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Sammanfattning 
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Titel: Förskolans inomhusmiljö: den tredje pedagogen? 

 

Engelsk titel:            Preschool indoor environment: The third teacher? 

 

 

Nyckelord: Fysisk inomhusmiljö, barn, pedagog, förskola, Reggio Emilia, arki-

tektur, estetik 

 

Författare: Louise Davidsson & Josefin Hvit  

 

Handledare: Mikael Jensen   

 

Examinator: Mary Larner 

 

 

Bakgrund 

 
I den presenterade bakgrunden beskrivs den fysiska inomhusmiljön och dess påverkan på 

barns utveckling och lärande. Den teoretiska ramen utgår från Vygotskijs och Säljös socio-

kulturella perspektiv som redogör för att barnet lär i samspel med sin omgivning.  

 

Syfte 

 
Vi undersöker pedagogers uppfattningar och beskrivningar om den egna förskolans fysiska 

inomhusmiljö, och hur planlösningen styr pedagogernas förutsättningar att förändra miljön. 

 

Metod 

 
Studien grundar sig på en kvalitativ metod. Intervju och observation är de redskap som an-

vänts. I intervjuerna ingår tre pilotintervjuer och fem respondenter intervjuades därefter på 

de två förskolorna som ingår i studien. Analysen inspireras av den fenomenografiska analy-

sen.  

 

Resultat 

 
Resultatet visar att pedagogerna arbetar aktivt med sin fysiska inomhusmiljö men önskar att 

de fick mer kompetensutveckling inom ämnet, de önskar även att de fick större resurser att 

röra sig med. Det framgår även tydligt i denna undersökning att pedagogerna tänker, disku-

terar och engagerar sig mycket i miljön. 
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1. INLEDNING 
 

Miljön finns ständigt omkring oss och vi influeras hela tiden både medvetet och undermed-

vetet. Miljön på förskolan spelar således en stor roll för barns utveckling och lärande. Under 

studiens gång har det uppmärksammats att det inte finns några klara riktlinjer för hur ut-

formningen av inomhusmiljön skall se ut. Det finns endast rekommendationer. Enligt läro-

planen för förskolan (lpfö98/rev 2011) skall lokalerna vara ändamålsenliga för verksamhe-

ten, samt att miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande (s. 9). Vad är då en ända-

målsenlig lokal? Det är viktigt att ha i åtanke att barngruppen förändras hela tiden, lekstil 

och erfarenheter präglar det som sker i barngruppen just nu. Det krävs en flexibilitet utav 

pedagogerna. 

 

Vi har under hela vår utbildning hört att leken är bra för barnens utveckling. Barns lärande 

och sociala relationer stärks i samspel med omgivningen. Enligt egna erfarenheter får peda-

gogerna själva bestämma kring utvecklingen av avdelningen. Vi har även fått uppfattningen 

om att många pedagoger vill ha en ombonad och harmonisk miljö på avdelningen, därför vill 

vi i vår studie gå ut och undersöka hur det verkligen ser ut. Till exempel hur tanken kring 

rum/avdelning/miljöer ser ut med färgval och möblering, om det finns någon pedagogisk 

tanke bakom. 

 

Reggio Emilia är en stad som ligger i norra Italien där Loris Malaguzzi var en av de största 

inspiratörerna. Hans Reggio Emilia-filosofi har präglat förskolepedagogiken och är ett före-

döme enligt många verksamma pedagoger. Reggio Emilia-filosofin har haft en påtaglig 

slagningskraft och influerar i dag verksamheter i många länder. Grunden för det pedagogis-

ka förhållningssättet betecknas av, förundran, nyfikenhet, forskariver och upptäckarglädje. 

 

Reggio Emilia använder ett begrepp som är centralt i studien. Reggio Emilia-inspirerade 

pedagoger säger att miljön agerar som den tredje pedagogen. Med detta menas att man kan 

använda sig av den pedagogiska miljön på förskolan för att skapa en kreativ, rolig och lä-

rande miljö för att väcka barns nyfikenhet och upptäckarglädje. Detta är kunskaper som in-

hämtats under utbildningens gång. 
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2. SYFTE 

2.1 Syfte 

Vi undersöker pedagogers uppfattningar och beskrivningar om den egna förskolans fysiska 

inomhusmiljö, och hur planlösningen styr pedagogernas förutsättningar att förändra miljön. 

 

Det ämne som är föremål för denna undersökning är valt därför att vi vet hur viktig miljön är 

för barnets lärande i samspel med omgivningen. Vi vill således ta reda på hur pedagogerna 

arbetar med den fysiska inomhusmiljön. 

2.2 Frågeställningar 

 Hur tänker pedagogerna när de inreder ett rum/miljö/avdelning? Färgval, möblering 

och så vidare. 

 Vad anser pedagogerna att rummet/miljön inbjuder barnen till att göra för aktivite-
ter? 

 Upplever pedagogerna på de två olika förskolorna att planlösningen är ett hinder el-
ler en förutsättning för att kunna skapa en stimulerande miljö?  

2.3 Centrala begrepp 

Rum i rummet – med detta menar vi de små rum/avgränsande områden som pedagoger ska-

par i ett större rum, med hjälp av olika avdelare, till exempel bokhyllor eller skynken. För att 

skapa större användningsområden och fler valmöjligheter för barnen.  

 

Barns perspektiv – för att få syn på hur barn uppfattar omvärlden, måste pedagogen ta sig 

ner i barnhöjd och se det ur barnets perspektiv.  

 

Barnsyn – med barnsyn tänker vi oss den syn som pedagoger har på barn. Vi menar att den-

na blir tydlig i pedagogernas agerande gentemot barnen. 

 

Fysisk miljö – allt det som omger oss på förskolan så som färgval, ljussättning och fasta 

föremål, räknar vi till den fysiska miljön. 

 

Diskurs – en diskussion som för sin talan genom en grupp människor som delar samma 

åsikt. Det måste även finnas en motdiskurs för att en diskurs ska uppstå. Alltså att det finns 

minst två olika propageranden om samma ämne (som i det här fallet om förskolemiljön och 

inredningen), vilka är hemdiskurs och verkstadsdiskurs. 
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3. BAKGRUND 
 

Läsaren kommer här att få följa en kort tillbakablick över historiska diskurser som påverkat 

förskolans utformning och syfte. Det kommer även en sammanfattande del där forskning 

som gjorts kring den fysiska inomhusmiljöns inverkan och påverkan på barn redogörs. I 

fysiska miljöns utformning redogörs för vikten av estetik och arkitektur. Avsnittet efter be-

skriver hur pedagoger bör tänka kring lärandemiljö och vad som utmärker en god sådan, 

samt vikten av att ha barnens intressen i åtanke när man utvecklar och utformar miljön. Av-

snittet som därefter följer handlar om den fysiska miljöns inverkan. Miljön påverkar männi-

skans handlingar och dess agerande. En miljö kan ha inverkan på ett positivt sätt, som en 

god lärandemiljö, eller på ett negativt sätt, där man känner sig värdelös och konflikter ska-

pas. Under rubriken Reggio Emilia redogörs för Reggio Emilias filosofi och begreppet den 

tredje pedagogen. Där beskrivs även Reggio Emilia - filosofins reflekterande kring utform-

ningen av miljön. I näst sista avsnittet tas det upp vilken stor inverkan barnsyn har på hur 

pedagogerna inreder miljön på förskolan. Kapitlet avslutas med den teoretiska ram som är 

relevant för denna studie. 

3.1 Tillbakablick 

Nordin-Hultman (2004, s. 50) framhäver att miljö och material alltid har varit en central del 

av den svenska förskolepedagogiken. Det finns starka kulturella mönster för hur en förskola 

”bör” se ut. Nästan alla förskolor ser identiska ut, vilka rum man ska göra vad i, vilken typ 

av materialutbud som finns och även dagsrutiner. Denna djupt rotade tradition talas det ofta 

om att det är Friedrich Fröbel som har förankrat i förskolan (s.115). Nordin-Hultman belyser 

att det finns ett flertal undersökningar som visar att organisationen av rum är djupt tradi-

tionsbundna och därför inte så reflekterade kring (s.110).  

 

Nordin-Hultman (2004, s. 110) beskriver att det under nästan 100 år har förts diskussioner 

kring utformningen av miljön och det har kommit olika föreskrifter om hur pedagoger bör 

organisera denna. Författaren framställer att det funnits två typer av diskurser som förts fram 

emot varandra under det senaste seklet. Ena sidan, den Nordin-Hultman (s.111) kallar, hem-

diskursen och den andra sidan, och motståndare, den verkstadspedagogiska diskursen. 

 

Hemdiskursen står för och har hemmet som ideal och förebild. Det är även dessa föreskrifter 

och rekommendationer som kan följas som en röd tråd i texter om förskolefältet under hela 

1900-talet. Hemmet och hemdiskursen står för den trygga, ombonade och lugna miljön. När 

barn inte hade möjlighet att vara hemma med modern var det bäst om de kunde få vistas i en 

så hemlik miljö som möjligt på barnträdgården Det är denna diskurs som varit den domine-

rande inom förskolans kultur (Nordin-Hultman 2004, s. 115-116). 

 

På andra sidan har vi den verkstadspedagogiska diskursen som står för en mer tillåtande 

miljö som är lustfylld och har mer fokus på lek, utforskande och experimenterande. Verk-

stadspedagogiken anser hemdiskursen vara väldigt strikt, planerad, enformig, och tillåter 

väldigt små utsvävningar. Den verkstadspedagogiska diskursen har under seklets gång gjort 

några försök till att göra genombrott i förskolan men har aldrig blivit en standardisering 

(Nordin-Hultman 2004). 

 

Under 50–60-talet ökade behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige och därmed även behovet 

av barntillsyn. Förskolan expanderade väldigt under denna period och därför tillsattes Barns-

tugeutredningen för att de på sikt skulle utreda om förskolan kunde komma alla barn till 

gagn.1972 kom Barnstugeutredningen med radikala förslag på ändringar av miljön. De hade 
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i detta dokument författat att de ville sätta barns nyfikenhet, intresse och ett undersökande 

och laborativt sätt i centrum. Det som Barnstugeutredningen ville bryta upp var framför allt 

den då dominerande synen på rumsfunktioner. Barnstugeutredningen förespråkade, det som 

Nordin-Hultman (2004) kallar för verkstadspedagogik. Förskolan skulle då ha en mer natur-

vetenskaplig inriktning, så att barnen skulle få möjlighet att laborera och experimentera med 

allt möjligt material (Nordin-Hultman 2004, ss. 128-132). 

 

Nordin-Hultman (2004, ss. 132-135) förklarar att när man sedan försökte genomföra dessa 

ändringar så blev pedagogerna osäkra i sin yrkesroll. De visste inte hur de skulle hantera och 

bemöta den nya miljön. Pedagogerna fick direktiv och material som de inte visste hur de 

skulle bemästra. Detta medförde att pedagogerna ganska snart föll in i de gamla mönstren 

igen. De nybyggda förskolorna med syfte för en verkstadspedagogik, blev snart ommöblera-

de till ett mer traditionellt sätt.  

 

1987 utkom en ny programtext för förskolan där den nya ramen för pedagogisk verksamhet 

angavs. Pedagogiskt program för förskolan kom med nya förmaningar om hur den pedago-

giska miljön borde se ut. Denna gick tvärt emot barnstugeutredningen och ansåg att det i 

förskolan måste finnas en tydlig vuxenroll och att miljön borde vara mer hemlik. Verksam-

heten återgick nu till det mer välkända och traditionsbundna igen (Nordin-Hultman 2004, ss. 

135-137). Nordin-Hultman (2004, s. 136) belyser i sin studie att det än idag ser ut så här i 

svenska förskolor och det med tanke på de djupt rotade traditionerna, som vi kan följa ända 

tillbaka till barnkrubban och barnträdgården. 

3.2 Fysiska miljöns utformning  

3.2.1 Estetik  

 

Cold hävdar i Björklids (2005) kunskapsöversikt – om samspelet mellan lärande och fysisk 

miljö i förskola och skola att, den fysiska miljön och dess estetik har stort inflytande på hur 

barnen agerar och tar in kunskap. Det är viktigt med en genomtänkt miljö menar Cold. Bar-

nen uppfattar miljön med sina egna sinnen och om miljön blir för institutionslik kan det få 

en negativ effekt då barnet kan få känslan av att det inte är någon som bryr sig. En ogenom-

tänkt miljö kan så väl bidra till sorgsenhet som känslan av att vara mindre värd. Om avdel-

ningen inte är inredd med ”värme” kan det lätt uppfattas som om att ingen bryr sig om hur 

det ser ut, och känslorna som förmedlas kan uppfattas som negativa, eller om det är oord-

ning på avdelningen kan samma känsla förmedlas (Björklid 2005, s. 36). 

 

Fridell (1998), som är arkitekt med den huvudsakliga inriktningen den fysiska miljöns bety-

delse i barns utveckling, menar att miljön ger oss en mängd olika besked, som till exempel 

hur mycket vi är värda. Arkitekten hävdar att, då den fysiska miljön är ordnad på olika sätt 

på olika ställen i samhället ger det oss signaler för hur vi skall bete oss och vad som skall 

ske. Det framgår även i skribentens uppsats att, en mer välordnad miljö oftast är mer tillta-

lande och signalerar en känsla av att individen betyder mer. Vissa ställen i vår omgivning är 

mer tilltalande än andra menar Fridell (1998, s. 66), och uppfattas som mer attraktivt och 

utvecklande. Likaså omgivningar som är röriga och oordningsamma kan ge en negativ ef-

fekt.
1
 

 

                                                 
1
 Vi vill här påpeka att det budskapet kan verka tvetydigt. Jämförelsevis med avsnittet om hemdiskur-

sen/verkstadsdiskursen menar författaren här att det skulle vara tvärtom. Vi anser att det optimala borde vara 

att skapa en balans mellan de båda.  
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Hur vill vi att barnen skall uppfatta miljön och hur vill vi att annan personal och besökande 

skall uppfatta vårt inomhusklimat på förskolan? Den frågan är viktig att ta hänsyn till i pla-

neringen av en avdelning och förskola menar, Bjervås (2003, s. 76). Det är viktigt att hålla 

diskussionen öppen och se till hur barngruppen förändras. De Jong (1995) hävdar att, det 

som fungerar för en barngrupp idag kanske inte har samma funktion i morgon. Enligt förfat-

taren så finns det inte en enda föreskrift i hur miljön skall utformas utan det som framgår i 

styrdokument är att lokalerna skall vara ändamålsenliga (s. 11). 

 

Küller, Ballal, Laike, Mekkelides och Tonello (2006) redogör i deras studie angående inom-

husbelysning kontra färgsättning och dess påverkan, att inreds rummet eftertänksamt med 

väl vald färgsättning kan det bidra till en mer positiv inställning och känslostämning hos 

människor. Det är mycket som spelar in så som hur inredaren väljer att vinkla arbetsljuset 

och vilken hänsyn som tas till dagsljuset. Ljuset som dagligen omfamnar oss och påverkar 

vår dagssituation. 

 

Ljussättningen i den fysiska miljön är en viktig aspekt i inredningen/planeringen av en av-

delning/verksamhet. Lekaktiviteter som kräver extra ljus, såsom pussla, rita, och tekniklek 

borde placeras där det finns naturligt med rikligt dagsljus. För att styra ljuset och för att 

minska bländning och skuggor kan man använda paneler i fönstren, menar Doctoroff (2001, 

s. 105) vilket redogörs för i hennes artikel, som handlar om den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan. 

 

De Jong (1995) beskriver i sin artikel att den fysiska miljön skall verka som ett komplement 

till barngruppens rutiner. För att verksamheten skall flyta på och fungera för många krävs 

det att gemensamma rutiner följs. Det kräver också en viss tid och planering. Det är viktigt 

att upprätta ”regler” för hur gemensamma utrymmen används samt hur de skall lämnas och 

hur lokalerna skall användas (s. 7). 

 

I planeringen av den fysiska miljön av ett rum måste pedagogerna visa hänsyn för gruppen 

och de enskilda individerna i den, hävdar De Jong (1995). Det måste finnas platser där bar-

nen kan dra sig undan och ta det lugnt samtidigt som hänsyn skall tas åt grupplekar som till-

exempel, bullrig lek och springlekar där det tillåts att vara många. I en miljö där inte så 

mycket plats finns, ökar chanserna för barnen att visa hänsyn och respekt, vilket också är bra 

att träna på menar författaren. Balansen mellan de olika faktorerna är hårfin. Samtidigt som 

barnen skall tränas i hänsynstagande laddas även de trängre utrymmena med konflikter. Pla-

neringen av den dagliga rutinmässiga verksamheten såsom vila, samlingar och så vidare 

borde planeras in med hänsyn av placering, så att de barnen som till exempel sover, inte 

störs. Samtidigt är det viktigt att de andra barnen får leka fritt och inte behöver bryta enga-

gemang och aktivitet i ständigt hänsynstagande, utan de skall få möjlighet att röra sig fritt 

utan att göra avkall på deras lek (s. 15). 

 

Det pedagogiska förhållningssättet är avgörande i ett sådant sammanhang som utformning 

av verksamheten. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) belyser i sin ge-

mensamma studie att, eftersom det inte finns några klara riktlinjer behövs det samspelta och 

uppdaterade pedagoger. Detta för att på ett bra sätt tillgodose de behov som finns samt att de 

läroplansmål som är ställda till verksamheten uppfylls på ett framgångsrikt sätt (s. 16). 

 

Skantze (1998) påvisar i sin studie att, hur vi vuxna ser på miljön är en avgörande faktor för 

hur utformningen av rummen blir. Vuxna människor ser rummen och avdelningen som en 

helhet. Den helheten som skapats utav erfarenheter. Även om vi försöker se rummet ur ett 

barns perspektiv kan vi inte undgå att forma vår syn utefter det som vi har varit med om. 

Den vuxne bär på bilder och känslor som präglat dem och de är mer kulturifierade och so-
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cialiserade än barnet. De vuxna ser miljön och omvärlden ur ett helhetsbegrepp, omvärlden 

tolkas utav erfarenhet och helhetsbilden präglas av den erfarenheten. Skantze menar att ett 

barn inte har den möjligheten att tolka som en vuxen då deras erfarenheter byggts upp under 

mycket kortare period. De kan endast utgå från det de ser och upplever, vilket ligger till 

grund till de senare erfarenheterna som skapas (ss. 15-17). 

 

3.2.2 Arkitektur 

 

Davidsson (2008, s. 38) belyser i sin studie hur betydelsefull miljön är för att verksamheten 

ska vara funktionell. Författaren betonar vikten av möblering och utformning. Såväl för pe-

dagogerna som för barnen. Karlsson (2008, s. 81) såg i sin studie att förskolans utformning 

av miljö och lokaler påverkar barns relationer till lek och lekinnehåll. Resultatet kom förfat-

taren fram till genom att göra observationer i förskolan, där hon tittade på hur den fysiska 

miljön och dess materiella innehåll påverkar barns utveckling. 

 

Kvaliteten av förskolans verksamhet och dess miljö påverkar barnets utveckling och ”struk-

turella aspekter” så som den fysiska miljöns utformning spelar stor roll. Det finns fler fakto-

rer som spelar in menar Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, s. 16) såsom 

barngruppens behov och personaltäthet. 

 

Hur entrén är placerad är ett forum för diskussion menar De Jong (1995). Vilket framgår i 

hennes artikel som är skriven på uppdrag av socialstyrelsen, för att underlätta arbetet kring 

allmänna råd om barnomsorgen. Om det är en gemensam entré så bildar den en gräns mel-

lan två avdelningar, den utgör även en gräns av vad som är ute och inne. För att det skall 

fungera måste hallen och entrén planeras utifrån ett pedagogiskt tankesätt. En entré är en 

daglig mötesplats, om alla avdelningar har en egen entré så ligger oftast den i utkanten av 

byggnaden och samlingslokaler. Gemensamma utrymmen är då vanligtvis placerade närma-

re mitten av huset och därmed varandra. Den senare beskrivna varianten utav den fysiska 

miljön kan även bidra till ett närmare samarbete över gränserna, närheten till andra pedago-

ger och barn blir då mer påtaglig. Om det finns öppna ytor och fri sikt bidrar det till ett stör-

re kontakttagande och barnen blir inte avskilda från varandra (s. 6). 

 

De Jong (1995) menar att det är barnens och pedagogernas rätt att få ändamålsenliga lokaler. 

Det är viktigt att kunna få en klar överblick över lokalen och valmöjligeter öppnas, det är 

viktigt med luftiga ytor och sikt. Genom att öka sikt kan mer naturlig kontroll infinnas och 

barn och pedagoger kan lätt ha översikt om vem som är i rummet och vem som går. Pedago-

gerna får lättare att hålla ihop barngruppen och hålla ordning på barnen, utan att de känner 

sig övervakade. Författaren menar att det inte finns så många svenska förskolor som är ut-

formade på detta sätt (s. 13). Men enligt Reggio Emilia-filosofin däremot, är det just den 

öppna planlösningen som är grunden. I ett typiskt reggiohus finns det glasväggar, fönster i 

dörrar och det är öppet, ljust och högt i tak (Jonstoij & Tolgraven 2001, s. 58). 

 

3.3 Lärandemiljö  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) var delaktiga i ett projekt som rörde ett förändringsarbete 

på förskolan. Här beskriver författarna den långa vägen från en förskola som allt för mycket 

liknade en hemmamiljö, en miljö som var mysig med gardiner, dukar och blommor. Till en 

förskola som kompletterar istället för imitera hemmet. De upptäckte under arbetets gång hur 

det nya sättet att tänka och organisera stimulerade barns nyfikenhet och lust att lära tillsam-

mans, för att miljön gav utrymme för det. 
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Björklid (2005, s. 37) beskriver i sin kunskapsöversikt miljön som ett viktigt komplement i 

barnens lärande. Pedagogerna skall enligt läroplanen främja barnens lärande genom att ta 

hänsyn till de föreskrifter som finns. I till exempel styrdokument framgår det tydligt att loka-

lerna skall formas efter barnens behov. Miljöerna bör skapas utefter det ändamål där barn 

skall få möjlighet att inspireras till aktiviteter av olika typer där deras handlingar får utrym-

me för utforskande och upptäckande. Författaren framhäver även vikten av att barnen skall 

kunna välja själva. Till dessa val hör, att de skall kunna vara ifred om så önskas eller leka 

”bullrig lek” om det är mer tilltalande för barnet. 

 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) är de första åren i en männi-

skas liv en central punkt för det lärandet som komma skall, de personliga och emotionella 

kontakterna av hur livet formas senare bildas i de yngre åldrarna. Den första kontakten på 

förskolan är viktig och hur pedagogerna väljer att inreda har en viktig del i hur barnen upp-

fattar förskolan (s. 9). Det finns inte endast en plats för människan att ta in lärdom och skapa 

erfarenheter, människan lär hela tiden i samspel med andra och miljön menar Björklid 

(2005, s. 10). Verksamheten skall skapas efter barnens intressen och önskemål, särskild vikt 

skall ligga vid deras fotsatta lärande och utveckling. Lokalerna och dess miljö skall stimule-

ra barnens lek och fantasi (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 89). 

 

Pedagogerna tillförtros den uppgift att skapa en inomhus miljö som vidareutvecklar och 

stärker barnet. Planering och inredning av lokaler kommer ofta i skymundan i arbetet, då det 

anses vara tidskrävande och den värdefulla planeringstid pedagogerna har, går ofta till att 

planera så att schema, aktiviteter och personalstyrka kontra barntäthet skall stämma överens. 

Detta är en del av de rekommendationer som framgår i socialstyrelsens föreskrift (De Jong 

1995, s. 13). 

 

Lärandet hos människor sker inte på en specifik plats utan det sker hela tiden, i både peda-

gogiska miljöer och utanför, menar Björklid (2005). Vi kan utläsa i författarens kunskaps-

översikt att, lärandet sker i ett samspel med omgivningen runt om oss. För att pedagogerna 

skall kunna bidra och medvetet ”hjälpa till” med att välja vilken väg som barnen skall ta i 

lärandet på förskolan behövs riktlinjer. Enligt Björklid finns det inte några klara riktlinjer för 

hur formationen skall ske, även här kan vi läsa om att lokalerna endast skall vara ändamåls-

enliga (s. 10). Ändamålet är att bedriva pedagogisk verksamhet som skall verka som ett 

komplement till hemmet enligt Läroplanen för förskolan (lpfö98/11). Verksamheten skall 

också 

 

bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Ut-

forskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mång-

fald i lärandet (lpfö98/11 s. 9). 

 

Utmaningar i miljön bidrar till utvecklande av individen hävdar Skantze (1998). En spän-

nande miljö som lockar barnen till att utmana sig själva bidrar till att de lär känna sig själva 

på ett annat plan och deras självsäkerhet utvecklas. Författaren hävdar även genom sin stu-

die att, barnet lyfter sin egen förmåga att klara saker på egen hand och pedagogen måste lita 

på barnet och låta det testa sin omgivning på ett utmanande sätt. Deras kompetens och själv-

ständighet byggs på utav utmaningarna i miljön (s. 18). 

 

Doctoroff, som är biträdande forskningsprofessor vid universitetet i Maine, hävdar att bok-

hyllor och inredning skall placeras så att det finns möjlighet till uppsyn. Det skall även fin-

nas möjlighet för barnen att ha uppsikt på omgivningen och kunna välja vad de vill leka 
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med. Leksaker, material och böcker skall stå lättillgängligt. Pedagogerna kan stödja barnen i 

deras lek för att öka eller bibehålla barnens intresse i de spännande aktiviteter som miljön 

erbjuder. Materialet skall placeras på låga hyllor och öppna ytor. Lekmaterialet skall vara 

inspirerande, ordningsamt och lättåtkomligt i boxar. Det underlättar om det finns enkel för-

varing med ledande bilder för att öka tillgänglighet och underlätta städning (Doctoroff 2001, 

s. 107). 

3.4 Fysiska miljöns inverkan 

Bjervås (2003, ss. 76-77) reflekterar kring den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan och 

menar att det kan te sig så att utformningen av miljön utgör hinder för lek och lärande, den 

vuxne måste visa tilltro till barnets förmåga. Utan en genomtänkt miljö kan det byggas rum 

för konflikter i stället för en utvecklande lek. En intressant miljö behövs för att frambringa 

barnen och man skall som pedagog akta sig för att forma motstridiga miljöer i samma rum. 

 

Enligt Doctoroff (2001) kan eftertänksamma åtgärder i miljön, såsom planering och materia-

lets placering ha en påverkan på hur barnet leker och deras engagemang i leken. Det kan 

även läsas i Doctoroffs artikel att i många fall kan ändringar i miljön leda till förändringar i 

barnens beteende och inlärning. Och det med mindre ansträngning mot vad som skulle skett 

utan pedagogens direkta insatser (ss. 105-106). 

 

Som pedagog kan det vara svårt att leva sig in i någon annans värld, det som pedagogen kan 

göra är att försöka leva sig in i hur barnen tänker och deras livsvärld. Det krävs ombytliga 

miljöer för att kunna upptäcka vad som fungerar och inte, vi kan endast föreställa oss hur 

barnen erfar och upplever sin omvärld, hävdar Öhberg (2003, s. 133). 

 

Miljöns påverkan på barnet och deras meningsskapande är en huvudfaktor i arkitekturen, ett 

rum som skapas för barnet måste anpassas så att miljön är utmanande nog att intressera bar-

net. Barnens intentioner handlar om att skapa, leka och utforska. Barnens sätt att relatera till 

miljön skiljer sig ifrån de vuxnas på ett mer utvecklande sätt. Barnen relaterar miljön till sig 

själva och ser den fysiska miljön för vad den är och tar in atmosfären med alla sinnen. Bar-

nen kan upptäcka användningsområden som den vuxne inte har tänkt på och desto rikare 

miljö desto mer finns det att utforska. Den vuxne måste därför försöka sätta sig in barnets 

tänkande och försöka förstå hur barnet upplever miljön, om pedagogen inte vågar utmana 

sitt tänkande bidrar det till en oinspirerande miljö. Ansvaret för att utforma miljön, ligger 

hos pedagogen (Skantze 2005, s. 19). 

 

Genom att skapa rum för särskilda lekar ges redan vid barnets första anblick en inbjudan till 

vad som skall ske i rummet. För pedagogerna handlar det om att ligga steget före och bjuda 

in barnen till att delta i utformningen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 89). 

 

Om det är för hög ljudnivå kan det bidra till att barnen blir avbrutna i leken menar Doctoroff 

(2001, s. 105). Rent allmänt är det bra om ljudnivån är så pass dämpad att barn och pedago-

ger kan vara lyhörda för varandras sociala signaler. Noggrann eftertänksamhet bör ägnas åt 

vilket material man presenterar för barnen. Det material som finns på avdelningen skall 

locka till alla typer av lek, som tillexempel: funktionella lekar, parallella lekar, tekniklekar, 

ensamlek och grupplekar. Pedagoger kan använda olika strategier för att skapa en blandning 

av realistiska och fantasibetonade miljöer. Författaren hänvisar till att förberedelserna för 

den fysiska lekmiljön är ett mäktigt verktyg för att stödja och förtrolla barnens lek (2001, s. 

106). 
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Barnen på förskolan skall ges goda förutsättningar att påverka innehållet i miljön. Det utgör 

en viktig plattform att barnen har flertalet självklara områden där de kan skapa med sina 

sinnen och utvecklas. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 90) är bygg- och 

konstruktionslek är en viktig del i barnets utveckling. Det skall finnas gott om plats för dessa 

aktiviteter. Byggleken är en sådan aktivitet där det med fördel skall finnas plats för fler barn 

att leka åt gången. Barnen skall kunna bygga tillsammans och ges möjlighet att konstruera 

sina byggen i fred. Genom att placera deras byggnationer på ett lågt bord och låta de använ-

da detta tillsammans kan även bygget stå kvar och barnen kan fortsätta att bygga när och tid 

lust infinnes. 

3.5 Reggio Emilia 

Under 50 år har man utvecklat det tänkande som är så unikt för Reggio Emilia-filosofin, att 

det är det kompetenta barnet som skall stå i centrum för utveckling och lärande. Jonstoij och 

Tolgraven (2001, s. 25) förklarar att Reggio Emilia-pedagoger ser på barnet som att det föds 

nyfiket och har en stark vilja att utforska. Gedin och Sjöblom (1995, s. 110) menar att barnet 

konstruerar sin egen kunskap och att det är pedagogerna som måste finnas där som utmanare 

och medforskare. Reggio Emilia har även synen av att kunskap skapas i kommunikation och 

samspel mellan barnen, de vuxna och i miljön (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 42). Man talar 

om tre pedagoger i Reggio Emilia, pedagogerna, barnen och miljön. 

 

Strong-Wilson och Ellis (2007) belyser i sin artikel begreppet ”den tredje pedagogen” och 

som läsare fastnar dess betydelse. Miljön kan agera som den tredje pedagogen endast om 

material och leksaker står framme. Då kan barnen förse sig själva med material eller få hjälp 

utav andra barn att nå om längden skulle vara ett hinder. 

 

Pedagogerna vill skapa en miljö som barn blir glada av, som ögat njuter av och som är sti-

mulerande för nyfikenhet och lärande. En miljö som väcker fantasin och som är lustfylld, 

spännande och uppmuntrar kommunikation (Gedin & Sjöblom, 1995, s. 109). Jonstoij och 

Tolgraven (2001, s. 26) framhäver att barnet utforskar och upptäcker med alla sina sinnen 

och att det därför är viktigt att miljön är uppmuntrande och tillåtande. Författarna beskriver 

vidare att det även är viktigt att miljön stimulerar barnens upptäckarglädje och reflektion (s. 

43). 

3.6 Barnsyn  

Nordin-Hultman (2004, s.13) har gjort en studie om vilka villkor som finns för barns identi-

tetsskapande i förskolans och skolans miljöer. Nordin-Hultman (2004, ss. 51-52) redogör för 

att rum inte enbart är något fysiskt eller geografiskt. Miljön bär även på föreställningar om 

hur människan skall bete sig i förhållande till rummet och materialet. Pedagogiska rum talar 

således om hur barn som vistas där bör uppfattas och vilken typ utav barn som befinner sig 

där. Författaren belyser att miljön är identitetsskapande, då barnet i vissa möten med materi-

al och aktivitetsmöjligheter kan framstå som kompetent och i andra pedagogiska miljöer kan 

samma barn framstå som avvikande. Det är ofta de barnen, observerade Nordin-Hultman (s. 

91), som pedagoger sätter en stämpel på att de till exempel har koncentrationssvårigheter. 

 

Nordin-Hultman (2004, s. 51) redogör för att när barn började gå i skolan under 1800-talet 

så tillskrevs de nya identiteter efter skolans normer, så som efter beteende och prestationer. 

Det var då många barn som tidigare verkat normala i människors ögon som nu framstod som 

problematiska, med beteendestörningar och inlärningssvårigheter. Det verkar alltså som om 

det är kontexten som skapar individens identitet. 
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Vilken barnsyn pedagogerna har spelar stor roll i hur de utformar miljön. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005, s. 59) fick klart för sig, under det projekt som de medverkade i, att pedago-

gerna antingen kan se på barnet som det kompetenta, som behöver en utmanande miljö, eller 

så kan de se på barnet ur ett utvecklingspsykologiskt sätt. 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 60) förklarar att när pedagogerna tänker på barnet ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv ser de på barnet som att det befinner sig i olika utveck-

lingsstadier. Det här är ett mer invant och traditionellt sätt att se på barn. Pedagogerna tar för 

givet vad ett barn klarar av i en viss ålder. Jonstoij och Tolgraven (2001) klargör att pedago-

gen, ”tänker sig barnet som ett frö som växer och utvecklas av sig självt och genom slum-

pens försorg blir både solidariskt, socialt och insiktsfullt” (s. 24). Med det här menas att pe-

dagogen inte behöver ge barnet något extra stöd i sitt lärande och sin utveckling, det går per 

automatik. Gedin och Sjöblom (1995, s. 104) menar att pedagogen även kan se på barnet 

som ”tabula rasa”, vilket innebär att den ser barnet som ett blankt papper som bara ska fyl-

las på med kunskap, som pedagogen sedan kan kontrollera på något sätt. Tänker pedagoger 

på barn ur dessa synvinklar uppfattar de tyvärr inte att barn behöver en lustfylld, spännande 

och intresseväckande miljö. 

 

Ser pedagogerna däremot på barnet som det kompetenta som redan från födseln är fulla av 

resurser och förmågor för att klara av att upptäcka världen med, så har pedagogen en god 

förmåga till att kunna stimulera barn i deras utveckling (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 25). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogen måste lämna rollen som förmedlings-

pedagog och istället inta rollen som medupptäckare. Författarna framhäver att det är viktigt 

att pedagogen har en föreställning om att de kan lära lika mycket utav barnen som pedago-

gerna kan lära dem (ss. 58-60). 

 

Bjervås (2003) reflekterar kring att barnsynen blir synlig i en pedagogs handlingar, vare sig 

den är medveten om det eller ej. Det blir tydligt i mötet med barnen hur pedagogen uppfattar 

dem och deras förmågor. Författarna hävdar att pedagoger ibland fokuserar mer på vad barn 

inte kan än på vad de kan. Det kan leda till att pedagogen har positiva eller negativa förvänt-

ningar på barnet redan innan det skall utföra en viss handling, det kan medföra att pedago-

gen antingen begränsar eller tar till vara på barnets potential (ss. 58-59). 
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4. TEORETISK RAM 
 

Den teori vi presenterar nedan är relevant för oss då vi undersöker hur pedagoger väljer att 

arbeta med miljön. Eftersom att miljön påverkar oss och ger oss information om hur och vad 

man bör göra i den är det viktigt att miljön har tydliga strukturer. Pedagoger bör därför tänka 

på hur miljön i förskolan är utformad, vad den säger till oss och hur vi uppfattar den. Läran-

de är enligt Säljö (2000) en konsekvens av mänskliga handlingar och därför måste man titta 

på människans omgivning och de resurser som finns tillgängliga. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1896 - 1934) var en rysk utvecklingspsykolog som var en föregångare till teorin 

om det sociokulturella perspektivet. Thurmann-Moe (1998, s. 134) hänvisar till att Vygots-

kijs teori grundar sig i att den kognitiva utvecklingen påverkas av den yttre miljön i samspel 

med andra. Vygotskij menar vidare att grunden för utveckling ligger i samspelet mellan bar-

net och omgivningen (Bråten & Thurman-Moe 1998, s. 104). Vygotskij har ett begrepp som 

kallas den proximala, närmaste, utvecklingszonen, med detta menas att barn behöver sam-

spela med en mer kompetent person, eller en utmanande miljö, för att kunna komma vidare i 

utvecklingen. 

 

Roger Säljö är en svensk teoretiker som betraktar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan lär sig i samspel med andra, både 

vuxna, barn och miljön runt omkring dem. 

 

Säljö (2000, s. 129) menar att det människan lär i en situation kan hon transformera och an-

vända i en liknande situation. Författaren hävdar att människan är en väldigt förutsägbar 

men samtidigt en flexibel varelse som kan ta med sig information från en miljö till en annan 

och anpassa erfarenheten efter situationen (s. 128). Säljö framhäver att vi vet hur vi skall 

agera i en situation eller miljö tack vare den information och förväntning som vi känner att 

miljön ger oss. Människan handlar alltså utefter vad miljön förväntar utav oss, hon tolkar in 

vad som är en relevant reaktion utifrån situationen. Säljö redogör även för att mänskliga 

handlingar har en känslighet för situationens villkor och förutsättningar (s. 129). Vi har en 

förmåga att kunna läsa ut vad omgivningen vill att vi ska göra. 

 

Säljö (2000, s. 130) påstår vidare att det finns en ram för hur man skall agera inom en viss 

verksamhet. Det finns variationer i hur människan agerar i en viss miljö men individen hål-

ler sig inom ramen för vad som är en relevant handling. Författaren menar vidare att det 

överallt i samhället finns en massa osynliga lagar och regler, eller tyst kunskap, som är till-

skrivna vissa praktiker. Människor inom de praktiker vet om hur regelverket fungerar, men 

kommer personen som ny kan den ha svårt för att se de reglerna (s. 130). 

 

Våra handlingar är delar av den sociala praktiken och är därmed beroende av vilka förutsätt-

ningar vi uppfattar vara aktuell i en viss situation. Människan tror att den handlar instinktivt 

men i själva verket finns det inpräntat i vårt undermedvetna hur vi gjorde i en liknande situa-

tion och kan transformera detta till det nya och ”okända”. Det finns någonting i miljön som 

talar till oss hur vi ska agera (Säljö 2000). 
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5. METOD 
 

Studien bygger på en kvalitativ metod, där det är människans tolkningar och uppfattningar 

av den omgivande verkligheten som forskaren intresserar sig för (Backman 2008, s. 53). Vi 

ansåg denna metod som mest lämpliga för vårt syfte, då studien undersöker pedagogers upp-

fattningar och tolkningar av den fysiska inomhusmiljön på sin förskola. Vi har använt oss av 

observationer och intervjuer som redskap för att nå vårt resultat. 

5.1 Observation  

När man utför observationer är det viktigt att tänka på att det inte läggs in några egna värde-

ringar, utan tolkningar görs i efterhand (Løkken & Søbstad 1995, s. 27). För att observatio-

nen skall bli så tillförlitlig som möjligt krävs förberedelse, men även vilket förhållningssätt 

observatören intar påverkar observationens riktning (s. 37). Enligt författarna är det viktigt 

att ha i åtanke att den situation som iakttas är en tolkning utav de erfarenheter som man som 

observatör bär med sig. Det är betydande att redan innan veta vad som skall undersökas, om 

man som iakttagare går in för att endast observera en helhet kan det vara svårt att urskilja 

vad man ser, och ser då istället ingenting (s. 17). 

 

Tanken med observationerna var att vi skulle förberedas inför intervjuerna. Observationerna 

ligger även som grund för att eventuellt urskilja möjligheter och begränsningar i arkitektu-

ren. Observerationerna innefattade endast den fysiska miljön och dess innehåll. Inga barn 

eller pedagoger förekom i förundersökningen. 

5.2 Intervju 

Kihlström (2007a, s. 48) förklarar att den kvalitativa intervjuformen mest liknar ett samtal 

till formen, men det som gör att den ändå skiljer sig är att samtalet har ett bestämt tema. För-

fattaren upplyser vidare om att de frågor som används brukar kallas för öppna frågor. Inter-

vjuformen som användes är den som Lantz (1993, s. 18) kallar riktad öppen intervju. Med 

detta menar författaren att intervjuaren har fasta frågor eller ett tema att utgå från vid inter-

vjun, för att lättare kunna hålla sig till ämnet som skall undersökas. Vi använde oss av den 

riktade öppna intervjuformen därför att vi ville ta reda på pedagogernas egna uppfattningar 

kring den fysiska miljöns inverkan på barn. Vi ställde därför inte frågor som bara kan besva-

ras ja eller nej, vi ville ha respondenternas beskrivningar och förklaringar, som sedan kunde 

jämföras och analyseras (se Bilaga 2). 

 

Alexandersson (1994, s. 123) menar att intervjun inte ska ha några fasta svarsalternativ, för 

inga svar ska vara rätt eller fel. Han skriver vidare att det är respondenternas egen förståelse 

av fenomenet som man som intervjuare vill ta reda på. Kihlström (2007b, s. 161) skriver 

vidare att det är bra att använda sig av en öppen intervjumetod. Detta innebär att man ställer 

en fråga inledningsvis som får respondenten att svara efter egna erfarenheter. Därefter ställs 

följdfrågor som återkopplar och visar att man som intervjuare verkligen har lyssnat. Trost 

(1993, s. 83) berättar även att det är viktigt för intervjuaren att anpassa sitt språk efter vem 

man talar med. 

5.3 Urval 

Här nedan redogörs för hur förskolor, avdelningar och pedagoger har blivit valda för att pas-

sa undersökningens syfte. Det kommer även att beskrivas vilka pedagoger som arbetar på 

vilka ställen. Naturligtvis har både pedagoger och avdelningar fiktiva namn. 
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Vårt urval grundar sig på två faktorer. Vi har för avsikt att undersöka inomhusmiljön och vi 

ansåg att det var intressant och relevant att inbjuda två förskolor. De två förskolor som är 

valda har helt olika förutsättningar, i såväl byggnation som placering. Den ena förskolan är 

från grunden inte byggd att vara en förskola, det är lägenheter som är ombyggda. Den andra 

förskolan, som dessutom ligger i en annan kommun, är från grunden byggd att fungera som 

förskola. Trots deras olika förutsättningar har de ändå samma läroplansmål att sträva mot. 

Valet av pedagogerna avgjordes inte på grund av deras utbildning, men det föll sig så att de 

medverkande alla är förskollärare. Det tillfrågades sex pedagoger, endast fem valde att delta. 

Den pedagog som valde att avstå ansåg att hon inte hade något att tillföra till studien. Det 

slutade med att det blev två pedagoger från Blåbäret, två pedagoger från Clementinen och en 

pedagog från den Aprikosen. 

 

Avdelningen Aprikosen är en utav två avdelningar som ligger i samma byggnad. Huset har 

sin placering i en tätort. På förskolan är det 41 stycken barn inskrivna och 7 stycken perso-

ner som arbetar med barnen. Byggnaden ligger i ett bostadsområde och är i grunden fyra 

stycken sammansatta lägenheter. 

 

Avdelningen som är föremål för beskrivning (Aprikosen), består av 26 barn och 4 pedagoger 

som arbetar 100 %, samt en resursperson som arbetar 75 %. Åldersgruppen på avdelningen 

är 3-5 år. På denna avdelning arbetar Yvonne som var vår första respondent. 

 

Avdelningen Blåbäret är den andra avdelning i samma byggnad som även den är två styck-

en sammansatta lägenheter. På denna avdelning arbetar det tre pedagoger på 100 %, och 

barnantalet är 15 stycken. På Blåbäret arbetar Leja och Thea som var vår andra respektive 

tredje respondent. Åldersfördelningen på avdelningen är 1-3 år. 

 

Avdelningen Clementinen är belägen centralt i tätort. Den är en av fem avdelningar på för-

skolan som i slutet av 1980-talet byggdes för barnomsorg. På förskolan är det cirka 100 

stycken barn inskrivna och cirka 20 stycken pedagoger anställda. 18 stycken av de inskrivna 

barnen går på Clementinen och det är en 1-5 års avdelning. På avdelningen arbetar det 4 

pedagoger med blandad utbildning. På denna avdelning har vi valt att intervjua Agnes, som 

är en helt nyutexaminerad förskollärare och Ingrid, som även hon är förskollärare och har 

arbetat på avdelningen i cirka åtta år. 

 

5.4 Forskningsetik  

God etik är centralt när man gör en studie. För att en undersökning skall genomföras i en 

etisk anda är det viktigt att ta hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) 

upprättat som riktlinjer. 

 

Informationskravet skall tas hänsyn till och då är det särskilt viktigt att informera de inblan-

dade i studien vad de ”ger sig in på”. De inblandade skall klart och tydligt få reda på syftet 

med studien, huruvida de skall delta – det vill säga, om de skall vara passiva eller aktiva. 

Deltagaren skall kunna få möjlighet att avsluta sin medverkan när som helst och i den do-

kumenterade information som lämnas skall det klart och tydligt framgå vem det är som 

”forskar” och dennes kontaktuppgifter. Det är även viktigt att informera deltaga-

re/vårdnadshavare vart det senare kan finnas möjlighet till att ta del utav den färdigställda 

rapporten. Det här kravet uppfyllde vi genom att innan studiens början, dela ut missivbrev 

till de pedagoger som skulle intervjuas. I brevet framkom klart och tydligt deras rättigheter 

(se Bilaga 3). Föräldrarna underättades i ett anslag att en observation skulle genomföras på 



 17 

avdelningen, där barnen inte var föremålet utan, endast utformningen av miljön (se Bilaga 

4). 

 

Samtyckeskravet är det andra kravet, och även här framgår det tydligt att deltagaren själv 

äger rätten att bestämma över sin medverkan och att de kan avbryta när som helst. Deltaga-

ren måste visa sitt medtycke. Detta krav har vi rättat oss efter genom dela ut missivbrev med 

våra kontaktuppgifter. Vilket medförde att respondenterna när helst de ville kunde kontakta 

oss för att få reda på information eller säga upp sitt medverkande. 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som skall följas, och där framgår att, ”Frågan om 

konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess” (Veten-

skapsrådet 2002, s. 12). Det är under stor aktsamhet forskaren skall dokumentera under sin 

studie. Det får inte under några omständigheter gå att identifiera personen/personerna i stu-

dien utav en utomstående läsare. Därför har vi använt fiktiva namn på pedagoger och avdel-

ningar. Det är även viktigt att ta i beaktning att vi inte har skrivit ut var förskolorna ligger 

eller vad de heter. 

 

Det fjärde och sista kravet som skall följas är nyttjandekravet. ”Uppgifter insamlade om en-

skilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

De uppgifter som man samlar på sig under studiens gång får icke användas i ett ofördelaktigt 

syfte, tillexempel kommersiellt bruk eller ”andra vetenskapliga syften” (s. 14). Vi har inte 

låtit obehöriga läsa våra anteckningar eller vår rapport. Vi har inte heller låtit respondenterna 

läsa varandras intervjuer, eftersom deltagarna har rätt att vara helt anonyma. 

5.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär att studien är giltig. Under hela studiens gång har vi utgått ifrån och förhål-

lit oss till vårt syfte, detta medför att validiteten ökar. För att öka giltigheten gäller det även 

att undersökningen har god kommunicerbarhet. Detta innebär att man låter någon annan läsa 

igenom arbetet för att se om det är förståeligt och att läsaren tolkar texten så som man har 

tänkt sig (Kihlström 2007b, s. 164). Genom att en tredje part granskar arbetet får vi reda på 

om det uppfattas på det vis vi vill förmedla. Vi vill att vårt arbete skall vara förståeligt för 

läsaren, dessutom ökar giltigheten om läsaren kan relatera sig i texten. För att öka validiteten 

ytterligare har vi använt oss av så kallade pilotintervjuer. Genom pilotintervjuer på grupper 

som liknar de som sedan skall vara föremål för undersökningen ökar validiteten och även 

vår trovärdighet som undersökande studenter. Vi ville kontrollera att frågorna lyfter fram det 

som var avsikten att undersökas. Vi använde oss dessutom av flera redskap för att öka vali-

diteten, i detta fall användes intervjuer och observationer. Detta medför försäkran om att det 

som undersöks stärks i sin giltighet (Kihlström 2007c, s. 231). 

 

Reliabilitet handlar om att studien skall vara tillförlitlig. För att vårt arbete skall vara så till-

förlitligt som möjligt, gäller det främst att vi som intervjuare är väl tränade och förberedda. 

Genom att vara pålästa ökade förståelsen för det aktuella ämnet och intervjun flöt på bra 

med hjälp utav de följdfrågor som vi fick möjlighet att ställa. För att öka reliabiliteten ytter-

ligare medverkade vi båda vid intervjuerna, då den ena agerade intervjuare och den andra 

agerade observatör gällande respondentens kroppsspråk. Under intervjuerna använde vi även 

en diktafon för att spela in samtalet, även detta ökar reliabiliteten. När vi sedan transkribera-

de vårt intervjumaterial var båda med för att få en så säker överskrivning av samtalen som 

möjligt (Kihlström 2007c, s. 231). 
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5.6 Genomförande 

Här kommer att redovisas för hur studiens process har utvecklats. Från att förskoleavdel-

ningarna blev valda till analysen av intervjuerna. 

Vi har båda ansvarat gemensamt för denna studie. Det ansvar som vi delat upp är den kon-

takt som tagits med respektive ställe, som till exempel utlämnande utav missivbrev och ”an-

slag” (se Bilaga 4). Vi har på egen hand undersökt möjligheterna huruvida personalen på 

respektive förskola vill medverka i vår studie. Tidsbokning och annan kontakt har vi gemen-

samt utfört. Vi gjorde våra intervjuer under sammanlagt en vecka, och samma dag transkri-

berades dem. Vi utförde sammanlagt tre stycken pilotintervjuer och fem stycken intervjuer. 

 

Undersökningen startade med att vi skickade ut missivbrev (se Bilaga 3) till de berörda re-

spondenterna och satte upp ett anslag på respektive avdelning. Anslaget som godkändes av 

vår handledare informerade kort föräldrar och övrig personal på den berörda avdelningen att 

endast den fysiska inomhusmiljön skulle observeras och inga barn eller någon personal skul-

le vara till föremål för våra anteckningar (se Bilaga 4). 

 

De avdelningar vi valde att studera är ställen där vi båda känner oss trygga och pedagogerna 

vet vilka vi är. Detta ansåg vi kunde vara en fördel när vi skulle intervjua, både för oss och 

för pedagogerna. Dels känner vi oss, som intervjuare tryggare, i rollen och vågar fråga mer 

ingående och dels så känner sig pedagogerna tryggare och vågar svara mer utmålande och 

beskrivande. Innan intervjuerna genomfördes utförde vi observationer utav miljöerna, för att 

få en uppfattning kring de inomhusmiljöer där våra frågor skulle ställas och besvaras. Ob-

servationerna ligger även som grund för våra intervjufrågor. 

 

Vi har intervjuat fem stycken pedagoger på två olika förskolor. För att vara säkra på våra 

frågor utförde vi en pilotundersökning på en förskola som inte ingår i undersökningen. Där 

intervjuade vi tre stycken pedagoger som frivilligt ställde upp. Under denna undersökning 

upptäckte vi att frågorna var en aning svåra och inför den sista pilotintervjun ändrade vi frå-

gorna och ställde de på ett mer ”ledigt” sätt. I de första två pilotintervjuerna ställde vi auto-

matiskt fler följdfrågor och respondenterna frågade vid flertalet gånger om det svar de gav, 

var det svar som vi sökte? Vi förstod på antydan att vi använde oss utav för svåra ”akade-

miska ord”. Efter det att vi ändrat frågorna fick vi mer fylliga svar och beslöt oss för att be-

hålla de frågor som vi omarbetat under pilotundersökningen. 

 

Vi har båda två varit delaktiga under de intervjuer som gjorts. Vi utförde intervjuerna till-

sammans och turades om med att intervjua respondenten. Den som var med, sittandes bred-

vid, skötte diktafonen och noterade uttrycksformer och ställde stödfrågor när intervjuaren 

”tappade” tråden. Vi var noga med att respektera tystnaden och var stöttande samt förståen-

de mot respondenten under de intervjuer som gjordes. Trost (1993, s. 77) skriver att många 

har en skräck för tystnaden, men han menar vidare att det mycket väl kan vara skönt med en 

tyst paus. När denna del av processen var klar var det dags att börja analysera vårt intervju-

material. 

5.7 Analys/Bearbetning 

Analysen är inspirerad av en fenomenografisk analys, då den i princip följer analysprocedu-

ren som råder för en fenomenografisk analys. Dahlgren och Johansson (2009, s. 127) belyser 

att det finns sju steg som en analys genomgår. I steg ett gäller det att lära känna materialet, 

man läser det om och om igen. I steg två skall man markera det som är mest betydelsefullt i 
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förhållande till syftet med undersökningen. I steg tre skall sedan jämförelser göras mellan 

svaren för att finna likheter och skillnader. När jämförelserna är gjorda delar man in de lik-

heter och skillnader, som kan relateras till varandra, i olika grupperingar, vilket är steg fyra. 

I steg fem skall det dras tydliga gränser mellan de olika kategorierna. I steg sex skall därefter 

dessa kategorier namnges. Därpå är det den avslutande proceduren i analysen där det skall 

avgöras om de likheter och skillnader som grupperats endast passar in i en kategori eller 

flera. Man vill helst ha så fullständiga kategorier som möjligt (Dahlgren & Johansson 2009, 

ss. 127-130). 

Först satte vi oss och tittade igenom varje intervju för sig och strök under sådant som vi fann 

viktigt och relevant. Efter detta letade vi efter likheter respektive skillnader för att senare 

kunna följa nästa steg. I detta skede av analysen delades likheter samt skillnader i kategorier. 

Kategorierna valdes ut efter relevans av vad vi påträffade i respondenternas svar. Kategori-

erna jämfördes inte med varandra och det finns inte heller någon inbördes ordning i dem. 

Samtliga är lika viktiga. 
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6. RESULTAT 
 

Resultatkapitlet inleds med en observationsdel som redogör för våra observationer av plan-

lösningen, där respektive avdelningarna beskrivs. Under påverkan och begränsningar redo-

görs för hur pedagogerna upplever inomhusmiljön och dess möjligheter, på sin egen avdel-

ning. Därefter följer pedagogernas uppfattningar om rum i rummen och hur viktigt pedago-

gerna anser det är att försöka skapa detta. Under rubriken barns inflytande och barns per-

spektiv delger pedagogerna sina tankar kring hur angeläget det är att se det från barns syn-

vinkel när de inreder. Pedagogerna berättar även om vikten av att barnen ska vara med och 

ha inflytande när de möblerar om. I efterkommande avsnitt rummens funktion klargör peda-

gogerna avsikten med, och den pedagogiska tanken bakom varje rum. I det näst sista avsnit-

tet följer pedagogernas åsikter om möbler och inventarier på respektive avdelning. De anser 

sig ha gamla och slitna möbler och merparten av pedagogerna vill ha nytt, fräscht och mer 

barnanpassat. I det sista avsnittet färgval och belysning får pedagogerna berätta om hur 

mycket de känner att de fått vara med och påverka färgval på avdelningen. Pedagogerna 

berättar här även om att de anser belysning vara en betydelsefull aspekt att reflektera kring, 

när man inreder en avdelning och att de gärna velat ha mer kompetens inom detta ämne. 

6.1 Observationer av planlösningen 

Här nedan följer en miljöbeskrivning av de avdelningar som ingått i vår undersökning. 

6.1.1 Aprikosen 

 

Avdelningen består fysiskt av en entré och ett mindre kapprum i direktanslutning till entrén. 

Följande finns ett mat/aktivitetsrum, ett mat/samlingsrum, ett mat/målarrum samt tre stycken 

aktivitetsrum. I aktivitetsrummen varierar användningsområdena och det är därför svårt att 

ge klarhet över den aktivitet som är avsedd för rummet. 

 

Avdelningen är ljus och det finns fönster i varje rum, barnens alster hänger på väggarna. 

Intill barnens alster finns det dokumentation som preciserar deras arbete. I fönstren hänger 

det gardiner och lampor. På avdelningen finns det två stycken toaletter och ett separat rum 

med två stycken handfat, toaletter och tvättrum är anslutna till entrén likaså det mindre 

kapprummet där det även finns tvättmöjlighet, i form av tvättmaskin och torkskåp. 

 

På golvet i det kombinerade mat/samlingsrum ligger det en blå rund matta vilken är avsedd 

att sitta, och leka på. Ståendes utifrån en vägg är en så kallad lagerhylla där de förvarar atti-

raljer, denna hylla fungerar även som en slags avdelare. Bakom hyllan finns det duplo där 

det finns chans att sitta lite mer ostört (se Bilaga 1). 

 

6.1.2 Blåbäret 

 

Likväl som på Aprikosen finns det en entré med avhängningsmöjlighet, och även där i direkt 

anslutning två stycken toaletter. Separat finns det ett rum med två handfat, där det även finns 

skötbord. 

 

På avdelningen förutom entré, toalett och skötbordsrum finns det ett kombinerat 

mat/samlingsrum, ett mat/aktivitetsrum samt två mindre aktivitetsrum. Innanför entrén finns 

ett rum, ett av de mindre rummen, som endast används för vila. I det andra mindre aktivitets-

rummet varierar användningsområdet, där finns det inga möbler som tyder på vilken form av 

aktivitet som är tänkt att utföras. 
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Avdelningen är ljus och det finns fönster i varje rum. I en del utav fönstren hänger det gar-

diner, på väggarna finns en del tavlor och dokumentation av barnens alster. Likt Aprikosen 

finns det vita dörrar med ett fönster där det finns möjlighet att kommunicera med de andra 

på avdelningen. Olikt från Aprikosen finns det här grindar som avgränsar rummen ifrån var-

andra. 

 

I det största rummet (Mat/samlingsrummet) står det en soffa utifrån väggen som en halvmå-

ne, soffan vetter mot fönstret. Soffan fungerar även här som en avdelare och bakom soffan 

står det ett bord och fyra stolar i barnstorlek. I den andra änden av rummet står det matsals-

möbler som är i ”normal” storlek. I mat/aktivitetsrummet finns två stycken matbord med åtta 

stolar till varje bord och motsatt sida av rummet står en bokhylla med leksaker. 

 

Rummen på avdelningen verkar vara sparsamt möblerade och de verkar inte heller ha några 

tydliga användningsområden. I de kombinerade Mat/aktivitetsrummen finns bord och stolar, 

samt öppna hyllor där de förvarar material, som är avsett för lek såväl som estetisk verk-

samhet. Alla rum har en vit dörr med ett fönster, vilket verkar underlätta för barn och peda-

goger som kan se vad som pågår i de andra rummen (se Bilaga 1). 

 

6.1.3 Clementinen 

 

Denna avdelning består utav en stor och rymlig entré, där barnen har sina fack och lådor för 

kläder och dylikt. Rakt fram ligger tvättrummet med en toalett, skötbord och tre handfat. Går 

man vidare genom tvättrummet kommer man till groventrén med ytterligare en toalett, två 

torkskåp och plats för barnens regnkläder. 

 

Går man istället till vänster i hallen så kommer man till en korridor. På vänster sida ligger 

det två rum, det ena är dockvrån och det andra är bilrummet. Går man rakt fram i korridoren 

kommer man till den stora och populära lekhallen. På höger sida i korridoren mitt emot bil-

rummet har vi ett mat/aktivitetsrum. Innanför det rummet ligger ett mat/målarrum och in-

nanför det ligger ”snicken”, som är ett före detta våtrum, där de valt att ta bort vattenrännan 

och täckt för golvbrunnen. 

 

Även denna avdelning är ganska ljus, med stora fönster i varje rum för ljusinsläpp. Med un-

dantag för ”snicken” som har begränsat dagsljus. Väggarna pryds av barnens alster och pe-

dagogisk dokumentation. Även på denna avdelning är det fönster uttagna i varje dörr för att 

underlätta för pedagoger och barn att hålla kontakten. I korridoren är ena väggen fönsterbe-

klädd. Avdelningen verkar helt sakna gardiner, krukväxter och en ”mysig” belysning. 

 

I mat/aktivitetsrummet står två bord, med plats för åtta personer vid varje. Där finns även 

soffa, matta, en låg hylla med duplo och ett lågt bord med stolar att sitta och rita vid. I 

mat/målarrummet finns ett bord, även här med plats för åtta personer, en matta i ena hörnet, 

skåp och garderober med plats för förvarning. I ”snicken” står en lagerhylla, några madras-

ser för vilan och ett stort ”pussel” som man kan bygga med. I bilrummet finns en låg bänk 

med lådor till förvaring av exempelvis bilar, byggklossar, djur och så vidare, ett lågt bord 

med en bondgård på, två ”bilmattor” på golvet, på golvet står även några backar med bilar 

och annat byggmaterial. I lekhallen finns det ribbstolar, tjockmatta, kuddar, en koja att leka 

både i och på, gunghästar och stora bilar. I dockvrån finns allt som ingår i ett hem, spis, 

diskbänk, bord och stolar. Här inne finns det även dockor, dockattiraljer och utklädningsklä-

der. Som nämns i intervjun så används även entrén, tvättrummet och groventrén i barnens 

lekar, men de utrymmena verkar pedagogerna inte ha någon pedagogisk tanke med (se Bila-

ga 1). 
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6.2 Påverkan och begränsningar? 

Alla pedagoger på respektive avdelningar har klara tankar om miljön och dess betydelse. 

Pedagogerna diskuterar mycket inom arbetslagen hur de kan utveckla miljön och möblerar 

om ofta för att få verksamheten att fungera efter barngruppens behov. Pedagogerna känner 

vidare att de har stor frihet i hur de får möblera men samtidigt finns begränsningar i lokaler-

nas utformningar. Ingrid berättar: 

 

Ja det är ju lite styrt. Där du har vatten där måste du i alla fall ha ett målarrum, 

vatten måste du också ha där du sitter och äter. 

 

Ingrid menar att det skulle bli omständligt om man inte i direkt anslutning till målarrum och 

matplats skulle ha tillgång till vatten. Och denna redan ”naturliga” möblering utgör begräns-

ningar för hur man kan möblera resten av rummet. Hon verkar känna sig ganska låst i hur 

det redan är möblerat. 

 

Även Leja på Blåbäret uttrycker att det finns begränsningar i hur man kan flytta runt möb-

lerna: 

Möbleringen, det bestämmer vi ju helt själva, det gör vi ju, och man försöker 

tänka till och så hur man vill ha det och, eeh aah, så det är. Sen kan man inte 

hur mycket som helst, om man tänker på belysning och sånt. Det begränsar en 

del. Om man flyttar möblemanget måste belysningen flyttas med. 

 

Leja ser det som att det är belysningen som är det besvärliga, flyttas ett bord måste lampan 

flyttas efter. 

 

Diskussionen går vidare kring miljöns betydelse och Yvonne påpekar då: 

 

Jag tycker att det är intressant att ni tar upp det där med miljön, ofta säger man 

att barnen är jobbiga och det kan ofta bero på hur man har inrett då. Miljön är 

viktig tycker jag. 

 

Yvonne säger mot slutet av intervjun att hon verkligen tycker att miljön är viktig och att 

man kan påverka mycket beroende på hur man väljer att arbeta med den. Det hon finner som 

hinder kan var okunskap och ekonomi. 

 

Det är svårt att inreda och få en bra miljö när man inte har kunskapen och kan-

ske inte ekonomi heller alla gånger och det behöver ju inte alltid vara så dyrt 

men det är ju en viss investering som man måste göra. 

6.3 Rum i rummen 

Pedagogerna talar vidare om vikten att skapa ”rum i rummen”. På Aprikosen har pedago-

gerna skapat ett rum i rummet med hjälp av ett skynke som kan hängas för om barnen vill 

leka ostört. Yvonne på Aprikosen berättar om hur de har fått till ett rum i rummet: 

 

Sen är ju det rummet ganska stort så vi har försökt att ha en hemvrå där. Det 

har varit lite olika saker det har varit en byggvrå tidigare, och där kan vi skär-

ma av med en sån där hyllsektion plus med stora skynken då, och det fungerar 

faktiskt väldigt bra och barnen upplever ju att de har avskildhet när skynket är 

för då, och det är jättebra. 
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Leja på Blåbäret berättar även hon om hur de har försökt få till det med rum i rummen, men 

säger i samma andetag att det kan vara lite svårt. 

 

Så försöker vi få till små stationer, inte stationer men, aah, lite olika ställen 

som man kan, eeh, lite olika rum i rummen, aah, fast det är det är svårt och få 

till det. 

 

Pedagogerna på Blåbäret har en hörna som de tänkt ska vara föränderlig och kunna anpassas 

efter barnens intressen. Leja fortsätter: 

 

Jag har ställt ett bord där nu, ett litet lågt bord, min tanke med det är att vi skall 

på något sätt sätta fast duploplattor, så att det blir som ett duplobord. Ehhmm 

och vi tänker att det skall vara lite föränderligt just det hörnet. Att vi har duplo 

ett tag, sen kan vi ta bort det och så kan vi ta fram andra saker som inbjuder till 

lek. 

6.4 Barns inflytande och barns perspektiv 

Pedagogerna på Aprikosen och Clementinen pratar mycket om barnens inflytande, de vill 

öppna upp och ha en mer tillåtande miljö. De har även rum där barnen själva får bestämma 

användningsområden. Arbetslaget på Aprikosen är lyhörda för barnens intressen och föränd-

rar gärna miljön och dess utformning efter önskemål.  

 

Vi ändrar vår miljö jätteofta utefter barngruppens behov. 

 

Barns perspektiv och se det ur barnens synvinkel är likaledes något som samtliga pedagoger 

på Aprikosen och Blåbäret berör. De menar att detta är något som man måste ta hänsyn till 

om man vill omvandla ett rum. Pedagogerna uttrycker även en önskan om mer barnanpassa-

de möbler. Yvonne nämner: 

 

Ja, vi skulle ju vilja ändra på det här med våra inventarier så att de blir mer ur 

barnens perspektiv. 

 

På Blåbäret berättar Leja: 

 

Så man får ju liksom gå ner på golvet och sätta sig för att se det ur barnens per-

spektiv. Vi ser det ju uppifrån mer. 

 

På det här sättet menar Leja att man skall få en klarare syn över hur det ser ut från ett barns 

perspektiv och hon brukar använda detta sätt när hon vill ändra på något. 

 

6.5 Rummens funktion 

Arbetslaget på Blåbäret pratar om att de har ett rum för de ”äldre” barnen där de till exempel 

kan öva finmotorik. Leja nämner under intervjun att de har väldigt många små barn, de fles-

ta mellan ett till två år, vilket medför en känsla av att de äldre barnen får kliva åt sidan och 

att det egentligen inte finns så mycket material för dem. 
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Fördelen är ju att vi kan gå undan med de som är lite större och göra aktivite-

ter. I och med att det är dörr emellan så kan man sätta sig och pilla med grejer, 

som inte de små kan. Som till exempel häromdagen satt jag och barnen och 

gjorde rytminstrument av petflaskor och ärtor, då kunde man greja utan att 

vara rädd att det kom någon liten och åt upp dem. 

 

På Clementinen får bygg- och konstruktionslek ta mycket plats, men var sak har sin plats. 

Agnes anser att det alltid ska vara väldigt strikt och städat på avdelningen och hon hade öns-

kat att barnen skulle ha fått lov att leka runt lite mer över hela avdelningen. Även att de kan-

ske inte skulle behöva störa barnen i sina byggen genom att alltid behöva städa efter sig. 

Samtidigt påpekar Ingrid att: 

 

Det är ju svårt ändå, för alla rummen behövs även om man inte leker med det. 

 

Ingrid menar att om en grupp barn lämnar ett bygge i ett rum kan det komma andra som vill 

leka i rummet, men då finns det dåligt med plats för de barnen att leka.  

 

Något som är gemensamt för alla avdelningar är att de låter bygg- och konstruktionslek ta 

mycket plats. Samtliga ställen har rum som är avsedda för den typen av lek och de påpekar 

även att de tycker att det är viktigt för barn att få den möjligheten. 

 

På Clementinen har rummen de traditionella namnen, så som dockvrå, bilrum, målarrum 

och snicken. Detta är något som Agnes gärna vill ändra på, hon tar upp detta ett flertal gång-

er under intervjun och säger: 

 

Det minsta rummet där, dockvrån, jag vill ju gärna byta namnet […] Där säger 

dom bilrummet och det skulle jag också vilja ändra på […] jag skulle vilja ha 

lite mer neutrala namn. 

 

Rummen på Aprikosen har däremot inte några fasta namn, Yvonne förtäljer att: 

 

Vi har inte rum som är liksom byggrum och målarrum, vi flyttar runt lite. 

 

Yvonne menar att de inte har bestämda platser för till exempel bygg- och målarrum. De flyt-

tar även runt på dessa rum efter barnens önskemål.  

 

Pedagogerna på Clementinen berättar om att hela avdelningen utnyttjas. Barnen leker mer än 

gärna i hallen, tvättrummet och groventrén. Ingrid berättar: 

 

Sen använder dom ju hallen, eeh, den här avklädningstrappan, används ju som 

buss och ibland är det hus. Vi har även ett bord och en stol i hallen.[…] Så det 

används ju och jag upplever många gånger alltså att det inte är så inbjudande 

heller, men där leker de ju ändå. 

 

På Clementinen har pedagogerna satt en gräns på max antal barn som får vistas i ett rum 

samtidigt. Detta därför att de vill begränsa konflikter och även dra ner på ljudnivån. På Blå-

bäret har de istället valt att ändra eller ta bort om det blir konflikter. Leja säger att: 

 

Jag har precis slängt ut rutschkanan, för där blev det bara konflikter. 
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6.6 Möbler och inventarier 

Pedagogerna på Aprikosen vill presentera materialet snyggt för att få det mer attraktivt för 

barnen. De vill genom långa och låga hyllor åstadkomma ett mer lättåtkomligt material för 

barnen. Yvonne säger: 

 

Sen har vi inget ställe som man kan presentera böckerna snyggt eller ja, vi har 

lagerhyllor och man får stapla på höjden det blir jobbigare för barnen. Man 

skulle ju vilja ha långa låga hyllor och i stället presentera sakerna snyggt för 

barnen. 

 

Gemensamt för alla avdelningar är att de anser sig ha föråldrade, slitna, tunga och stora 

möbler vilket är negativt för barnens aktiva medverkan. De blir stora och tunga för både 

barn och pedagoger att flytta på. Yvonne belyser att: 

 

Vi har ju höga bord och stolar och det tycker vi hämmar barnen, vi har ju ett 

lägre bord, mmh, som är utformat i barnhöjd då med små stolar som passar till, 

det är ju kanon, där även det finns en vuxenstol som anpassad för pedagogens 

rumpa och rygg och så och det fungerar faktiskt väldigt bra och vi hoppas ju få 

fler sådana. 

6.7 Färgval och belysning 

Färgval var något som under intervjuerna diskuterades och det gav blandade svar. På Apri-

kosen säger Yvonne:  

 

Vi målade ju om här och då valde vi en väldigt ljusgul, väldigt intetsägande 

färg, så att det att deras alster kommer fram, men det är en odramatisk färg. 

 

På Blåbäret har pedagogerna fått lov att måla ett träd på väggen i ett av rummen, detta träd 

följer årstiderna. Pedagogerna upplever inte att de är begränsade i sitt färgval. Thea berättar: 

 

Vi har ju gjort ett träd där inne. Det var ju jag som liksom tog tag i det och det 

var inga problem med chefen. 

 

Ingrid på Clementinen pratar istället om att hon skulle vilja ha lite mer färg på avdelningen. 

 

För att, eeh, jag har ju jobbat här i åtta år eller något nu och vi har fått en om-

målning och då kunde vi välja mellan helvitt och äggskalsvitt […]. Jag skulle 

ju kunna tänka mig en fondvägg där man kan hänga upp, det är fint att hänga 

upp teckningar på röd vägg eller en grön vägg. Färg det händer någonting. Här 

blir ju väldigt intetsägande att sätta upp en vit teckning mot den vita väggen. 

 

Det skiljer sig mellan förskolorna, vad de får lov att göra. På Aprikosen och Blåbäret får de 

lov att måla om och även måla motiv på väggarna. På Clementinen däremot är förskolchefen 

inte lika medgivande. Där får de ett smalt utbud kulörer att välja mellan, vilka är väldigt 

neutrala. 

 

Arbetslaget på Aprikosen diskuterar ofta miljön och det framgår att belysning är viktigt. Då 

främst för att presentera materialet snyggt och attraktivt för barnen. 
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Sen det här med belysning och så, det är jätteviktigt och få det att se inbjudan-

de ut, vi funderar mycket på sånt! 
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7. DISKUSSION 
 

I resultatdiskussionen kan läsaren följa vad vi har kommit fram till i vår studie. Avsnitten 

följer samma rubriker som använts i resultatet. De slutsatser och iakttagelser som uppkom 

under våra diskussioner kring intervjuer och observationer ligger till grund för resultatdis-

kussionen. I metoddiskussionen följer en reflektion kring vår valda metod och vad som fun-

gerat bra. Det framkommer också vad vi skulle vilja ändra på om vi utförde undersökningen 

en gång till. Didaktiska konsekvenser är nästföljande avsnitt och här redogörs för tankar som 

kommer att följa med oss in i vår kommande yrkesroll. Under fortsatt forskning kan läsaren 

få tips på hur de skulle kunna utveckla studien och det redogörs även för vad vi upplever att 

det saknas i vår. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Påverkan och begränsningar 

 

Som registrerades under observationerna så har pedagoger och barn på Clementinen tillgång 

till en stor lekhall som är utrustad med bland annat ribbstolar, tjockmatta och kuddar. I detta 

rum får barnen, som pedagogerna uttrycker det: springa av sig lite. Det är även ett rum som 

nyttjas för gymnastik, som de har varje vecka. Ändå är detta rum något som vi som intervju-

are har fått påminna dem om att de har. 

 

Vi som utomstående ser denna lekhall som ett verkligt plus, det är inte alla förskolor som 

har tillgång till ett sådant här stort rum med så mycket potential. Vi undrar vad detta kan 

bero på? Kan det vara så att det är för att de delar lekhallen med grannavdelningen och att 

det inte är något som ingår i den existerande avdelningen? Vi tror att detta kan vara anled-

ningen till att lekhallen ej nyttjas i så stor utsträckning. 

 

Vi anser även att det är synd att pedagogerna inte uppmärksammar detta rum mer, för det är 

verkligen en ynnest att ha denna tillgång. Pedagogerna på de andra avdelningarna påpekar 

att det just är ett sådant här rum som de saknar. Ett brötrum. Nordin-Hultman (2004, s. 83) 

påvisar genom sin undersökning att det är väldigt vanligt i svenska förskolor att det finns en 

så kallad ”lekhall”, där de utför fysiska aktiviteter inomhus. Följaktligen funderar vi kring 

om det kan vara därför Aprikosen och Blåbäret saknar denna form av aktivitetsrum? Som 

det kan läsas ovan beskriver Nordin-Hultman detta rum som en ”vanlig” tillgång i de svens-

ka traditionella förskolorna. 

 

Det verkar som att det är på gott och ont att man möblerar om för att få det anpassat efter 

barngruppen. Balansen mellan att möblera om för ofta och få det att passa barngruppen ver-

kar vara hårfin. Samtidigt som man ska ändra efter barnens intressen, kanske pedagogerna 

inte ska möblera om och ändra varje vecka. Det kanske är bättre att pedagogerna anrättar 

miljöer där barnen själva kan flytta på saker när de behöver. Pramling Samuelsson och She-

ridan (2006, s. 89) hävdar att barn alltid bör involveras i hur avdelningen ska utformas, så 

pedagogerna bör noga tänka på att inte bara över en natt ändra på grundstrukturen på avdel-

ningen. Barn, och då främst småbarn och barn i behov av särskilt stöd, behöver rutiner och 

klara besked. Det gäller då även att miljön talar sitt tydliga språk för att främja barnens posi-

tiva egenskaper och utmana dem på rätt nivå. Vygotskij (Thurmann-Moe 1998, s. 134) me-

nar att barn påverkas av den omgivande miljön och att de ständigt lär i samspel med andra. 

Det är därför viktigt att pedagogerna hittar en balans mellan att ha en strukturerad respektive 

stökig miljö. 
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På Blåbäret och Clementinen anser pedagogerna att de helt själva bestämmer över möble-

ringen på avdelningen. Men de anser även att det finns vissa begränsningar för att flytta runt 

precis som de vill. Till exempel så nämnde Ingrid att vattnet är en fast punkt som gör att 

man måste ha matplats och målarrum i närheten. Leja förklarade att lampor över borden är 

en annan sådan fast punkt som är svår att flytta på. Viss anpassning måste alltså göras. Men 

på Aprikosen däremot verkar pedagogerna inte alls se dessa begränsningar i utformningen. 

Det enda hinder som Aprikosens personal stöter på menar Yvonne är att vaktmästaren, som 

skall vara behjälplig i dessa situationer, har många kommunala anrättningar att underhålla. 

Det resulterar i att väntetiden blir lång. Vi ser vissa skillnader i pedagogernas tankesätt kring 

hinder och möjligheter i utformningen av deras inomhusmiljö. Vad kan denna skillnad bero 

på? Vi tror att utformningen av miljön utgör hinder, så som att vatten och diskbänk måste 

vara i anslutning till vissa aktiviteter till exempel målning och andra rutinmässiga inslag 

såsom matsituation. 

 

Behöver pedagogerna vidvinkla sitt seende kring lokalernas funktion? Verksamheten hand-

lar om att planera men samtidigt vara flexibel. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 

94) uttrycker att det skall finnas rum för spontanitet i den dagliga verksamheten, i dagspla-

neringen skall det rymmas tid för förslag och barnens fantasifullhet. Finns det möjligheter 

att förbereda till exempel vatten eller andra nödvändiga attiraljer inför en gemensam plane-

rad aktivitet? Är pedagogerna överlag beroende av att allt skall fungera som vanligt? 

 

7.1.2 Rum i rummen 

 

På Aprikosen förändras miljön i takt med barnens intresse och de använder sig ofta utav 

skynken och klämmor för att skapa olika miljöer. Barnen verkar ha anammat detta och 

kommer gärna med förslag själva för olika användningsområden. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006, s. 94) betonar vikten av att barnen skall kunna utforma och anpassa miljön 

under dagens alla aktiviteter. Barnen skall ha möjlighet att själva kunna möblera och ordna 

som det passar i deras tillfälliga lek eller fantasivärld. Det framgår i litteraturen vilket vi 

tidigare har redogjort för att miljön bör vara strukturerad och ordningsam för att skapa 

trygghet hos barnen. Likaså framgår det att barnen skall ges möjlighet att ändra om miljön i 

den takt som leken förändras. Vi undrar således hur verksamheten skall utformas för att 

täcka dessa olika behov? Vi anser att det kan vara en möjlighet att ha begränsade områden 

där det är tillåtet med ommöblering, detta för att skapa balans och för att motverka negativa 

överraskningar. 

 

Blåbäret har försökt skapa rum i rummen, men anser att det är svårt. Under våra observatio-

ner utav dessa olika miljöer uppfattade vi att barngruppen på Blåbäret huvudsakligen bestod 

av yngre barn, 1-3 år. Kan åldern vara en bidragande faktor till att det är svårt? På Aprikosen 

tar barnen själva initiativ till att skärma av och är uppfinningsrika. Jonstoij och Tolgraven 

(2001), belyser hur viktigt det är att skapa rum i rummen och att de ska inbjuda till kommu-

nikation och lek (s. 58). Som vi beskriver ovan är barnen yngre på Blåbäret och kanske inte 

har lika lätt att komma på vad de vill ha rum i rummet till. Pedagogerna vill gärna men kän-

ner sig begränsade. 

 

På Clementinen tillämpar de inte ”rum i rummen” på samma vis och det framgår inte att 

barnen anammat denna idé jämförelsevis med barnen på Aprikosen. Clementinen är från 

grunden ritad och uppbyggd för att vara en förskola, i den konstruktionen finns naturligt 

uppdelade ”smårum” vilka är knutna till en och samma korridor. Med tanke på grundkon-

struktionen på Aprikosen som inte från grunden är byggd som en förskola undrar vi således 

om det kan bero på det? Vi tror att det kan vara en bidragande faktor. 
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7.1.3 Barns inflytande och barns perspektiv 

Leja på Blåbäret nämner under sin intervju att det är viktigt att se den fysiska miljön ur bar-

nens perspektiv. För att hon skall kunna göra det sätter hon sig gärna på golvet och gör just 

det, ser det från deras nivå, hon menar att det är utav stor vikt att sätta sig in hur barnen tän-

ker för att kunna se vad de ser. Öhberg (2003, s. 133) påpekar just vikten av att inta barns 

perspektiv och ta tillvara på barns intressen när man ska inreda en lärande miljö  

Yvonne påpekar även hon under intervjun att det är en klar fördel över att se saker och ting 

ur ett barns perspektiv. Fortsättningsvis berättar Yvonne att de är lyhörda och ändrar miljön 

och dess utformning jätteofta utefter barnens behov. Vår diskussion kring detta är, att det är 

viktigt att barnen känner att de får inflytande men vi undrar hur det fungerar med rutiner och 

trygghet för barnen? Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 93) belyser vikten av att 

den dagliga verksamheten skall innehålla struktur och vara flexibel. Författarna förklarar 

också att barngruppen gynnas av återkommande rutiner och tydliga gränser. 

7.1.4 Rummens funktion 

 

Som nämndes i resultatet använder arbetslaget på Clementinen traditionella namn på sina 

rum. Kan detta bero på att förskolan i grunden är byggd för verksamheten och den gamla 

och traditionella hemdiskursen, som Nordin-Hultman (2004, s. 111) påpekar sitter så djupt 

rotad att den kan vara svår att påverka?  

 

På Aprikosen däremot används inte de karakteristiska namnen. Kan detta bero på att de flyt-

tar runt och ändrar om för ofta, att inte rummen hinner bo in sig och få tydliga användnings-

områden? Enligt Bjervås (2003, s. 77) är det viktigt att se över hur rummen planeras och 

akta sig för att ha flera olika ”användningsområden” i samma rum. Det kan upplevas som 

motsägelsefullt och barnen kan bli förvirrade. 

 

Yvonne menar att barnen inte har ont utav alla omflyttningar och ommöbleringar. Men vi 

har under våra observationer registrerat att om pedagogerna ber barnen att gå till ett visst 

rum, som de har för tillfället, så vet barnen inte riktigt vart de ska gå. Vi upplevde under vår 

vistelse på avdelningen, trots att det inte var vår avsikt att titta efter detta, att barngruppen 

till viss del var orolig. Vi tror att oroligheterna delvis kan bero på att det möbleras om för 

ofta. Även här kan vi ta del av Bjervås (2003 s. 77) rekommendation, att inreda ett rum eller 

en inomhusmiljö efter klara riktlinjer. 

 

Som det beskrivs i resultatet så leker barnen på Clementinen gärna även ute i kapprummet. 

Entréerna på de andra avdelningarna känns lite mer distanserade och svåråtkomliga, då spe-

ciellt på Blåbäret där avdelningen var avgränsad med en grind ut till hallen. Kan detta bero 

på grundstrukturen av byggnaden? Entréerna på avdelningarna som ligger i lägenheterna 

känns små och trånga och inte alls anpassade för att passa verksamheten. Barnen får kanske 

inte ”plats” med sina lekar där eller anser pedagogerna att hallen inte är gjord för att lekas i? 

 

Vi kunde även se under observationerna att ”snicken” på Clementinen används flitigt utav 

barngruppen. Pedagogerna nämner under intervjun att det är ett svårt rum, och de anser att 

det inte finns någon pedagogisk tanke med det rummet. Vi har observerat att det är det enda 

rum som det inte finns några tydliga restriktioner till, och barnen får själva bestämma över 

det rummet. Finns det möjlighet att barnen känner sig friare där, för att de kan bestämma 

själva, och de som annars så tydliga användningsområdena inte gäller där inne? Enligt Säljö 

(2000, s. 130) så agerar vi utifrån de signaler vi får, och gör det som förväntas av oss. Vi vill 
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gärna tro att det kan vara en bidragande faktor, att det inte är begränsat utav struktur och 

fasta användningsområden. 

 

7.1.5 Möbler och inventarier 

Gemensamt för de fem pedagogerna är att de anser sig ha gamla, tunga och föråldrade möb-

ler på respektive avdelning. 

På Aprikosen berättar Yvonne att de begränsas utav alla stora och tunga möbler, att de skul-

le vilja byta. De har fått ett bord med sex tillhörande stolar som är barnanpassade med en 

vuxenstol som är anpassad till barnens höjd men med mått för en vuxen kropp. 

Kontentan av detta är de vill ha fler sådana anpassade möbler. Yvonne anser att de stora 

tunga möblerna hindrar barnens aktiviteter och därmed försämras kvaliteten på verksamhe-

ten. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 89) menar att barnets lärande sker i den 

pedagogiska miljön och bör därför utformas utefter barngruppens behov. Författarna belyser 

vidare att barnens skaparlust och kreativitet gagnas av en inspirerande inomhusmiljö. 

På Clementinen nämner de att de har gamla möbler och att de inte har fått möjlighet till att 

välja. Förskolan där deras avdelning är placerad är en mer väletablerad förskola och möbler-

na upplevs vara ett med avdelningen. Trots denna upplysning nämner de inte att de vill ha 

mer barnanpassat, vi undrar om det kan bero på deras arbetssätt och förutsättningar? De har 

sina inarbetade rutiner, barnen vet vart de skall gå när de vill leka och deras rum är anpassa-

de för särskilda ändamål. Eftersom att de inte har några möbler som är barnanpassade ställer 

vi oss frågan om det är därför de inte ber om det? Säljö (2000, s. 128) menar att det finns en 

koppling mellan den tänkande människan och miljön som omger den. Den kopplingen gör 

personen till en förutsägbar tänkare, men den kopplingen gör även människan anpassbar. De 

har inte fått pröva hur det skulle fungera med barnanpassade möbler och tänker därmed inte 

att på att den möjligheten finns att tillgå. 

7.1.6 Färgval och belysning 

Under respondenternas presentation av respektive avdelningar framgick det hur avdelningen 

var inredd samt vilken färg de hade på väggarna. Under intervjun ställde vi frågan om peda-

gogerna kände att de hade något inflytande gällande miljön och/eller om de hade chans att 

påverka? Ingrid på Clementinen betonade att de hade fått möjlighet att välja färg till en om-

målning men hade då endast fått två färger att välja mellan, helvitt respektive äggskalsvitt 

(se resultat). Vi uppfattar att Ingrid menade att, trots att de fick välja fick de inte en speciellt 

stor repertoar att välja mellan. Ingrid påpekar även att de skulle vilja måla en starkare färg 

på väggarna för barnens alster skall lyftas fram. Hon anser att barnens teckningar, som bland 

annat är målade på vitt papper med blyerts inte kommer till sin rätt med den bakgrundsfär-

gen. 

Pedagogerna på Blåbäret anser sig ha en del inflytande kring färgen på väggarna. Thea näm-

ner att de har målat om vid ett tillfälle men kan inte minnas hur och varför de valde den ljust 

gula färg de nu har på väggarna. Hon fortsätter även att berätta om ett träd som de har målat 

på väggen och att det var tillåtet. De anser inte att det är några problem att få som de vill. 

På Aprikosen känner Yvonne att de har inflytande och att de medvetet har valt en väldigt 

intetsägande färg (se resultat). Yvonne berättar vidare att de valde just den färgen för att 

barnens alster skulle ta uppmärksamheten samt att de kommer mer till sin rätt. 
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Pedagogerna på Aprikosen och Clementinen diskuterar båda om hur viktigt det är att just 

barnens alster skall synas på väggen men de skiljer sig tvärt mot varandra. Vi undrar vad det 

kan bero på? Vad vi kan urskilja i de svar som givits oss, har inte färgen på väggarna någon 

betydelse för pedagogerna på Blåbäret. De har fått lov att göra en väggmålning och känner 

sig fria att på egen hand bestämma kulören på väggarna. 

De olika pedagogerna har helt olika syn på vad som är pedagogiskt ”rätt”. Ingrid på Clemen-

tinen vill gärna ha en fondvägg i en stark färg, till exempel röd eller grön, för att lyfta fram 

barnens alster och dokumentation på väggarna. Yvonne på Aprikosen vill däremot ha en 

väldigt ljus färg på väggarna för att inte ta kraft ifrån barnens bilder. Enligt studien utförd av 

Küller et al. (2006) hävdar författarna att ljussättning och färgval har en påverkan på männi-

skan. De menar vidare att det borde beaktas hur ljus och färg används, för att ta hänsyn till 

påverkan av dess inflytande på människan. Ur ett sociokulturellt perspektiv inhämtar barn 

kunskap och erfarenheter genom sin kontakt med föremål och den fysiska miljön (Bråten 

1998, s. 74). Vi tror således att även färg och ljussättning påverkar den pedagogiska inom-

husmiljön. 

Vi stöter på en diskussion kring detta ämne och ställer oss frågan om detta nyfunna fenomen 

kan bero på grundstrukturen för dessa avdelningar? Kan det vara så att deras svar påverkas 

av att de på Clementinen inte fick någon möjlighet att välja något annat och vill därför välja 

någon starkare färg? 

7.1.7 Slutsatser 

 

Vi har som syfte att undersöker pedagogers uppfattningar och beskrivningar om den egna 

förskolans fysiska inomhusmiljö, och hur planlösningen styr pedagogernas förutsättningar 

att förändra miljön. Detta ämne för studien valdes därför att vi visste hur viktig miljön är för 

barns lärande och ville av den orsaken ta reda på hur pedagogerna tänker kring den pedago-

giska utformningen av inomhusmiljön. Kärnan av resultatet redogörs för nedan. 

Vi ville bland annat undersöka hur pedagogerna uppfattar planlösningen på respektive för-

skolor. Vi gjorde då upptäckten att inte pedagogerna på Aprikosen och Blåbäret påpekat i 

intervjuerna att planlösningen skulle var ett hinder. Vi kunde däremot utläsa i svaren som 

respondenterna gav att de kanske ändå inte var helt nöjda med planlösningen. Detta genom 

att de möblerar om, skapar rum i rummen och dessutom saknar ett brötrum. Det här var sa-

ker som inte nämndes under intervjuerna på Clementinen, vilken har en planlösning anpas-

sad för verksamheten. 

Det skiljer sig en aning mellan de olika avdelningarna då Clementinen är mer traditionell 

och har fasta användningsområden. Vi kunde urskilja mer förändringsarbete i Aprikosens 

och Blåbärets svar. Vi drar den slutsatsen att de antagligen inte känner sig lika bundna till 

lokalernas utformning då de inte är avsedda för förskoleverksamhet från början. Eller så 

tänker de mer aktivt på miljön, för att de vill göra den till en god förskolemiljö därför att den 

inte är avsedd att vara det. 

En gemensam faktor för de tre avdelningarna är att de ständigt arbetar med miljön, både i 

möblering, diskussion och efter de förutsättningar som de har. Trots att Aprikosen och Blå-

bäret inte är byggda för verksamheten, nämner de inte det som en nackdel. Det framgår en-

dast utav vår fråga angående byggnationen av verksamheten att de från grunden är två sam-

mansatta lägenheter. 
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Det framgick under våra samtal med pedagogerna att de alla ansåg att miljön är viktig, det 

menade att den antagligen påverkar mer än vad vi tror. Nackdelen som uppdagades var att 

de kände svårigheter med hur de skulle gå tillväga. Möblera och planera ansåg de att de hade 

full frihet till, men när det kom till andra saker såsom att flytta hyllor och lampor saknade de 

nödvändig assistans. Inspirationen och kreativiteten får ibland läggas åt sidan och det förstod 

vi att de ansåg var tråkigt. Enligt pedagogen på Aprikosen spelar ljussättningen en stor roll 

och hon önskade att få lära sig mer om att inreda med ljuskällor. 

Pedagogerna arbetar aktivt med sin fysiska inomhusmiljö men önskar att de fick mer kom-

petensutveckling inom ämnet, de önskar även att de fick större resurser att röra sig med. Den 

största slutsatsen som vi har dragit av denna undersökning är att pedagogerna tänker, disku-

terar och engagerar sig mer i miljön än vad vi först trodde. Detta är vi positivt överraskade 

av. Vi kan även konstatera att vi själva blivit mer medvetna om den fysiska och psykiska 

inverkan som miljön har på människan, under utbildningen och undersökningens gång. 

7.2 Metoddiskussion 

Metoderna som vi har använt oss utav är observationer och intervjuer. De observationer som 

utfördes lade en grund för de frågor som ställdes i intervjuerna. Genom att observera den 

fysiska inomhusmiljön innan gav det oss klara uppfattningar om vilka frågor som var lämp-

liga att ställa. Vi fick även en bättre förståelse för de svar vi fick. 

 

Det var till vår fördel att vi genomförde en pilotintervju, då vi fick en chans att omformulera 

de frågor som uppfattades för avancerade. Något annat som vi upplevde som positivt var 

även att vi använde oss av en diktafon under samtliga intervjuer. Detta gav oss en rik datain-

samling som vi sedan kunde analysera. Under de samtal som fördes valde vi att deltaga båda 

två, vilket förenklade intervju och efterarbete. 

 

Vi har i intervjun använt oss av en del ”trivselfrågor” för att få respondenterna att känna sig 

mer bekväma i situationen. Samtalen flöt på bra och vi kan konstatera i efterhand att trivsel-

frågan gjorde både oss och respondenterna mer avslappnade. Efter intervjuerna transkribera-

des materialet, vilket vi gjorde tillsammans. Vi upptäckte svårigheten med att sitta ensamma 

med att skriva ner inspelat material och genom att vi satt tillsammans fick vi mer korrekta 

utsagor. 

 

När intervjuerna var klara och transkriptionen avklarad började vi leta relevant litteratur 

inom ämnet, i form av forskning som berör betydelsen av den fysiska inomhusmiljön. Denna 

del i processen krävde mycket tid och arbete. Vi fann det relevant att göra i denna ordning 

då man får en mer precis litteratur till det valda ämnet. Vad hade det gett om vi gjort i om-

vänd ordning? Det finns möjlighet till att frågorna skulle varit annorlunda formulerade, de 

kanske även hade varit en helt annan riktning på frågorna. 

 

De nackdelar vi funnit med val av metod är att svaren från respondenterna en del gånger har 

varit svårtydda. Vi har under studiens gång reflekterat över hur vi kunnat samla in vår data 

på ett mer fördelaktigt sätt och kommit fram till att self-report skulle kunna öka chanserna 

till mer genomtänkta och utförliga svar. Innan dessa intervjuer har vi endast skickat ut mis-

sivbrev och satt upp anslag. Pedagogerna har därför inte kunnat förbereda sig på de frågor 

som ställdes. Om de istället hade fått möjligheten att beakta svaren och diskutera med sina 

arbetskamrater finns det en chans att de hade beskrivit deras miljö och användningsområden 

på mer ingående sätt. 
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Utav de sex pedagoger som tillfrågades avstod en från intervjun. Motiveringen för detta var 

att hon ansåg sig inte kunna tillföra något och beskrev sig själv som osäker inför ”utfråg-

ningen”. Detta medförde att vi endast fått en syn på Aprikosens fysiska inomhusmiljö, i jäm-

förelse med Blåbäret och Clementinen där vi har fått möjlighet att intervjua två per avdel-

ning. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Under vår studie har vi kommit fram till att pedagogerna är väldigt medvetna om den fysiska 

miljöns inverkan och påverkan. Pedagogerna är även väl medvetna om vad som borde göras 

och att det är bra att ha en föränderlig miljö, där barnen får vara med och påverka. Som Säl-

jö (2000, s. 129) beskriver så påverkas vi av miljön omkring oss och den talar om för oss hur 

vi borde agera. Det är därför viktigt att ta detta i beaktning när man inrättar en miljö. Vi an-

ser att det är angeläget att involvera barngruppen om miljön ska förändras. Det är utav störs-

ta vikt att barnens åsikter väger lika tungt som pedagogernas. Vygotskij (Thurmann-Moe 

1998, s. 134) belyser att människan lär i integration med miljön. Det är därför rimligt att 

miljön är inrättad efter barnens intressen och behov, för att de på bästa sätt skall lära sig och 

utvecklas. Detta är något som vi kommer att ta i beaktning i vår kommande yrkesroll. 

 

Vi har i vår undersökning sett och hört att pedagogerna på respektive avdelningar är sam-

spelta och diskuterar utformning av miljön mycket. Detta finner vi vara essensen för ett 

lyckat samspel i arbetslaget. Vi anser att man måste känna trygghet i arbetslaget för att kun-

na diskutera och ventilera åsikter och tankar. Det speglar även av sig i barngruppen hur ar-

betslaget känner för varandra, känner arbetslaget sig trygga med varandra så känner även 

barnen sig trygga, både med varandra och med pedagogerna. Ur ett sociokulturellt perspek-

tiv influeras människan av varandra och lärandet är en kontenta av det goda samspelet. Säljö 

(2000, s. 133) hävdar att en avgörande aspekt på hur människan förhåller sig till miljön är 

den kommunikativa och sociala inramningen. Barn och pedagoger påverkas utav varandras 

förhållningssätt och attityder. 

 

Vi finner det även betydelsefullt att inte fastna i gamla mönster. Ibland måste man ta på sig 

”nya glasögon” för att se miljön ur ett nytt perspektiv. Det verkar som om det ibland bara är 

bekvämlighet som gör att pedagogerna bara ser hinder istället för nya möjligheter i miljön. 

Vi anser här att det då är viktigt att man i arbetslaget försöker uppmuntra varandra att över-

vinna hindren och blicka framåt. 

 

Vi har under studiens gång upptäckt att det inte verkar spela så stor roll för pedagogerna 

vilka grundförutsättningar de har för att skapa en stimulerande inomhusmiljö. Pedagogerna 

gör det bästa utav situationen och ser det inte som något hinder om deras förskola egentligen 

inte är utformad för att vara en förskola. De arbetar efter de förutsättningar de har. Det till-

hör vårt kommande uppdrag att stimulera barns behov, utveckling och lärande. Även detta är 

något som vi kommer att tänka på i vår kommande yrkesroll. Man kan inte sätta sig ner och 

ge upp och säga att man inte har några bra förutsättningar för att skapa en inspirerande mil-

jö. Det är bättre att se möjligheterna, även om de är små, och göra det bästa man kan. 

Vi får även insikt i hur centralt det är att tänka på att miljön uppfattas olika av varje individ. 

För ett barn kan miljön vara i högsta grad talande och utmanande som samtidigt för ett annat 

barn eventuellt är intetsägande och tråkig. 

Det är av stor vikt att vi som kommande pedagoger skapar miljöer för barn där de kan skapa 

erfarenheter och ges lärdom som de sedan kan ta med sig ut i samhället. Detta tror vi att vi 

kan skapa genom en utmanande och inspirerande miljö. Säljö (2000, ss. 148-149) menar att 
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det ofta kan vara svårt skapa kunskap, i till exempel en förskolemiljö, som man sedan kan 

förvandla och använda utanför denna miljö. 

7.4 Fortsatt forskning. 

Efter att ha gjort denna studie kring pedagogers erfarenheter och beskrivningar kring den 

fysiska miljön, och samlat på oss kunskaper, har vi fått upp ögonen för hur viktig miljön är 

för barns kunskapande. Anser vi således att det saknas åsikter och perspektiv från barnen. Så 

vårt förslag till fortsatt forskning är att intervjua barnen och ta reda på deras uppfattningar 

och beskrivningar av den fysiska inomhusmiljön. Det ger en klarare inblick i hur det ser ut 

ur ett barns perspektiv. 

 

I studien ingår ingen nybyggd förskola. En riktning på undersökning skulle kunna vara att 

titta på en nybyggd förskolas förhållanden och förutsättningar för att skapa en intressant och 

stimulerande inomhusmiljö. 

 

En annan tanke som slog oss är hur en avdelning skulle se ut om pedagogerna fick vara med 

och bestämma utformningen från början? Redan när arkitekten har ritningarna på bordet. 
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8. TACK! 
 

Vi vill börja med att tacka de förskolor och pedagoger som ställt upp i vår studie. Utan ert 

deltagande hade vårt arbete inte varit möjligt att genomföra. 

 

Mikael Jensen, vår handledare, tackas för god konsultation och ett gott samarbete. 

 

Ett stort tack går till våra familjer, nära anhöriga och vänner som, med stort tålamod och 

förståelse, stöttat oss under denna process. 

 

Till sist vill vi tacka varandra för den uppmuntran och stöd som vi givit varandra och ett 

mycket gott och lyckat samarbete. 
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BILAGA 1 

Avdelning Aprikosen och Blåbäret 
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Avdelning Clementinen 
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BILAGA 2 

Intervju frågor: 

1. Kan du berätta om utformningen av den fysiska miljön på din avdelning? 

2. Kan du beskriva hur varje rum är utformat och vad som är tanken med det?  

3. Hur mycket har du haft möjlighet att påverka? 

4. Vad fungerar bra? Mindre bra? Vad är det som inte fungerar? Skulle du vilja ändra 

på något? 
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BILAGA 3  

Missivbrev 

 
 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid högskolan i Borås. Vi har nu påbörjat 

vår sjunde termin och vårt examensarbete. Vi har i vår uppsats tänkt undersöka inomhusmil-

jön på er förskola och er uppfattning kring den. 

 

Vi vill med denna information klargöra hur vi tänker gå tillväga under intervjun. Eftersom 

att vi vill ta reda på hur ni uppfattar inomhusmiljön på avdelningen kommer frågorna att 

cirkulera kring detta ämne. För att underlätta vårt efterarbete med intervjuerna så kommer 

dessa att spelas in och vi önskar vara med båda två vid detta tillfälle. 

 

Alla medverkande respondenter kommer givetvis att vara anonyma, och de avdelningar som 

”medverkar” kommer att få fiktiva namn. Enligt Vetenskapsrådet är din medverkan helt fri-

villig och du kan som respondent avbryta ditt deltagande när du så önskar. 

 

Har ni några frågor angående detta är ni välkomna att höra av er till: 

 

 

Louise Davidsson:  Josefin Hvit: 
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BILAGA 4 

Anslag till föräldrar 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sjunde och sista termin, till förskollärare vid Borås Hög-

skola. Vi kommer att under våren skriva vårt examensarbete och detta kommer att handla 

om inomhusmiljön på ditt barns avdelning. Vi kommer enbart att titta på hur miljön är upp-

bygg och hur barn och pedagoger samspelar med den. 

 

Våra observationer kommer inte att vara riktade mot några barn och de kommer heller inte 

att skrivas om i vår rapport. De är endast till för att lägga grunden för vår undersökning. 

 

Är det något ni undrar är det bara att kontakta oss: 

 

Louise Davidsson:                       Josefin Hvit: 

  


