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Abstract 
 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur pedagoger tänker om den pedagogiska 

inomhusmiljöns uppbyggnad och betydelse för barns utveckling samt lärande. Studien 

genomfördes på två olika förskolor i Skåne med två intervjuade pedagoger från varje 

förskola. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer samt fältanteckningar. 

Undersökningens resultat presenteras i form av fem teman; den föränderliga miljön, 

materialets tillgänglighet, barns delaktighet, arbetslaget samt arkitekturen. Studien visar 

att samtliga informanter anser att miljön är betydelsefull för verksamheten samt barnens 

utveckling och lärande. Miljön beskrivs som att den ständigt ska vara i förändring. 

Förändringen ska ske efter den barngrupp som finns på förskolan. Informanterna berättar 

även om en önskan att göra barnen mer delaktiga i förändringsarbetet inför framtiden. De 

beskriver även att de vill försöka få ner materialet på barnens höjd. Arbetslaget och dess 

engagemang har en betydande roll i om det sker någon förändring. Det beskrivs även att 

tid och pengar är faktorer som påverkar pedagogernas möjlighet till att förändra miljön.  

 

Ämnesord: Inomhusmiljö, miljö, förskola, material, barngrupp, arbetslaget 
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1. Inledning 

Vårt intresse för inomhusmiljön väcktes under våra inriktningsterminer då vi läste Nordin-

Hultmans (2006) bok Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Nordin-Hultman 

(2006) beskrev i sin bok skillnaden mellan engelska samt svenska förskolors utformning av 

den pedagogiska miljön för barnen. Vi blev nyfikna över hur pedagoger i Sverige funderar 

över miljön och hur de placerar materialet. 
 

Vi ser det som att miljön har och kommer alltid att ha en stor betydelse och påverkan i 

verksamheten. Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006) beskriver att ”den pedagogiska 

verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s 8). Som pedagog har man en 

stor betydelse och möjlighet att kunna ta tillvara på rummen och bygga upp dem på ett sätt 

som stimulerar lärande och skapar trygghet. Vi vill därför med vårt arbete ta reda på hur 

pedagoger tänker och ser på den pedagogiska inomhusmiljön och om detta skiljer sig förskolor 

emellan. Med begreppet miljö menar vi den pedagogiska inomhusmiljön som finns på 

förskolan, inklusive dess uppbyggnad, material och interiörer. 

 

Inledningsvis kommer vi att ge en kort tillbakablick över förskolans miljö ur ett historiskt 

perspektiv. Vi kommer även att ge en kort beskrivning av Vygotskijs kulturhistoriska 

perspektiv samt koppla in Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006). Därefter belyser vi 

olika forskares tankar gällande miljöns betydelse, inredning samt arkitektur. Nästkommande 

del består av hur vi gått till väga i vår empiriska studie följt av det resultat vi fått fram. Varje 

resultatsdel avslutas med kommentarer och tolkningar tillsammans med våra studieteoretiska 

utgångspunkter. Avslutningsvis diskuterar vi studiens resultat med egna tankar innan vi 

avslutar med en kort sammanfattning. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan ser på och tänker 

om den pedagogiska inomhusmiljöns uppbyggnad och betydelse för barns utveckling och 

lärande.  
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2. Studiens teoretiska utgångspunkter – aktuell forskning 

Under följande kapitel kommer vi att beskriva olika forskares syn på miljön i förskolan samt 

om miljön har någon påverkan på barns lärande och utveckling. Vi har valt tre huvudrubriker: 

grundläggande utgångspunkter, den pedagogiska inomhusmiljön samt miljöns uppbyggnad 

innehåll och rum. Under varje huvudrubrik har vi skapat underrubriker för att du som läsare 

lättare ska kunna få ett grepp om vad forskare anser gällande miljöns betydelse för barnen i 

förskolan.   

2.1  Grundläggande utgångspunkter 

Nedan kommer vi att ta upp det sociokulturella perspektivet. Vi kommer även att ge en 

historisk tillbakablick på förskolans historiska miljö innan vi avslutar med styrdokumentens 

tankar om förskolans inomhusmiljö. 

2.1.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Vi vill i vårt arbete titta närmre på barns lärande samt utveckling utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Detta bygger på Vygotskijs teori som benämns som ”den kulturhistoriska teorin” 

och som utgår ifrån att människan föds in i en bestämd kulturell – historisk och social miljö, 

som i sin tur anger utvecklingens möjligheter och begränsningar. Barnets utveckling betraktas 

dock inte som ett ensidigt resultat av miljön/kulturen, utan den äger egen kraft att påverka och 

förändra det sammanhang som det lever under. Ett bland många viktiga bidrag som Vygotskij 

har lämnat efter sig till dagens pedagoger är hans syn på det sociala samspelets roll för 

utveckling och vuxnas betydelse av att inspirera och utmana barnen i deras utforskande av 

den egna verkligheten (Vygotskij, 1999; Lindahl, 2002).  

2.1.2 Utveckling och samspel – den närmaste utvecklingszonen 

Inom den närmaste utvecklingszonen anser Vygotskij att det är viktigt att man strävar efter att 

barn utvecklas utifrån den nivån där barnet befinner sig, till nästa möjliga nivå. Han menar att 

den nivån där barnet befinner sig utvecklingsmässigt utgörs av tidigare erfarenheter. 

Pedagoger kan även se var ett barn står nivåmässigt genom att se vad för problem barnet 

klarar av att lösa på egen hand utan handledning från någon vuxen eller kunnigare kamrat 

(Lindahl, 2002).  
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Pedagogens roll inom utvecklingszonen enligt Vygotskij blir att locka, inspirera samt utmana 

barnen genom dialog för att förstå varje enskilt barns lärande. Pedagogen bör även utforma en 

spännande miljö och verksamhet för barnen, vilket kan resultera i att barnen får nya idéer och 

tankar om hur de kan lösa problem som uppstår. Vygotskij förespråkar även att för en individ 

ska kunna utvecklas krävs det att lärande sker, eftersom han anser att lärande och utveckling 

går hand i hand. Vidare anser Vygotskij att det är viktigt som pedagog att se ljust på tanken 

gällande att barn klarar att lösa problem tillsammans med någon annan, då vi lär oss i det 

sociala samspelet och den kommunikation som uppstår (a.a). 

2.1.3 Tolkningar av Vygotskijs syn på den omgivande miljön och rummet  

Vi har valt att ta upp Strandbergs (2006) tolkning av Vygotskijs syn på den pedagogiska 

miljön. Han beskriver miljön som ett område som inte är neutralt, utan den innehåller och 

förmedlar värderingar, kunskaper, känslor, förväntningar, erfarenheter och mycket mer som 

påverkar oss människor. Miljön beskrivs även vara i ständig förändring och vårt förhållande 

till miljön förändras i samband med vår aktivitet i miljön. Strandberg (2006) beskriver utifrån 

Vygotskijs teori att vissa rum underlättar lärandet för barn, medan andra försvårar det. Han 

förespråkar och menar att förskolebarnens utveckling främjas när material och hjälpmedel 

lyfts ner och placeras i barnens ögonhöjd. På det sättet har barnen möjlighet att se vilka 

tillgångar och möjligheter det har i rummet (a.a).  

 

Strandberg (2006) menar att det är konkret och relativt enkelt att skapa förändringar i rummen 

som stimulerar och skapar lärande. Han har skapat en Vygotskij inspirerad lista som 

pedagogen kan använda för att titta på rummet utifrån vissa aspekter. Han beskriver att 

pedagogen ska utgå från rummets tillgång till möjliga interaktioner. Det är även viktigt att 

titta på vilka aktiviteter som kan göras i rummet, vilka artefakter som finns tillgängliga och 

vilken förväntad utveckling som rummet kan erbjuda. Pedagogen ska även titta på om rummet 

är färdigt eller om det ger barnen möjlighet att förändra det (a.a).  

 

Strandberg (2006) belyser att det inte finns ett koncept för en bra lärande miljö eftersom barns 

lärande miljöer kan se ut på olika sätt. Vidare menar han att pedagoger inte bör ägna för 

mycket tid på att i färdigställa lärande miljöer utan lämna öppenhet till barnen att få vara 

delaktiga och ständigt reflektera samt tillsammans förändra miljöerna. Han menar att om 

barnen inte är med och deltar i förändringsarbetet, leder förändringen snarare till främlingskap 

än till utveckling för barnen (a.a). 



 9

2.1.4 Från hemlik miljö till förskola 

I en tillbakablick beskriver Nordin-Hultman (2006) att de första småbarnsinstitutionerna som 

bildades inte hade någon speciellt organiserad inomhusmiljö. Rummen där barnen befann sig 

kändes anstaltsliknande och gav ingen trygghetskänsla för barnen. Vidare belyser Nordin-

Hultman (2006) att förskolans miljö och utformning har varit en ständig fråga under 1900-

talet. Diskussionerna har kretsat runt hur tid, rum och material ska organiseras. Största delen 

av 1900-talet har förskolans inomhusmiljö strukturerats upp som en hemmiljö, vilket 

utmärker sig genom att ha gardiner och blommor i fönstren samt enkla tavlor på väggarna. 

Hela förskolan skulle ge ett lugnt och stilla intryck för barnen, där de kunde känna sig trygga 

och finna ro. De som arbetade inom verksamheten skulle lägga stor vikt vid omsorg, fostran 

och renlighet bland barnen, de skulle vara som en förlängd arm från mammans roll i hemmet. 

När barnträdgårdarna uppkom under 1960-talet skulle miljön fortfarande vara hemlik, nu 

började barnen även befinna sig i barnträdgården under längre tid varje dagen, därför var det 

extra viktigt att barnträdgården ansågs som ett komplement till hemmet. 

 

Nordin-Hultman (2006) beskriver att år 1972 trädde en stor förändring inom förskolans 

inomhusmiljö in. Nu inträffade barnstugeutredningen som fått sin inspiration gällande 

inomhusmiljön från USA och England. Fortfarande var det viktigt att organisera tid, rum samt 

material, men skillnaden var att barnen skulle bli experimenterande och laborerande som 

utforskade sin omgivning för att vinna kunskap och utvecklas. Inomhusmiljön skulle delas 

upp i små vrår som lockade till olika aktiviteter. Pedagogens roll i förskolan förändrades från 

den omsorgsskötande pedagogen till att bli en aktiv pedagog som utmanande barnen i deras 

aktiviteter.  

 

Efter drygt tio år introducerades ”pedagogiska program för förskolan” som belyste att 

pedagogens roll var mycket viktig. Ännu en gång diskuterades det angående inomhusmiljön 

på förskolan och hur den skulle organiseras. Miljön skulle organiseras upp i större rum som 

blev döpta utefter vad rummet hade för aktivitet. Det fanns till exempel dockrum, matrum och 

vilorum. Det var viktigt att rummen placerades rätt på förskolan, torra och våta utrymme 

separerades från varandra. I och med det pedagogiska programmet i förskolan blev det en 

känsla av att förskolan gick tillbaka i sin utveckling anser Nordin-Hultman (2006) då 

renligheten kom i fokus igen och material som smutsade ner skulle vara för sig själv.  
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Idag finns det forskare som antingen ser det positivt eller negativt gällande miljöns 

utformning på förskolan. Nelson och Svensson (2005) ser det som positivt om miljön 

påminner om hemmet. De menar att barnen får en trygghetskänsla och att de lär i sådana 

miljöer. Nordin-Hultman (2006) samt Åberg och Taguchi (2005) vill hellre se utforskande 

och kreativa barn på en förskola. De föredrar förskolor som är uppbyggda av små verkstäder 

som inbjuder till olika aktiviteter samt lockar barnen till nyfikenhet och lust att lära.         

2.1.5 Vad säger dagens styrdokument gällande förskolans inomhusmiljö?     

I Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006) står det beskrivet att förskolans miljö ska utgå 

från varje individs behov samt förutsättningar och måste varieras utefter vilka barn som finns 

på förskolan. Miljön ska även kunna förändras utefter barnens egna tankar och idéer. Det är 

viktigt att miljön är utmanande, inbjudande, rolig, lärorik, trygg samt att den väcker 

nyfikenhet hos barnen. Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006) förespråkar att barn 

utvecklas när de leker, vilket resulterar i att pedagogerna samt övrig personal i förskolan skall 

skapa en miljö som främjar barnens utveckling i leken. 

   

Skollagen (1985:1100) belyser under kapitel 2 gällande inomhusmiljön att lokalerna där 

förskolan bedrivs skall vara ändamålsenliga. Skolverkets allmänna råd (2005) gällande 

kvalitén i förskolan beskriver att lokalerna ska ge möjlighet till en pedagogisk verksamhet 

som är varierad och stimulerar det individuella samt det gemensamma lärandet. Vidare 

beskriver skolverkets allmänna råd (2005) att det är viktigt att miljön är utformad så att barn 

kan söka kontakt med andra barn, men samtidigt att barn samt vuxna kan söka kontakt med 

varandra. Miljöns utformning ska främja att både stora och små grupper, men även lugna samt 

rörliga aktiviteter. Samtidigt ska miljöerna stödja barns olika behov, såsom barns behov av 

daglig omvårdnad. 

2.2 Den pedagogiska inomhusmiljöns betydelse 

Nedan kommer vi att beskriva olika forskares syn på svenska förskolors inomhusmiljöer. Vi 

har delat upp det i mindre rubriker som behandlar miljöns betydelse och påverkan, miljön 

sänder signaler samt budskap. Vi kommer även att ta upp rubriken barn blir vad miljön skapar 

dem till – kompetenta eller inte? innan vi avslutar med miljön som skapar det kompetenta 

barnet. 
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2.2.1 Miljöns betydelse och påverkan  

Laike (2005) i samstämmighet med Lundahl (1995), Nelson och Svensson (2005) samt 

Skantze (1998) menar att den fysiska miljön är viktig och att den påverkar barnens 

emotionella, praktiska och intellektuella utveckling. De beskriver även att miljön påverkar 

barns beteende, samspel, självtillit och skapande förmåga. De Laval (2007) beskriver att 

Kirkeby sett i sin forskning att arkitekturen har en betydande påverkan på alla människor som 

verkar i miljön. Björklid (2005) påpekar att miljön antingen kan främja eller stjälpa barns 

lärande och utveckling. Hon beskriver att om barn upplever miljön som otrygg, otillgänglig 

och inte tillräckligt stimulerande, kan det hämma barnens fysiska, kognitiva samt sociala 

utveckling. 

 

Skantze (1998) och Davidsson (2008) framhåller att miljön påverkar och har betydelse för 

barns lek. Skantze (1998) skildrar hur barn leker stora delar av dagen samt beskriver att den 

miljö som barnen befinner sig i påverkar hur leken fortlöper, men även i vilken mängd 

kreativitet och fantasi får ta plats i leken. Vidare beskriver hon att om miljön är utformad efter 

barnen resulterar det i att barnen känner att de vill leka längre eftersom leken då blir mer 

meningsfull för dem. Davidsson (2008) påpekar att rummet även skall stimulera och ge 

barnen möjlighet till många olika lekar, både gemensamma för många barn samt lekar på egen 

hand. 

 

Simonsson (2007) samt Änggård (2007) beskriver även de miljöns påverkan och betonar dess 

betydelse för barns utveckling av kommunikation. De beskriver att det genom en rikt 

inspirerad miljö framkommer samtalsämnen som i sin tur leder kommunikationen, leken, 

fantasin, kreativiteten och utvecklingen framåt. 

 

Nelson och Svensson (2005), Nordin-Hultman (2006), Skantze (1998) samt Åberg och 

Taguchi (2005) beskriver även de i likhet med Björklid (2005) vikten av att miljön och 

rummets uppbyggnad ska stimulera och utmana barnens lärande samt inbjuda till 

meningsfulla aktiviteter under dagen. Laike (1995) påpekar att förskolans rum påverkar barn 

och beskriver vikten av att en bra miljö ska ha hög komplexitet och hög helhetsfaktor. Dock 

beskriver Laike (2005) i en annan bok, att det finns få studier som ger en bra bild över hur en 

miljö ska se ut för att barn ska må bra. 
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2.2.2 Miljön sänder signaler och budskap  

Davidsson (2008), Markström (2007) och Skantze (1998) beskriver samtliga att miljön sänder 

signaler till barnen om vad de får och ska göra i miljön genom dess storlek, uppbyggnad, 

inredning och artefakter. De Laval (2007) beskriver att Kirkeby poängterar i sin forskning 

vikten av att miljön ska ge möjlighet samt inbjuda till olika aktiviteter, vilket leder till att 

barnen blir mer kreativa. Skantze (1998) anser att det är viktigt att barnen tydligt kan se 

miljöns användningsområde för att kunna veta vad rummet ska användas till och därigenom 

utmanas till nyfikna och utforskande individer.  

 

Åberg och Taguchi (2005) belyser det motsatta och menar att de stött på att barn inte alltid vet 

vad miljön ska användas till med hjälp av det material och den möblering som finns. De 

beskriver att pedagoger och barn inte alltid har samma tankar om användningsområdet av en 

möbel eller ett rum. Åberg och Taguchi (2005) berättar om ett tillfälle i sin verksamhet där 

pedagogerna placerat soffor mitt emot varandra i ett rum för att ha ett lugnt, stillsamt och 

mysigt rum för sagoläsning och vila. Barnen uppfattade rummet tvärtemot och såg det istället 

som ett rum som inbjöd till att hoppa och studsa mellan sofforna. Därmed beskriver dem 

vikten av att regelbundet se över miljön, då den både ska stimulera samt utveckla barnen på 

förskolan. Laike (2005) i likhet med Åberg och Taguchi (2005) beskriver vikten av att miljön 

ska vara flexibel, föränderlig och anpassad efter den barngruppen som går på förskolan och 

inte tvärtom. Davidsson (2008) poängterar vikten av att barnen ska kunna påverka och vara 

delaktiga i miljöns utformning.  

2.2.3 Barn blir vad miljön skapar dem till – kompetenta barn eller inte? 

Genom att titta på miljöns uppbyggnad menar Nelson och Svensson (2005) samt Åberg och 

Taguchi (2005) att man tydligt kan se pedagogernas barnsyn. Förutom att miljön signalerar 

vilken barnsyn pedagogerna har, så beskriver Bjervås (2003) att miljön har betydelse för hur 

pass kompetenta barn har möjligheten att vara, vilken sorts kompetens de kan utveckla och 

använda sig av. Därmed är det viktigt att vi tittar på och diskuterar vad vi vill att rummet ska 

signalera i förhållande till den barnsyn och den syn på lärande samt kunskap som vi vill 

förmedla. 

2.2.4 Miljön som skapar det kompetenta barnet 

Åberg och Taguchi (2005) samt Bjervås (2003) poängterar betydelsen av att pedagogen ska se 

barnet som det kompetenta barnet och beskriver därmed vikten av att vi utformar miljöer för 
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utforskande och nyfikna barn, som söker och experimenterar fram sin egen kunskap med 

hjälp av den omgivande miljön. Nelson och Svensson (2005) beskriver även de att miljön ska 

vara meningsfull för barnen och att den utmanar och utvecklar varje enskild individ. Nordin-

Hultman (2006) vill även hon se det nyfikna, aktiva, utforskande barn som använder miljön 

som ett redskap i sitt lärande. Dock beskriver hon att de svenska barnen inte har möjlighet till 

det i de svenska förskolorna. Hon har i sin undersökning belyst och tittat på miljöns 

uppbyggnad i förskolor både i Sverige och i England. Resultatet visar att barnen i de engelska 

förskolorna var mer intresserade och nyfikna på att undersöka och utforska omgivningen i 

förskolan. Hon beskriver att allt material på de engelska förskolorna var tillgängligt för 

barnen, vilket hon menar ger barnen utvecklingsmöjligheter. 

2.3 Miljöns uppbyggnad, innehåll och rum 

Vi kommer nedan att redogöra för olika forskares syn på förskolans uppbyggnad, rum i 

rummen, miljöns inredning och material, golvet – den glömda ytan, ljud, ljus och färg – en 

stämningshöjare. Vi kommer även att ta upp materialets placering - för barnen eller 

pedagogerna? innan vi avslutar med material, lek och leksaker i miljön. 

2.3.1 Förskolans uppbyggnad 

Markström (2007) beskriver att man ofta benämner rummen utefter vad rummets användning 

associeras till. Det kan vara rum som målarrum, kuddrum, snickarrum, matrum, dockhörn, 

lekhall och byggrum. Rumsnamnen berättar för barnen vilken typ av aktivitet som förskolan 

erbjuder och vad som är tänkt ska ske i rummet.   

 

Nordin-Hultman (2006) beskriver att förskolorna vanligtvis är uppbyggda med tre rum på en 

avdelning. Det första och oftast största, men även det mest centralt belägna rummet används 

ofta för att äta, rita, lägga pussel samt att spela spel i. Det är ett rum där de flesta barnen samt 

pedagoger brukar befinna sig i då rummet skapar både kontroll, uppsikt och närhet för både 

barn och pedagoger. Änggård (2007) stödjer Nordin-Hultmans (2006) tankar och belyser att 

barn söker en trygghetspunkt genom att befinna sig i de rum där pedagogerna brukar vara. 

Vidare belyser Nordin-Hultman (2006) att rum nummer två i förskolan är ett bygg och 

konstruktionsrum samt vilorum. Davidsson (2008) beskriver i sin studie byggrummet som ett 

rum där barnen slipper plocka undan efter sig utan kan fortsätta bygga en annan dag. Det 

medför att vissa barn föredrar det rummet, då de kan fortsätta sitt projekt vid senare tillfälle. 
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Nordin-Hultman (2006) beskriver det tredje och sista rummet som det traditionella 

dockrummet/hemvrån.  

 

Davidsson (2008) beskriver även bokrummet i sin studie. Bokrummet är ett rum där barnen 

gärna går in i eftersom där är tyst och lugnt då rummet ger avskildhet och avkoppling. Åberg 

och Taguchi (2005) menar i likhet med Davidssons (2008) vikten av en miljö som skapar lugn 

och ro för barnen.  

2.3.2 Rum i rummen  

Nordin-Hultman (2006) poängterar att rummen i förskolan inte alltid är ett rum, utan det kan 

vara en avskärmning och rum i rummen i det största rummet. Björklid (2005) i 

samstämmighet med Åberg och Taguchi (2005) beskriver att rum för lärande i förskolan bör 

ha verkstadskaraktär och gärna ha avgränsade hörn för olika områden. Dock belyser Björklid 

(2005) att många förskolors miljöer inte är anpassade för ett sådant arbete med tanke på de 

lokaler som förskolan har och de stora barngrupper som finns idag. Davidsson (2008) 

beskriver risken med att man har verkstadskaraktär eftersom det inte är lika självklart att 

pedagogen kan se vad alla barn gör från en plats, utan pedagogen måste röra sig runt. 

2.3.3 Miljöns inredning och material 

Lundahl (1995) beskriver utifrån sin studie att det finns olika sätt att se på möbler och 

inredning. Utifrån de besök som hon gjort på olika förskolor runt om i världen märks en 

skillnad mellan de olika inomhusmiljöerna. Vissa miljöer beskrivs som övermöblerade där 

man kan ana en kamp mellan proportionerna. Björklid (2005) beskriver och menar att miljön 

och dess inredning ska bjuda in barnen och låta dem uppleva rummen med alla sina sinnen. 

Hon beskriver att rummet och dess ljus, proportioner, färger och material påverkar barnens 

välbefinnande. Lundahl (1995) beskriver själv att miljöer för barn är så mycket mer än 

väggar, tak och golv. Det handlar även om ljus, ljud, dofter och material som möter kroppen. 

2.3.4 Golv – den glömda ytan 

Lundahl (1995) beskriver att barnen måste få lov att rör sig fritt på golvet för att kunna stärka 

sina muskler innan de sätts i stolar. Golvet är de minsta barnens viktigaste möbel. Laike 

(2005) samtycker och beskriver att barn som får möjlighet att under sina första levnadsår röra 

sig fritt på golv, skapar bättre möjligheter till kognitiv utveckling. Lundahl (1995) skriver att 

golvet måste göras till en stimulerande miljö. En miljö där man vill upptäcka, får lust att röra 
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sig, krypa, rulla, sträcka sig och utöka sitt område. Dock beskriver hon att man ofta stöter på 

problem då förskolans golv ofta är av betong och med en plastmatta på. Golven blir då kalla 

och inte bra för småbarnen. Väljer pedagogerna att lägga på mattor eller filtar på golvet så 

hindrar det i sin tur barnens rörelse och utveckling.  

2.3.5 Ljud och ljus 

Petersson (2004) beskriver hur ljud och ljus påverkar barnen på förskolan. Hon beskriver att 

det är viktigt att försöka få ner obehagligt och störande ljud och buller i miljön för att undvika 

tinnitus hos både barn och vuxna. Även Björklid (2005) beskriver att störande ljud som buller 

men även dålig belysning av miljöerna på förskolan kan har stor inverkan på barns lärande. 

Lundahl (1995) påpekar att med en välstrukturerad akustik kan välbefinnandet i rummet öka 

väsentligt. En för dåligt eller fel belyst inomhusmiljö beskriver Petersson (2004) kan göra 

vissa barnen trötta, okoncentrerade och skapa huvudvärk.  

2.3.6 Färg- en stämningshöjare 

Lundahl (1995) belyser att Erik Asmussens arkitektur påpekar att färgen är det viktigaste 

stämningsskapande elementet. Bergström (2004) har beskrivit att barn i åldern fyra till sju år 

vill ha starka och klara färger i miljön istället för svaga pasteller. I sin studie fann hon att blått 

var en ständigt återkommande favoritfärg, medan barnen tyckte minst om brunt. Hon 

beskriver att färg kan ha olika effekter, men poängterar samtidigt att den kan uppfattas olika 

mellan individer. För vissa människor kan den röda färgen uppfattas som kreativ och 

engagerande samtidigt som för andra människor kan den representera ängslighet och 

olustkänsla. Bergström (2004) beskriver att den gula färgen oftast kan ses som positiv och 

tenderar att höja vakenhetsnivån och stimulerar samt stärker vårt tänkande därmed 

rekommenderar hon den för klassrummet. Lundahl (2008) har beskrivet att färgcirkeln följer 

barnens utveckling. Hon beskriver att de första åren domineras av färger som rödrosa till gult 

som står för fantasi och känsla. Medan barnen under senare år övergår till mer 

verklighetsförankrad färg såsom grönt för att sedan fortsätta mot blått och avsluta cirkeln med 

violett. 

2.3.7 Materialets placering - för barnen eller pedagogerna? 

Nordin-Hultman (2006) anser att materialets placering på de svenska förskolorna är efter 

pedagogernas intressen samt engagemang och inte för barnens utveckling och lärande. Hon 
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beskriver att materialet på de engelska förskolorna däremot är riktat mot barnens intresse och 

inbjuder dem till aktivitet, då allt material är framplockat och finns i barnens höjd.  

Nordin-Hultman (2006) samt Åberg och Taguchi (2005) beskriver utifrån sina 

undersökningar att material som tillhör skapande aktiviteter som färg, ”finare papper” och 

annat material som pedagogerna är rädda om ofta är undangömt och otillgängligt för barnen. 

Nordin-Hultman (2006) har även stött på pedagoger som anser skapande material som jobbigt 

att ha framplockat, då det stökar upp och smutsar ner och väljer därför att ha det 

undanstoppat. Dock beskriver Änggård (2007) inte det som något problem att ha materialet 

undanstoppat då hon mött barn i sin undersökning som själv tar initiativ till att hämta de 

material som de vill använda, även om det finns i ett förråd eller högt placerad. Barnen 

kommer på olika lösningar genom att till exempel hämta en stol eller klättra på hyllor för att 

få ner det material som de vill använda utan att ta hjälp av någon av pedagogerna. 

 

Nelson och Svensson (2005) menar att materialets placering utformas efter hur mycket det 

används. De saker som är omtyckta och används flitigt finns tillgängligt för alla barn, medan 

det materialet som inte är så eftertraktat kan finnas i något förråd eller placerat högt så att 

barnen inte når det själv. 

2.3.8 Material, lek och leksaker i miljön  

Almqvist (1991) anser att allt som finns på en förskola kan bli leksaker och att det inte finns 

några färdiga leksaker då det är i leken som leksakerna blir till. Almqvist (1991), Lundahl 

(1995) samt Nelson och Svensson (2005) beskriver att barnen omvandlar föremål i sin lek, till 

exempel att en plastspade omvandlas till ett gevär för att springa omkring och leka med. 

Lundahl (1995) beskriver det som viktigt att pedagogerna inte bestämmer vad möbler och 

material ska användas till, utan att barnen själva kan få experimentera sig fram och omvandla 

materialets användningsområde. Björklid (2005) i samstämmighet med Lundahl (1995) 

förespråkar vikten av att det finns tillgång till löst material, sådant som stolar, kuddar, pinnar, 

snöre, klossar, skynken, madrasser för att stimulera ett samspel mellan den fysiska miljön och 

barns lek. 
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3 Metod 

Nedan kommer vi att presentera de förskolor som varit delaktiga i studien och de metoder 

samt tillvägagångssätt vi valt att använda oss av. Delar som vi tar upp är urval, datainsamling, 

etiska överväganden, dataanalys samt kritiska reflektioner av val av metoder. 

3.1 Urval 

Vårt val blev två kommunala förskolor inom en och samma kommun i Skåne. Förskolorna 

ligger båda centralt belägna i en medelstor stad. Förskola ett har varit verksam i samma 

lokaler i 29 år och arbetar aktivt med att utveckla samt förändra inomhusmiljön. Förskolan har 

fem avdelningar varav fyra avdelningar har barn i åldern ett till fyra år och den femte 

avdelningen har barn som är fem år. På förskolan besökte vi en avdelning med barn i åldern 

ett till fyra år och intervjuade två av tre pedagoger. Pedagogerna kommer i studien benämnas 

som pedagog A och pedagog B. Förskola två har varit öppen i drygt ett år och de arbetar för 

att skapa en god inomhusmiljö. Förskolan är avdelningslös, vilket betyder att barnen är 

åldersintegrerade mellan ett till fem år. På förskolan arbetar fem pedagoger varav vi 

intervjuade två av dem. Pedagogerna på förskola två är kända sedan tidigare då en av oss haft 

sin verksamhetsförlagda utbildning där. Informanterna på förskola två kommer att benämnas 

som pedagog C och pedagog D. Samtliga pedagoger i vår studie är kvinnor, vilket beror på att 

det inte arbetade några män på avdelningarna där vi utförde vår studie.  

3.2 Datainsamling 

Den metod vi valt att använda oss av i studien är en kvalitativ forskningsmetod, då vi i detta 

fall använt oss av intervjuer samt fältanteckningar. Anledningen till att vi valde intervjuer, var 

för att få djupare och tydligare svar. Vi valde att göra fältanteckningar över inomhusmiljön för 

att få en inblick i vad informanterna berättade samt därefter kunna tolka och jämföra resultatet 

i intervjuerna. Genom att både göra intervjuer och fältanteckningar, beskriver Patel och 

Davidson (2003) att vi genom triangulering ges en större möjlighet till ett rikare underlag för 

våra tolkningar av resultatet. Denscombe (2000) tar även upp triangulering och beskriver att 

det är viktigt att en forskare använder sig av flera metoder i en studie. Genom att använda 

olika metoder blir resultatet tillförlitligare och får en ökad validitet.  

 

Vi kontaktade förskolorna genom att ringa dem två veckor tidigare och berätta om vår studie 

samt fråga om de var intresserade att delta i den. Samtliga förskolor var positiva till ett 
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deltagande. Tillsammans bestämde vi en lämplig tid för intervju och besök. Besöken på 

förskolorna planerades till två förmiddagar, en förmiddag på vardera förskola. De två 

intervjuade pedagogerna på vardera förskola valde själv att deltaga i studien.  

3.2.1 Intervju 

Vi valde att utföra personliga samt semistrukturerade intervjuer som skedde i ett lugnt och 

avskiljt rum. Denscombe (2000) beskriver att intervju är till fördel då man vill få djupgående 

och detaljerade svar, men även möjlighet att kunna följa upp samt kontrollera de svar man 

fått. Intervjuerna tog ungefär 40 minuter per pedagog och vi använde oss av sju olika frågor 

som vi hade till stöd i det öppna samtalet (se bilaga A). Vi valde att anpassa frågorna efter hur 

det passade sig i samtalet, vilket Denscombe (2000) beskriver som en semistrukturerad 

intervju. 

 

Under själva intervjun, ställde en av oss frågor medan den andra gjorde stödanteckningar över 

vad som sades. Till vårt stöd spelade vi även in samtalet. Denscombe (2000) beskriver vikten 

av att ha permanent upptagning av intervjun såsom till exempel ljudinspelning och 

fältanteckningar. Genom ljudinspelning och stödanteckningar blir det som sägs i intervjun 

permanent och samtidigt gav det oss möjlighet att vid senare tillfälle gå tillbaka. Vi valde att 

transkribera ljudinspelningen för att använda texten som underlag i vår databearbetning. 

3.2.2 Fältanteckningar 

Under vårt besök på förskolorna förde vi fältanteckningar över förskolans inomhusmiljö. Vi 

valde att fokusera våra anteckningar inom områden som hur förskolans rum var möblerade, 

materialets tillgänglighet, rumsuppbyggnad, samt dess färg och utnyttjande av väggar och 

golv (se bilaga B). Anteckningarna valde vi att ha som grund i vår förståelse av 

intervjusamtalen samt till vår diskussion av resultaten.  

3.2.3 Etiska överväganden 

Vi har i studien följt de fyra huvudkrav som ställs i de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet har vi uppnått genom 

att informera de deltagande förskolorna samt de berörda informanterna om vår studie och dess 

syfte. Samtyckeskravet är det andra kravet som ställs och i vår studie fick de deltagande 

informanterna själva möjlighet att bestämma om de ville medverka i intervjuerna och i 

studien. I vår studie har vi även valt att göra både förskolorna och informanterna anonyma, 
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vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket beskriver 

att materialet som kommer fram i en studie endast skall användas för forskarensändamålet. 

Materialet som vi fått fram och använder i vår studie kommer endast att användas här och inte 

spridas vidare utan förstöras efter studien är avslutad. 

3.3 Dataanalys  

Vi valde att börja vår analys med att en av oss transkriberade det ljudinspelade materialet från 

intervjuerna. Därefter sökte vi efter liknande nyckelbegrepp från de olika informanterna som 

bildade teman i vårt resultat. Patel och Davidson (2003) beskriver att man genom olika teman 

kan se likheter mellan informanternas svar, vilket vi tagit fasta på. Våra teman blev den 

föränderliga miljön, materialets tillgänglighet, barns delaktighet, arbetslaget samt arkitektur. 

Efter varje tema har vi valt att tolka med våra fältanteckningar som stöd, kommentera samt 

koppla in delar av våra studieteoretiska utgångspunkter. 

3.3.1 Kritiska reflektioner av val av metoder  

Metoden vi valt grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod, då vi intervjuat fyra 

informanter. Till vår hjälp använde vi oss av ljudinspelning, vilket gav oss ett stort stöd i vår 

bearbetning. Dock kunde vi även se att det hämmade några pedagoger, vilket även 

Denscombe (2000) belyst. Från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar kände en av oss 

informanterna på förskola två. Vi finner ingen skillnad på öppenheten i samtliga 

informanternas svar i vår studie.  

 

Reliabilitet 

Kvale (1997) beskriver att reliabilitet i intervjuer ofta ifrågasätts. Han tar upp och belyser att 

två olika personer som transkriberar samma innehåll, kan nå olika resultat. I vår studie 

transkriberades intervjuerna endast av en av oss författare, vilket resulterades i att endast en 

tolkning av materialet skapades. Om vi valt att båda författare transkriberat materialet hade 

det kunnat ge oss två skiljda tolkningar, vilket kanske kunnat ge oss ett bredare resultat. Hade 

vi gjort om studien, hade vi velat att båda författarna transkriberade intervjuerna för att se om 

vi fått fram någon skillnad. 

 

Tillförlitlighet 

Kvale (1997) tar även upp att under en intervju kan frågorna bli ledande. I våra intervjuer 

försökte vi ha öppna samtal och undvika ledande frågor, dock anser vi det vara svårt att veta i 
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vilken utsträckning vi använde oss av ledande frågorna. Svaren i vår studie har gett oss 

relativt likvärdiga svar från informanterna. Vi ifrågasätter därmed om det kan bero på att vi 

påverkat informanterna med ledande frågor. Dock beskriver Kvale (1997) att ledande frågor 

kan förstärka intervjuarens tillförlitlighet istället för att försvaga den.  

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är en fråga som Kvale (1997) beskriver ständigt återkommer i 

intervjuundersökningar. I vår studie vill vi undvika generalisering, då vi endast har ett litet 

urval informanter. De svar vi fått från informanterna är unika för dessa personer och hade vi 

intervjuat andra informanter hade vi fått andra svar. 
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4 Resultat 

Utifrån de svar vi fått i intervjuerna har vi funnit fem teman som konstituerats till vårt resultat. 

Våra fem teman är, den föränderliga miljön, materialets tillgänglighet, barnens delaktighet, 

arbetslaget och arkitekturen. Vi avslutar varje del med våra tolkningar och kommentarer av 

resultatet, samt kopplar in våra fältanteckningar och relevanta delar av våra studieteoretiska 

utgångspunkter.  

4.1 Den föränderliga miljön 

I avsnittet beskriver vi hur flertalet av informanterna i studien belyser inomhusmiljön som en 

föränderlig miljö där det är viktigt att ha barngruppen i fokus och skapa attraktiva rum. I slutet 

kommer vi att tolka och kommentera informanternas svar och tankar med stöd av våra 

teoretiska utgångspunkter. 

4.1.1 Barngruppen i fokus 

Informanterna i vår studie anser det viktigt att förändra inomhusmiljön på förskolorna. De 

beskriver att det är viktigt att förändra miljön utefter vilka barn som finns i barngruppen. En 

förändring kan ge möjlighet att väcka barnens nyfikenhet och intresse på nytt. Informanter 

från båda förskolorna beskriver att de brukar ändra i miljön genom att byta ut delar av 

materialet. De menar att barnen då blir nyfikna, stimulerade och finner en upptäckarglädje.  
 

Själva inomhusmiljön har ju ändrats sig efter själva barngruppen har ändrat sig hela tiden 
och vi har fått nya idéer och det har kommit ny personal som har kommit in med nya idéer 
och så. Pedagog C 
 
Vi försöker byta ut, det finns inget system utan det beror på hur de leker. Det kan vara 
tågbana och mjuka större byggklossar. Pedagog A 
 
Man kunde leka i trädet som en kiosk. Och det har vi ute i förrådet. Men barnen har faktiskt 
saknat det. … Det är bra med förändringar, nu skulle jag vilja ha in det igen. Pedagog D 
 
Som pedagog ska man gå in och kolla vad barnen, alltså var barnen vill vara, i vilket rum 
som barnen de är i och var de dras till också. Pedagogen ska gå in och se vad barnen tycker 
om och var barnen vill vara och vad de är intresserade av. Går de inte in i ett rum ska vi vara 
lyhörda och titta vad vi kan göra bättre och ändra om. Pedagog C 
 

Samtliga informanter beskriver att det är viktigt att forma miljön utefter vilka barn som finns i 

barngruppen. En informant menar att det är viktigt att se vad barnen gör och i vilket rum de är 

eller inte är i och utifrån det se om det finns något som behövs ändras i miljön. 
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4.1.2 Attraktivt rum 

Informanterna menar att det är viktigt att förändra miljön och skapa attraktiva rum för barnen. 

En av informanterna poängterar att miljön inte ska förändras bara för att pedagogerna anser 

det, utan där ska finnas ett syfte och behov bakom det. Det är utifrån barnen som miljön ska 

förändras och inte utifrån pedagogernas egna tankar. Barnen ska vara delaktiga och 

medbestämmande. 
 

Jag har försökt att dra in och förändra rummet så det blir attraktivare … Där tänkte jag en 
pysselhörna för att göra rummet mer attraktivt. Pedagog C 
 
Man är ju aldrig färdig, men man ska inte ändra för ändrandets skull. Det som är rätt eller fel 
för mig kan vara rätt för barnet. Pedagog C 
 
Dom är gärna i lekrummet och vid ateljén. Inte mycket här i detta rummet (matrummet), här 
skulle man kunna sporra och ändra. Pedagog D 

 

Informanterna poängterar att det är viktigt att utforma rummen efter barnens intressen. Några 

informanter beskriver att de har försökt att göra några rum attraktivare för barnen. De 

framhäver även vikten av att rummen ska vara under ständig förändring och att ett rum aldrig 

blir riktigt färdigt. 

4.1.3 Tolkningar och kommentarer 

Samtliga informanter i vår studie har beskrivit vikten av att ha en föränderlig miljö som ska 

anpassas efter barnen. De poängterar betydelsen av att miljön ska utmana, stimulera och locka 

till olika aktiviteter, vilket även vi samt forskare som Björklid (2005), Nelson och Svensson 

(2005), Nordin-Hultman (2006), Skantze (1998) och Åberg och Taguchi (2005) förespråkar. 

Forskarna menar att miljön och rummets uppbyggnad ska stimulera och utmana barnens 

lärande samt inbjuda till meningsfulla aktiviteter under dagen. Läroplan för förskolan 1998 

(Lpfö 98, 2006) beskriver även att det är viktigt att miljön är utformad så barnen utmanas, 

deras nyfikenhet väcks och att miljön är inbjudande. Vi tolkar att alla informanter ser miljön 

som en betydande roll i verksamheten för barns utveckling och lärande och vill arbeta för att 

göra miljön mer attraktiv. 

 

Vi kan finna likheter mellan informanternas tankar om miljöns utformning för barnen och 

forskarna Bjervås (2003) samt Åberg och Taguchis (2005) tankar om miljöns utformning för 

det kompetenta barnet. Forskarna framhäver vikten av att vi ska utforma miljöer för 

utforskande, nyfikna och kompetenta barn, som söker och experimenterar fram sin egen 

kunskap med hjälp av den omgivande miljön. Informanterna har själva inte beskrivit barnen 
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som det kompetenta barnet, men utifrån intervjun och deras tankar om att utmana och sporra 

barnen, tolkar vi att de ser det kompetenta barnet. Som informanterna beskrivit är det 

pedagogerna som utmanar barnen, vilket vi finner likheter med i Lindahls (2002) beskrivning 

av pedagogens roll i Vygotskijs utvecklingszon. Lindahl (2002) skriver att pedagogerna ska 

locka, inspirera och utmana barnen genom dialog för att förstå varje enskilt barns lärande. 

Pedagogen bör även utforma en spännande verksamhet och miljö för barnen, vilket kan 

resultera i att barnen får nya idéer och tankar på hur de kan lösa problem som uppstår. 

Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006) betonar även den att det är viktigt att 

pedagogerna utformar miljön efter barnens behov och anpassas efter den barngrupp som finns 

på förskolan. 

 

Vidare kan vi även se att flertalet av informanterna har barngruppen i fokus då de ska 

förändra och utforma miljön, vilket vi ser som positivt både för förskolan samt barnens 

utveckling. Informanter från båda förskolorna beskriver betydelsen av att byta ut materialet då 

det inte stimulerar barnen mer. Forskare som Laike (2005) och Åberg och Taguchi (2005) 

stärker våra och informanternas tankar, då de beskriver vikten av att regelbundet se över 

miljön. Miljön ska både stimulera samt utveckla barnen på förskolan, den ska även vara 

flexibel, föränderlig och anpassad efter den barngrupp som går på förskolan. 

4.2 Materialets tillgänglighet 

Under det här avsnittet kommer vi att redogöra för informanternas svar i intervjun gällande 

materialets placering – en höjdare, det gömda materialet och materialets inbjudan i olika rum. 

Avslutningsvis avslutar vi med egna tolkningar och kommentarer tillsammans med våra 

teoretiska utgångspunkter. 

4.2.1 Materialets placering – en höjdare 

Två av våra informanter beskriver att de är medvetna om att delar av deras material inte 

befinner sig på barnens nivå utan är placerat mycket högre. Informanterna beskriver även att 

det är ont om plats för dokumentation på väggarna i barnens höjd. De är medvetna om det, 

men vill gärna kunna förändra både materialets tillgänglighet samt strukturera om på 

väggarna för att få mer utrymme i barnens höjd. En av informanterna på förskola två är 

medveten om att barnen inte har tillgång till allt material, men det förklarar hon med att de 

små barnen är överallt på förskolan och riskerar att stoppar olämpliga saker i munnen. Hon 
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beskriver att de äldre barnen är medvetna om det och frågar pedagogerna om hjälp när de inte 

når sakerna.  
 

Men sen ville vi att det ska ju mer vara på barnens nivå så därför köpte vi in det här låga 
bordet så att de kan ta pussel även de allra minsta och sätta sig där och sen kan jag ju tycka 
att mycket finns ju högt uppe pussel och spel, men det är ju för att de ska ha trafiken där 
under. Alltså köra med bilar. Och de har de ju själv valt. Pedagog A 
 
Mer i barn höjd, för att många saker är så högt upp så att många saker kan barnen inte själv 
nå och då blir det inte spontanlek utan då måste de fråga och sen kanske man inte har tid just 
då och så tanken är att den ska längre ner till barnens nivå så att de kan ta själva. Pedagog B 
 
Ibland kan vi sakna lite utrymme på väggarna alltså i barnens nivå att sätta upp sakerna, 
ibland måste det bli där uppe. Pedagog A 
 
Om det är något de inte når tar vi ner det. Pärlorna står högt och bilarna så att små barnen 
också kan vara där. Sen är där tyg, garn och sånt som de också får använda. Då frågar man 
barnen så de är delaktiga i vad som ska bestämmas. Pedagog D 

 

Samtliga informanter ger oss en bild av att de är medvetna om materialets placering och de 

skulle vilja ha materialet i barnens höjd. En av informanterna beskriver att när materialet är 

placerat högt upp, hämmar det deras spontanlek och därför strävar pedagogerna på den 

avdelningen efter att göra materialet tillgängligt för barnen. 

4.2.2 Det gömda materialet 

Spel, pussel samt flytande färg är några av de material som barnen på förskolorna inte har fri 

tillgång till beskriver samtliga informanter. Två av informanterna berättar att det är svårt att 

ha den flytande färgen tillgänglig för barnen, då det finns barn från ett år som inte riktigt vet 

hur de ska använda färgen. Informanterna på förskola ett har lite skilda åsikter gällande den 

flytande färgens placering, vilket vi kommer att gå djupare in på under våra tolkningar och 

kommentarer. De båda informanterna är dock eniga över att det är positivt att de har papper 

och pennor av olika slag tillgängligt för barnen. Informanterna på förskola två beskriver att 

material som spel och pussel är tillgängligt för barn från fyra år och uppåt. De mindre barnen 

har inte möjlighet att på egen hand ta fram spel och pussel för användning. 
 

Det är tyvärr i skåp, ja vi diskuterade och har provat men eftersom vi har ett till fyra år och 
många säger att man kan lära barn, men nää där är vi inte utan det finns så att dom får fråga 
och be att få måla så gör vi det. Papper och pennor är tillgängligt. Pedagog A 
 
Papper och pennor kan de ta och de har vi ute på avdelningen så att de kan sitta vid borden. 
Och de får välja själva vart de vill gå så vi har pennor och färgkritor och tuschpennor och 
papper i barnens höjd så att de kan ta själva… Tanken är att vi kanske ska öppna upp så att 
man själv kan gå in och ta. För förklädena hänger så att man kan ta dem men färgerna är 
fortfarande där uppe än så länge. Pedagog B 
 
Spel och sånt har de minsta inte tillgång till. Lite mer från fyra år och uppåt. Pedagog C 
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Informanterna upplyser att material som flytande färg, pärlor, spel samt pussel är placerat 

högt upp. Vidare förklarar de att pennor och papper finns tillgängligt för alla barn. En 

informant berättar även att de strävar efter att få ner allt material i barnens höjd, så alla barn 

har samma möjlighet att använda samma material. 

4.2.3 Materialets inbjudan i olika rum 

Samtliga informanterna beskriver att materialet som finns i de olika rummen på förskolan 

inbjuder till någon aktivitet. Informanterna på förskola två menar att barnen kan se att i ateljén 

målar man, då där finns material till skapande aktiviteter. En av informanterna på förskola två 

anser att ett av rummen är tänkt till att spara uppbyggda byggkonstruktioner som barnen 

påbörjat, så de kan leka vidare med det vid senare tillfälle. Hon menar att i det rummet finns 

material för bygg och konstruktionslekar. Materialet som finns i det rummet signalerar vad 

barnen kan göra i rummet.  

 

Vidare förespråkar samma informant att det är viktigt att se möjligheter i rummet då en lång 

korridor kanske inbjuder till mycket spring bland barnen. Då ska pedagogerna på förskolan ta 

vara på det och kanske utforma det till en löparbana. Oftast är det dock inte tillåtet att springa 

inomhus, men om det skulle vara tillåtet, hade det varit en bra lösning och stimulering för 

barnen.  

 

Informanterna på förskola ett anser också att miljön och materialet som finns tillgängligt 

signalerar till barnen vad de kan göra i rummet. De berättar även att en vanlig syn för dem är 

att barnen tyder miljöns signaler annorlunda än vad pedagogerna gör eller använder en och 

samma miljö till olika saker. I myshörnan med soffa var pedagogernas tanke att det skulle 

vara för sagoläsning efter maten, men de har ofta stött på att barnen har läkarmottagning där. 

Det är något som informanterna inte tänkt på när de byggde upp miljön, menar de.   
 

Ateljén är ju skapande verksamhet. Bild, form färg. Det är fritt fram att jobba med det där 
borta. Lera tycker jag är mer i köket/matrummet. Vi har ju delat upp det så att inne på andra 
sidan där de äldre barnen där är ju typ järnvägen, briojärnvägen. Har man då byggt upp den, 
så är tanken att man inte ska behöva städa undan den utan den kan ligga kvar så när man går 
ut och gör en aktivitet planerad eller oplanerad så kan man ändå gå in sen och fortsätta där 
man sluta så man inte hela tiden förstör leken genom att man ska städa. Min tanke är att det 
är fritt. Pedagog D 
 
Man ska se till så att barnen inte har möjlighet att springa. Lång korridor inbjuder till att 
spring. Skulle kunna göra en löpbana. Men det är inte tillåtet att springa inomhus. Miljön 
signalerar mycket om vad man kan göra. Möblera lekhallen så det lockar till aktivitet 
istället. Pedagog D 
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Nää, det är lite, lite läkarstation också, men efter maten så är vi traditionella så läser vi en 
saga eller fler om det går bra. Också brukar det va doktorsmottagning också. Där kan de ju 
ligga ner lite bekvämt, också kan de sitta ner i väntrummet på de små stolarna. Det kan jag 
väl säga att det används så.  Pedagog A 

 

Samtliga informanter är eniga om att rummen på förskolan signalerar till barnen vad de kan 

göra i de olika rummen. De olika rummen i förskolan kan signalera att det är ett byggrum 

eller en ateljé, men samtidigt kan ett tomt rum eller en korridor utan material signalera att det 

är fritt fram att springa. En informant beskriver även att ett rums signaler kan tolkas olika 

mellan barn och vuxna, vilket informanten varit med om på sin avdelning.   

4.2.4 Tolkningar och kommentarer 

Informanterna i vår studie betonar alla vikten av materialets placering. Utifrån våra 

fältanteckningar ställde vi oss fundersamma till varför material såsom spel, pussel och 

flytande färg inte var tillgängligt för barnen. En av informanterna från förskola ett förklarade 

för oss att de valt placera spel och pussel högre upp i hyllorna, då barnen har ett stort intresse 

av att leka andra lekar längst ner i hyllan. Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006) 

belyser vikten av att miljön är utformad så att den främjar barns lek, vilket vi kan se att 

pedagogerna har gjort. Informanterna på förskola två beskriver att de yngre barnen får vara i 

hela förskolan, vilket är anledningen till att de valt att placera spel, pussel samt pärlor högre 

upp. 

 

Nordin-Hultman (2006) anser att materialets placering på de svenska förskolorna är efter 

pedagogerna intressen samt engagemang och inte för barnens utveckling samt lärande. Hon 

beskriver att materialet på de engelska förskolorna däremot är riktat mot barnens intresse och 

inbjuder dem till aktivitet, då allt material är framplockat och finns i barnens höjd. Vad vi har 

sett utifrån våra fältanteckningar är att vi har fått en uppfattning om att en del material inte 

fanns tillgängligt för barnen. Informanterna berättade för oss att de hade ett syfte med 

materialets placering, vilket vi ser positivt på. Dock kan vi tolka informanternas syfte på två 

olika sätt. Det ena sättet är att materialet är placerat för barnen, då vi tolkar det som att 

informanternas syfte är säkerheten för de yngre barnen. Det andra sättet som vi tolkar 

informanternas syfte är att det är bekvämt för pedagogerna på förskolan, då de inte behöver 

närvara i alla rum. Strandberg (2006) tolkar Vygotskij och förklarar att vissa rum underlättar 

lärandet för barn, medan andra försvårar det. Han förespråkar och menar att förskolebarnens 

utveckling främjas när material och hjälpmedel lyfts ner och placeras i barnens ögonhöjd. På 
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det sättet har barnen möjlighet att se vilka tillgångar och möjligheter det har i rummet. Dock 

diskuteras inga konsekvenser eller nackdelar med att ha material placerat i barns höjd. 

 

Efter att ha tagit del av Nordin-Hultmans (2006) tankar om hur pedagogerna på förskolor 

placerar materialet för sig själv och inte för barnen, ställer vi oss frågande till hur andra 

förskolor utanför studien placerar sitt material, vad de har för syfte och för vem syftet är.  

 

En annan aspekt beskriver Änggård (2007) är att det inte ses som något problem att ha 

materialet undanstoppat. Hon har mött barn i sin undersökning som själv tar initiativ till att 

hämta de material som de vill använda, även om det finns i ett förråd eller högt placerad. 

Barnen kommer på olika lösningar genom att till exempel hämta en stol eller klättra på hyllor 

för att få ner det material som de vill använda utan att ta hjälp av någon av pedagogerna. Vi 

samtycker med Änggård (2007) och ser det som positivt att barn får utmaningar och själv får 

komma på lösningar. Gällande situationen med materialets placering ser vi det dock inte som 

något positivt, då barnen inte enkelt kan nå materialet. Vi förespråkar i likhet med Strandberg 

(2006) att materialet ska finnas synligt och lättillgängligt för barnen. Dock krävs det att 

pedagoger finns närvarande i alla rum.  

 

Strandberg (2006) tolkar Vygotskijs tankar och beskriver miljön som ett område som inte är 

neutralt, utan den innehåller och förmedlar värderingar, kunskaper, känslor, förväntningar, 

erfarenheter och mycket mer som påverkar oss människor. Vidare poängterar han att miljön 

signalerar samt påverkar oss, vilket samstämmer med vad informanterna beskrivit. Samtliga 

informanter anser nämligen i likhet med Davidsson (2008), Markström (2007) och Skantze 

(1998) att de olika miljöerna signalerar med hjälp av materialet vad som är tänkt att göra i 

rummet. Informanterna på förskola två förklarade att barnen med hjälp av materialet kan se att 

det i byggrummet är tänkt för bygg och konstruktionslekar. Skantze (1998) anser att det är 

viktigt att barnen tydligt kan se miljöns användningsområde för att kunna veta vad rummet 

ska användas till och därigenom utmanas till nyfikna och utforskande individer. 

 

Informanterna betonar att de konstruktioner barnen byggt och skapat inte behöver städas upp 

efteråt vilket leder till att barnen kan fortsätta skapa senare på dagen eller en annan dag. Det 

är något som även Davidsson (2008) belyser och menar att vissa barn på grund av det föredrar 

rummet. Mycket talar för att det är positivt för barnen att ha ett byggrum där barnen kan träna 

sin finmotorik och skapande förmåga. Det är även positivt att barnen inte behöver förstöra och 
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städa undan sitt projekt när någon annan planerad aktivitet inträffar i verksamheten. Vi blir 

dock lite fundersamma och undrar över hur många barn som kommer ihåg att återuppta sitt 

byggprojekt samma dag eller nästkommande dag, då det kanske finns mycket annat som 

lockar under en dag på förskolan. Det finns säkert en del barn i förskolan som sätter det i 

system att påbörja något för att slippa plocka undan och då gäller det att pedagogerna är 

uppmärksammade på det och förtydligar vad rummet är till för. 

 

Informanterna på förskola ett har sett att barnen tolkar rummens signaler annorlunda än vad 

pedagogerna tänkt. Sagohörnan är en del av ett rum som pedagogerna tänkt skulle användas 

till sagoläsning efter maten, medan barnen även använder sagohörnan till läkarmottagning. 

Det här har även Åberg och Taguchi (2005) upptäckt, då de märkt att barnen tolkat rummets 

signaler annorlunda än vad pedagogerna tänkt. 

4.3 Barns delaktighet  

Avsnittet kommer att behandla informanternas svar från intervjun gällande det 

medbestämmande barnet samt stanna upp, lyssna, titta och fråga barnen. I slutet kommer vi att 

tolka, kommentera samt koppla deras svar till våra teoretiska utgångspunkter. 

4.3.1 Det medbestämmande barnet 

Flertalet informanter förespråkar att barnen ska få vara delaktiga i utformningen av miljön. 

Genom delaktigheten beskriver en informant att barnen är stolta över vad de åstadkommit 

samt över hur rummet kan användas. Vi kan även se en strävan hos informanterna att göra 

barnen mer delaktiga i förändringsprocessen. Informanterna på förskola ett belyser att det är 

viktigt med barns delaktighet och inflytande, men poängterar att det är pedagogerna som har 

det slutgiltiga ansvaret. De beskriver även att det är viktigt att barnen är medvetna om varför 

förändringar äger rum, så barnen inte tror att pedagogerna bara förändrar miljön utan något 

syfte. 
 

Dom är ju med i själva processen hur det skulle va och de var ju jättestolta efteråt när 
kuddarna var på plats och kom med tips på hur man kunde leka och hur man kunde leka att 
man kunde lägga ut rader med färger, man fick ju matte med. Pedagog A 
 
Tänker på barns delaktighet. Men det har nog blivit att det mer vi som har gjort det. Men det 
är något mer vi kan tänka på och göra barnen mer delaktighet. Pedagog C  
 
Som nu med kuddrummet. För det är viktigt med barns inflytande men så är det ju ändå vi 
som bestämmer. Alltså stoppa när vi ser att det inte fungerar. Det hände till och med en lite 
olycka, någon som slog sig här i hyllan som vi har. Så det gick lite för vilt till och då pratade 
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vi med barnen om det och de förstår det och varför vi, vi bara ändrar inte utan att dem vet 
om varför vi ändrar. Pedagog A 

 

Informanterna menar att de vill att barnen ska vara delaktiga i processen. Flertalet informanter 

förklarar att barnen får vara med och bestämma samt komma med idéer om hur de ska 

förändras inomhus. Dock beskrivs det ofta att det endast är pedagogerna som utför 

förändringsarbetet. Informanterna förespråkar även att det är viktigt att barnen förstår varför 

ett rum förändras. 

4.3.2 Stanna upp, lyssna, titta och fråga barnen 

Några av våra informanter beskriver vikten av att samtala med barnen när det ska ske någon 

förändring i miljön. En av informanterna på förskola ett belyser att pedagogerna kan känna att 

barnen utnyttjar rummet fel och med hjälp av samtal kan pedagogerna få reda på barnens 

tankar. Informanterna på förskola två beskriver att det är viktigt att titta på vad barnen gör, var 

de leker mest och vad de är intresserade av. Hon påpekar även att det är viktigt att fråga samt 

lyssna på vad barnen har för idéer och tankar om inomhusmiljön. Genom att intervjua barnen 

kan de komma fram till vad barnen saknar eller hur de vill förändra miljön.     
 

Vi ställde ju fråga för vi tyckte ju att de lekte fel, om man nu kan säg det så, vi ville ju veta 
varför och inte bara nu tar vi undan allt, utan varför leker ni med den som ni gör? Pedagog A 
 
Både observation vad de leker mest och är intresserade av. Och sen genom att fråga dem. 
Även genom intervju. Jag började med det för länge, längesedan att intervjua barnen och 
fråga om det är något de saknar i miljön på förskolan. Någon aktivitet, någon leksak eller 
något som vi ska köpa in. Och dom tycker det är spännande att bli intervjuade. Pedagog D 

 

Flertalet av informanterna belyser att det är viktigt att utgå från barnen när det är dags att göra 

någon förändring i miljön. De menar att pedagogerna kan observera barnen, samtala med dem 

och lyssna på deras resonemang. 

4.3.4 Tolkningar och kommentarer 

Davidsson (2008) poängterar vikten av att barnen skall kunna påverka och vara delaktiga i 

miljöns utformning. Barns delaktighet är något som flertalet informanter beskrivit betydelsen 

av. De menar att det är viktigt att lyssna på barnen samt fråga vad de har för önskemål 

gällande miljön. Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98, 2006) stödjer dessa tankar och betonar 

att miljön ska utformas och förändras efter barnens egna tankar och idéer. Även Strandberg 

(2006) menar att barn ska vara delaktiga och beskriver att pedagoger inte bör ägna för mycket 

tid på att färdigställa lärande miljöer. Han menar att barnen måste få vara delaktiga och 

tillsammans förändra miljöerna. Strandberg (2006) anser att om barnen inte är med och deltar 



 30

i förändringsarbetet, leder förändringen snarare till främlingskap än till utveckling för barnen, 

vilket vi samtycker till. 

 

Informanterna beskriver att de ska stanna upp och observera barngruppen för att se vad de har 

för intressen och därefter utmana barnens lärande och utveckling. Lindahl (2002) beskriver 

Vygotskijs utvecklingszon och menar att det är viktigt att man strävar efter att barn utvecklas 

utifrån den nivån där barnet befinner sig, till nästa möjliga nivå. Vi anser att pedagogen kan 

utmana barnet genom en stimulerande miljö. För att kunna det måste pedagogen först stanna 

upp i verksamheten och observera barnet för att se var barnet befinner sig för att sedan med 

hjälp av material och rummets uppbyggnad utmana dem vidare. 

4.4 Arbetslaget 

Avsnittet kommer att belysa arbetslagets samspel, bromsklossen, arbetslagets tankar om 

förändringsarbete, i väntans tid samt drömmar om framtiden. Därefter kommer vi att 

reflektera samt koppla in relevant teori utifrån våra studieteoretiska utgångspunkter. 

4.4.1 Arbetslagets samspel 

Samtliga informanter belyser att arbetslaget har en viktig del i förändringsarbetet. 

Informanterna på förskola ett förklarar att ett väl fungerande arbetslag sitter ner, diskuterar, 

byter tankar, idéer om hur förändringen ska gå till samt hur det ska ändras. De belyser också 

vikten av att våga prova nya miljöer eftersom det är enkelt att ändra om det inte blir bra. 

Informanterna på förskola två anser det också viktigt att arbetslaget sitter ner och diskuterar 

hur de skulle kunna förändra inomhusmiljön. Tyvärr känner informanterna på förskola två att 

arbetslaget inte riktigt kommer överens, att alla är olika individer med olika idéer och att 

pedagogerna i arbetslaget inte är tillmötesgående för varandra. De beskriver även att tiden inte 

räcker till att sitta ner och diskutera och komma överens om inomhusmiljöns utformning. 
 

Vi har ganska, mycket diskussioner om vårt arbetssätt, hur vi kan förbättra, förbättra för 
barnen och inte var så väldigt enkelspårade och se lite mer vidgat på det mesta, så det är 
roligt att vi har ett öppet klimat så att vi vågar säga och tycka till, spåna lite och att vi vågar 
prova och att det inte blir bra. Pedagog A 
 
Hinner inte diskutera med varandra. Pedagog C 
 
Det är lite lokalen och lite att man inte hinner diskutera med pedagogerna och sen så har de 
inte varit riktigt sådär tillmötesgående. Pedagog C 
 
Vi är olika tänkande individer i arbetslaget här och nu. Jag hade inte tyckt det var så 
inspirerande om jag kom hit första gången. Men vi måste komma överens också. Pedagog C 
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Det är bra med förändringar … Men det är vi inte riktigt överens om. Pedagog D 
 

Samtliga informanter beskriver att det underlättar om arbetslaget är överens. Det är även 

viktigt att det finns tid till att sitta ner och diskutera hur de tillsammans med barnen kan 

förändra miljön på förskolan. 

4.4.2 Bromsklossen 

Informanterna är eniga om att större förändring i inomhusmiljön kräver pengar och det är inte 

alltid kommunen vill betala det. Båda informanter som arbetar på den första förskolan, 

berättar att de väntar på en större renovering av hela byggnaden och det är en dyr kostnad. 

Informanter på förskola två informerar oss om att kommunen inte vetat om förskolan skulle 

vara tillfällig eller om det skulle bli kvar, vilket lett till att de fått ta gammalt material som 

andra förskolor i kommunen kastat ut. En av informanterna på förskola två menar även att det 

ligger många andra arbetsuppgifter på pedagogerna på förskolan. Det gör att pedagogerna 

måste prioriterar barngruppen före att förändra inomhusmiljön. Den andra informanten på 

förskola två beskriver att förändringsarbetet i inomhusmiljön stoppas upp av att de har många 

vikarier, vilket leder till att de ordinarie pedagogerna inte hinner göra det som de ska.     
 

Det är snart vår tur, det är ju det här med pengar. Pedagog A 
 
Kommunen har ej velat satsa på förskolan då man inte vetat om den skulle stanna kvar eller 
inte. Pedagog C 
 
Det en annan förskola har slängt ut har vi tagit för att vi inte fått pengar, som han har hållit 
inne, som vi får nu eftersom vi får ny rektor kan han inte gömma inne dem längre. Så nu kan 
vi utforma rummen lite bättre. För att få ihop stolar, bord med mera har man gått runt på 
andra förskolor och plocka ihop. Pedagog C 
 
Här är många tankar, men det är mest tiden och tiden att sitta ner och prata … Det är mycket 
pappersarbete, och jag kan känna att pappersarbetet tar mer och mer tid. Och är man ett litet 
ställe med få personal så har man rätt så mycket av den varan som egentligen ska vara med 
barnen och tänka och reflektera och utmana deras kreativitet. Nu känns det som man bara är 
gnällig, men det är mycket pappersarbete och ansvar. Pedagog C 
 
Det är tiden som inte räcker till. Vi har mycket vikarier, och olika vikarier. Då får man se till 
och prioritera barnen. Pedagog D 

 

Informanterna upplyser oss om att det är många andra faktorer som påverkar miljöns 

möjligheter till förändring i förskolan. Båda informanterna på förskola två beskriver att tiden 

är ett stort problem för att förändringsarbetet ska fungera på förskolan. 
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4.4.3 Arbetslagets tankar om förändringsarbetet 

Våra informanter beskriver alla att de kan förändra inomhusmiljön med hjälp av det material 

som redan finns på förskolan. En av informanterna på förskola två förklarar att det är viktigt 

att utgå från barngruppen och att de inte ska ändra bara för de själv vill. Det ska finnas en 

tanke och syfte bakom det som de gör. Samtliga informanter poängterar att miljön är under 

ständig förändring och det är inget man blir färdig med. 
 

… men inte något mer nytt så utan utveckla det som vi har. Inte förändra för förändringens 
skull utan att det ska vara ett syfte med det. Pedagog A 
 
Ja, självklart kan man jobba mer med miljön. Det ska man aldrig sluta med. Alltid 
förändringar om barnen. Det är de som styr det lite. Vi ska ju se det ur deras ögon. Vi ska ju 
inte ha allt på samma sätt varje år. Man ska ju dels utmana barnen i nya miljöer, och så kan 
man utmana sig själv också tillsammans med barnen. Vi ska ju egentligen inte bara flytta 
rundor för vi vill utan vi får ju titta på barngruppen hur den styr.  Pedagog C 
 

 
Samtliga informanter beskriver vikten av att miljön på förskolan ska vara under ständig 

förändring samt att miljön ska förändras efter barngruppen. En av informanterna förklarar 

även att arbetslaget på hennes förskola strävar efter att pedagogerna ska se miljön ur barnens 

ögon. 

4.4.4 I väntans tid 

Båda informanterna på den första förskolan beskriver att de väntar på en stor renovering av 

hela förskolan inom några år. De förklarar att de inte vet hur mycket inflytande de kommer att 

få över renoveringen och exakt vad som ska ändras om. Dock har de tankar och funderingar 

över hur de vill ha det på sin avdelning. Vidare belyser informanterna att de tidigare önskat 

ommålning, men inte blivit berättigade till det då kommunen ansett att det inte varit i 

tillräckligt dåligt skick. Informanterna får inte själv bestämma när renovering ska äga rum, 

även om de anser att det skulle behövas.  
 

Vi väntar ju på en renovering inom några år förvisso får vi hoppas så då börjar man redan nu 
tänka på hur man skulle kunna förändra det på ett annat sätt, då kanske med väggar eller …. 
Vi vet inte riktigt nu hur. Pedagog A 
 
Vi ville få ommålat men då skyller dem på att vi har ju inte slitit på väggarna tillräckligt. 
Men nu är det som är och sen är det vi som ska få ommålat. Än så länge vet vi att vi ska få 
nytt golv, för det här bruna möget. Och sen, vi ska få nya färger. Pedagog B 
 
Vi har tänkt också eftersom barngruppen och ny personal kommit ska flytta lekrummet helt 
och hållet till hit vi sitter just nu. (matsalen) Pedagog C  
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Informanterna på förskola ett beskriver att de väntar på en hel renovering av förskolan. De 

funderar därför över hur de kan förändra, men de vet inte riktigt vad de får lov att tycka till 

om. På förskola två berättar en informant att de funderar på att flytta möblerna mellan 

rummen och förändra inomhusmiljön på det sättet. 

4.4.5 Drömmar om framtiden 

Informanterna på förskola ett förklarar för oss att de anser det viktigt att inte gå i samma 

fotspår. Det är viktigt med en ständig förändring i miljön. De beskriver att en avdelning aldrig 

får känna sig klar med sin miljö. Informanterna på förskola två har många tankar angående 

miljöns förändring för att stimulera, locka till kreativitet och aktivitet bland barnen. De 

beskriver även att de vill bygga upp vrår i de olika rummen för att få en mer stimulerad och 

varierad inomhusmiljö. Barnen ska kunna finna ro och tillgodo se sina intressen i de olika 

vrårna beroende på vad de innehåller för material och leksaker.   
 

Få något nytt, man vill ju inte gå i samma fotspår. Pedagog A 
 
Jo vi har många idéer, men blir inte riktigt färdiga till det. Pedagog C 
 
Jag vill ju ha en lockande inomhusmiljö som gör att man blir kreativ och gärna saker som 
barnen själv kan ta på deras nivå. Som lockar till göromål. Pedagog D 
 
Tanken är ju att barnen ska tycka det är spännande kul och inspirerande. Pedagog B 
 
Man ska ju också tänka lite linjer i inomhusmiljön. Var det är mycket spring ska man kanske 
hitta någonting där som stannar upp så de går i lugnare tempo. Man ska även hitta lite vrår 
också så man kan tillgodo se alla barns behov, så de som vill ta det lugnt ska kunna gå bort 
där det är lite lugnare. Där det är lite stimmigt kanske man ska sätta lite mattor eller stol och 
bord som man sätter mitt i så man avlägsnar spring. Pedagog C 
 
Jag skulle vilja ha mer rum i rummet som vi hade innan. Rutschkanor och ett träd. Dels kan 
man leka inne i trädet. Pedagog D 
 
Här är så lite små utrymme. På andra sidan använder de både köket och leka i. Och så 
använder de utedasset för att få rumskänsla. Sen kryper de in under bordet där det står 
datorer. Där under det bordet är de ofta och leker. En liten favorithörna. Använder det som 
en hundkoja. Under bordet där kuddarna är. Det bör man tänka på när man gör nya 
förskolor, små rum för lek. Pedagog D 
 
Vi ska köpa in lite hyllor som där är hjul på så man kan del upp rummen, med rum i 
rummet. Det är lite det vi vill satsa på nu. Det tror jag på med rum i rummet … Barngruppen 
nu är lite överallt. Försöka fånga dem i rum i rummet. Pedagog C  

 

Samtliga informanter ger oss en inblick i att det finns många tankar gällande förändringar som 

de vill ska ske inom snar framtid i verksamheten. En tanke som informanterna på förskola två 

beskriver, är att de vill utforma miljön med mindre vrår i de olika rummen och kunna få mer 

ut av varje rum på förskolan. 
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4.4.5 Tolkningar och kommentarer 

Arbetslaget har en betydande roll i arbetet med miljön, belyser samtliga informanter. Det är 

viktigt att ha en ständigt pågående diskussion i arbetslaget för att förbättra och utveckla 

miljön efter barnen. Laike (2005) i samstämmighet med Lundahl (1995), Nelson och 

Svensson (2005) samt Skantze (1998) menar att den fysiska miljön påverkar barns 

emotionella, praktiska och intellektuella utveckling, men även deras beteende, samspel, 

självtillit och skapande förmåga. Vi ser det som oerhört viktigt att arbetslaget är samspelta, 

vågar komma med förslag samt testa dem för att verksamheten ska utvecklas och stödja barns 

utveckling som författarna beskriver att miljön kan göra. Det gäller även att våga uttrycka sina 

tankar och se saker ur olika perspektiv som en av informanterna poängterade i förskola ett. 

 

En ständigt återkommande faktor i utvecklingen av förskolemiljön är bristen på pengar och tid 

som samtliga informanter belyser. Vi samtycker med informanterna och förstår att pengar och 

tid kan försvåra förändringsarbetet med miljön. Dock menar vi att förändring kan ske med 

enkla medel genom att möblera om och strukturera rummen. För att kunna göra det, krävs det 

att förskolan har en bra uppsättning av möbler att arbeta med. Förskola två beskriver att de har 

en önskan att förbättra sitt grundutbud av möbler. Många av dem möbler som förskolan har 

idag har de fått av andra förskolor. Det har inte funnits pengar att köpa nya och inte heller en 

säkerhet om förskolan skulle vara kvar. Som vi tidigare, belyst anser vi att det är viktigt att 

barnen är delaktiga i förändringen och som vi ser det kan både barn och pedagoger hjälpas åt i 

många projekt. Vi anser i likhet med Skantze (1998) att om miljön är utformad efter barnen, 

resulterar det i att barnen känner att de vill leka längre eftersom leken då blir mer meningsfull 

för dem. Genom barnens delaktighet i utformandet av miljön anser vi att de även blir mer 

rädda om miljön. 

 

Informanterna beskriver vikten av att ha ett syfte med förändringsarbetet, det ska vara efter 

barnen och inte bara för pedagogernas skull. Miljön ska stimulera, utmana och vara 

spännande för barnen. Informanterna på förskola två beskriver att de har tankar om att skapa 

rum i rummen för att barnen ska kunna gå till den vrå som stimulerar dem. Rum i rummet 

samstämmer med Björklid (2005) samt Åberg och Taguchi (2005) som beskriver att rum för 

lärande i förskolan bör ha verkstadskaraktär och gärna ha avgränsade hörn för olika områden. 

Dock belyser Björklid (2005) att många förskolors miljöer inte är anpassade för ett sådant 

arbete. På förskola två anser vi att man genom att avgränsa olika delar av rummen, kan skapa 

en möjlighet att utveckla och stimulera miljön för barnen. En risk som vi kan se med att 
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pedagogerna skapar olika rum i rummet är att pedagogerna då förutbestämmer vad barnen ska 

göra i rummet. Vi finner stöd av Lundahls (1995) som menar att det är viktigt att pedagogerna 

inte bestämmer vad möbler och material ska användas till. Vi menar att det är betydelsefullt 

att barnen själva får experimentera sig fram och omvandla materialets användningsområde. 

4.5 Arkitekturens påverkan 

Informanternas tankar om arkitekturens påverkan och betydelse kommer följande avsnitt att 

belysas. Rubriker som behandlas är, rummet är som det är samt färg, ljud och ljus. Därefter 

kommer vi att i slutet ta upp egna tolkningar och kommentarer kopplade till relevanta delar av 

vår teoretiska genomgång. 

4.5.1 Rummet är ju som det är. 

Byggnadens och rummets arkitektur påverkar pedagogernas arbete och barns utveckling samt 

lärande. Flertalet av informanterna beskriver byggnadens utformning som problematiskt. En 

av informanterna på förskola två betonar byggnaden som olämplig för småbarn. Byggnaden 

förklaras som liten samt trång och styr pedagogerna till att dela upp gruppen i mindre delar 

samt begränsa barnen till bestämda rum. 

 

Dokumentationen framhålls även som lidande då en av informanterna på förskola två 

poängterar att det är svårt att få plats med barnens alster på väggarna. Även om rummet är 

som det är, berättar en av informanterna på förskola ett att det är viktigt att ta tillvara på de 

utrymmen som finns. De använder sig även av golvet till dokumentation när inte väggarna 

räcker till.  
 

Husets utformning är ett problem… Väggarna har vi och de kan vi inte göra något åt. 
Pedagog D 
 
Rummets stomme som inte är tänkt för småbarn. Pedagog C 
 
Nä, det är inte så här, det är för att vi har velat styra upp det lite. Annars är där för många 
barn på en yta eftersom här ganska trånga lokaler. Svårt att sätta upp sina alster också. Det är 
var som vi hittar plats. Pedagog C 
 
Det är kasst med dokumentation på väggar för byggnaden är inte gjord för det här. 
Dokumentation i hallen, förmedla föräldrarna vad vi gör. Pedagog C 
 
Rummet är ju som det är. Pedagog A 
 
Det är mycket vi vill att de ska ha en dialog kring det som händer och att det ska locka 
föräldrarna ner där för att se. Det är främst för barnens skull vi finns här och sen blir det en 
dialog mellan barnen och föräldrarna kan ju lätt gå ner på knäna, annars är det ju här uppe. 
Pedagog A 
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Flertalet av informanterna beskriver att de inte kan göra något åt den byggnad de befinner sig 

i, utan de måste försöka att finna bra sätt att konstruera inomhusmiljön utifrån hur byggnaden 

är. Samtliga informanter är eniga om att möjligheten till dokumentation på väggarna inte är 

bra på deras förskolor. En av informanterna på förskola ett berättar hur de löst 

dokumentationsproblemet på väggarna. De har plockat ner dokumentationen på golvet vilket 

leder till att föräldrarna får gå ner på barnens nivå för att se.    

4.5.2 Färg och mönster påverkar 

Färg och mönster har en påverkan på oss människor, beskriver några informanter. Vidare 

menar de att färgen skapar och signalerar känslor såsom kallt och varmt men kan även ha en 

stressande eller lugnande effekt. Färgens påverkan är något som informanterna belyser som 

viktigt att tänka på i framtiden när man planerar och förändra i miljön. Speciellt när det dröjer 

nästan 30 år innan miljön bli renoverad eller ommålad som informanterna på förskola ett 

beskriver. Dröjsmålet gör att informanterna känner sig hjälplösa och missnöjda när 

förändringarna väl sker. 
 

Många tycker ju det är jobbigt med de orangea luckorna, så 80 tal men många säger också 
att det känns så varmt på något sätt, inte så kallt. Man blir påverkad av färgen. De som 
jobbat här med årets lopp har nog fått vara med att välja färg. Man ska nog tänka på det 
inför framtiden när man ska måla om och så att man inte ska ha för kallt. Pedagog A 
 
Det är den färgen som har varit sen dagiset byggdes 29 år sen. Pedagog B 
  
Gardiner kan man förändra. Dom är gräsliga. Vi hjälps åt att förändra och köpa in. Det ger 
ju en lugnare effekt om man inte har de här gardinerna kan jag känna. Man ska ha rätt å 
enkel, med en färg. Barngruppen blir ganska störd av just det för det är bladdigt. Rött är en 
bra färg då den är ganska varm. Det ser kallt ut här inne. Andra sidan känns mycket varmare 
då de har röda gardiner. Pedagog C 
 
Jag tycker själv om färg, barnen reagerar också på färg … Oftast väljer vi som jobbar på 
förskolan att ha lite färg, man vill göra det fint med lite färger, färgglatt, tyger, mycket färg 
på väggarna och så. Pedagog D 
 
När det tar lång tid visar ingen glädje och känsla när det väl kommer. Pedagog C 

 

Informanterna har samma åsikt gällande färgens påverkan på alla människor. De anser att det 

är viktigt att tänka på att det känns varmt på förskolan med hjälp av färgerna. Samtliga 

informanter beskriver att det inte själva får lov att bestämma när det ska målas om på 

avdelningarna. En av informanterna på förskola två förespråkar att gardinerna kan arbetslaget 

själv förändra och det är viktigt att tänka på att de ger värme och ett lugn bland barnen. 
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4.5.3 Ljus och ljud 

Belysningen är något som samtliga informanter beskrivit som något de inte är nöjda med. Det 

handlar om tråkiga lysrör överallt, lampor som inte går att dimma, för lite punktbelysning och 

arbetsbelysning samt för lite variation av lampor när man vill ha tänt. Det handlar även om att 

det är en kostnadsfråga om man vill ha annan belysning än de lysrör som finns i byggnaden. 

Informanterna försöker hitta alternativ för att skapa en mysigare inomhusmiljö genom 

belysningen. Båda förskolorna använder sig av värmeljus som ett komplement då de vill 

skapa en annan stämning i rummet än vad lysrören kan ge. 
 

Ja vi försöker med myspysbelysning. Lamporna går ej att dimma. Vi har inte fått vara med 

och bestämma allt. Vi känner att de inte är anpassade för barngrupper. Tror det ska vara 

anpassat för förskola, skola. Men ingen bra lösning. Utformningen gör mycket. Pedagog C 

 
Alldeles för lite mysbelysning. Vi tänder inte alla lampor på samma gång, så man kan 
variera lite. Punktbelysning och arbetsbelysning alldeles för lite. Pedagog D 
 
Vi har två fönsterlampor. Så vi kan ju välja, många tycker det är jobbigt med lysrör. Vi 
använder vanliga värmeljus, bara så att det inte ska vara helt släckt det gör ju faktiskt att 
ljudet dämpas också. Pedagog A 
 
Bara tråkiga lysrör, vi har de inte tända. … Men det får vi själva på avdelningen bekosta om 
vi vill ha andra ljus än de här lysrören. Vi ska göra det också för de här bara över 
lampborden blir för mörkt också så ibland sitter vi i mörker. Nu på vintertiden är det lite 
jobbigt. Pedagog B 

 

Informanterna är eniga och försöker skapa lite mer mysbelysning med hjälp av små lampor i 

fönstren som de själv kan bekosta på avdelningen. Båda informanterna på förskola ett tar upp 

att om de vill byta taklamporna får de själv bekosta det och det finns det inga pengar till. 
 

Ljud är också något som informanterna belyst. En av informanterna menar att det ofta kan bli 

hög ljudnivå när där är många barn på ett ställe. Hon anser att barn är olika högljudda och det 

gäller att påminna dem för sin egen skull, men även för kompisarnas och deras skull. Förskola 

två har försökt att ordna en ljuddämpande miljö genom att införskaffa bord som har 

ljuddämpande effekt, vilket informanterna beskriver minskat den del av det onödiga skramlet.  
 

Det är väl det som tänker oroar en mest, det här med ljudnivån, speciellt om man har varit 
många barn under en längre period på dagen så. Jag tänker på barnen också, vi är ju ändå en 
bit upp. Dom är här nere, med varandra. Men det är inget som vi har. Det är olika från barn 
till barn, vissa barn är väldigt högljudda. Det kvittar om du sitter själv med dem eller. Ja 
man får försöka tänka på och påminna dem också, också för deras egen skull är det ju inte så 
bra. Pedagog A 
 
Alla borden är ljuddämpande. Just skramlet är inte så farligt. Pedagog C 
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Samtliga informanter anser att ljudnivån är något som oroar dem, både för pedagogerna och 

för barnen. En informant på förskola ett menar att pedagogerna får försöka att påminna barnen 

när de är högljudda för att sänka ljudnivån inne i rummet. 

4.5.4 Tolkningar och kommentarer 

Utifrån vår studie har vi fått vetskap om att miljön och byggnadens utformning påverkar 

pedagogernas arbete och inte endast barnens utveckling och lärande. Björklid (2005) 

beskriver att rummet och byggnadens utformning samt arkitektur kan främja eller stjälpa 

barns utveckling och lärande. En av informanterna på förskola två beskriver att byggnaden 

inte är gjord för förskoleverksamhet. Lokalerna är oplanerade samt trånga vilket gör att 

pedagogerna måste dela upp barnen i olika rum. Det här är något som vi har sett och 

reflekterat över med hjälp av våra fältanteckningar. Vi samtycker med informanten och anser 

att byggnaden inte är lämpad till förskola. Informanterna på förskola ett berättar att man inte 

kan göra något åt själva byggnaden, men är relativt nöjda med utformningen. Vi kan se stora 

skillnader mellan de båda förskolornas utformning. Förskola ett består av ett stort rum med 

kök för de vuxna, där barnen äter, spelar spel, leker, och har en avskärmad sagohörna. På 

avdelningen finns en ateljé, ett mindre rum med tåg, dinosaurier och bilar. Rummet används 

även som vilorum under vissa tider på dagen. Det finns ytterligare ett mindre rum som 

används till dockrum och musikrum. Mellan två avdelningar finns ett gemensamt större rum 

där pedagogerna valt att bygga upp ett trafikrum, då barnen visar ett stort intresse för trafiken. 

Avdelningen har en stor hall som avgränsar till en stor toa (bilaga C). 

 

Uppbyggnaden av förskola två består av ett centralt lekrum med en soffa, ett barnkök, en halv 

borg i ett hörn och en låg hylla med fack i. Från lekrummet når man toaletterna på vars ett 

håll. Efter toaletterna kommer man till hallen som avgränsar in till ett stort matrum. På andra 

sidan av byggnaden är matrummet delat i två mindre rum som används till ateljé och byggrum 

(bilaga C). 

 

Vi ser stora skillnader i arkitekturen och de möjligheter den ger. I förskola ett anser vi att 

pedagogerna har större möjlighet att utnyttja samtliga rum då de ligger bättre placerade. Både 

vi och informanterna på förskola två känner att arkitekturen på deras förskola inte är så 

genomtänkt eftersom där blir mycket spring på grund av långa outnyttjade ytor. Pedagogerna 

kan inte göra något arkitekturen utan får anpassa sig efter den.  
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Nordin-Hultman (2006) ger sin bild av förskolans rumsuppbyggnad. Hon beskriver att 

förskolan vanligtvis är uppbyggda med tre rum på en avdelning. Det första och oftast största, 

men även det mest centralt belägna rummet används ofta för att äta, rita, lägga pussel samt att 

spela spel i. Det är ett rum där de flesta barnen samt pedagoger brukar befinna sig i, då 

rummet skapar både kontroll, uppsikt och närhet för både barn och pedagoger. Vidare belyser 

Nordin-Hultman (2006) att rum nummer två i förskolan är ett bygg och konstruktionsrum 

samt vilorum, medan det tredje och sista rummet som oftast är det minsta rummet, är det 

traditionella dockrummet/hemvrån. Vi finner likheter med Nordin-Hultmans (2006) tankar, 

men anser att det även kan skilja mellan olika förskolor.  

 

Informanterna på båda förskolorna beskriver att färgen påverkar. De menar att det är viktigt 

att tänka på att ha varma och lugna färger samt mönster i förskolans miljö för att inte ge ett 

stressat intryck. Björklid (2005) beskriver även hon att rummet och dess ljus, storlek, färger 

och material påverkar barnens välbefinnande. Utifrån våra besök på de olika förskolorna 

kunde vi tydligt se skillnaden mellan varma och kalla färger. Förskola ett vars inomhusmiljö 

bestod av mycket färg på väggarna gav ett varmt intryck medan förskola två gick mer i vit och 

grå färgskala och upplevdes därmed kallare. Bergström (2004) beskriver att färg kan ha olika 

effekter, men poängterar samtidigt att den kan uppfattas olika mellan individer.  

Förskola två har förändrat miljön och införskaffat ljuddämpande bord för att minska på 

störande och onödigt ljud, vilket vi ser som positivt. Petersson (2004) beskriver att det är 

viktigt att försöka få ner obehagligt och störande ljud och buller i miljön. Björklid (2005) 

påpekar att störande ljud och dålig belysning kan ha stor inverkan på barns lärande. Samtliga 

informanter påpekar bristande variation på belysning, de förklarar att det är en kostnadsfråga 

som avdelningen själv får stå för. 

 

Informanterna på båda förskolorna pratar om att väggarna inte räcker till för dokumentation 

av verksamheten. Förskola två ser det som ett problem, men förskola ett använder sig även av 

golvet, vilket resulterar i att dokumentationen kommer på barnens höjd. Golvet blir då mer 

spännande och eftertraktat bland barnen, vilket Lundahl (1995) beskriver. Vi har inte sett 

någon förskola tidigare som utnyttjat golvet till dokumentation, men vi blev positivt 

överraskade och uppfattade det som barnen uppskattade det och ville visa oss. 
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4.6 Resultatsammanställning  

Vi valde att plocka ut olika nyckelbegrepp från intervjuerna som skapade våra fem teman i 

resultatsdelen. Våra fem teman är: den föränderliga miljön, materialets tillgänglighet, 

barnens delaktighet, arbetslaget och arkitekturen. 

 

Resultatet som vi har kommit fram till genom vår studie är att informanterna och deras 

arbetslag ser miljön som en viktig och betydande faktor för barns utveckling och lärande. 

Informanterna menar att miljön ska vara under ständig utveckling och förändring.  De vill 

skapa attraktiva rum som stimulerar och därigenom väcker barnens nyfikenhet och intresse. 

Miljön ska vara utmanande, stimulerande samt lockande till olika aktiviteter och det är 

barngruppen samt deras utveckling och lärande som ska vara i fokus. Informanterna tog även 

upp att de har en strävan och ett mål att försöka göra barnen mer delaktiga i 

förändringsprocessen. Idag försöker informanterna lyssna, titta och fråga barnen vad de tycker 

och vad de har för idéer om miljön för att utforma den därefter. 

 

Arbetslaget och dess samspel har en betydande roll i förändringsarbetet av miljön. Det 

beskrivs som viktigt med ett arbetslag där man vågar testa och förändra i miljön utefter 

barngruppen, utan att veta om det blir rätt eller fel. 

 

Informanterna har gett oss en inblick i varför de valt att placera materialet som de gjort på 

förskolan. De beskriver för oss att materialet är till för barnens utveckling och lärande, men 

att det är svårt att placera materialet optimalt eftersom det finns barn från ett år på 

avdelningen. Vidare berättar informanterna att med hjälp av materialet kan barnen se vad de 

kan göra i ett rum, då skapande material så som färg, papper och kritor är i ateljén. 

 

Informanterna beskriver att arkitekturen påverkar möjligheten att utnyttja förskolans alla rum 

samt möjligheten att utforma och förändra dem. Samtliga informanter påpekar att de har svårt 

att utnyttja väggarna för dokumentation, men väggarna kan de inte göra något åt. De beskriver 

även att färg och mönster påverkar och det är viktigt att tänka på i det framtida 

förändringsarbetet. Dock beskriver informanterna att pengar och tid är en faktor som försvårar 

det aktiva arbetet med miljön. En annan faktor är väntan på större renoveringar av hela 

förskolan. 
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5. Diskussion 

Diskussionen nedan har vi delat in i två delar. I den första delen kommer vi att ha en 

metoddiskussion och därefter kommer vi att diskutera det resultat som vi fått fram i vår 

studie. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har i vår studie använt oss av intervjuer och fältanteckningar, vilket kan stärka rimligheten 

i vår studie. Genom att använda både intervjuer och fältanteckningar triangulerades vår studie. 

Vi känner att vi fått ett rikt material genom att kombinera intervjuer med våra egna 

fältanteckningar över inomhusmiljön, vilket Patel och Davidsson (2003) samstämmer med. 

Om vi hade valt att använda videoobservation som ett komplement till intervjuerna istället för 

fältanteckningar, hade vi kanske fått en annan bild av vad pedagogerna beskrev om barnens 

aktivitet i de olika rummen. Det hade även kunnat ge oss en annan vinkel på vår studie.      

 
Hade vi idag gjort om vår studie, hade vi velat använda samma metod, men med fler 

informanter för att få en större inblick över deras tankar om den pedagogiska inomhusmiljön. 

I studien var samtliga informanter kvinnor, vi finner det intressant i vidare forskning att 

intervjua och ta del av även manliga informanters åsikter då det eventuellt kan ge oss ett annat 

resultat. 

5.2 Diskussion av resultat 

Vi kommer att börja med en kort tillbakablick gällande vårt syfte med studien. Därefter 

kommer vi att reflektera över resultatet från vår empiriska studie med våra fyra informanter. 

Våra teman är: den föränderliga miljön, materialtes tillgänglighet, barns delaktighet, 

arbetslaget samt arkitektur. Vi avslutar därefter med en kort metoddiskussion. 

 

Avsikten med vår studie var att undersöka hur verksamma pedagoger ser på och tänker om 

den pedagogiska inomhusmiljöns uppbyggnad. Men även hur de ser på inomhusmiljöns 

betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Utifrån vår studie har vi fått ta del av 

informanternas tankar om inomhusmiljöns uppbyggnad. Dock kunde vi inte få fram ett 

konkret svar gällande miljöns betydelse för barns utveckling och lärande, lika tydligt som vi 

haft förhoppningar om. Genom vårt empiriska material har vi kunnat tolka hur informanterna 

ser att barn lär genom miljön. Samtliga informanter tar upp vikten av en utmanande 
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inomhusmiljö som på olika sätt stimulerar barnen, till exempel rum i rummet som inbjuder till 

olika utmanande aktiviteter. 

 

Vår studie genomfördes på två olika förskolor i en medelstor kommun i Skåne, där vi 

intervjuade två frivilliga pedagoger på vardera förskola. Förskolorna har varit verksamma 

olika länge och genom det kunde vi se två helt skilda inomhusmiljöer. Förskola ett som varit 

verksam i 29 år har arbetat mycket med miljön, både möblering och rummens inbjudan till 

lek, lärande och skapande aktivitet för barnen. Det vi kunde se i förskola två, som varit 

verksam i drygt ett år var att samtliga pedagoger på förskolan inte var riktigt nöjda med sin 

utformning av miljön. Informanterna delade med sig av sina tankar och funderingar gällande 

hur de vill och kan förändra miljön. Dock beskriver informanterna att de inte fått tilldelat sig 

så mycket pengar som behövts, vilket hämmat deras möjligheter för att kunna skapa lockande, 

utmanande samt stimulerande inomhusmiljöer för barnen. De förklarar att de fått ta gamla 

möbler och material som andra förskolor kasserat för att kunna bedriva verksamheten 

överhuvudtaget. Vi blev förvånade över informationen och känner att om en kommun väljer 

att starta upp en ny förskola måste där finnas möbler och material så att en bra verksamhet 

kan bedrivas. Vi anser att det inte är meningen att pedagogerna ska behöva samla ihop gamla 

utslitna möbler och material som andra förskolor i kommunen kasserat. Dock förstår vi att om 

det inte finns tillgång till pengar, är det en tillfällig lösning att låna möbler. Vi ser det som 

viktigt att ha ett bra grundutbud av möbler som är anpassade till verksamheten. Har 

verksamheten ett bra grundutbud, anser vi att förändring kan ske på en förskola utan att det 

behöver kosta så mycket.  

 

Den föränderliga miljön 

Utifrån vår studie har vi klart och tydligt fått en insikt gällande att informanterna tillsammans 

med hela sitt arbetslag anser att miljön är en viktig del av verksamheten. De menar att en 

miljö aldrig blir färdig, utan är under ständig förändring beroende på den barngrupp som går i 

förskolan. Forskare som Björklid (2005), Nelson och Svensson (2005), Nordin-Hultman 

(2006), Skantze (1998) samt Åberg och Taguchi (2005) förespråkar även dem betydelsen av 

en ständig förändring efter den aktuella barngruppen. Vi ser positivt på att de vill förändra 

miljön utifrån barngruppen, så att den stimulerar och utvecklar just de barn som går där. Det 

vi blir fundersamma över om det är något som sker i verksamheten, eller om det endast är en 

önskan samt en tro från pedagogernas sida.  
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Materialets tillgänglighet 

Med hjälp av vår studie och våra teoretiska utgångspunkter har vi fått en känsla av att 

informanterna beskrivit att barnen får använda vad de vill och när de vill om det inte 

förekommer någon planerad aktivitet. Vad vi blivit fundersamma över är att utifrån våra 

fältanteckningar har vi fått en känsla av att barnen inte kunde få tag i allt material på egen 

hand, utan var tvungna att fråga någon vuxen. Material som flytande färg, pärlor, pussel samt 

spel var högt placerade eller instängda i skåp som barnen inte nådde. Strandberg (2006) är en 

av de forskare som menar att förskolebarnens utveckling främjas när material och hjälpmedel 

lyfts ner och placeras i barnens ögonhöjd. 

 

Vi fick under vårt samtal med informanterna reda på de bakomliggande faktorerna varför 

pedagogerna valt att placera visst material otillgängligt för barnen. Samtliga informanter 

beskrev att deras val av materialets placering berodde på att där finns barn från ett år på 

avdelningen och det finns en risk att ha sådana material tillgängliga för alla. De poängterade 

även att alla barn får lova att använda spel, pussel, pärlor och den flytande färgen om de vill, 

men om de mindre barnen ska det måste en pedagog vara med och ha uppsikt över dem. Vi 

ser positivt på att pedagogerna har en tanke med hur de placerat sitt material, dock anser vi att 

det kan finnas en möjlighet att ha materialet placerat i barnens nivå. För att kunna ha 

materialet i barnens höjd krävs det att det finns pedagoger i samtliga rum. 

 

Barns delaktighet 

Vi anser att pedagoger tillsammans med barn kan hjälpas åt att förändra. Vi ser det som 

viktigt att göra barnen delaktiga i själva förändringsarbetet. Davidsson (2008) stärker våra 

tankar och framhäver vikten av barnsdelaktighet i förändringsarbetet. Informanterna beskriver 

att de försöker göra barnen delaktiga i förändringsarbetet, men främst genom att observera, 

lyssna samt fråga barnen vad de tycker och vad de vill förändra i miljön. Informanterna 

förklarar att det idag främst är de själva som utformar miljön, men utgår givetvis från 

barngruppen. Samtliga informanter var eniga över att de skulle kunna, vilja samt försöka göra 

barnen mer delaktiga i själva förändringsprocessen. Informanterna beskriver att om barnen får 

vara med i förändringsarbetet blir de stolta och vill visa upp vad de gjort. Strandberg (2006) 

poängterar att om barnen inte är med i förändringsarbetet kan det snarare leda till 

främlingsskap. Vi tror även att om barnen får vara delaktiga kan det resultera i att barnen blir 

mer försiktiga med det material som finns samtidigt som de vet vad rummets syfte är, då de 

själva varit med och skapat det. 
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Arbetslaget 

En annan viktig aspekt som vi fått upp ögonen för genom vår studie, är att arbetslaget har en 

stor betydelse gällande om det kommer att ske någon förändring i miljön eller inte. 

Informanterna poängtera vikten av att pedagogerna i arbetslaget ska, förutom att vara 

samspelta, även våga säga vad de tycker, komma med nya idéer och tankar gällande 

förändringar som kan göras i miljön för att främja barnens utveckling och lärande. 

Informanterna på förskola ett beskriver sitt arbetslag som väl fungerande med en ständig 

diskussion om hur de kan förändra och arbeta med miljön. Samtliga informanter belyser 

vikten av att miljön inte ska ändras bara för att pedagogerna anser det, utan miljön ska 

utformas efter barnens intressen och behov. En miljö som känns fel för en pedagog kan vara 

stimulerande samt utmanande för barnen, poängterade en av våra informanter.  

 

Båda informanter på förskola två betonar tiden som ett stort problem för deras verksamhet. De 

menar att de är en liten förskola och hela arbetslaget hinner inte sitta ner och diskutera 

tillsammans vad de anser ska förändras i miljön. De betonar även att det förekommer många 

andra uppgifter på förskolan som tar tid. Tid som de hellre hade lagt på verksamhetens 

förbättringar inom olika områden, där ibland miljöns utformning. Utifrån tidigare erfarenheter 

har vi en erfarenhet av att det förekommer många andra arbetsuppgifter för pedagogerna på en 

förskola. Efter vår studie anser vi att det är mycket tråkigt att andra arbetsuppgifter ska ta så 

mycket tid och plats på en förskola. Vi ser en risk att verksamheten samt barngruppen kan bli 

lidande och att barnen inte får den stimulans samt utmaning som pedagogerna vill ge dem.  

 

Arkitektur 

Förskolans arkitektur påverkar rummens uppbyggnad och dess möjligheter. Informanterna 

beskriver arkitekturen både som ett hinder, men även som en möjlighet för verksamheten 

vilket samstämmer med Björklids (2005) tankar. Hon beskriver att rummet och byggnadens 

utformning samt arkitektur kan främja eller stjälpa barns utveckling och lärande. En av våra 

informanter beskriver att väggarna har de och de kan de inte göra något åt. Väggarna går inte 

att flytta på, vilket hon kan känna som ett hinder. Informanterna på förskola två beskriver att 

byggnaden som de befinner sig i inte är skapad för förskoleverksamhet. Samtliga informanter 

visar ändå på en möjlighet att utnyttja rummen i byggnaderna. Med hjälp av arbetslagets 

tankar och idéer kan de skapa rum i rummen för att stimulera samt utveckla barnen. 
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Vygotskij 

Vygotskij (Lindahl, 2002) beskriver vikten av att utmana barnen, vilket leder till att de lär och 

utvecklas. Pedagogerna har en betydande roll i den närmaste utvecklingszonen, då de ska 

utmana barnen från den nivå de befinner sig på till nästa. Vi samtycker och anser att 

pedagogerna har en betydande roll i att utmana barnen mot nya insikter och kunskaper, men 

vi poängterar att en stimulerande inomhusmiljö även kan utmana barnen vidare. I vår studie 

har vi funnit dessa tankar hos informanterna, men inte på det konkreta sätt som vi trodde i 

början av studien. Vi valde att till viss del utgå från Vygotskijs teori gällande barns utveckling 

och lärande. Efter att sammanställt vår empiriska studie framkom det att det inte var någon 

självklarhet hos informanterna att ta upp den kulturhistoriska teorin betydelse för barns 

utveckling och lärande. Utifrån informanternas svar kunde vi tolka och finna spår av teorin i 

verksamheten, då informanterna bland annat poängterat att barn lär genom utmaning och eget 

deltagande. 

 

Avslutningsvis vill vi med våra nyvunna insikter visa på att ingenting är omöjligt gällande att 

förändring av inomhusmiljön. Genom att ta del av barnens tankar och idéer samt arbetslagets 

kunskap om barnens behov för att utvecklas, kan pedagogerna skapa spännande och lärorika 

miljöer för barns utveckling och lärande. Arbetslaget måste sträva åt samma håll och vara 

öppna för varandras idéer. Fördelen med att förändra i inomhusmiljön är att om det inte skulle 

bli bra, är det bara att ändra om igen tills man hittar en bra miljö för barngruppen. Det är 

tiden, pengar samt oenighet i arbetslaget som kan hindra förändringsarbetet. Vi känner även 

att om en pedagog hade kunnat tacka nej till alla små arbetsuppgifter som inte har med 

barngruppen att göra, tror vi att det hade varit lättare att fokusera på bland annat att skapa 

bättre miljöer för barns utveckling och lärande på förskolan. 

 

Efter att det i vår studie fokuserats mycket på faktorer som hindrar utvecklingen av 

inomhusmiljön, har det väckts nya tankar och frågor hos oss. Hur hade inomhusmiljön på 

förskolan kunnat se ut om vi hade fått mer tid och pengar? Hade det markant förändrat barns 

utveckling och lärande? 
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6. Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete var att göra en studie med en utgångspunkt i att ta reda på 

olika pedagogers tankar gällande den pedagogiska inomhusmiljöns betydelse för barns 

utveckling och lärande.  

 

Vårt intresse angående miljön i förskolan uppkom redan under våra inriktningsterminer. Vi 

läste då Nordin-Hultmans (2006) bok angående skillnaden mellan de engelska samt svenska 

förskolornas utformning i den pedagogiska miljön för barnen. Vi blev nyfikna över hur 

pedagoger i Sverige egentligen funderar över miljön och hur de placerar materialet.  

 

Vår studie behandlar två förskolor och sammanlagt fyra pedagoger, vilket vi till en början 

tyckte verkade aningen för avgränsat för vår studie. Nu när studien är avklarad känner vi att vi 

fått ett brett spektra av tankar gällande miljöns utformning. De två förskolorna som har 

deltagit i vår studie gav många gemensamma tankar och idéer, men även en del som skiljer 

dem åt. Samtliga informanter poängterade att det är viktigt att utforma miljön efter den 

aktuella barngruppen, samt att ständigt förändra miljön. Miljön ska dock inte förändras bara 

för att pedagogerna vill det, utan det är barnens behov, intressen och nyfikenhet som avgör 

när det är dags att ändra. 

 

Våra informanter påpekade även att arbetslaget har en stor betydelse gällande om det kommer 

att ske någon förändring eller inte. Det är många faktorer som påverkar pedagogernas 

möjlighet att förändra. Tid, pengar och samspel i arbetslaget var ständigt återkommande 

faktorer som spelar in på möjligheten att förändra miljön på förskolan. Alla informanter visar 

dock en positiv inställning till förändringsarbete och de visade på många idéer som de gärna 

ville förverkliga inom en snar framtid. En gemensam strävan var att försöka göra barnen 

delaktiga i förändringsprocessen samt att de ville ta vara på rummets möjlighet att göra rum i 

rummet som inbjuder till någon speciell aktivitet. Rum i rummet ska signalera vad barnen kan 

göra där och genom det kunna fånga barnens olika intressen som finns i en barngrupp.  

 

Med hjälp av de studie teoretiska utgångspunkter samt vår studie tydliggörs det hur pedagoger 

ser på den pedagogiska inomhusmiljön i sin verksamhet. De visar både på hinder samt 

möjligheter gällande hur de kan utforma miljön efter den aktuella barngruppen som befinner 
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sig i verksamheten. De visar även på att det finns många faktorer som påverkar ett 

förändringsarbete och att det är inget som görs över en dag. 
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Bilaga A 

Frågorna nedan hade vi som stöd i vårt öppna samtal med informanterna. 

 

Barns lärande: 

Hur ser du på barnens lärande och utveckling på förskolan? 

Hur ser du på inomhusmiljön gällande barns lärande och utveckling? 

 

Miljöns utformning: 

Hur är er inomhusmiljö uppbyggd på avdelningen? 

 

Ser du någon favorit inomhusmiljö när barnen leker?  

Varför tror ni att den miljön ”hörnan” lockar barnen till lek? 

 

Har ni/du några tankar om att förändra er inomhusmiljö?  

Hur ska det gå till i så fall? 

 

Materialet: 

Vad för material samt leksaker har barnen tillgång till?   

Varför har de tillgång till det och inte det andra? 

Vad har ni/du för tanke gällande materialets och leksakerna placering? 

 

Övriga tankar och funderingar kring den pedagogiska inomhusmiljön.  
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Bilaga B 

Utgångspunkter till våra fältanteckningar 

 
Hur upplevs rummen? 

 

Hur används golv och väggar i utformningen av den pedagogiska inomhusmiljön? 

 

Hur ser möbleringen ut? Uppdelningar med höga/låga möbler etc? 

 

Tillgängligheten av material för barnen? 

 

Vad för material finns? 

 

Hur är rummen uppdelade? (lekrum, hall, kök) 

 

Vilka signaler sänder rummet? 

 

Finns det någon möjlighet att förändra miljön? 
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Bilaga C 

Ritningar över lokalerna på de båda förskolorna, tolkade och ritade av oss.  

 

 

Förskola 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskola 2  

 

 
 

Hall 

Hall 

Toa 

Dockrum Ateljé 
Trafikrum 

Stort rum med kök 

Musikrum 

Vilorum 

Byggrum 

Hall 

Hall 

Hall 

Hall 

Lekrum 

Personalrum 

Ateljé 

Toa 

Kök 

Toa 

Matrum 

Toa 

Utetoa 

Utetoa 

Kök 

Byggrum 

Toa 


