ta del 

av uppgifterna. Vi gjorde det omöjligt för utomstående att identifiera deltagarna, genom att 

använda påhittade namn, samt hanterade det insamlade materialet varsamt. Vi undvek 

ingående beskrivningar av respondenterna för att vi ansåg att en beskrivning och fotografier 

kunde identifiera både deltagarna och verksamheterna. 

 

Nyttjandekravet 

Det är endast tillåtet att använda de insamlade uppgifterna till forskning. Uppgifterna vi 

samlat in under vår forskning kommer endast användas i vår uppsats. När arbetet är inlämnat 

och godkänt kommer vi att förstöra allt insamlat material. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Som forskare tänkte vi på hur vi skrev för att olika läsare skall kunna förstå vad studien 

handlar om. Kvale (1997) anser att det är betydelsefullt att genomföra en pilotintervju före 

den riktiga intervjun eftersom det ger intervjupersonerna ökad förmåga att skapa trygghet och 

ett stimulerande samspel. Kihlström (2007) skriver att en pilotstudie är som ett test man gör 

innan man utför den egentliga undersökningen. För att göra vår undersökning tillförlitlig har 

vi genomfört en pilotintervju, för att testa om våra frågor är relevanta till vårt syfte, men dels 

för att det stärker studiens giltighet. Hon skriver vidare att om båda är närvarande vid samtliga 

intervjutillfällen och spelar in intervjuerna så ökar det studiens tillförlitlighet. Detta ger oss 

även möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på svaren samt använda oss av citat som 

stärker vårt resultat och förtydligande. Det är även bra att vara två vid observationstillfällena, 

skriver Patel och Davidsson (1991, 1994 s.87), vi valde därför att vara två vid 

fotograferingstillfällen. För att en god reliabilitet skall uppstå är det en förutsättning att man är 

tränad, skriver Patel och Davidsson (1991, 1994 s.87). Därför valde vi att utföra en 

pilotintervju, där vi hade möjlighet att justera eventuella brister, för att förbättra underlaget till 

intervjun i den egentliga studien.  
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa analyserad data som kan kopplas till vår studies 

frågeställningar. Vi valde att fotografera lokalerna, för att visa den fysiska miljön i 

förskolorna i de två förskolorna. Vi har valt att presentera resultatet under två huvudrubriker, 

Den pedagogiska miljöns utformning och Miljöns betydelse för barns lärande, för att på ett 

tydligt sätt ge svar på våra frågeställningar. 

Den pedagogiska miljöns utformning 

Rummen 

I de flesta av pedagogernas intervjusvar framkommer det att barnen skall få möjlighet att 

springa av sig i lekhallen, barnen ska kunna utföra olika typer av motorik och rörelseövningar.  

 
När vi flyttade in här tänkte vi att det skulle vara ett stort ehh…puffrum där barnen kunde 

springa fritt, vi kunde ha miniröris, där de kunde röra sig/…/(Anneli) 

 

På en småbarnsavdelning påverkar säkerheten utformningen av lokalerna, menar Sara på 

Solen. Hon anser att man måste ta hänsyn till säkerheten i första hand. Samtliga pedagoger på 

de båda förskolorna är överens om att man bör dela upp barnen i mindre grupper för att ge 

barnen utrymme och främja leken, men även för att utnyttja lokalerna. Simon anser att man 

blir begränsad av vad man kan göra i ett rum när man kallar det något specifikt, barnen skall 

göra flera olika saker i alla rum. 

 
/…/ Jag tycker ju att innemiljön skall vara utformat så man kan ha göra många saker i alla rum, 

inte vara så begränsad, vilket det lätt kan bli när man kallar det för någonting, va//…(Simon) 

 

Vissa pedagoger anser att genom att man namnger olika rum så begränsar det barns aktiviteter 

av vad man kan göra i de olika rummen. Specifika namn begränsar aktiviteterna i rummen, 

namnen på rummen bestämmer vilken aktivitet som är möjlig att utföra.  

 

/…/ så vi säger i lilla lägenheten då så rymmer det kanske bara fyra barn för att det skall bli en 

bra lek, fyra, fem barn och då hålls ljudnivån nere också och leken blir lugnare också då /…/ 

(Anneli). 

 

/.../ vi försöker dela upp så några är inne och några ute och att man byter sedan /…/ så att det 

inte bli så trångt för barnen i de olika rummen /…/ (Sanna).  
 

Både Anneli och Sanna berör vikten av att ge barnen utrymme till leken, de anser att detta kan 

ske genom att dela upp barnen i olika grupper vilket enligt deras uppfattningar minskar risken 

för trängsel. Ett sätt att utnyttja rummen på är att dela upp barnen för att ge de möjligheter till 

bra lekar. 
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                                               Bild: 1 Familjevrån, Akvarellen               

 

Annette är osäker på om rummet är tillräckligt tilltalande för barnen, det kanske inte uppfyller 

barnens intresse och behov, hon har uppmärksammat att rummet inte används och reflekterat 

över varför.  

 
/…/ det är bra som det är där fast de är inte där inne så mycket egentligen och leker /…/ eller var 

det beror på att det inte är tillräckligt inbjudande kan man fråga sig… (Annette). 

 

I flera av pedagogernas svar framgår det att lekhallen även skall erbjuda konstruktionslekar av 

olika slag. De anser vidare att det ska finnas material som ger barnen möjlighet till många 

olika aktiviteter. 

 

 
                                         Bild:2 Lekhallen, Solen  

 

Rummen skall enligt en del pedagoger erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och material, detta 

för att barnen själva skall få möjlighet att välja vad de vill göra. I rummen skall det finnas 

plats för olika lekar.  

Möbler och Möblering 

 
/…/ asså det är ju inte ett jätte stort rum, så man får ju ställa upp det lite så där det får plats, så att 

säga, men vi har ju valt att ha en, det är en stor öppen bokhylla så man kan få plats med liksom 

mycket och samtidigt så synliggör du för barnen va…vilka leksaker som finns /…/ (Anna) 

 

I ett av svaren framgår det att familjevrån på Akvarellen inte är så stor så det finns inget större 

utrymme att möblera om, det finns en stor öppen hylla där barnen kan ha översikt över 
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materialet. Anneli på Akvarellen menar att materialet är placerat högt eller lågt beroende på 

barnens ålder. Hon anser att barnen behöver kunna nå materialet. 

 
/…/  de dom vill använda ska vara långt nere på hyllorna eh…och det som dom mindre barnen 

inte skall komma åt är placerat högre upp /…/(Anneli). 

 

                
                  Bild: 3 Lekrum, Solen 

 

Låga möbler används dels för barnens säkerhet och för att rummen inte skall bli begränsade. 

På båda förskolorna har man låga möbler i barnens höjd. Anna på Akvarellen menar att låga 

möbler gör att barnen blir mer självständiga.   

 
/.../ bara en sån sak som att toaletter och handfat är liksom så här låga och så så barnen själva 

kan själva tvätta händerna utan att behöva stå på pallar, å sånt, sånt tycker jag är väldigt viktigt. 

Vi har även mycket låga bord och sånt så att barnen själva aaa…för att barnen ska bli mer 

självständiga (Anna) 

 

/…/ när man kommer in har vi ju en bänk vi satte dit så man kan sitta och hjälpa barnen att klä 

på sig plus en stol och i den hallen där barnens  kläder hänger har vi ju en påklädningspall som 

man kan sitta på den  i olika höjder då/…/ Å sen har det ju hängare då så de kan ta ner sina saker 

själva då/…/ (Sara) 

 
/…/ för att man inte vågar lämna barnen vid bordet /…/ för man är rädd att det ska klättra upp på 

borden eller ramla ur stolarna, därför tycker jag att det är mycket bättre som det var förr då hade 

vi låga bord då kunnat utnyttja rummet ännu mer /…/ (Sara). 

 

                  
                    Bild: 4 Matrum, Akvarellen 
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Sanna beskriver målarrummet som inbjudande och som ger möjlighet till olika aktiviteter, det 

finns möbler både för vuxna och barn. En byrå är placerad i rummet och i den finns det rikligt 

av material för skapande. Det finns också möjlighet till andra aktiviteter förutom att måla. 

 

 
                                     Bild: 5 Målarrum, Solen 

 
Pedagogerna säger i intervjusvaren att låga möbler bra för barnen, det ger barnen möjlighet att 

utvecklas på egen hand och säkerheten ökar. De möbler som är till för barnen skall de lätt 

kunna komma åt själva, det skall vara i deras höjd.  

Materialet 

Alla pedagoger på båda förskolorna anser att materialet är vikigt, stora delar av det skall vara 

tillgängligt för barnen, det skall vara placerat i barnens höjd. En del av materialet är placerat i 

garderober av olika skäl. 

 
/…/ duplot finns i barnens höjd och spelen finns i ett skåp för att det är helt nya spel och det är 

små bitar, vi vill inte att det ska ta det själva eftersom vi har så många småbarn,  så de inte 

tappar  något och de små barnen stoppar det i munnen /…/(Anneli). 

 

 
                                           Bild: 6 Matrum, Akvarellen 

 

En anledning till att en del pedagoger väljer att stänga in material är av säkerhetsskäl för de 

små barnen. Annette menar även att om det finns för mycket material framme blir barnen lätt 

förvirrade. En anledning till att man medvetet begränsar mängden material är för att barnen 

skall kunna leka med det utan att bli förvirrade, då för mycket material hämmar leken. 

 



  

18 

 

/…/det ska finnas tillgängligt för barnen, men det får inte vara för mycket framme ändå, dels för 

att de små bara river och liksom, dom klarar inte det riktigt sen tycker jag inte det skall vara för 

mycket på en och samma gång heller, för det blir lite förvirrande för dom men det behöver vara 

lite begränsat/…/ (Annette) 

 

/…/ vi kallar det dockvrån då vi har satt upp ett litet draperi så man kan avskärma lite,  vi har 

inte så mycket saker framme, vi har ju en garderob som det är ett litet hänge som barnen ber om 

där vi har doktorssaker, det finns riddarsaker, det finns affärssaker som finns i olika lådor de får 

be om då, de har vi ändrat då så att dom kan leka så inte allt ligger i en hög. /…/ (Sanna). 

 

Sara berättar att man kan förändra rummen genom att man som pedagog kan byta ut 

materialet och att på så sätt göra materialet utmanande och spännande. De material som är 

tillgängligt för barnen skall de kunna hantera. Simon på solen anser att man kan beställa in 

olika material till de olika avdelningarna och att avdelningarna emellan byter med varandra. 

Materialet blir på så sätt nytt och spännande för barnen.  

 
/…/ och jag vet att sen man gick på den här matematikföreläsningen, att man kanske använder 

samma material men tänker annorlunda nu, när man använder det. Man kan använda ett material 

på många olika sätt /…/(Simon). 

 

Alla pedagoger är överens om att målarrummen på respektive förskolor kan användas till fler 

aktiviteter än bara målning.  

 
/…/ där finns det saxar och pennor och kritor och suddgummi, vi har ju, allt sådant finns ju 

framme vi har också en byrå, med massa olika papper och toarullar, sånt här spillpapper, allt 

sådant får de ta själva/…/ sen får vi mycket papper och kartonger och de får barnen använda 

nästan obegränsat /…/ (Sanna) 

 

                  
                    Bild: 7 Målarrum, Solen 

 

Några pedagoger har en önskan om att utgå från barnens intresse, åldrar, önskemål och behov 

när pedagogerna ska beställa olika material. Barnen har en indirekt påverkan genom att 

pedagogerna observerar barnens lek och deras intresse och beställer material utifrån det. De 

lyssnar på barnen och tar delvis hänsyn till deras önskemål. 
  

/…/att man kanske sitter och pratar lite grann och hör önskemål och så, där är vi inte nu, tycker 

inte jag i alla fall (Annette). 

 
/…/ de har ju en massa leksaker hemma och vi vill inte ha samma saker här som de har hemma 

då…Det skall vara på ett annat sätt här/…/(Sanna).  
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Miljöns betydelse för barns lärande 

Samtliga pedagoger på Solen anser att den fysiska miljön i förskolan är viktig för barns 

lärande. Miljön skall vara inbjudande och utmanande och inspirera till lek. 

 
Den fysiska miljön har relativt stor betydelse, men det är också väldigt viktigt, alltså 

människorna är väldigt viktiga också, tycker jag /…/(Sara). 

 

Saras anser att miljön är viktigt men även att det sociala samspelet är av betydelse för barns 

lärande. Pedagogerna skall i utformandet av förskolans miljö ha den sociala kompetensen som 

krävs för att skapa pedagogiska rum, berättar Sara. De flesta pedagoger anser att hur vuxna 

organiserar rummen har betydelse för barns vilja till lek och andra aktiviteter.  

 
/…/ att den är utmanande…eh…både mentalt och fysiskt att man får känna på lite farligheter/…/ 

oftast med hjälp av pedagogen måste det bli annars kan det bli helt tokigt. (Simon) 

 

Simon belyser pedagogen betydelse för barns lärande, det är enligt honom pedagogens uppgift 

att skapa en miljö som tillfredställer barnens behov. Barnen skall ges möjlighet till 

utmaningar eftersom det är en förutsättning för att lärande skall ske. Materialet skall vara 

flexibelt för att kunna stimulera barn mentala och fysiska utveckling. Av intervjusvaren 

framgår det att när pedagogerna skall utforma rummen i förskolan skall barns intresse och 

behov stå i fokus. Anneli anser att man bör ha kunskap om att förändra miljön i takt med 

barns utveckling vilket är av stor betydelse för att barnen skall kunna utmanas och på så sätt 

utvecklas vidare.  

 

Några av pedagogerna anser att de har en viktig uppgift, de skall kunna utforma miljön på ett 

sätt som bidrar till barns utveckling och lärande. 
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Diskussion 
I diskussionen redogör vi för det som har framkommit i studien och det redovisas i fyra 

avsnitt, resultatdiskussion, slutsatser, didaktiska konsekvenser och metoddiskussion. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenterar vi vår tolkning av hur pedagoger ser på den fysiska miljön i 

förskolan samt materialutbud och placering av möbler. Vi har använt oss av litteratur för att 

stärka resultatet. Vi kommer att redovisa utifrån de kategorier som finns i resultatet och 

avsluta med en diskussion. 

Den pedagogiska miljöns utformning 

Rummen 

Det framkom i resultatet att man delar upp barnen i mindre grupper på båda förskolorna. 

Barnen skall få möjlighet att leka med sina jämnåriga men man delar även upp barngruppen 

för att det inte skall bli för trångt då blir leken bra. Vi anser att en bra anledning till att man 

kan dela upp barnen är att man därmed minskar risken för konflikter då det lättare uppstår i 

trånga utrymmen. Wallin (1999) skriver att man kan skapar rum i rummen genom möblering 

av hyllor och dyrlikt, det ger barn möjlighet att pendla mellan avskildhet och gemenskap i 

verksamheten. Enligt Skantze (1998) kan barnen i dessa mellanrum utnyttja deras behov av 

avskildhet men utvecklar också ett gemensamt identitetsskapande där de utvecklar en 

förståelse för begreppet vi. En annan anledning till att man delar av rummen tror vi kan vara 

att barnens utbud av lek ökar. När pedagogerna skärmar av rummen genom att hänga 

draperier i rummen, kan man ha två aktiviteter samtidigt i samma rum, på så vis utnyttjar man 

lokalerna på ett effektivare sätt, tror vi. I resultatet framgår det att Sanna säger att oavsett 

vilket rum man utformar är det viktigt att man i första hand tänker på säkerheten för barnen 

men det måste även finns lite utmaningar i miljön. För att barn skall öka sin kompetens kan 

utmaningar vara en bra bas att utgå från. Miljön skall vara utformad så barnen kan anta sig 

utmaningar och därmed driva sin utveckling framåt, skriver Skantze (1998, s. 18). Simon 

tycker att miljön skall vara utformad så att den utmanar barnen både mentalt och fysiskt och 

att en vuxen bör närvara. Enligt Björklid (2005 s. 179-180) är miljöer som erbjuder barnen 

både kroppsligt och sinnligt utforskande viktigt för att de yngre barnen skall kunna identifiera 

sig och känna meningsfullhet av att vistas i förskolans rum. Vi anser att pedagoger bör se 

miljön som ett hjälpmedel och att barn på egen hand får möjligheten att utforska sin 

omgivning. I förskolan är det bra att använda sig av låga möbler men det är viktigt att man 

inte övermöblerar rummen, då minskar barns möjligheter till rörelse och lek. Pedagogernas 

uppgift blir att organisera miljön så att den utmanar barnen, barn blir medvetna om sin 

självständighet och kompetens genom de utmaningar de ställs inför och behärskar. 

Möbler och möblering 

I Vygotskijs teori framgår det att utforskandet av omvärlden är viktigt för barns lärande, 

skriver Bråten(1998). Intervjusvaren gav oss i stort sett samma information som Nordin 

Hultman skriver om i sin avhandling där det framkommer att låga möbler ökar barns 

möjligeter till att bli mer självständiga, när de har möjlighet att plocka fram det material de 

vill. Sanna berättar att det även ökar säkerheten för barnen, eftersom risken för fallolyckor 

minskar. I Lundahl (1995) menar Lis Ahlman, rörelsepedagog att golvet är ett av det 

viktigaste redskapen i förskolan. Författaren menar att för att främja den fria leken och 

skapandet behöver man en fri golvyta. Vi anser att miljön inte bör vara övermöblerad då 
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golvytan är viktig för den fria leken och barns behov av att röra sig. Vi tycker det är viktigt 

med låga möbler och att materialet finns tillgängligt för barnen, vi instämmer om att det ökar 

barnens självständighet och säkerhet. Höga möbler begränsar barnen och blir beroende av 

någon som hjälper de. 

Materialet 

Att materialens funktion bildar ett samband mellan människan och omvärlden är ett av 

Vygotskijs teoretiska utgångslägen, skriver Bråten (1998). Genom att använda dessa verktyg 

och redskap i undervisningen ges barnen möjlighet att vidareutvecklas, skriver Säljö (1992). 

Material bör vara placerat i barnens höjd så det är lättåtkomligt samt ger möjlighet att använda 

materialet på egen hand, när de vill och hur de vill. Barn kan på så sätt utveckla olika 

kompetenser. Det är viktigt att man är flexibel i användandet av olika material, att man ser 

möjligheten att använda ett material på många olika sätt. Nelson och Svensson (2005) skriver 

att materialet i sig är väsentligt, men vad pedagogerna väljer att göra med materialet är minst 

lika viktigt. Simon svarar att om man beställer ett varierat material, plockar fram och tar bort 

och turas om att använda material och på så sätt förändra rummen. Det gör det spännande och 

utmanande, samtidigt som materialet blir som nytt för barnen. Andersson (2004) skriver att 

miljön skall vara föränderlig och att man kan dela av rummen med hjälp av tyg och möbler, 

det inspirerar och inbjuder till nya lekar. Vi anser det är betydelsefullt om personalen är 

engagerad och att man kan fråga företag om spillmaterial, materialet blir inte så begränsat och 

ekonomin blir inte påverkad. Vi tycker att man även kan använda tyger och möbler till att 

förändra miljön utan att det kostar pengar, ta tillvara på gamla gardiner, lakan och möbler.  

 

I resultatet framgår det att barnen skulle kunna vara mer delaktiga och få möjligheten att 

påverka val av material. Det är betydelsefullt att man frågar barnen så att även de känner sig 

delaktiga i verksamheten. Barnen har möjlighet att påverka indirekt genom att de får önska 

och deras intresse speglar sig i barnens aktiviteter vilket pedagogerna observerar och utgår 

ifrån vid beställningen av material. Pedagogerna menar att inköp av material är en ekonomisk 

fråga. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98, s.11). Den ena 

förskolan får spillmaterial såsom, toalettrullar, kuvert, spillpapper och träspill detta har barnen 

obegränsad tillgång till. Föräldrar och personal är engagerade med att förse förskolan med 

detta material. I resultatdelen berättar Sara att det inte skall vara samma material i förskolan 

som barnen har hemma, det styr personalen till viss del. För att barnen skall utvecklas anser vi 

att de behöver ett varierat material, därför ska förskolan inte ha samma material som de har i 

hemmet. Vi anser att hemmet och förskolan skall upplevas som två skilda miljöer, påminner 

miljöerna för mycket om varandra tror vi att det kan bli enformigt och långtråkigt för barnen. 

Miljöns betydelse för barns lärande 

Utifrån ett sociokulturelltperspektiv är det inte enbart fysiska förhållanden som är viktiga utan 

mänskliga handlingar påverkar när man som barn skall upptäcka sin omvärld på förskolan, 

skriver Sträng och Persson (1982). Hur det sociala samspelet utspelar sig i miljön, anser vi är 

avgörande för barns lärande, pedagogen bör se miljön som ett komplement till sin kompetens 

för att skapa pedagogiska rum. I intervjusvaren framgick det att rummens möjligheter ger 

barnen möjligheter att utvecklas. Möblerna i förskolan skall anpassas till barnen samtidigt 

som de skall ge barnen möjlighet att utmanas. Höga bord och stolar ses som ett hinder för 

barnen, för att barnen inte har samma tillgång till materialet i de höga möblerna som på 

golvet. Höga garderober där mycket material förvaras oåtkomligt för barnen förekommer och 

vi ser det som negativt för att det till viss del begränsar deras möjlighet att utnyttja materialet. 

Vi kan även se det som positivt eftersom för mycket material kan göra barnen förvirrade. 
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Enligt Åberg (2005 s. 33) är det viktigt att man lyssnar på barnen och deras tankar när man 

skall utforma miljön, barns delaktighet bidrar till en betydelsefull miljö med inspiration och 

nyfikenhet.  

Slutsatser 

I vår undersökning har vi kommit fram till att pedagogen har en stor betydelse för hur miljön i 

förskolan utformas. Hur pedagogen ser på materialet bestämmer hur det kommer till 

användning, genom det sociala samspelt blir materialet pedagogiskt. Man skall kunna 

förändra miljön i takt med att barngruppen förändras. Man bör anpassa miljön till barnens 

ålder, intresse, behov. Pedagogerna och barn utvecklas genom de utmaningar miljön erbjuder. 

En förutsättning för lärande skall förekomma är att barnen utmanas. Pedagogernas utmaning 

blir att skapa en utmanande miljö för barnen. Om man skapar rum i rummen får barn 

möjlighet till fler lekar och materialet till avskärmningar behöver inte kosta så mycket. Det 

material barnen använder sig av kan bli obegränsat om man även använder sig av 

återvinningsmaterial.  

Didaktiska konsekvenser 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att miljön sänder signaler för vad som är tillåtet 

att göra i de olika rummen och Nordin-Hultman (2004) skriver att förskolorna är utformade med 

olika rum där aktiviteterna är förutbestämda.  I resultatdelen svarar en pedagog att när man kallar 

ett rum någonting blir man lätt begränsad av man kan gör där inne. Vi anser att detta är en 

konsekvens för det pedagogiska arbetet, eftersom det begränsar barnens fantasi av vad man 

kan göra i rummen, man skall kunna göra fler olika saker i alla rum. När man namnger rum 

har man ofta ett bestämt syfte med vilka aktiviteter som skall utföras. Som Skantze (1998) 

skriver i Björklid (2005) är att de flesta rummen i förskolan ger barnen signaler av vad man 

skall göra där, de bär ofta namn som målarrum och snickarrum. I förskolor förkommer det 

ofta sådana rum som inte har något förutbestämt syfte och av den anledningen inte sänder ut 

signaler om specifika aktiviteter. De rummen har Skantze (1998) valt att kalla mellanrum. I 

Björklid (2005 s. 52-54, 180) skriver De Jong (1996) att barn söker efter den perfekta platsen 

för deras aktivitet och beroende på var dessa mellanrum är placerade i förskolan kan barnen 

använda mellanrummen till sina aktiviteter. Den typen av rum är betydelsefulla för barnen 

eftersom de kan använda dessa rum på flera olika sätt.  

 

Om förskolor var utrustade med låga möbler istället tror vi att pedagogerna hade kunnat 

utnyttja rummen på ett effektivare sätt och slippa känna oro för att lämna barnen utan tillsyn. 

Höga möbler begränsar barns möjligheter till att utvecklas, val av möbler har stor betydelse, 

skriver Lundahl (1995).  Vi anser att rummens ytor inte utnyttjas tillräckligt när man använder 

sig av höga möbler. En pedagog nämner i resultatet att det förekommer att man placerar en 

viss typ av material i skåp eller högre upp på hyllorna av säkerhetsskäl. Nordin Hultman 

(2004) skriver att barns aktiviteter blir begränsade av att en del material är inlåst eller placerat 

högt upp och inte tillgängligt för barnen. Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) skriver att man 

inte bör städa bort för mycket material för att inte begränsa barns möjlighet till lek och 

inspiration. Vi tror att man plockar undan en del material för barnens skull det blir ingen riktig 

lek, det blir rörig och oordning. Material man plockat undan för att begränsa mängden 

material på avdelningen, anser vi inte skall placerat i garderober i de rum barnen leker i.  

Metoddiskussion 

Eftersom vi ville undersöka hur pedagoger uppfattar den fysiska miljön valde vi att använda 

oss av intervjuer. För att kunna förlita oss på att intervjufrågorna gav svar på vårt syfte och 

frågeställningar valde vi att göra en pilotintervju. Frågorna upplevdes relevanta i förhållandet 



  

23 

 

till vårt syfte och frågeställningar. Genom att spela in pilotintervjun och sedan lyssna på den 

fick vi reda på att vi som intervjupersoner inte ska ställa för många ledande frågor utan låta 

respondenten tala, för att inte påverka svaren. När man spelar in intervjuer är det lättare som 

intervjuperson att fokusera på svaren och ställa relevanta följdfrågor. Genom att vara två vid 

samtliga intervjutillfällen, kompletterade vi varandra genom att den ena intervjuade och den 

andra lyssnade. Av pilotintervjun fick vi fram att vi behövde ändra ordningsföljd på frågorna, 

vilket vi gjorde till intervjuerna som skulle ingå i studien. Ändringarna av ordningsföljden av 

frågorna gav oss mer utvecklade svar. Efter att ha lyssnat på pilotintervjun kom vi fram till att 

för många följdfrågor till huvudfrågorna gjorde att det blev svårt att hålla sig till ämnet. Detta 

var vi uppmärksamma på när vi skulle utföra de andra intervjuerna. En fördel vi ansåg med att 

vara två var att den som inte intervjuade såg till att alla intervjuer hade samma följdfrågor. 

Pilotintervjun användes inte i vår studie. Utifrån studien har vi erfarenhet av att det tog långt 

tid att skriva ut intervjuerna, men det var en fördel att vi gjorde det själva, eftersom vi då fick 

med alla detaljer vi hörde. Vi anser att det är viktigt att man formulerar frågorna utifrån syftet 

i tid och att man så fort som möjligt försöker genomföra en pilotintervju för att testa frågorna. 

Fotografierna stärker intervjusvaren och på några foton har vi fotograferat i barnens höjd 

genom att stå på knä för att synliggöra lokalera ur barnens perspektiv. Vi fick på så sätt reda 

på hur barnen ser rummen. 

Förslag till fortsatt forskning 

I vidare forsning kan man utgå ifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell där 

samspelet mellan individen och miljön är den centrala utgångspunkten. Man kan studera hur 

och när barnen använder de olika rummen, för att öka sina kunskaper om hur man utformar en 

fysisk förskolemiljö som är pedagogisk och främjar barns lärande. Det kan ske genom att 

observera barnen och vilka rum de utnyttjar. 

 

Ett sätt att arbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, anser vi är att barnen kan genom att 

vara med att påverka rummens utformning bli delaktiga i den pedagogiska verksamheten men 

även för att få deras behov och intresse tillgodosedda. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass vid 

Högskolan i Borås. Under hösten kommer vi att skriva ett examensarbete om inomhusmiljöns 

betydelse för barns lärande.  Vi är därför intresserade av hur du som pedagog ser på miljön 

och dess betydelse för barns lärande.  Vi vill observera olika inomhusmiljöer och då 

fotografera för att få en konkret bild av hur miljön är utformad.  Vi vill även intervjua 

förskollärare på olika förskolor.  

För att kunna genomföra vårt arbete ber vi om din hjälp och vi är intresserade av hur just du 

ser på inomhusmiljön i relation till barns lärande. 

Då detta är ett vetenskapligt arbete där vi måste följa Vetenskapsrådets speciella 

sekretessregler kommer vi att behandla svaren varsamt och vara noga med anonymiteten, det 

vill säga det kommer inte att framgå i uppsatsen vem vi intervjuat. Materialet kommer att 

förstöras när arbetet är klart och blivit godkänt. 

För att kunna planera vårt arbete behöver vi få veta om du är intresserad av att delta i vår 

studie och vi återkommer därför vid ett senare tillfälle med mer information och för bokning 

av tid och plats. 

 

Vi är tacksamma för din hjälp! Undrar du något eller vill komma i kontakt med oss är det bara 

att höra av sig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Kajsa Xxxxx och Åsa Xxxxx  
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Bilaga 2 
 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du för utbildning/ avgångsår? Specialisering?  

 

Hur länge har du arbetat i den här verksamheten? 

 

Hur ser du på den fysiska miljöns betydelse för barns lärande?  

 

Kan du berätta hur ni tänkte när ni utformade den fysiska miljön på avdelningen? 

 

Familjevrån?  

 

Lekhallen/kuddrummet? 

 

Målarrummet? 

 

Matrummet? 

 

Hallen? 

 

Hur många rum har ni på avdelningen? 

 

Vad tycker du om lokalerna? 

 

Hur utnyttjar ni lokalernas mjöligheter?  

 

Skulle man kunna förändra något? 

 

Hur tänkte ni när ni skaffade materialet? På avdelningen? 

 

Har ni möjlighet att bestämma vilket material avdelningen ska köpa in? 

 

Har barnen fått vara med att påverka valet av material? 

 

Är ni nöjda med materialet? Är det något ni saknar? 

 


