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Abstract 

Vår studie behandlar området förskolans inomhusmiljö och hur pedagoger uppfattar den 

fysiska miljöns påverkan på barns utveckling och lärande. Studien beskriver även hur 

pedagogerna förhåller sig till lärmiljön i förskolan. Studiens syfte är att ta del av hur 

pedagoger arbetar med att skapa en god fysisk lärmiljö eller förbättra en mindre god lärmiljö. 

Det empiriska underlaget består av en kvalitativ undersökning där vi använt oss av öppna 

intervjuer. Metoden är vald för att få en fördjupad kunskap om respondenternas erfarenhet och 

upplevelse av förskolans inre lärmiljö. Intervjuerna är gjorda i två olika kommuner, 

respondenterna är både förskollärare och barnskötare. 

Resultatet i vår studie visar att pedagogerna har kunskap om läroplanens innehåll, men de 

saknar till viss del kunskap om hur de ska använda den i planeringen av verksamheten. 

Studien visar också att pedagogerna inte lägger så stor vikt vid att barnen görs delaktiga i 

utformandet av förskolans lärmiljöer.  

Ämnesord: förskola, förskolans miljö, god lärmiljö, lärandemiljö, lärare. 
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1 Bakgrund och inledning 

Vår nyfikenhet på den fysiska miljöns utformning bär vi med oss från vår egen erfarenhet som 

yrkesverksamma i förskolan, och även från den termin då vi läste förskolelyftet vid Högskolan i 

Halmstad. Vårt arbete där handlade om vår erfarenhet av betydelsen av förskolans miljö som 

lärmiljö ställt till kommunikation, språk – och matematikutveckling genom lek, samspel och 

estetiska lärprocesser. I forskning gjord av bl.a. Nordin Hultman (2005), Åberg och Lenz Taguchi 

(2004) har pedagogiska miljöer lyfts fram som viktiga för barns lärande och utveckling. Vi vill 

erbjuda en miljö som uppmuntrar lärande möten mellan barnen. Vygotskij menar att miljöer som 

främjar samspel är viktiga och att barn utvecklas och lär i ett sociokulturellt sammanhang där deras 

erfarenheter tas tillvara. Han betonar också att det är hur barnet aktivt tar del av sin miljö och 

använder de delar kreativt som är meningsfulla för dess egen utveckling. ”Det är hur miljön 

existerar för barnet som är det väsentliga.” (Strandberg, 2006, s. 20). Vid våra studier på Halmstad 

Högskola insåg vi mer och mer vilken betydelse den fysiska miljön har för barns utveckling och 

lärande. Som till exempel våra dokumentationer som hängde så högt upp på väggen så bara vi i 

personalen och föräldrarna kunde se vad vi gjort. Frågan som vi ställde oss då blev, vem gör vi 

dokumentationerna för? När vi sedan flyttade ner dem till ögonhöjd kunde vi höra hur barnen 

pratade med varandra om sina tankar och teorier. De pratade om vad de sett, hört och varit med 

om. 

Vårt fokus kommer att ligga på den fysiska miljön. Med den fysiska miljön menar vi lokaler, 

inredning, material och möblering dvs. hur rummen används och ser ut. Traditionellt så är 

förskolorna utformade på ungefär samma sätt, detta innebär att rummen benämns som dockvrå, 

hemvrå, byggrum och målarrum. I föreliggande studie vill vi ta reda på hur pedagoger upplever 

inomhusmiljöns påverkan på barns lärande. Vi vill även ta reda på pedagogernas förhållningssätt 

till inomhusmiljön när de planerar för verksamheten. Utgångspunkt kommer att vara pedagogernas 

syn på vad en god inomhusmiljö är och kan erbjuda barnen. Men vi menar att inomhusmiljön också 
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skulle kunna vara den sociala miljön eftersom den är en förutsättning för hur vi tillsammans mår i 

verksamheten på förskolan1 

               Foto: Johanna Johansson. 

 

1.1 Läroplanen som bärare av en god lärmiljö 

I den fysiska miljön sker sociala interaktioner. En god lärmiljö bestäms också av hur vi bemöter 

varandra: pedagoger, barn och föräldrar. Viktigt är den barnsyn och kunskapssyn som vi vuxna har 

och vill förmedla till barnen. Barn behöver mötas med respekt, de behöver bli lyssnade på och de 

behöver bli bekräftade. En bra lärmiljö skapar vi tillsammans med barnen där de ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Det sker i lek och samvaro med kamrater där de utövar 

medbestämmande och där relationer bestämmer vem som har makt att styra över regler och 

delaktighet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Om barns inflytande och förståelse 

för vad demokrati innebär säger läroplanen att alltefter förmåga ska barnen få: 

ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen 

av miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö 98/10, s. 12). 

Läroplanen för förskolan kommer att finnas med som en röd tråd i vårt examensarbete då den har 

en stark ställning i pedagogernas uppdrag. För att verksamheten ska kunna bedrivas i riktning mot 

                                                           
11 Uppsatsplan Torsdagsversion Johanna och Bodil.doc   
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läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer där barn inspireras och utmanas till utforskande och 

upptäckande (Björklid, 2005). I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö som ska utmana dem samt locka till lek och aktivitet. Vi ska ge barnen möjlighet till 

lek och aktivitet i en planerad miljö men även i naturmiljö (Lpfö, 98/10). Förskolans lärmiljö är 

den miljö där många av dagens barn vistas och där barn skapar sina samspelsmönster tillsammans 

med andra barn och det är där de lever sitt vardagsliv. I den kulturella miljön som de skapar och 

som utgör rum för samspel etableras givna förståelseramar, värderingsmönster och 

handlingsmönster som är föremål för kommunikation, diskussion, inspiration och hänvisningar 

(Skarre Aasebø & Melhuus, 2007). Den inre miljön tolkar vi här som att det är här leken har en 

särställning då det är leken som vuxna erkänner som en del av barns2 erfarenhetsvärld. Lärande är 

något som sker hela tiden oberoende av var vi befinner oss. I barnens värld är lek och lärande 

oskiljbara och leken och lekfullheten har betydelse för barns lärande (Björklid, 2005). Läroplan för 

förskolan säger att förskolans uppdrag bl.a. är att: 

lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda en trygg omsorg. (s. 5) 

Vad är bäst för barnen? Hur utformar vi en verksamhet som ger maximala betingelser för barn att 

lära sig förstå, känna samhörighet, glädjas och skapa? Detta är frågor som Gunni Kärrby (1997) 

diskuterar i sin studie om kvalitet i förskolan. Hon menar att miljöns utformning är det som visar 

hur pedagoger tänker kring miljön. En väl utformad miljö säger något om den professionalitet som 

finns hos dem som arbetar i verksamheten. Ju mer kompetenser vi har desto mer förstår vi av det 

som är viktigt för hur vi utformar miljön. Här är det pedagogiska samtalet och reflektionen i 

arbetslaget en förutsättning för att få en god lärmiljö. 

                                                           
21 Uppsatsplan Torsdagsversion Johanna och Bodil.doc   
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1.2 Den fysiska lärmiljön  

I förskolan är målsättningen att barnet ska lära både för sin egen skull och för att i framtiden kunna 

agera i samhället som en demokratisk medborgare. För att varje barn ska utmanas i sitt lärande 

behöver lärare kunskap att skapa en miljö som ger förutsättningar, stimulans och utmaningar för 

barnet (Karlsson, 2006). En viktig komponent i lärande är aktivitet och i de svenska läroplanerna 

framhålls därför begreppet färdighet som en viktig kunskapsform. Det kan innebära att barn 

behöver tillgång till olika miljöer för att kunna utveckla sina färdigheter. Rum har olika 

kompetenser som barnen kan låna, det kan innebära att ett och samma rum ”talar” olika till olika 

barn. Olika miljöer möjliggör olika aktiviteter (Strandberg, 2006). Förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet och för att tillmötesgå barnen behövs 

engagerade pedagoger som samspelar med barnen i leken. För att den pedagogiska miljön ska vara 

den arena som stödjer och utvecklar barnens kompetenser behöver miljön förändras parallellt med 

de förändringar som sker i barngruppen (Bjervås, 2003). I förskolan innebär det att vara i en 

levande social och kulturell miljö där barnen stimuleras till att utvecklas socialt och kommunikativt 

(Lpfö 98/10). 

 

1.3 Syfte  

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur pedagoger uppfattar den fysiska miljöns betydelse 

för barns lärande samt för förskolans verksamhet. Genom att genomföra en kvalitativ studie där 

pedagogernas uppfattningar om lärmiljön på förskolan synliggörs är vår förhoppning att också 

bidra till att fler verksamma precis som vi ska förstå lärmiljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande. Vi önskar också med vår studie bidra till redan gjord forskning då vi anser det viktigt att 

få pedagogernas perspektiv på och uppfattning om lärmiljön.  
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1.4 Forskningsfråga 

På vilket sätt uppfattar pedagoger att förskolans fysiska lärmiljö är viktig för barns lärande?  

 

1.5 Disposition  

I vår uppsats ger vi först en bakgrund till val av forskningsområde, sedan presenteras syfte och 

forskningsfråga. I forskningsbakgrund ges en introduktion av några betydelsefulla teoretiker och 

pedagoger därefter kommer ett avsnitt med relevant litteratur som behandlar lärmiljön ur olika 

perspektiv. Sedan behandlas val av metod och vad litteraturen säger om intervjuer, bearbetning och 

etiska aspekter. Avsnittet avslutas med undersökningens validitet och reliabilitet. Därefter 

presenteras resultatet som avslutas med en sammanfattning. Arbetet avslutas med metoddiskussion 

och resultatdiskussion samt förslag på vidare forskning. 
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2. Forskningsbakgrund 

I litteraturen som vi använt oss av har vi sökt kunskap om vad forskning visar hur pedagoger i 

förskolan tänker om den fysiska miljön och hur de utformar en god lärmiljö. Vi vill veta vad som 

uppfattas som väsentligt för en god lärmiljö i verksamheten och vad pedagoger prioriterar för barns 

utveckling och lärande3. 

Som en introduktion till vår studie har vi valt att beskriva några av de mest betydelsefulla 

pedagogerna inom förskolepedagogiken. Vi har gjort vårt val utifrån dessa teoretikers syn på barns 

lek och språk samt miljön som betydelsefull för utveckling och lärande. De har också en 

sociokulturell syn på hur barn lär. En sociokulturell syn på lärande innebär att människan lär hela 

tiden i alla sociala sammanhang vilket betyder att vi lär av att samspela med varandra (Säljö, 2000). 

För barn innebär det att de härmar varandra, de använder sig av varandras kunskaper och upptäckter 

och använder dessa i framtida situationer (Strandberg, 2006).  

 

2.1 Betydelsefulla pedagoger för barns språk, lek och lärande i miljön 

Friedrich Fröbel (1782 – 1852) är den som kallats Kindergartens eller barnträdgårdens anfader. 

Under 1800 – talet utvecklade han en förskolepedagogik som ett alternativ till skolans hårda 

disciplin (Johansson, 1995). Utmärkande för denna pedagogik var att Fröbel inte gjorde någon 

större skillnad mellan arbete, skapande och lek. De olika aktiviteterna syftade till att på ett lekfullt 

sätt locka fram barnets egen verksamhetslust, vilket skulle resultera i en positiv självuppfattning 

(Wallström, 1992). Wallström (1992) menar att Fröbels metodik utgick från att läraren var med i 

eller mycket nära barnens lek för att kunna se och inspirera barnen mot ett visst mål. Fröbel ansåg 

att barns initiativ var viktigt i leken eftersom barn lärde när det lekte och då gärna och mycket. 

Miljön och dess utformning ansåg Fröbel också vara av stor vikt för barns lärande. Enligt Fröbels 

förskolepedagogik var människan en del av naturen och därför alltid möjlig att förändra och 

                                                           
31 Uppsatsplan Torsdagsversion Johanna och Bodil.doc   
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förändring kräver aktivt arbete. Hos barn tar denna verksamhet sig uttryck i lek och arbete enligt 

Fröbel (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).   

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896 – 1934) var en rysk psykolog och pedagog, som hade som 

utgångspunkt att människan är både en biologisk varelse och en kulturvarelse. För människan är 

språket det i särklass viktigaste redskapet, Vygotskij menar att det är genom språket vi kan bli 

delaktiga i andras perspektiv och förmedla sociokulturella erfarenheter. Språkets funktion är också 

att fungera som kommunikation mellan människor och inom människor. Vygotskij menar att 

språket är en yttre, kommunicerande och en inre, tänkande länk mellan människor där språket 

används som ett redskap för tänkande (Säljö, 2005). I ett sociokulturellt perspektiv betonas att det 

är genom interaktion och samspel med andra som barnet lär sig hur världen och samhället fungerar. 

De lär sig i den verklighet och på det sätt som miljön tillåter. Enligt Vygotskij är leken både 

produktiv och kreativ och i leken skapar barnet nya betydelser och innebörder hos ett fenomen. 

Miljöer för samspel och samlärande är viktiga menar Vygotskij och där olika erfarenheter tas 

tillvara kan dessa miljöer gemensamt skapas och utvecklas av barn och lärare (Davidsson, 1999).  

John Dewey (1859 – 1952) och den pedagogiska filosofi som han utvecklade, grundade han på 

föreställningen att det är människans samspel med naturen, samhället och medmänniskorna som 

formar henne. Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel, Maria Montessori, Ellen Key, Paolo 

Freire m.fl. (Sundgren, 2005) betonar precis som John Dewey vikten av var och ens lärprocess och 

hur pedagoger organiserar miljön och de pedagogiska utmaningar som erbjuds. Förståelsen för 

människan som en samhällsvarelse som är social redan från början menar Dewey får konsekvenser 

för hur vi formar skolans och förskolans praktik. Att därför skapa meningsfullt lärande genom att 

bygga på erfarenheter som barnet bär med sig såg Dewey som viktigt. Dewey menar att, för att 

åstadkomma ett sådant lärande behövde skolan möta samhällslivet och ta in det i sin praktik och 

därmed göra det verkligt för eleverna/barnen. Uttrycket ”learning by doing” säger en del om 

Deweys pedagogiska filosofi, det du är ämnad att lära gör du med handen som stöd för minnet 

(Sundgren, 2005). 
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Loris Malaguzzi (1921 – 1994) var både eldsjäl och inspiratör för Reggio Emilias kommunala 

förskolor. Dahlberg och Åsén (2005) menar att den pedagogiska praktik som förskolorna står för 

är intressant för att man i verksamheten lyckats kombinera en gemensam värdegrund och en 

medveten pedagogisk filosofi med ett vetenskapligt förhållningssätt som gäller för hela samhället. 

Arbetet i förskolorna präglas av en syn på kunskap och lärande där man ser barnets erfarenheter 

och tankar som viktiga utgångspunkter för verksamheten. Samspelet mellan barn, pedagoger, andra 

vuxna och miljön bygger på dialog och ett reflekterande förhållningssätt som sammanbinder 

pedagogiken och förskolorna med det omgivande samhället. I miljön och organisationen i Reggio 

Emiliaförskolorna skapas sammanhang som är meningsbärande och som kan stödja både barn och 

pedagoger i deras lärande och utforskande. I dessa miljöer är barn och pedagoger medforskare och 

medkonstruktörer av sin kunskapsbildning. Reggio Emilias filosofi är att tro på barnet och 

framtiden, men även den position och de rättigheter man tilldelar dem menar Dahlberg och Åsén 

(2005) kan ses som ett uttryck för hur nuet, framtiden och den tid barnen växer upp i, kan förstås. 

 

2.2 Lärmiljön ur ett sociokulturellt perspektiv 

I detta avsnitt beskriver vi det sociokulturella perspektivet, vi har valt att ta upp Säljös syn på 

Vygotskijs teori eftersom han lägger stor vikt vid sociala samspel. Roger Säljö är professor i 

pedagogik vid Göteborgs universitet och har ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande. Han är 

också en modern uttolkare av Vygotskijs teorier. Vygotskij var den viktigaste nytänkaren inom den 

sovjetiska psykologin.  

Säljö (2000) menar att människan är läraktig, och det är ett utav våra mest utmärkande drag. I 

lärande tar vi vara på erfarenheter och använder dessa i andra sammanhang i vår framtid. Säljö 

(2000) skriver att barns läroprocesser är något som skapas i samspel med andra och att vi lär oss 

av den miljö vi befinner oss i, där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga. Under sin 

småbarnstid ägnar sig barnet åt att skapa ordning i tillvaron, göra den begriplig och greppbar 

(Björklund & Elm, 2003). Ett sociokulturellt perspektiv enligt Säljö (2000) innebär att världen ser 
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olika ut och fungerar olika i olika miljöer. Utvecklingen är en socialisation in i en värld av 

handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är kulturella och finns i och genom 

kommunikation. Detta innebär att de skillnader som finns mellan människorna och samhället har 

betydelse för hur barnet utvecklas. Det är viktigt anser vi att barnen erbjuds miljöer där de kan 

samtala, interagera med varandra och lära tillsammans. 

Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor, ju rikare verklighet desto mer möjlighet till fantasi 

(Vygotskij, 1995). Vygotskij (1995) skriver om människors olika erfarenheter, ju mer erfarenhet 

vi har desto mera material förfogar vår fantasi över. En vuxen har mer erfarenheter än ett barn 

därför är ett barns fantasi fattigare än en vuxens fantasi. Det är då nödvändigt att vidga barnens 

erfarenheter, ju mer de har sett, hört eller upplevt desto betydelsefullare blir deras fantasi. När vi 

utför invanda handlingar i en invand miljö är vi som människor ofta lugna och neutrala, när denna 

störs uppstår en känsloreaktion. Uppstår det en positiv upplevelse leder detta till glädje och stolthet. 

Blir det tvärtom en negativ upplevelse (en så kallad negativ emotion) så upplevs vrede, skräck och 

sorg (Vygotskij, 1995). Grunden för barns skapande finns i leken, i leken tolkar barnen sina 

upplevelser, här berättar de en historia, lek och berättelse hör ihop. 

 

2.3 Pedagogiska miljöer 

Anette Sandberg, docent i pedagogik och Tuula Vuorinen, universitetsadjunkt i pedagogik båda 

verksamma vid Mälardalens Högskola beskriver den fysiska miljön både ur en social, emotionell, 

kulturell och historisk dimension på så sätt att den väcker minnen hos oss. Platser som har betydelse 

för barns förmåga att tillägna sig erfarenheter och minnen är hemmet, förskola/skolan och olika 

lekmiljöer. Dessa olika platser skapar minnen som kan ge upphov till starka känslor. Färdigheter 

och beteende av olika slag utvecklas av barnen men det är samspelet mellan de olika miljöerna som 

utgör vardagslivet och det är där barnen skapar sin identitet. Sandberg och Vuorinen (2008) 
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beskriver inomhusmiljön som en plats där det finns regler skapade av vuxna, detta menar de gör 

att barn söker sig till utomhusaktiviteter.  

 

2.4 Pedagogiska miljöer ur olika perspektiv 

I sitt avhandlingsarbete om pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande belyser Elisabeth 

Nordin-Hultman (2004) vikten av den fysiska miljön i förskolan, miljön är betydelsefull och en 

förutsättning för barns olikheter i förskolan. Miljö och material har alltid varit viktiga delar i 

pedagogiken. Forskning visar att förskolans kvalitet kan härledas till den fysiska miljöns 

utformning på förskolan. Den fysiska miljön påverkar människors beteende och barn är mer 

känsliga än vuxna för hur de uppfattar miljön (Abbas & Othman, 2010). Barn kommer till förskolan 

med olika erfarenheter och möter andra barn och vuxna med andra erfarenheter. Nordin- Hultman 

har gjort en studie där hon jämförde engelska och svenska förskolor, svenska förskolor är starkt 

traditionsburna om hur en förskolemiljö ska se ut. Studien mellan svenska förskolor och engelska 

förskolor fick Nordin- Hultman att få en erfarenhet om hur olika de olika miljöerna kan iscensättas. 

De engelska miljöerna hade andra budskap om vad som var viktigt och vilka aktiviteter som var 

lämpliga och vad som skulle utvecklas. Abbas och Othman (2010) som har studerat förskolor i 

Malaysia, säger också i sin studie ”Social behavior of preschool children in relation to physical 

spatial definition”, att miljöer som är tydliga i sin innebörd, där barnet kan förstå hur miljön ska 

användas, där visar förskolebarn en mer positiv lekutveckling och större social förmåga än i miljöer 

som är mer svårdefinierade. Nordin-Hultman (2004) menar att den stora skillnaden mellanmiljön i 

svenska förskolor och miljön i ett klassrum är att det finns olika material och aktivitetsmöjligheter 

anpassat efter ålder. Men i Engelska förskolor och skolor var det likartat för åldrarna mellan tre 

och sju år. I den svenska förskolan är inte dagen indelad i lektionspass och raster men där finns 

nästan lika krävande indelning av tiden på förskolan som på skolan (Nordin- Hultman, 2004).  
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2.5 Observation som verktyg för utformning av den pedagogiska miljön 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser att miljön för barnen måste vara föränderlig och inte är 

något som består, det kommer nya barn med nya intressen. För att kunna möta varje barn och ta 

till vara på deras intresse är det viktigt att lära känna den bakgrund och de erfarenheter som barnet 

har med sig hemifrån (Isbell, 2010). Vi pedagoger måste se och lyssna på barnen för att förändra i 

miljön och göra den intressant och spännande för dem. Tillexempel om vi pedagoger tycker att 

vissa barn bara ”förstör” i byggrummet så är det inte för att det är en bråkig barngrupp, utan att det 

kan bero på miljöns utformning och att byggrummet inte var utformat efter barnens intressen utan 

efter hur det alltid har sett ut. Vi måste då fråga oss, vem vi utformar miljön för. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) menar även på vikten av att ha material synligt och tillgängligt för barnen, detta 

för att fylla verksamheten av möjligheter. Det är inte bara vi pedagoger som ska bestämma var vi 

ska ha allt material utan detta måste vi diskutera fram tillsammans med barnen. Detta diskuteras 

inte bara en gång utan är ett pågående samtal mellan pedagoger och barn om hur miljön fungerar 

eller om den behöver förändras. Precis som allt annat på förskolan så handlar utformningen av 

miljön om delaktighet och ansvar. För att vi pedagoger ska kunna förstå hur barnen påverkas av 

den fysiska miljön för utveckling och lärande behöver vi observera hur och vad barnen gör. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) skriver om några observationsfrågor som vi kan använda oss av: 

 Vad och var leker/möts barnen? Var leker/möts barnen inte? 

 Vilka material använder barnen? Vilka material använder barnen inte? 

 Vad pratar barnen om (med varandra/med oss vuxna)? 

 Vad gör mig nyfiken? (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 31). 

Dessa frågor är till hjälp för att kunna förstå hur vi kan ordna en miljö som passar barngruppen vi 

har just nu. I observationerna får pedagogerna en bild av barnens intressen och behov. Även Isbell 

(2010) menar att observation är en bra metod för att se hur barns lek och utveckling sker. Hur vi 

utformar miljön är avgörande för vad som kan göras där, men också vad som inte kan göras där 

”miljön på förskolan kan inspirera barnen till gemensamma upptäckter, men miljön kan också 

omöjliggöra barnens möjligheter att lära tillsammans”(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 33). Den 
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pedagogiska miljön vilar på demokratisk grund, detta betyder att pedagogerna aldrig kan välja bort 

att lyssna på barnen. När pedagogerna lyssnat och observerat barnen i miljön, det är då som de kan 

skapa en meningsfull miljö där barnen känner lust och nyfikenhet. När pedagogerna lyssnar på 

barnen är de delaktiga och formar sin egen miljö (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenterar vi vår valda metod, vårt urval och genomförande. Vi tar också upp etiska 

aspekter och beskriver hur vi har bearbetat vårt material. Avslutningsvis ger vi en beskrivning av 

validitet och reabilitet för vår studie.  

Den metod vi valt för vår studie bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjufrågor, vilket innebär att vi använder öppna frågor där respondenterna ges möjlighet att 

svara fritt och utveckla sina synpunkter. Vi använder denna metod eftersom vi är intresserade av 

pedagogernas erfarenhet av förskolans lärmiljö, och för att öppna intervjuer kan bjuda in till 

fördjupande samtal om forskningsområdet. Våra frågor är inriktade på hur respondenterna tänker 

om miljön för barns utveckling och lärande, läroplanens användning och barns delaktighet i 

utformandet miljön. En kvalitativ datainsamling är relevant för vårt projekt eftersom metoden 

grundas på att det är det talade ordet som är det viktiga för analys och resultat av data och det är 

respondenternas erfarenhet och kunskap i ämnet som vi vill fördjupa oss i (Denscombe, 2009).  

Denscombe (2009) menar att den kvalitativa forskningen förknippas med en fenomenologisk 

forskningsstrategi där människors uppfattningar, attityder och känslor är starkt betonade. Eftersom 

vi är intresserade av vad våra tänkta respondenter har för erfarenhet av lärmiljöer och hur deras 

vardagsvärld upplevs av dem är fenomenologin en alternativ forskningsstrategi för oss. Det är även 

lämpligt med en fenomenologisk forskningsansats eftersom vårt arbete kommer att vara ett 

småskaligt forskningsprojekt som sträcker sig över en begränsad tid. Rossman och Rallis (2003) 

skriver om den fenomenologiska forskningsstrategin som en metod att använda när det är ett fåtal 

respondenter och deras levda erfarenhet som används för datainsamling. De säger också att det är 

genom dialog och reflektion som själva sinnebilden av det upplevda kommer att framträda.  I 

analysprocessen ligger att vi behöver vara selektiva i valet av material och prioritera de delar som 

presenteras. Det som är intressant för läsaren är att få ta del av intervjuutdrag så som informanterna 

uttrycker sig om ämnet. I resultatet av analysen från vår datainsamling är förhoppningen att kunna 

ställa den i relation till forskning som vi redovisar i vår teoribakgrund.  Därigenom vill vi försöka 
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få en så sanningsenlig bild som möjligt av de intervjuade pedagogernas kunskap om vad goda 

lärmiljöer i förskolan betyder för barns utveckling och lärande4. Att använda en kvantitativ metod 

för vårt forskningsområde hade inneburit att vi samlat in fakta som mäter och kvantifierar och 

generaliserar slutsatser av data (Bell, 2005), vilket inte hade varit överensstämmande med vårt 

syfte för studien. 

 

3.1 Urval 

Vi har valt att intervjua pedagoger i de kommuner där vi själva bor. Den ena förskolan har en 

avdelning med 24 barn mellan ett år och fem år och ligger i en mellanstor kommun, den drivs i 

privat regi. Den andra förskolan drivs kommunalt och ligger i en liten kommun, den består av tre 

avdelningar, en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar sammanlagt 50 barn. I arbetet 

kommer förskolan i privat regi att heta Förskola 1 och den kommunala kommer att heta Förskola 

2. Hur många respondenter som ingår i studien ska enligt Bell (2006) bestämmas av hur mycket 

tid som finns för genomförande av undersökningen. Vi har intervjuat sex kvinnliga pedagoger. 

Respondenternas ålder och erfarenhet skiljer sig åt på antal år i yrket.  

 

3.2 Genomförande 

Första kontakten som vi hade med våra respondenter var personligvid besök på deras förskola 

frågade vi dem om de ville medverka i vår intervju. Därefter skrev vi ett missivbrev (Se bilaga 1) 

där vi berättade om studiens innehåll och om oss som forskare. Vi bestämde sedan en tid och plats 

där intervjun skulle genomföras. Vi informerade om att intervjun skulle vara ca 30-45 minuter men 

i realiteten varade de mellan 15 och 30 minuter. Vi upplevde då att några respondenter kände att 

                                                           
41 Uppsatsplan Torsdagsversion Johanna och Bodil.doc   
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de inte har den tiden att sitta ner och samtala och bli intervjuade under sin arbetsdag, vi förlade då 

intervjuerna efter deras arbetstid. Intervjuerna har vi genomfört var för sig, detta för att avståndet 

mellan våra hemorter är stort och tiden för genomförandet har varit kort. Vi har använt oss av 

ljudupptagning med våra mobiltelefoner dels för att få med allt på intervjun och för att sedan kunna 

lyssna och spola tillbaka intervjun flera gånger. Men även för att inte behöva göra anteckningar 

under intervjun då detta tar mycket fokus på skrivandet och det finns en risk att glömma och inte 

hinna med och lyssna på vad pedagogen säger.  

 

3.3 Etiska aspekter 

I en undersökning där personer deltar kan det finnas etiska frågor att ta hänsyn till. Det finns fyra 

huvudkrav på forskningen som enligt Vetenskapsrådet (2002) måste beaktas. Inför våra intervjuer 

uppfyllde vi informationskravet genom att informera respondenterna om att deltagandet är frivilligt 

och att det är tillåtet att avbryta sin medverkan samt att de uppgifter som vi samlar in inte kommer 

att användas för något annat syfte (a.a.) Våra respondenter har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan, detta gör de genom att lämna samtycke till att delta i vår undersökning. Uppgifter om 

identitet förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter avslutad utbildning 

kommer vi därför att radera all inspelad data. De uppgifter vi samlat in för att färdigställa vår studie 

kommer endast att användas för forskningsändamål. I vår undersökning kommer vi försäkra oss 

om att deltagarna i undersökningen är införstådda med vad det innebär och att vi tar ansvar för att 

forskningsetiska principer är uppfyllda. 

 

3.4 Bearbetning av datamaterial 

Efter avslutad datainsamling valde vi att transkribera var för sig de intervjuer vi själva genomfört. 

Det innebär att vi ord för ord skriver ner det inspelade materialet. Därefter går vi igenom materialet 
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tillsammans för att se om det finns något gemensamt tema för studien och för att kunna besvara 

vår forskningsfråga. För att läsaren av vår studie ska få en tydligare bild av intervjuerna och 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter av lärmiljön har vi valt att skriva ut några teman. 

De teman som vi kunde utläsa var den rumsliga miljön och materialets tillgänglighet, barns 

delaktighet, läroplanen i verksamheten och förskolans ekonomi. Vi vill betona den 

fenomenologiska forskningsansatsen som Denscombe (2009) menar ger en beskrivning av de 

involverades förstahandsuppgifter och erfarenheter. Vi vill således inte undersöka hur mycket eller 

i vilken omfattning pedagogerna arbetar med lärmiljön (Denscombe, 2009).  Intervjufrågorna finns 

även med som en bilaga sist i arbetet (Bilaga 2).  

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

Vi anser att utifrån de förutsättningar och den tid vi har haft för att nå ett resultat är studien relevant. 

En kort tid innan intervjuerna lämnade vi våra intervjufrågor till två utomstående pedagoger för en 

pilotstudie. Deras reflektion använde vi sedan för att granska frågornas validitet. Eftersom det är 

pedagogernas erfarenheter och upplevelser av lärmiljön vi är intresserade av är vi medvetna om att 

dessa kan ändras över tid och inte är något som består (Denscombe, 2009). För att få respondentens 

personliga erfarenheter av de frågor vi ställt har vi valt att inte ge ut frågorna i förväg. På detta sätt 

har vi fått svar som vi kunnat knyta till den personliga erfarenheten. Men vi är även medvetna om 

att de respondenter vi intervjuat har olika sätt att ta emot och besvara en fråga, t ex. tyckte en 

respondent att det hade varit bra att få frågorna i förväg eftersom hon behöver tid för att i tanken 

formulera sitt svar. Vi har i bearbetning av intervjuerna sett att några av våra frågor är likvärdiga, 

svaren på dessa frågor har gett ett fylligare material att arbeta med.   

 



Examensarbete våren 2015                                                                                                         Johanna Johansson 
Förskollärarprogrammet                                                                                                                     Bodil Wessberg 
Högskolan Kristianstad               

 

 

21 

 

4 Resultat   

I följande kapitel redovisar vi resultatet från intervjuerna. Här har vi valt att återge pedagogernas 

svar utifrån fyra teman som vi såg framträda vid bearbetningen av intervjuerna. De olika temana 

var den rumsliga miljön och materialets tillgänglighet, barns delaktighet, förskolans ekonomi och 

läroplanens användning vid planering av inomhusmiljön.  

Vi har valt att återge svar som visar på den variation vi uppfattat finns bland svaren i 

undersökningen. Pedagog A, B och C arbetar på en föräldrakooperativ förskola i en enplansvilla. 

Pedagog D, E och F arbetar i är en planerad kommunal förskole-byggnad med tre avdelningar. 

 

4.1 Den rumsliga miljön och materialets tillgänglighet 

Inomhusmiljön upplevs av pedagogerna på olika sätt, detta kan bero på att den ena förskolan är en 

enplansvilla och den andra är en planerad förskolebyggnad. Vi tolkar det att pedagogerna som 

arbetar i enplansvillan som är en föräldrakooperativ förskola har svårare att hitta bra lösningar när 

det gäller yta och förvaring. 

”jag upplever den (miljön) i det stora hela bra, kanske lite trångt, hade väl önskat att där var 

mer yta där man kunde sparat saker som barnen har byggt och konstruerat”. (Pedagog B) 

”Jag tänker att vi inte utnyttjar vissa utrymmen som vi kan göra”. (Pedagog C)  

Bra lärandemiljöer ser ut på olika sätt, att utveckla rum för lärande handlar om yta och rymd. Man 

utnyttjar ju alla hörnen som går, säger pedagog D och fortsätter, sen har vi ju mycket leksaker i 

lådor som man kan flytta. Så det finns alltid platser kvar att vara på. Pedagog F menar att när det 

gäller den rumsliga miljön försöka göra den flexibel så att man kan flytta runt sakerna beroende på 

var man vill vara och leka någonstans. Pedagog D och F anser att miljön ska vara flexibel, att det 

finns leksaker i lådor som går att flytta för att ge barnen möjlighet att välja var de vill vara och leka 

någonstans. Pedagog F menar också att en flexibel miljö främjar att barnen leker i olika 
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konstellationer. På frågan om vad pedagogerna bör tänka på när de formar miljön svarar samtliga 

att det är materialets tillgänglighet som är det viktiga.  

”Det viktigaste tycker jag är att man har grejer som barnen själva kan nå och slippa be någon 

om hjälp för att ta pussel, klossar eller vad det nu kan vara”. (Pedagog A) 

Pedagog C menar också att miljön ska vara tillåtande och att om barnen själva kan nå materialet 

kan de sysselsätta sig med vad de vill.  Som pedagog D uttrycker det  

”först och främst måste det ju va på deras nivå så att dom når lätt. Sen e de ju absolut 

intressant om de är med och styr upp lite eller tänker till, hur kan vi göra det här”. (Pedagog 

D) 

Våra respondenter menar genom att i den rumsliga miljön skapa rum i rummen och dela barnen i 

mindre grupper påverkas barns utveckling och lärande. Pedagog B menar att vi måste ta hänsyn till 

att alla inte vågar komma till tals i större barngrupper och att många barn har lättare för att lära och 

utvecklas om man är i en mindre grupp. På så vis kan även de barnen ta åt sig mer kunskap och bli 

tryggare i sig själva, något som pedagog E också berör när hon pekar på rummet som en tredje 

pedagog att man får göra lite mer rum i rummen, i en stimulerande miljö som barnen trivs i så blir 

dom mycket tryggare och då vet dom vad dom kan göra. En gemensam faktor för alla pedagoger 

är att miljön påverkar. 

”De e ju att det ska finnas rum i rummet att det inte ska bli för högljutt att man kan 

dela upp barnen på olika ställen. Samtidigt som det är viktigt att vi pedagoger är 

närvarande, det handlar inte bara om materialet o miljön alltså det material som 

erbjuds utan det är ganska viktigt att vi är närvarande också för det speglar ju hur 

barnen leker, hur vi liksom kan få in lite nytänk och vidga deras perspektiv på leken”. 

(Pedagog F) 

Våra respondenter i intervjun pekar på att barnen mår bra av att vara i mindre grupper och av 

närvarande pedagoger. Detta tolkar vi som att pedagogerna ser att verksamheten ska ha en väl 

avvägd dagsrytm och miljö i förhållande till barnens ålder och vistelsetid på förskolan. Det behövs 
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inte så mycket material för att skapa ett rum utan vi kan se till det som finns. Bara genom att dela 

av ett rum och göra ett rum i rummet skapar vi en viss känsla 

Respondenterna är eniga om betydelsen av materialets tillgänglighet utifrån lek och lärande 

perspektivet. De menar att materialet ska locka till lek och aktivitet, finnas tillgängligt och inte hela 

tiden behöva plockas undan för att andra aktiviteter ska kunna utföras.  När det gäller de yngre 

barnen menar pedagog E att det är viktigt att pedagogerna är närvarande för att utmana barnen i 

leken. Pedagog F menar också att det är viktigt med pedagogers närvaro för att kunna se och 

utveckla barnen i deras lek. 

”Det handlar också om att vidga deras utveckling i klossar till exempel, hur kan vi bygga 

med detta? Utifrån lek och lärande att man egentligen vill att man ska kunna utveckla den 

leken mer, och hitta bitar i den leken som utvecklar lärandet samtidigt”. (Pedagog F) 

Utefter respondenternas svar tolkar vi det som att materialets tillgänglighet är en förutsättning för 

att barnen ska kunna utveckla sin lek. Att ha en tillåtande inställning till att barnen får ”blanda” 

material som till exempel att använda klossar som mat i hemvrån innebär att vi ser leken som 

lärande. Ett par av våra respondenter har sagt att det är bra att få in nya ögon i verksamheten. För 

att få inspiration och nya idéer är det bra att göra besök på andra förskolor, det är även bra att prova 

olika sätt att förändra i miljön. Att använda olika strategier såsom pedagogisk dokumentation när 

vi förändrar i miljön kan innebära att pedagogerna upptäcker att barnen gör det som rummet 

”säger” dvs. att barnen uppfattar att det bara är vissa saker som är tillåtna att göra i miljön.  

 

4.2 Barns delaktighet 

Under intervjuerna har det visat sig att flera av respondenterna själva har uppmärksammat att 

barnen inte är så delaktiga i förskolans planering av verksamheten. På vår fråga om delaktighet 

svarar pedagog A så här:  
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”Gör vi barnen mera delaktiga i planerande och utförande i miljön så använder de nog den 

mera och är mer rädda om det som de skapat själva”. (Pedagog A) 

Hon menar också att det kan vara ett hinder att ta med barnen i planeringen då det tar längre tid, 

men samtidigt så ska barnen vara med så det är en svår avvägning, säger hon.  Hälften av 

pedagogerna säger att de observerar barnen eller försöker observera dem i leken för att se vad de 

är intresserade av och på så vis ta tillvara deras intresse. De kan få vara med och bestämma vilka 

projekt de vill spara säger pedagog B och menar att på så vis är de delaktiga. Barnen är ofta så inne 

i sin lek och kan inte se utanför den menar pedagog F, så när de ställer frågor till barnen om deras 

önskemål får de inte den respons de väntat sig. Pedagog C säger att de kan filma barnen för att se 

vad de är intresserade av och låta dem vara med och utforma miljön för att de ska veta vad de får 

göra i miljön. Enligt våra styrdokument vilar den pedagogiska verksamheten på demokratins grund 

och för oss som pedagoger betyder det när det gäller utformningen av miljön att det är vårt ansvar 

att ständigt lyssna på och observera vad barnen gör i sin miljö. Delaktighet är en viktig del i 

verksamheten, trots detta är barns deltagande något som några av respondenterna anser som 

tidskrävande vid utformandet av miljön. Det är viktigt att barn deltar aktivt i utformningen av 

miljön, för att de ska få inflytande över sitt eget lärande. Delaktighet sett ur ett demokratiskt 

perspektiv blir ett sätt för barn att se vad som tillåts att göra eller inte göra i miljön, men även vad 

som tillåts att tycka och tänka kring miljön. Hur miljön ser ut beror på hur barngruppen ser ut och 

utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen.  

Pedagogerna som vi intervjuat saknar också diskussioner och reflektioner i samband med den 

pedagogiska planeringen. De menar att det är mest praktiska saker som tillåts att ta tid för 

diskussion, inte samtal om hur miljön kan förändras eller vad rummen ska användas till. Dessa 

diskussioner förs ofta under arbetsdagens gång menar de.   
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4.3 Läroplanen i verksamheten 

Respondenterna menar att läroplanen finns med i bakgrunden och de vet vilket innehåll den har, 

men också att de kan bli bättre på att använda den aktivt. Respondent E säger att i arbetet med 

arbetsplan, likabehandlingsplan och i samtal om normer och värden behöver de bli bättre på att ta 

fram läroplanen och verkligen använda den. Såsom vi tolkar det innebär det att vi formulerar hur 

vi vill ha vår verksamhet, och hur den ska se ut utifrån de läroplansmål som vi arbetar med. 

”Läroplanen finns alltid med i ryggen, även om vi inte har den framför oss och diskuterar 

den, så vet alla hur viktig läroplanen är och vet vad som står i den och har den inom 

sig”.(Pedagog A) 

Pedagog D betonar att läroplanen är jätteviktig och att det som står där handlar om lärande och 

utveckling och lek som leder till utveckling. Det har betydelse för verksamheten anser pedagog F 

om de kan utveckla användningen av läroplanen mer och se mer till detaljerna i läroplanens 

strävansmål. Men säger hon också ”ofta räcker inte tiden till, man lägger inte fokus på det för det 

är så mycket annat”. (Pedagog F) 

 

4.4 Förskolans ekonomi 

De flesta respondenterna är överens om att i förändringen av miljön så är det ekonomin som styr, 

vilket kan skapa hinder i planeringen av inomhusmiljön.  

”Mycket vill man förändra men ekonomin sätter stop, så är det väl överallt att ekonomin 

styr”. (Pedagog B) 

Ett par av pedagogerna menar att kommunens inköpsavtal hindrar dem från att handla i t.ex. second 

hand butiker, vilket de menar går emot deras strävan att göra barnen medvetna om att arbeta för ett 
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hållbart samhälle och värna miljön. Det går inte att vara spontan menar pedagog D när det finns 

sådana praktiska saker som avtal att ta hänsyn till  

”Eller man har inte material, för då får man inte handla där för vi har inte anbud där. 

Man får inte handla på Erikshjälpen, det finns sånna praktiska saker, pengar och sånt 

som styr som gör att man inte kan vara spontan”. (Pedagog D) 

För många förskolor är det inte bara den egna ekonomin som styr verksamhetens innehåll. Det kan 

även vara sådant som ligger utanför förskolans möjlighet att påverka till exempel hur den 

kommunala förvaltningen ser ut, hur kommunens ekonomi ser ut och hur den kommunpolitiska 

sammansättningen är. Detta är faktorer som påverkar barnen indirekt. Många pedagoger ser ett 

hinder i att skapa miljön såsom de vill ha den eftersom mycket regleras av ekonomin och olika 

avtal, trots att det tydligt uttrycks i läroplanen att det finns ett särskilt ansvar hos förskolechefen 

för att ”förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för 

utveckling och lärande” (Lpfö, 98/10, s. 16).  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan man ur studiens intervju-material utläsa några teman som våra 

respondenter nästan utan undantag berört. Det handlar om den rumsliga miljön som av några 

respondenter upplevs som svår att förhålla sig till. Det handlar även om delaktighet både när barnen 

ska göras delaktiga i utformande av miljön och annat som berör verksamheten där respondenterna 

tycker att det kan bli bättre. Men också pedagogernas egen delaktighet och närvaro för att se 

barnens intressen. De tar också upp de ekonomiska svårigheter som förskolan ofta, men inte alltid 

står inför. Läroplanen för förskolan är givetvis också en punkt som alla har ett förhållande till och 

flera av pedagogerna svarar att de kan bli bättre på att använda läroplanen i sitt arbete. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt börjar vi med att diskutera vårt val av metod, därefter diskuterar vi vårt resultat av 

studien. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vårt val av metod för studien, att genomföra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjufrågor anser vi har gett oss svar på vårt syfte och vår frågeställning. Denscombe (2009) 

menar att den kvalitativa forskningen där människors uppfattningar, attityder och känslor betonas, 

lämpar sig bra för studier av det slag som vi genomfört. Vi valde att göra intervjuerna var för sig 

eftersom vi är bosatta i olika kommuner med ca.12 mils avstånd, vi ansåg att det skulle ta för 

mycket av vår tid att pendla mellan kommunerna. Vid bearbetning och transkribering av vårt 

material ser vi att om vi genomfört intervjuerna tillsammans hade vi kunnat få hjälp av varandra 

för att ställa följdfrågor, se och höra sådant som eventuellt hade varit värdefullt för vårt resultat. Vi 

ser det delvis som en nackdel att intervjuerna har genomförts av oss var för sig, eftersom två par 

öron och ögon ser mer än ett par. Detta kanske även hade gett våra respondenter möjlighet att 

utveckla och fördjupa sina tankar om inomhusmiljön. Vi valde att använda mobiltelefoner för att 

få med respondenternas hela svar i intervjun men också för att kunna lyssna flera gånger på svaren. 

En nackdel med användande av att spela in intervjun med mobiltelefoner kan vara vid återgivning 

av intervjun, att kroppsspråk, mimik och andra visuella uttryckssätt går förlorade. Pilotstudien som 

vi genomförde genom att låta två utomstående pedagoger läsa och kommentera frågorna hade 

kunnat vara mer ingående.  Med den kunskap om vad det innebär att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie som vi tillägnat oss, hade pilotintervjuer med direkta frågor kunnat ge svar och en 

tydligare bild av och om våra intervjufrågor hade några brister.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Vårt intresse för den fysiska miljön på förskolan började när vi gick förskolelyftet på Halmstad 

Högskola. Vi gjorde då observationer på barnen i vår egen verksamhet och tittade på den fysiska 

miljön, hur miljön var utformad och hur den kunde förbättras. När vi tog på oss dessa ”glasögon” 

och fördjupade oss i miljön såg vi att det var mycket som kunde förändras. Tillsammans med 

barnen måste vi kontinuerligt reflektera över, ompröva och utveckla rummets sociokulturella 

kontext (Strandberg, 2006). Bjervås (2003) menar att vi försöker skapa en miljö som stödjer 

barnens samlärande där deras erfarenheter och kompetenser kan vara en tillgång i det egna och 

kamraternas lärande. Vi har valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet så som Säljö och 

Vygotskij beskriver det. Vi menar att deras syn på barns utveckling där barn lär i samspel med 

andra stämmer överens med hur vi ser på lek och lärande i en förskolekontext.    

Miljön på de två förskolorna som vi besökt beskrivs av pedagogerna som i det stora hela ganska 

bra. Exempel på hur man skapar en bra miljö är att göra rum i rummet, ha material som barnen 

själva kan nå och en tillåtande miljö. Barn mår bra av att ha tydliga ramar och återkommande 

rutiner som hjälper dem att känna trygghet i miljön på förskolan. Vi ser även vikten av att dela 

barnen i mindre grupper för att kunna se och lyssna på varje barn, vilket är en av förutsättningarna 

för barns lärande. Vi pedagoger kan uppleva barnen som krångliga medan det är hur vi utformar 

miljön som bestämmer hur barnen använder den (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Enligt läroplanen 

(98/10) är lärandet ett samspel mellan vuxna och barn där vi lär oss tillsammans och av varandra. 

”Ett medvetet lyssnande är en förutsättning för att barnen ska kunna vara delaktiga i att forma 

miljön i sin egen vardag” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 33). Miljön och rummets utformning 

har oerhört stor betydelse för vad barnen kan eller inte kan göra, en medveten observation av vad 

barnen gör och hur barnen använder miljön gör att vi förstår hur vi skapar en miljö som är intressant 

och spännande för barnen (a.a.) Precis som författarna menar ser vi utformningen av rummet och 

tillgängligheten till materialet som viktiga delar i barns utveckling och lärande. Respondenternas 

egen upplevelse om materialets tillgänglighet är att barnen ska kunna nå och sysselsätta sig med 

det som de vill. Det material som är tillgängligt för barnen är det som enligt Nordin Hultmans 
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(2004) studie ses som ”rumsrent” och med rumsrent material menar hon spel, pussel, lego, 

utklädningskläder m.m. Och det material som då inte är tillgängligt är det ”smutsiga” t.ex. flytande 

färg, lera, verktyg, musikinstrument m.m. De signaler som vi pedagoger skickar till barnen är att 

vi inte är så tillåtande som vi själva kanske tror. I vårt resultat ser vi att pedagogerna som arbetar 

på Förskola 1 har svårt att hitta bra lösningar för sin inomhusmiljö, detta behöver inte betyda 

miljöns utformning i sig utan det kan betyda pedagogernas syn på barns lärande. Med detta menar 

vi att det inte alltid är miljön som bestämmer hur vi använder den, utan det kan likväl vara att vi 

”gör som vi alltid har gjort”. För att skapa utrymme och få en god inomhusmiljö krävs flexibilitet 

hos pedagogerna. När den pedagogiska verksamheten planeras och utvärderas tas det sällan hänsyn 

till lokalernas utformning. Det som sägs i läroplaner och skollagen är att den ska vara 

ändamålsenlig, vilket vi menar lämnar stort tolkningsutrymme. Att den fysiska uppväxtmiljön har 

betydelse för barns lärande och utveckling har inte ansetts som lika viktigt som den psykosociala 

miljöns betydelse (Björklid, 2005). Pedagog F säger i intervjun att inomhusmiljön handlar en hel 

del om klimatet och hur man har det, om det är en tillåtande miljö, hon menar också att ”det som 

är ganska viktigt i lärandemiljön det är ju närvarande pedagoger”. Där ser vi det som att det är 

den psykosociala miljön hon syftar till, precis som Björklid (2005) menar när hon säger att rummet 

griper in i våra liv och miljöns utformning antingen erbjuder möjligheter eller begränsningar. För 

den närvarande pedagogen blir synliggörandet av dessa möjligheter eller begränsningar ett verktyg 

för lärmiljöns utformning. I intervjun svarade Pedagog C att alla utrymmen på förskolan inte 

nyttjas, här ser vi hur viktigt det är med pedagogiska planeringar och reflektioner. Vilket var något 

som majoriteten av våra respondenter gav uttryck för att de saknar. I läroplan för förskolan läser vi 

”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas” (Lpfö, 98/10. s. 14). För att förskolans miljö ska utvecklas och bli en bra plats för barns 

möjligheter till utveckling och lärande behöver vi diskutera vår barnsyn och kunskapssyn. Det är 

här vi ser hur betydelsefullt det är att använda den pedagogiska dokumentationen för att diskutera 

verksamhetens utveckling, innehåll och kvalitet. För att få en bra kvalitet behöver vi se till hela 

inlärningssituationen, kvalitén omfattar både didaktiskt förhållningssätt och insikt om vad som är 

bra för inlärning och utveckling. Det handlar också om ledarskap, material, kunskap och kompetens 
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hos de pedagoger som utformar lärmiljön (Kärrby, 1997). I vår litteraturstudie har vi 

uppmärksammat att forskning pekar på vikten av utbildad och kompetent personal för att kvalitén 

i förskolan ska hålla en god standard (Kärrby, 1997, Abbas & Othman, 2010). Ur ekonomisk 

synpunkt ser vi och våra respondenter att tillgång till resurser och då inte enbart materiella resurser 

utan även tillgång till tid är en viktig del i verksamheten. Där anser vi också att ett gott ledarskap 

och en ökad kommunikation kan innebära ”verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd 

och den hjälp och de utmaningar de behöver”(Lpfö, 98/10, s.16). I vår intervju studie kommenterar 

respondenterna själva att de behöver utveckla sin förmåga att dokumentera verksamheten. De säger 

också att de behöver bli bättre på att använda läroplanen som ett verktyg för att utforma lärmiljön 

i verksamheten. Här ser vi att pedagogerna själva har blivit mer medvetna om hur viktig läroplanen 

är, och den reflektionen är förhoppningsvis en början till ett mer medvetet arbete med läroplanens 

hela innehåll. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att läroplanen inte är ett statiskt 

dokument utan förändras med samhällsutveckling och våra kunskaper om hur barn förändras. Att 

vara lärare i förskolan innebär att se möjligheter i sin verksamhet och dess vardag. ”Målen måste 

dels ses i det teoretiska perspektiv utifrån vilket de är formulerade, dels måste man som lärare ha 

kunskap om det innehåll som respektive mål refererar till” (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003, s. 18). 

För att lärmiljön ska bli så bra som vi önskar behöver vi som ingår i ett arbetslag diskutera och 

lyfta vad vi anser att en god lärmiljö är, även att vi reflekterar över vår barnsyn och kunskapssyn. 

Det som för mig är betydelsefullt behöver inte vara detsamma för min kollega. Mina erfarenheter 

är mina och speglar mig i mitt arbete som förskollärare. I den pedagogiska diskussionen på 

förskolan ser vi varandras erfarenheter och kan lära av varandra, vilket betyder att mina åsikter kan 

komma att ändras. Vi utvecklas och lär oss i nya frågor och samtal som kommer upp, vi behöver 

se varandras olikheter som en kompetens för utveckling, inte som ett hinder. Själva har vi upplevt 

när vi besökt andra förskolor att vi har blivit inspirerade av hur de har utformat sin miljö. Och visst 

är det så, att vi måste öppna våra ögon och använda oss av våra fantasier och inte vara rädda för 

nytänkande och förändring. Här kan vi också se medinflytande som en viktig del i barnens 
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demokratiprocess till exempel genom att barnen görs aktiva i medskapandet av miljön (Björklid, 

2005). För att barnen ska bli delaktiga i sitt eget lärande är det viktigt att vi ger dem möjlighet att 

delta i utformandet av miljön. I resultatet av intervjuerna har vi kunnat utläsa att pedagogerna 

saknar kunskap och erfarenhet för att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. De anser 

att det tar för lång tid och vet inte hur de ska göra. Pedagog A säger att man alltid kan göra barnen 

mer delaktiga ”men det tar längre tid om vi ska ha med barnen i planerandet”. Men vem är vi där 

för, i vår verksamhet måste vi tänka på att göra barnen delaktiga. För att arbetet med miljön ska bli 

inspirerande och intressant för barnen behöver vi se deras kompetens och ge dem inflytande. Miljön 

på förskolan är inget som består utan något som förändras efter barnens intressen, detta görs 

tillsammans med barn och personal (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Dolk (2013) 

beskriver delaktighet som något där vi skapar relationer och där vi kan påverka hur den 

pedagogiska verksamheten ska se ut. Vi tycker det är viktigt att pedagogerna på förskolan ser barns 

delaktighet i verksamheten som betydelsefull. Det är inte målet som är det viktiga, det är vägen dit. 
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6 Sammanfattning av arbetet  

Forskning som gjorts av bland andra Elisabeth Nordin Hultman (2004), Gunni Kärrby (1997), 

Mohamed Yusoff Abbas och Mansor Othman (2010), inom området förskolans miljö har visat att 

miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande men även för hur barnen mår i miljön. 

Hur miljön utformas speglar också den barnsyn och kunskapssyn som finns hos oss pedagoger. 

Vår slutsats av undersökningen är att pedagogerna på de två förskolorna anser att miljön är ett 

område i verksamheten som det finns mycket att tänka kring, de har ett stort ansvar för att skapa 

goda lärmiljöer för barnen på förskolan. Ansvaret innebär även som de själva uttrycker det, att de 

ska bli bättre på att använda läroplanen och de pedagogiska diskussionerna för att nå målen med 

en god lärmiljö för barnen i förskolans verksamhet.  I den pedagogiska praktiken kan miljön vara 

det redskap som pedagogerna kan använda sig av för att barnen ska utvecklas till självständiga och 

trygga individer. Vår förhoppning är att våra intervjuer har inspirerat respondenterna att fortsätta 

tänka om miljön som en viktig resurs i arbetet med barns utveckling och lärande. 
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7 Förslag på fortsatt forskning  

I arbetet med vår studie har vi kommit fram till att det hos våra respondenter saknas ett medvetet 

arbete tillsammans med barnens vårdnadshavare för att skapa en god inomhusmiljö, något som vi 

finner både märkligt och intressant. Barnen vistas ofta långa dagar i förskolans miljö och därför 

kan det vara av intresse att forska vidare i den frågan. Det har även saknats en fråga om hur 

förskolechefer förhåller sig till och tänker kring förskolans lärmiljöer något vi också finner 

intressant att fördjupa oss i. Vårt resultat är baserat på intervjuer av sex kvinnliga pedagoger. Något 

som vi reflekterat över och undrar är om resultatet hade sett annorlunda ut om vi även sökt svar 

hos manliga pedagoger. Därför anser vi att forskning med ett genusperspektiv hade varit mycket 

intressant att genomföra. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande i en studie om inomhusmiljöns påverkan på barns lek och lärande 

i förskolan 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på förskollärarutbildningen på distans vid högskolan i Kristianstad. 

Under våren 2015 arbetar vi med vårt examensarbete, en studie om hur lärare på förskolan uppfattar 

inomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och lärande. Vi är framförallt intresserade av 

lärarens förhållningssätt till lärmiljön. Vi önskar därför intervjua lärare som är aktiva på förskolor.  

Vi kommer i vårt examensarbete att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed 

ditt deltagande. Vi kommer behandla svaren aktsamt och vara noga med anonymiteten, det kommer 

inte framgå i uppsatsen vem som svarat vad. För att kunna hantera informationen och säkerställa 

en god analys kommer vi att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon och Iphone.  

Vi skulle vara tacksamma om just du vill vara med och delta i vår studie, och om du bestämmer 

dig för att delta vill vi gärna boka ett besök på din förskola för att genomföra intervjun som vi 

beräknar tar cirka 30 minuter.  

När du fått vårt brev önskar vi svar omgående om du tackar ja eller nej till att delta i vår studie. Är 

det något du undrar över är det bara att höra av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar  

Johanna Johansson Telefon: 0706399106 Bodil Wessberg Telefon 0706474755 

Email: johanna.svensson0079@stud.hkr.se Email: bodil.wessberg0004@stud.hkr.se 

Handledare vid Högskolan Kristianstad: Sara Lenninger Email: sara.lenninger@hkr.se 
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Bilaga 2 

Introduktionsfrågor:  

1. Kön?  

2. Ålder?  

3. Hur länge har du varit verksam som pedagog?  

4. Hur länge har du arbetat på den här förskolan/avdelningen?  

5. Vilken är din utbildning?  

Intervjufrågor 

1. Hur upplever du inomhusmiljön på din avdelning? 

2. Vad anser du att man som pedagog bör tänka på vid utformandet av inomhusmiljön? 

3. Anser du att inomhusmiljön på din avdelning påverkar barns utveckling och lärande? 

Och i så fall hur? 

4. Vad kan en god inomhusmiljö erbjuda barnen utifrån lek och lärande perspektivet? 

Finns det något som främjar? Finns det något som hämmar? 

5. Brukar ni förändra i inomhusmiljön? Varför och Hur? 

6. Hur går du/ni tillväga när ni planerar för att skapa er inomhusmiljö? Diskuterar ni 

utformning och betydelse i samband med den pedagogiska planeringen? 

7. Är Läroplanen ett verktyg vid planering av inomhusmiljön? I så fall på vilket sätt? 

8. Finns det möjligheter eller hinder för att skapa inomhusmiljön som du vill ha den? Kan 

du beskriva? 

9. Anser du att barnen är delaktiga i utformandet av er inomhusmiljö? På vilket sätt? 


