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ABSTRACT 
 
Miljön har stor betydelse för barns lek och lärande. Barn behöver en miljö som 
inspirerar och lockar till lek och lärande. Pedagogerna har en stor uppgift då det är deras 
ansvar att utforma en god lek och lärmiljö utifrån barnens behov.  
 
Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares syn och tillvägagångssätt i 
utformandet av en god lek- och lärmiljö. Tanken var att fördjupa sig i deras arbetssätt då 
tankarna inte alltid omsätts i praktiken. Intervjuerna baseras på tio förskollärare från tre 
olika kommuner. Förskolorna har ingen anknytning till varandra. Valet av att använda 
intervjuer som metod baserades på att syftet var att få reda på pedagogernas tankar och 
tillvägagångssätt vilket var lättast med just intervjuer. 
 
Resultatet av intervjuerna visade att majoriteten av pedagogerna associerar miljön till 
den fysiska inomhusmiljön. Flertalet av pedagogerna ansåg att möblering, inspiration 
och material var viktigt i den fysiska inomhusmiljön. Pedagogerna uttryckte att tid och 
pengar var de största hindren i utformandet av en god lek- och lärmiljö. Endast ett fåtal 
förskollärare uttryckte att den psykosociala miljön var viktig för barns lek och lärande, 
de la stor vikt vid att vara positiv i sitt sätt och i sitt bemötande. 
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1 INTRODUKTION 
 
I läroplanen för förskolan står det att: 
 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter. (Utbildningsdepartementet, 1998, s 8) 

 
 
Under vår utbildning har vi uppmärksammats på miljöns betydelse för barns lek och 
lärande i förskolan. Det är av stor vikt att utforma en miljö som utvecklar och stimulerar 
barns lek och inlärning (Lindqvist, 2002). Det är avgörande för lärandet hur miljön är 
utformad. Det är viktigt att miljön är pedagogiskt inredd och att det finns tillgång till 
olika material, för att stimulera barn till lek och lärande. I Lpfö 98 kan läsas att 
”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet” (Utbildningsdepartementet, 1998, s 5). Barn blir motiverade av en 
lustfylld och inspirerande miljö, för det är ju så att barn lär genom lek. Små barn bör inte 
tränas utan man bör ta tillvara på barns lek och fantasi. En vanlig syn som människor har 
på förskolan är att förskollärarna enbart arbetar med barnpassning och att de enbart 
leker. Att leken bidrar till mycket i barns utveckling är det inte många som vet, utan ser 
det som enbart lek. Som vuxen ser man barn leka, att de går in och ut ur leken och det är 
många som inte förstår vad som händer med barnen när de är inne i ”lekvärlden”. Vi vill 
med det här arbetet och vår undersökning belysa pedagoger kan utforma en god lek- och 
lärmiljö för att barnen ska utvecklas. Vi har valt att främst fokusera på den fysiska 
miljön men kommer även att ta upp en del av den psykosociala miljön i arbetet. Vi anser 
att genom att enbart fokusera på den fysiska miljön kan den psykosociala miljön 
glömmas bort. För att den fysiska miljön ska fungera måste man vara uppmärksam på 
den psykosociala.  
 
Alla pedagoger i förskolan har ett ansvar för att utveckla en god lek- och lärmiljö som 
bidrar till barns utveckling (Bredmar 2003). Det är främst pedagogerna som har ansvar 
för miljön och man bör vara medveten om barns utveckling när man utformar en god 
lek- och lärmiljö. Utifrån våra erfarenheter har vi blivit uppmärksamma på att om lek- 
och lärmiljön är pedagogisk och genomtänkt så blir i regel barnens utveckling positiv.  
 
Det ska bli givande att få möjlighet att undersöka miljöns bidragande roll för barns lek 
och lärande. Vad anser pedagogerna är en god lek- och lärmiljö? Hur går de tillväga för 
att utforma en god lek- och lärmiljö? Fokus läggs på förskolan dels för att ta död på en 
del förutfattade meningar som vi hört under studietiden, om förskolan som exempelvis 
att lek endast är lek, att det inte finns någon baktanke med pedagogiken, och dels för att 
vi båda brinner för arbetet i just förskolan. Det är i förskolan som grunden för det 
livslånga lärandet läggs, och som vi alla pedagoger ska sträva efter. 
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2 SYFTE 
 
Undersökningens syfte är att synliggöra förskollärarnas tankar och tillvägagångssätt i 
utformandet gällande en god lek- och lärmiljö i förskolan.  
 
Våra problemformuleringar är: 
 

- Vad anser pedagogerna är en god lek- och lärmiljö? 
 
- Hur går pedagogerna tillväga för att utforma en god lek- och lärmiljö? 
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3 BAKGRUND 
 

Miljön skapar både förutsättningar och hinder för barns lek och lärande. Om miljön 
uppfattas som otillgänglig, otrygg och understimulerande bidrar det till att barnen varken 
leker eller utforskar i den miljön. Det gör att barnen blir hämmade i sin utveckling både 
socialt, kognitivt och fysiskt (Björklid, 2005). Arbetet tar upp vikten av en god lek- och 
lärmiljö och hur man kan utforma den. Både den fysiska och psykosociala miljön tas upp 
i arbetet då de båda går hand i hand. Arbetet tar även upp pedagogens roll i utformandet 
av en god lek- och lärmiljö med fokus på kommunikation, barnsyn och 
medupptäckare/medagerare. 

 

3.1 Allmänt kring den fysiska lek- och lärmiljön 
 
Miljön ska utformas utifrån barnens behov av stimulans och utveckling. Förskolans 
miljö kan ses som barnens lekrevir, en plats där barnens fantasi, förmågor och 
engagemang uppmuntras genom material, miljö och pedagogernas inställning 
(Granberg, 2004). Hon skriver vidare att miljön kan utformas så att den uppmuntrar, 
inspirerar, utmanar och lockar barnen till lek. Den kan utformas så det finns utrymme till 
både lugn och stillsam lek och platser dit barnen kan dra sig undan. I Lpfö 98 står det att 
förskolan ska erbjuda barnen en, med tanke på deras ålder, väl anpassad dagsrytm och 
miljö. Barnen ska ha möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen. Förskolan 
ska erbjuda barnen en, med tanke på deras ålder, trygg miljö som utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande både inomhus 
och utomhus (Utbildningsdepartementet 1998). 
 
Det är bra om det finns möjlighet för barn att växla mellan leken och lärandet både i 
förskolan och skolan, därför ska det finnas en bra samverkan och kontinuitet mellan de 
olika verksamheterna. Utmaningen är ofta att planera aktiviteter men även att planera en 
miljö för lärande som kan bidra till att ge barnen spännande och lämpliga utmaningar i 
anpassning till barnens utvecklings- och lärandeuppgifter gentemot barnens 
förutsättningar (Lillemyr, 2002). I Lpfö 98 står det att ”miljön ska vara öppen, 
innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra 
nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8). 
 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att ostördhet kan innebära att man skapar många 
vrår med hjälp av skärmar eller möblering, små vrår där barnen kan vara ifred. Hon 
skriver även att barn är påhittiga när det gäller att skydda sin lek. De går undan till 
någon vrå, bygger kojor, leker inne på toaletten. Man ser dem ofta sittande under bord 
eller bakom buskar ute på förskolans gård (a.a.). Barn behöver stora utrymmen för 
spring och stojlekar, men även små rum för mer varsam lek och för att kunna leka ostört 
(Granberg, 1999). Pape (2003) skriver att det är viktigt att medvetet arbeta för att miljön 
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ska bli inbjudande och tillåtande för barnen att skoja och tramsa. Barn ska inte behöva 
be om hjälp, miljön bör vara självinstruerande och tillgänglig (Björklid, 2005). 
  
Det finns ett samspel mellan barn och den fysiska miljön skriver Björklid (2005). Hon 
skriver vidare att det är viktigt att det finns tillgång till mycket löst material. Exempel på 
löst material är stolar, kuddar, bord och madrasser. Med hjälp av materialet ändrar 
barnen miljön så att det passar deras lekar, samma sak gäller utomhusmiljön där det bör 
finnas brädor, plankbitar, stenar och pinnar (a.a.). Johnson m.fl., (2005) skriver att det 
för yngre barn är viktigt med en fysisk miljö som stimulerar det sinnerliga och det 
kroppsliga utforskandet. Att ha möjlighet att experimentera med sand, vatten och övrigt 
material som finns utomhus utmanar barnen till att experimentera och utforska olika 
material och vad man kan göra med dem. Campner och Persson (2001) skriver att det är 
viktigt att skapa en god pedagogisk miljö som inspirerar barn till lek och lärande. 
 
Man kan jämföra barns lek med forskarnas experimenterande, de gör båda nya 
upptäckter, får nya erfarenheter och nya kunskaper genom att använda sig av sin 
kreativitet och fantasi (Granberg, 1998). Granberg (2004) skriver att fantasi och 
kreativitet stimuleras i leken. I leken kan allt bli just vad barnen vill, det de vill se och 
det de vill uppleva. Barns lek kännetecknas av ständigt flödande fantasi och 
improvisationer. Materialet som finns i omgivningen kan ständigt ändra form, innebörd 
och betydelse då barnen i leken ser vad de vill se. Föremål som barnen stöter på 
stimulerar associationer och sätter igång fantasin (a.a.). Barn har en förmåga att skapa 
händelser och utveckling, miljöer och material utifrån tidigare erfarenheter och de får en 
annan innebörd (Knutsdotter Olofsson, 2003). 
 
 

3.2 Fysiska utomhusmiljön gällande lek och lärande 
 
Patrik Grahn är en forskare som har kommit fram till att barn som har tillgång till en rik 
och omväxlande utomhusmiljö har större koncentrationsförmåga. Barnen har även färre 
konflikter med andra barn och leker mer varierande och fantasifullare lekar. Han 
förklarar detta med att människan är gjord för att vara ute i naturen (Granberg, 2000).  
 
Björklid (2005) skriver att det finns forskning som visar att förskolegårdar som är 
naturrika, gör att barn leker fler lekar och leker bättre i grupp. Granberg (2000) skriver 
att barn har större möjlighet till fysiska övningar utomhus än inomhus. Det finns större 
utrymmen och redskapen som finns ute är anpassade för varierade lekar. Hon skriver 
vidare att det stora utrymmet som finns ute, jämfört med inne bidrar till att alla barn får 
möjlighet att leka och öva i sin egen takt, de blir inte heller störda och knuffade på, då 
det finns mer yta (a.a.).  
 
Pedagoger kan utforma och anpassa utomhusmiljön efter barnens behov av allsidig 
motorisk övning. Miljön kan även locka till utforskande och lek. När pedagoger planerar 
miljön kan de ha i åtanke att planera den utifrån möjligheter till olika aktiviteter, 
gruppsammansättningar etc. Barn behöver röra på sig så det är viktigt att det finns 
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utrymme för springlek, racerlopp men även utrymme för barn att dra sig undan för att 
leka ostört. Marken kan vara varierad med ojämnheter, lutande plan, trappor, 
undanskymda vrår men även ställen där barn kan balansera, krypa över, under och 
igenom saker. Förskolegårdarna är ofta försedda med material som sitter fast men för att 
möjliggöra barnens behov ännu mer kan man behöva plantera buskar eller sätta upp 
plank. De fysiska förutsättningarna, hänsyn och lyhördhet, är bättre utomhus än vad de 
är inomhus. De stora ytorna som finns utomhus gör att leken utvecklas och blir mindre 
stereotyp (Granberg, 2000). 
 

3.3 Fysiska inomhusmiljön gällande lek och lärande 
 
Björklid (2005) skriver att många av förskolans lokaler från början är gjorda för mindre 
barngrupper. Barngrupperna var mindre förr och därför behövdes inte så stora lokaler. 
Lokalerna är inte gjorda för dagens stora barngrupper och därför är det svårt att utforma 
en god lärmiljö då lokalerna är för små. Miljön sänder tydliga signaler om hur man 
förväntas bete sig och använda material etc. Det är bra om man som pedagog funderar 
över vilka signaler man vill att miljön ska sända och varför (Campner & Persson 2001). 
Barn agerar olika beroende på vilken miljö de möter. Hur de agerar beror på vilka 
möjligheter omgivningen erbjuder. Man kan organisera den på olika sätt beroende på 
vad man vill fokusera på (Lindahl, 1998). Planeringen av förskolan kan vara anpassad 
till barnens utvecklingspotential och hur de rör sig. Den kan även stimulera alla barns 
utvecklingsmöjligheter och de olika formerna av intelligens, exempelvis verbal, logisk, 
grafisk, musikalisk, emotionell och social (Bertolani & Andersson, 1998). Granberg 
(2004) tycker att det är förskolegården och hur rummen disponeras som avgör hur, vad 
och var barnen leker, likaså vilka möbler och lekredskap som finns, hur de är placerade 
och utformade.  Det är av stor betydelse för barns läroprocesser att material och miljö 
signalerar att verksamheten handlar om kreativitet (Campner & Persson, 2000).  
 
Bredmar (2003) har gjort en undersökning där hon studerat hur pedagoger upplever 
förskolans miljö. Hon fick fram att många pedagoger i verksamheterna gav uttryck för 
att det var av stor vikt att miljön skulle vara öppen, lockande och att barnen skulle få 
möjlighet att prova nya saker. Lärare och barn menar att lärandet påverkas av miljön och 
genom dess utformning och signaler (a.a.). Förutom vuxna behöver barn inspirerande 
miljöer som lockar till olika typer av aktivitet och agerande av undersökande och 
upptäckande för att i sin tur kunna uppleva och skapa mening (Lindqvist, 2002). 
Björklid (2005) skriver att lärande sker i samspel med omgivningen. Lindahl (1998) 
skriver att miljön på förskolan bör vara stimulerande och variationsrik och personalen 
måste ta tillvara på möjligheterna för att barnen ska utvecklas och vidareutvecklas, få 
nya kunskaper och erfarenheter. 
 
I förskolan ges barnen möjlighet till att själva skapa och att utveckla sina uttrycksmedel 
som bild, bygglek, musik, språk etc. Man ska försöka utveckla en fysisk miljö där det 
finns möjlighet för barnen att testa detta. Vilka uttrycksformer som barnen kan använda 
och utveckla beror på vilken tillgång det finns till lämpliga och varierande material, som 
finns i den fysiska miljön på förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Miljön 



8 

är viktig för den kognitiva utvecklingen och miljön är en bidragande faktor för barns 
språkutveckling (Svensson, 1998). Bredmar (2003) skriver det är av stor vikt att barnen 
ska få möjlighet att möta så många kommunikationssätt som möjligt i miljön. Det finns 
mängder av kommunikationssätt men, hon lyfter främst fram språk, bild, musik och 
dans. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att det är viktigt att skapa en god 
språklig miljö där barnen är omgivna av både det talade och det skrivna språket. 
 
Miljön är en bidragande faktor till hur barns inlärning blir. Är miljön fattig på material 
och är intetsägande blir inlärningen mer jobbig än rolig, barnen inspireras inte till 
utforskning och experimenterande (Lindqvist, 2002). Förskolan är en pedagogisk 
verksamhet där det ska finnas en stor mångfald av material som ska uppmuntra barnen 
till att experimentera. För att barn ska kunna utvecklas och lära krävs intryck, 
erfarenheter och upplevelser från omgivningen (Granberg, 1998).    

                                                  
                                                 Det jag hör- det glömmer jag. 
                                                 Det jag ser- det kommer jag ihåg. 
                                                 Det jag gör- det förstår jag. 
                                                                         (Granberg, 1998, s 61) 
 
 

3.4 Den psykosociala miljön 

I Lpfö98 säger att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 
leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 
lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 
1998). Barns lärande i förskolan ska enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
främst handla om att de får möjlighet att utveckla social kompetens, kommunikativ 
kompetens, lust och tillit till den egna förmågan att lära och utvecklas. Granberg (2000) 
menar att det är bra om barn får välja själva vem de vill leka med, vad de vill göra, hur 
de vill göra det, vilka leksaker de vill leka med etc. med andra ord vem, vad, hur och 
vilken aktivitet. Barn vill göra små utflykter på egen hand, för att själva upptäcka och 
utforska. 
 

3.4.1 Den psykosociala miljöns betydelse för barns känslor och empati 
 
Sandberg och Pramling Samuelsson (2003) skriver att barns lek bland annat är ett sätt 
för dem att uttrycka sig. Lillemyr (2002) och Pape (2003) anser att leken kan ses som 
terapi då barn leker det de varit med om eller sett. Med hjälp av leken bearbetas känslor 
och upplevelser. Det är i den egna miljön där barnens egna erfarenheter har sitt ursprung 
och ur den vuxnes värld som barnen hämtar grundstenarna till sin lek (a.a.). Även Erik 
Homburger Erikson som var en vetenskapsman ansåg att leken kan ses som terapi då 
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barnen i sin lek kan iscensätta situationer på nytt, just för att bearbeta dem (Jerlang m.fl., 
2005). Brodin och Hylander (2005) skriver att när man samtalar och reflekterar över sina 
egna känslor kan man även reflektera och förstå andra. På detta sätt blir 
vardagskommunikationen en viktig grund för barns empatiutveckling (a.a.).  
 
Empati kan beskrivas som en förmåga som behövs för att förstå och leva sig in i andra 
människors situation (Pape, 2003). Fortsättningsvis skriver hon att det är viktigt att ha 
kontakt med sina egna känslor om man ska kunna sätta sig in i andra människors 
känslor. Det är därför viktigt att i arbetet med barn och deras utveckling av empati, att få 
dem medvetna om sina egna känslor och känslouttryck (a.a.). Nemert (2003) skriver att 
det i dagens samhälle behövs positiva förebilder då brist på empati blir allt vanligare. 
Norell Beach och Berg- Danielsson (2000) skriver att den empatiska förmågan kan 
blockeras av vuxna om barnet inte blir bekräftad i sina behov eller inte blir sedd. Barn 
som inte får chansen att förmedla sina behov, kan bli störda i utvecklingen av empatin 
(a.a.). 
 

3.4.2 Den psykosociala miljöns betydelse för samspelet mellan 
individer och den sociala kompetensen 

 
Piaget (1886-1980) utvecklade de kognitiva teorierna då han ansåg att utvecklingen är 
ett samspel mellan individers medfödda resurser och omgivningens krav. Barn är 
naturligt nyfikna och vill utforska och detta driver dem enligt Piaget till att våga och 
vilja utforska omgivningen. De nya erfarenheterna som barnen får ger dem en 
tillfredsställelse som motiverar dem till att fortsätta undersöka (Granberg, 1998). 
 
Pape (2003) beskriver social kompetens som ”konsten att umgås med andra människor”. 
Hon skriver vidare att social kompetens handlar om kunskap, färdigheter, värderingar 
och motivation, som alla behövs för att kunna umgås med andra människor. Pape skriver 
vidare att barn kan sakna eller ha bristande social kompetens, vilket i vissa fall kan ha ett 
samband med den psykosociala miljö som barnet vistas i. Granberg (2004) anser att den 
sociala kompetensen utvecklas när barn leker. När barnen får en ökad motorisk förmåga 
vidgas de sociala kontakterna då de kan röra sig och hänga med i leken. När barn leker 
får de erfarenhet av både konflikter och samförstånd och därmed skapar de olika 
strategier för att lära sig att samarbeta och för att kunna lösa konflikter. Genom den 
sociala kompetensen utvecklar de sin förmåga till lyhördhet, medkänsla och empati 
(a.a.). 
 
Den psykosociala miljön är enligt Lillemyr (2002) väldigt viktig för samspelet. Lillemyr 
skriver att barnen i leken får möjlighet att spela ut sina känslor både enskilt och 
tillsammans med andra. I leken får barnen även prova att leva sig in i andras situation 
(a.a.). Samspelet mellan människor såväl barn som vuxna är mycket viktigt för barns 
utveckling. Barn behöver lära sig att samspela med både barn och vuxna då vi sänder ut 
olika signaler. I leken grundläggs och utvecklas inlevelseförmågan, den sociala 
kompetensen och förmågan till konflikthanering. Barn upptäcker sina känslor och fantasi 
och dessa stimuleras och utvecklas när de leker (Granberg, 1998).  



10 

 
Barn samarbetar och kommer tillsammans fram till lösningar på problemen. Genom att 
använda sig av en vuxen eller mer kompetenta kamrater kan barnen prestera mer och 
bättre än på egen hand (Jerlang m.fl., 2005). 
 
 

3.5 Pedagogens roll i utformandet av en god lek- och lärmiljö 
 
Det är av stor vikt att pedagogerna är medvetna om vilka möjligheter och hinder som 
finns i den pedagogiska miljön, likaså vilken betydelse miljön har för förskolans 
pedagogiska arbete (Skolverket, 1998). 
 

”Genom att ändra i miljön förändrar man budskapet om sin pedagogik. Detta gör att 
såväl barn som vuxna ger miljön en annan mening och oftast handlar på ett annat 
sätt. För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot 
läroplanernas mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer 
av verksamhet och handlingar, till utforskande och upptäckande. Det är därför 
angeläget att den vuxne är medveten om den pedagogiska miljöns möjligheter och 
betydelser för det pedagogiska arbetet i förskolan.” (Skolverket, 1998 s 50-51).  

 
När det gäller den psykosociala miljön är vi vuxna medvetna om att en miljö antingen 
kan kännas varm eller kall, beroende på vilka känslor vi har inom oss och vilka känslor 
som finns i miljön. Känner vi oss trygga och harmoniska uppfattar vi miljön som 
spännande, inbjudande och trygg (Bertolani & Andersson, 1998). Miljön kan kännas 
tråkig och fattig för oss vuxna men inte för barnen. Det är viktigt att observera barnen i 
deras lek och aktivt föra en diskussion med barnen hur de uppfattar miljön. Pedagoger 
och barn kan uppfatta miljön på olika sätt (Campner & Persson 2001).  Granberg (2004) 
skriver att för att förskolan skall ha möjlighet att ge barnen den viktiga och utvecklande 
lekens stimulans, måste både den fysiska och den psykiska miljön utformas efter barnens 
lust till lek. För att göra detta möjligt behövs ett tolerant klimat med frihet och utrymme 
för spontanitet och agerande (a.a.). Det krävs att barnen är trygga för att kunna leka. Det 
är i en trygg miljö, tillgängliga vuxna och möjlighet till ostörd lek som barns lek 
utvecklas. Barn som leker drar sig ofta undan just för att leka ostört. Barns vilja till 
ostördhet måste respekteras och de bör få hjälp med att finna undangömda utrymmen 
(Granberg, 1999). 
 
Pedagoger har ett ansvar att barnen lär sig, men även vad de lär sig (Alexandersson, 
2004). Utformandet av den fysiska och psykosociala miljön visar på pedagogernas 
flexibilitet och huruvida de lyckas anpassa den efter barnens behov, förutsättningar och 
intressen (Skolverket, 2004). Hur pedagogerna pratar med och om barnen har stor del i 
hur barnen uppfattar miljön likaså hur pass nyfikna och delaktiga de är i barns 
utveckling och lärande (Kontos, 1999). Björklid (2005) menar att den respekt som man 
har för barnen kommer i uttryck i den fysiska och psykosociala miljön i förskolan. 
 
Barn behöver engagerade och intresserade pedagoger. Man kan ha många bra 
pedagogiska idéer och ideal, men har man inte tid för barnen kan målet och syftet gå 
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förlorat (Granberg, 1999). Pedagogerna har ett stort ansvar för att ge barnen möjlighet 
till att vara delaktiga, att kunna påverka sin egen vardag. Pedagogerna måste vara ärligt 
nyfikna och lyssna på det barnen säger, gör och tänker (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). 
Det är pedagogernas uppgift att utforma ett innehåll där miljön och verksamheten 
stimulerar barns lust i alla åldrar till att läsa och skriva. Det bör finnas tillgång till 
mycket skrivna texter och en dialog mellan barn och pedagoger (Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 1999). Erik Homburger Erikson ansåg att leken är barns naturliga 
uttrycksform. Han tyckte även att språket ofta inte är tillräckligt utvecklat för att barnen 
ska kunna formulera sina problem på ett klargörande sätt och använder sig då av leken 
istället (Jerlang m.fl., 2005). 
 
Vygotskij talar om ”den proximala zonen” där barn lär av varandra men även av vuxna. 
”Den proximala zonen” innebär att det man inte klarar av idag, klarar man av i 
”morgon”, men för att klara av det i ”morgon” behöver man en ”handledare”. Genom att 
ett barn eller en vuxen vägleder dem och ger barnet tips och råd och visar hur det ska 
göra tar det in kunskapen och tillslut klarar barnet av det själv (Jerlang m.fl., 2005). 
 
Hur pedagogerna utformat den fysiska miljön och hur den psykosociala miljön är kan 
säga mycket om vad de har för uppfattning om barn, barns lärande och hur de ser på 
förskolans roll och vilka mål de har för verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). 
Pedagogerna ska utgå från barnen när de utformar förskolans miljö (Granberg, 2004). 
 
Det är en utmaning att använda och förändra miljön beroende på vad som för stunden 
tilltalar barnen och vilka typer av aktivitet som pågår. Ett bra sätt att göra detta på är att 
låta barnen vara delaktiga i och med att de är delaktiga i sitt eget lärande. Man kan aktivt 
låta dem delta i utformningen av den fysiska miljön. Tillsammans kan man arrangera 
rummen i förskolan så att de stimulerar barnen till olika typer av aktiviteter för lärande 
och olika temaarbeten så barnen har möjlighet till självständiga val, samtal, lek och 
social samvaro. Rummen ska vara öppna för barnen under hela dagen och möjligheten 
att möblera om, skärma av utrymmen om de vill är bra (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999). 
 
Det är pedagogernas ansvar att utforma förskolans miljö efter barnen. Det är miljön som 
ska anpassas efter barnen och inte barnen efter miljön. Ett sätt att ta reda på om miljön är 
lämplig för barngruppen är att ständigt observera barnen. Genom att observera barnen 
får man syn på vad de gör i miljön, vilka material de använder och man får även syn på 
vad som inte används. Det är först när vi ser och lyssnar på barnen som vi kan utforma 
en meningsfull miljö som stimulerar barnen till fantasi, lust och deras nyfikenhet att 
utforska och experimentera (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). Barn bör enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) tillsammans med andra barn och vuxna delta i de 
beslut som rör den pedagogiska miljön och dess utformning. Man kan tillsammans med 
barnen diskutera och tillsammans besluta hur miljön ska vara utformad, vilka regler man 
skall ha och vilka material som skall finnas. Det är av stor vikt att barnen får vara med i 
de beslut som fattas, i och med att det är för deras skull vi är och arbetar på förskolan 
(a.a.). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att pedagogerna ska försöka 
skapa en miljö som ska stödja barnens samlärande, men även en miljö där individens 
erfarenheter och olika färdigheter bör vara en tillgång i både det egna och andras 
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lärande. Barnen behöver erbjudas en varierad och intressant miljö, man ska samtidigt 
fundera över om det finns några motsägelsefulla användningsområden (a.a.). Som 
pedagog är det viktigt att fundera över om det budskap som finns i de olika pedagogiska 
miljöerna och vilka förutsättningar det finns för barnen att använda den fysiska miljön 
och förutsättningarna för att kunna utveckla sina kompetenser (Bjervås, 2003). Det är 
bra om pedagogerna enligt Bjervås strävar efter att skapa en miljö som möjliggör möten 
både med sig själv och med andra. Miljön ska skapa och stödja kamratskap och 
samarbete men även stödja den egna identiteten att alla får det utrymme de behöver 
(a.a.). 
 
Det är bra att vara medveten om vilken roll pedagogen och vilken betydelse den 
pedagogiska miljön har för barns lärande. I det pedagogiska arbetet är den vuxnes arbete 
till stor del att lyssna, att hålla barns frågor, hypoteser och fantasier vid liv, likaså att 
lyssna, se och lära av barnen. Det handlar även om att skapa situationer, vägleda och 
utnyttja de tillfällen som ges till att utmana barns tankar och teorier. För att detta ska 
vara möjligt behövs det att pedagogen är en reflekterande praktiker som, ensam och 
tillsammans med kollegor kan skapa utrymme för kritisk diskussion som är kontinuerlig 
kring verksamheten och efter dess förutsättningar (Skolverket, 1998). Granberg (1998) 
skriver att när man arbetar med människor krävs det att man är flexibel. De pedagoger 
som är nyfikna är öppna för förändringar och de låter sig inspireras till att omskapa och 
förnya verksamhetens innehåll, vilket är viktigt. För att kunna anpassa verksamheten 
efter förutsättningar är det bra att kontinuerligt utvärdera och omarbeta regler, metoder 
och rutiner (a.a.). 
 

3.5.1 Medupplevare/Medagerare 
 
Om en pedagog ska gå in i barnens lek är det bra om man är medveten om att 
pedagogens grundsyn och dennes grundläggande uppfattning om barn, lek och lärande 
avgör hur denne ska gå in i leken (Lillemyr, 2002). Det är dock oerhört viktigt att vuxna 
går in i barns lek, de behöver den stöttning och respons som vuxna kan ge dem (Kontos, 
1999)  
 
Pedagogers uppgift är bland annat att ta tillvara på de situationer där det uppstår samspel 
med barnen för att kunna stimulera deras lärande och utveckling (Campner & Persson, 
2001). Barns språk utvecklas i samspel med andra, både vuxna och barn. När barn 
samspelar med andra barn och vuxna utvecklas deras samvete och moral (Granberg, 
1999). Brodin och Hylander (1997) menar att det ibland kan behövas en vuxen för att ett 
samspel ska komma igång, men de flesta gånger får barnen igång ett samspel på egen 
hand. En form av samspel fungerar bara mellan barn för att barn finner en otrolig glädje 
i att göra likadant. Samspel mellan barn är ett samspel på lika villkor (a.a.). 
 
Granberg (2000) skriver att pedagogerna har många olika uppgifter såväl i den fysiska 
som i den psykosociala miljön. Förutom att vara lekkamrat, medupptäckare, 
medforskare och ett fysiskt stöd behövs pedagogerna som samtalspartners. Barn behöver 
pedagoger för att få hjälp att sätta ord på upplevelser, minnen och erfarenheter och för 
språkets utveckling. Man kan sammanfatta pedagogens roll med ord som stimulera, 
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leka, uppmuntra, samtala, samspela, utforska, uppleva och upptäcka tillsammans med 
barnen (a.a.). Barn behöver pedagoger som har tillgång till sin egen fantasi. De behöver 
någon att dela sina upplevelser med och någon som kan sätta sig in i barnets 
tankegångar. I lekens och fantasins värld kan man byta erfarenheter och kunskaper. För 
barn är inte alltid en pinne en pinne, pinnen kan förvandlas till ett svärd, en käpp eller en 
ko etc. Fantasilösa pedagoger kan förstöra dessa värdefulla erfarenheter från barnen 
genom att enbart se en pinne (Granberg, 1999). 

 
Den psykosociala miljön har stor betydelse för barn när de leker. Det är mycket viktigt 
att barn omges av tillgängliga pedagoger som kan hjälpa och stödja enskilda barn men 
även för att stötta själva leken. Pedagogerna måste ha uppsikt över leken för att ha 
möjlighet att se barns avsikter, tolka händelseförlopp och hjälpa barnen att hålla leken 
vid liv. Barn behöver både vuxna och barn som lekkamrater. Det är viktigt att vuxna tar 
sig tid att leka med barn. Det är av stor vikt för barn och dess utveckling att pedagogerna 
leker med barnen och då på deras villkor (Granberg, 2004).  
 

3.5.2 Kommunikation 
 
I Sandberg och Pramling Samuelssons (2003) undersökning menar många förskollärare 
att de ofta tvingas avbryta leken då det är dags att göra andra planerade aktiviteter eller 
då det är dags för de vardagliga rutinerna. Granberg (2004) menar att fastlåsta rutiner är 
förödande för barns lek. Barn störs i leken då de inrutade aktiviteterna som är styrda och 
planerade styrs av vuxna och hindrar dem från att leka och lära på egen hand. Hon 
skriver vidare att vuxna hindrar leken. De sätter regler om vad som får göras och vilka 
material som får användas i varje rum, att material som är avsett för utomhusbruk enbart 
får användas ute etc. På detta sätt motarbetas barns spontana lek och var man får leka. 
All ordning och reda hämmar leken, barn måste få smutsa ner sig, bada med kläderna på 
och stöka ner. Barn ska vara spontana, improvisera och göra oövertänkta saker (a.a.). 
 
Lek och lärande är ett värdefullt redskap för barns utveckling. Barns idéer och tankar 
kan man se som viktigt då man kan skapa omväxling och mångfald i lärandet (Bredmar, 
2003).  
 

3.5.3 Barnsyn 
 
Den attityd som pedagogerna har på barns lek visar sig i den psykosociala miljön. En 
negativ syn på barns lek kan vara förödande för dem. Fortfarande finns uppfattningen 
om att alla barn kan leka, att alla ska leka med alla och att alla barn ska få vara med och 
leka i alla lekar (Granberg, 2004).  
 
Lillemyr (2002) skriver att alla pedagogerna ska sträva efter att anpassa hela 
verksamheten, även leken till förskolan mål. Man får dock inte glömma att det finns 
skillnader på pedagogernas perspektiv på leken och barnen. Vidare kan man läsa att den 
syn man har på fostran speglas i hur man ser på barn och barnens lek och lärande, alltså i 
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den psykosociala miljön. Pedagogerna kan vara mer eller mindre medvetna om vilken 
grundsyn de har på barn. Pedagogers syn på barns lek beror på hur de ser på vad barn är, 
vad de redan kan och vad man som pedagog kan förvänta oss av dem (a.a.). Åberg och 
Lenz Taguchi (2007) skriver också om detta men även om att den barnsyn pedagoger 
har kan få konsekvenser i deras vardag på förskolan. Pedagogens barnsyn lyser igenom 
och får konsekvenser när den möter barnen men även i mötet med dess föräldrar (a.a.). 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att det är viktigt att alla pedagoger 
medvetet funderar över sin barnsyn, annars är bara synen på barn ett konkret uttryck i 
mer eller mindre medvetna handlingar. Vidare skriver de att barnen i förskolan inte 
inbjuds till att använda sina förmågor, allt är redan färdigtänkt. Planeringen utgår från ett 
vuxenperspektiv och det för lätt med sig en undervisande lärarroll och att allt som är 
planerat ska hinnas med (a.a.).  
 
Leken måste finnas och fungera. Det är av stor vikt att vi har ett tillåtande klimat och att 
miljön uppmuntrar till lek. Pedagogerna måste respektera barnens lek. Blir deras lek 
respekterad lär de sig att respektera andras lek. Hur vi planerar för lek kan vara att ge 
den tid och utrymme och att vara varsam med hur vardagsrutiner och övrig struktur 
påverkar möjligheter till barns lek. Behöver barnen avbryta leken hela tiden för 
verksamhetens olika moment, störs den (Campner & Persson, 2001). Björklid (2005) 
skriver att barn behöver leka och göra detta med så få avbrott som möjligt. Granberg 
(1999), Brodin och Hylander (1997) menar att det måste ges gott om tid för lek och att 
barnen tillåts att leka färdigt. Det är viktigare att barnen leker färdigt än passar tiden till 
någon planerad aktivitet.  

 

3.6 Sammanfattning 
 
Miljön ska utformas utifrån barnens behov av stimulans och utveckling. Miljön kan 
utformas så att den uppmuntrar, inspirerar, utmanar och lockar till lek (Granberg, 2004). 
När man planerar miljön kan man ha i åtanke att planera den utifrån möjligheter till olika 
aktiviteter, gruppsammansättningar etc. (Granberg, 2000). Campner och Persson (2000) 
skriver att det är av stor betydelse för barns läroprocesser att material och miljön 
signalerar att verksamheten handlar om kreativitet. I Bredmars undersökning (2003) gav 
många förskollärare uttryck för att det är av stor vikt att miljön skulle vara öppen, 
lockande och att barnen skulle få prova nya saker. Utformandet av den fysiska och 
psykosociala miljön visar på pedagogernas flexibilitet och huruvida de lyckas anpassa 
den efter barnens behov, förutsättningar och intressen (Skolverket, 2004). Tillsammans 
med barnen kan man arrangera rummen i förskolan så att de stimulerar barnen till olika 
typer av aktivitet för lärande och olika temaarbeten så barnen har möjlighet till 
självständiga val, samtal, lek och social samvaro (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
1999). Granberg (2000) skriver att pedagogerna har många uppgifter såsom lekkamrat, 
medupptäckare och medforskare.  
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4 METOD 
 

4.1 Undersökningsgrupp/Urval  
 
Vi har valt att intervjua 10 stycken förskollärare i tre olika kommuner, Nybro, Halmstad 
och Nässjö. Valet föll på 10 stycken då vi började få någorlunda samma svar och då vi 
kände att vi hade samlat in tillräckligt med material för att kunna sammanställa 
intervjuerna. Det var ett givet val att intervjua förskollärare och inte blanda in 
barnskötare i undersökningen då förskollärare sköter det pedagogiska och har 
utbildningen för arbetet förskolan. Vi har valt att göra ett strategiskt urval (Trost, 2005). 
Han skriver att man kan använda sig av ett strategiskt urval då man vill vara säker på att 
få varierande svar. Man kan välja personer efter ålder, kön och yrkesverksamma år etc. 
Med detta som utgångspunkt har vi valt att intervjua förskollärare som är bekanta för oss 
men även vi för dem, då vi tror att vi kan få en bättre och avslappnad intervju. Valet av 
våra respondenter var att försöka få en spridning på vilken ålder barnen de arbetar med 
och deras aktiva år som lärare. Det kan skilja på hur man ser på miljöns betydelse 
beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med och likaså hur länge man har arbetat 
inom förskolan. Intervjuerna handlar om vad förskollärarna anser är en god lek- och 
lärmiljö och hur de går tillväga för att utforma miljön. 
 

4.2 Val av metod 
 
Undersökningen baseras på intervjuer. Lantz (1993) menar att genom att använda sig av 
intervjuer får man syn på personers tankar och åsikter gällande specifika frågor. Trost 
(2005) menar att man har möjlighet att ställa följdfrågor när man gör intervjuer och 
anpassa sig efter situationen och förskolläraren. Utgångspunkten för intervjuerna var 
vårt syfte som avser att undersöka vad förskollärarna anser är en god lek- och lärmiljö 
och även hur de går tillväga för att utforma miljön. Utifrån detta valde vi att genomföra 
kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Våra intervjuer har en låg struktur 
(a.a.) för att de personer som intervjuas skulle få möjlighet att prata fritt och utförligt 
utifrån deras uppfattningar. Vi bestämde oss för att använda oss av frågor som inte har 
fasta svarsalternativ, då vi ansåg att det underlättar för den som blir intervjuad och att vi 
förhoppningsvis kan få mer utförliga svar om deras tankar (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002). Lantz (1993) menar att genom att använda sig av öppna intervjuer kan 
man få en uppfattning om vilken åsikt förskollärarna har om ett visst fenomen, i detta 
fall miljön. Vi hade en hög grad av standardisering i undersökningen för att göra det 
lättare att jämföra och kategorisera resultatet (Patel & Davidsson, 2003). Vid 
intervjuerna läste vi upp frågorna för förskollärarna, om de skulle läsa frågorna själva så 
skulle de betona frågorna på deras egna sätt (Trost, 2005). Vi ansåg att det var bättre att 
vi ställde frågorna, och att vi läste upp frågorna i samma ordning vid de olika 
intervjutillfällena. Intervjutillfällena såg alltså likadan ut med samma frågor och i 
samma ordningsföljd (a.a.) I början av varje intervju ställde vi två neutrala frågor för att 
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”värma upp” intervjupersonen (Patel & Davidsson 2003). Lantz (1993) menar att det är 
bra att börja intervjun lite lätt med ”bakgrundsfrågor”.  

 

4.3 Genomförande  
 
Det första som arbetades upp var ett intervjuformulär som vi skulle utgå ifrån (se 
Bilaga). Vi kontaktade de tänka intervjupersonerna via telefon och berättade om vår 
undersökning och vårt syfte. Förskollärarna informerades om de etiska aspekterna som 
uppstår vid en intervju. Det informerades även om att intervjuerna kommer att behandlas 
konfidentiellt i och med att varken deras namn eller förskolans namn inte kommer att 
nämnas i arbetet. De blev även tillfrågade om det var okej för dem att vi spelade in 
intervjun på band då vi ville fokusera på samtalet, vilket inte var några problem. 
Bandspelaren stod vi själva för då en av oss hade en i bekantskapskretsen. Vi valde att 
genomföra intervjuer en och en då Trost (2005) anser att det i annat fall kan kännas som 
ett maktövergrepp och att intervjupersonen hamnar i underläge. Målet var att 
intervjupersonen skulle känna sig trygg och lugn.  
 
Väl på plats på förskolorna bad vi om att få sitta ostört och på samtliga förskolor föll 
valet på personalrummet. Det var skönt både för oss för intervjupersonen att vi kunde 
sitta i lugn och ro och fokusera på samtalet. Vid samtliga intervjuer användes 
bandspelare då alla godkände detta. Intervjuerna pågick i 15-20 minuter. Efter 
intervjuerna skrevs alla intervjuer ordagrant ut på dator, för att göra det lättare för oss att 
bearbeta dem. 
 

4.4 Analys av datainsamling 
 
När intervjuerna var gjorda och transkriberats lästes de igenom för att få ett 
helhetsintryck av dem. Under läsningen kom det automatiskt fram likheter och 
skillnader som gjorde det möjligt för oss att kategorisera dem. Vi valde även ut citat för 
att tydliggöra svaren och Patel och Davidsson (2003) skriver att citat ökar 
trovärdigheten.  
 

4.5 Validitet och Tillförlitlighet 
 
För att säkerställa kriterierna för god validitet valde vi att tydligt berätta för 
förskollärarna om vårt syfte med intervjuerna för att få tillförlitliga svar. Validiteten ökar 
då förskollärarna vet vårt syfte och förstår frågornas innebörd och får på så sätt svar på 
det vi avser att undersöka vilket Patel och Davidsson (2003) skriver är viktigt. Genom 
att vid intervjuerna ställa följdfrågor kan man ”styra” intervjun mot undersökningens 
syftet.  
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Einarsson och Hammar Chiriac (2002) skriver att det finns tre frågor som man kan ställa 
sig för att ta reda på validiteten i en undersökning, vilka vi har strävat mot att uppnå.  
Frågorna som beskrivs lyder: Har man studerat det som avsågs i forskningsfrågan? Var 
datainsamlingsmetoden lämplig? Är analyserna man gjort rimliga? 
 
Svaren baseras på förskollärarnas tankar och tillvägagångssätt i utformandet av en god 
lek- och lärmiljö och svaren är tillförlitliga då förutsättningarna har varit densamma för 
intervjutillfällena. Att svaren baseras på förskollärarnas tankar kan vara kriterier för att 
säkerställa tillförlitligheten, då vi anser att vi inte kan bedöma deras tankar och 
tillvägagångssätt då de är personliga.  
 
Våra svar från intervjuerna anser vi inte vara generaliserbara, då det är pedagogernas 
egna tankar. Om undersökningen skulle göras om med en annan grupp pedagoger skulle 
det vara osannolikt att de skulle svara exakt likadant.  
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5 RESULTAT  
 

Vi har valt att intervjua 10 stycken förskollärare i tre olika kommuner; Nässjö, Halmstad 
och Nybro. Förskollärarna har varit aktiva inom förskolan olika länge och är i olika 
ålder. De arbetar även med blandade åldrar.  
 

5.1 Fysiska inomhusmiljön gällande lek och lärande 
 
En tydlig kategori som kom upp under intervjuerna var just den fysiska inomhusmiljön. 
Samtliga intervjupersoner ansåg att den fysiska inomhusmiljön var viktig för barns lek 
och lärande. Vikten av den fysiska miljön kom kontinuerligt upp under alla intervjuer. 
Någon pedagog ansåg att en god lek- och lärmiljö kännetecknades av att barnen ville 
leka i den. Hon ansåg att man såg på barnen om det var en god lek- och lärmiljö. Hon 
poängterade vikten av att förskolan ska vara barnens plats och vikten av en stimulerande 
miljö.   

 
”Hmm…Det ska ju vara en miljö där barnen direkt vill sätta igång att leka. Den ska 
ju vara stimulerande, väcka barnens lust att leka, skapa, upptäcka och så…. Miljön 
ska vara stimulerande…” 

 
Samtliga intervjupersoner ansåg att miljön skulle vara inspirerande. De gav uttryck för 
att miljön skulle vara inspirerande och att den skulle locka barnen till lek och lärande. 
Det var även viktigt att skapa en stimulerande miljö som väckte barnens lust att leka, 
lära och fantisera. Några förskollärare berättade att om miljön stimulerar barnens fantasi 
så gör det så att barnen lär sig i leken. De berättade även att det var viktigt att skapa en 
miljö som inbjuder till lek.  
 
Ett annat svar var att det var viktigt att miljön skulle stimulera barnen till att använda 
alla sina sinnen. Någon arbetade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och ansåg att det var 
viktigt att erbjuda dessa barn det då små barn upptäcker med alla sina sinnen. Barn lär 
med hjälp av sina olika sinnen och dessa bör utmanas och tillgodoses. Det viktigaste på 
en småbarnsavdelning var enligt pedagogen att miljön utmanade barnens alla sinnen och 
behov.  
 
En omväxlande miljö var viktigt för några förskollärare. De berättade att det var viktigt 
att tänka om och se miljön med andra ögon. Någon förskollärare gav uttryck för att det 
var viktigt att barnen skulle kunna leka överallt, att miljön skulle vara överskådlig. Det 
var av stor vikt att barnen skulle ha översyn över miljön och dess material. En stor vikt 
lades vid att miljön skulle vara ”lättlekt”, alltså att den skulle inspirera barnen framåt i 
sin lek och i sitt lärande.  
 
En annan synpunkt var att en god lek- och lärmiljö symboliserades av en lugn miljö. 
Miljön skulle varken vara stökig eller högljudd. Både pedagoger och barn behöver en 
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lugn miljö där de inte störs av en massa skrik eller material. En viktig uppgift för 
pedagogerna var att vänja barnen vid att miljön skulle vara lugn, att man lekte vissa 
lekar i vissa rum. Skulle man leka med klossar i läsrummet skulle det bli för störigt. 
 

”Det ska ju vara en lugn miljö…alltså inte rörigt som främjar leken.” 
 

5.1.1 Möblering 
 
Förskollärarna ansåg att det var viktigt med möblering för att barns lek och lärande 
skulle bli så gynnsamt som möjligt. De ansåg att det var viktigt att möblera om efter 
barngrupp i och med att alla barngrupper är i behov av olika saker. Då det kunde vara 
svårt att hitta en möblering som passade barngruppen och lokalerna, var det extra viktigt 
att den fungerade. För att detta skulle bli möjligt möblerade dem regelbundet om. Men 
det var jätte viktigt att möbleringen var säker för barnen.  
 

”Vi har möblerat om efter funktion. Det ska ju vara lätt att ändra på den om den inte 
passar för barngruppen……..den ska ju inte vara låst. Barnen ska ju kunna leka 
överallt. Vi är noga med att regelbundet möblera om, vilket är viktigt för oss…..men 
vi är alltid noggranna med att se till så att den är säker för barnen.” 

 
Vissa förskollärare berättade att de i deras arbetslag (2 olika) diskuterade väldigt mycket 
angående miljö. Det var viktigt för dem att hela tiden arbeta mot att miljön skulle bli så 
bra som möjligt. De bytte plats på möbler och leksaker för att se om det fungerar bättre. 
Någon berättade att även om miljön fungerade bra ville de ändå testa sina idéer och 
möblera om just för att se om de kunde se någon skillnad.  
 
De flesta förskollärare berättade olika anledningar till varför man skulle möblera om 
men alla var överrens om att möbleringen var viktig. Någon ansåg att det var viktigt att 
möblera om ofta. Om man gjorde det skulle det göra att leken hölls igång och att leken 
skulle utvecklas. En annan synpunkt var att man skulle möblera om för att ge plats för 
olika lekar i verksamheten, exempel på sådana lekar var; bygglek och skapande 
aktiviteter. 
 

5.1.2 Material  
 
En kategori som utmärkte sig i den fysiska inomhusmiljön var material. Förskollärarna 
ansåg att materialet var viktigt för barns lek och lärande. En pedagog ansåg att det skulle 
finnas mycket skapande material, det skulle förmodligen påverka barnen positivt. 
Pedagogen ansåg även att det materialet väcker barns kreativitet och bör därför finnas.  
 

”Om det finns mycket skapande material så tror jag att det påverkar barnen 
positivt…. (paus)….jaa det väcker ju deras kreativitet….det ska ju alltså vara sånt 
material som tilltalar barn i alla åldrar…. Det är ju ändå leksakerna som barnen leker 
med” 
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Ett par förskollärare menade att det var bättre att ha lite material framme då man kunde 
plocka fram nytt senare, som tilltalade barnen. De ansåg att om man har mycket material 
så utvecklas inte leken, men genom att ha lite material utmanar man barnen till fantasi 
och kreativitet. De får använda sin fantasi för att utveckla leken med det material som 
finns tillgängligt. Likaså så sparar man pengar om man har material undanstoppat då 
man kontinuerligt kan byta ut materialet utan att köpa nytt. 
 
Flera förskollärare ansåg att det var viktigt med olika material som exponerades på ett 
fint sätt, att det skulle vara ordning och reda på materialet. Förskollärarna ansåg att 
materialet inte skulle vara framslängt utan att bland annat klossar och leksaker skulle 
vara i ordning. De ansåg även att det var roligare för barnen om allt inte har bestämda 
platser, man stryper åt leken om allt har bestämda platser. Om allt har bestämda platser 
kan inte barnen välja var de vill leka själva, allt är ju redan förbestämt då. Någon 
förskollärare ansåg att materialet skulle vara synligt för barnen, det är viktigt att det är 
uppställt så att barnen själva kan plocka fram det och leka med. Att barnen själva skulle 
ha tillgång till materialet utan att be en vuxen om hjälp var något som en pedagog 
tryckte extra på. På förskolan ska det inte finnas sådant som är farligt för barnen och då 
finns det heller ingen anledning till att barnen ska behöva be om hjälp när de vill ha 
något. Materialet ska stå i barnens höjd.  
 
Vissa förskollärare menade att det var av stor vikt att det skulle finnas rätt material, att 
lekmaterialet var anpassat efter barnens ålder. Även att materialet som fanns skulle 
tilltala barnen men även att det skulle vara spännande och lockande Tilltalar inte 
materialet barnen kommer de inte att leka med det och då finns det ingen anledning att 
det finns i just den verksamheten. Vissa förskollärare trodde att om det fanns mycket 
skapande material skulle det påverka barnen positivt, det väcker ju barnens kreativitet. 
 

5.1.3 Fysiska utomhusmiljön 
 
Det var endast några förskollärare som tog upp den fysiska utomhusmiljön. En pedagog 
ansåg att det var gynnsamt för barn att vara ute där det var större ytor. Hon trodde att 
lärandet skulle främjas i framtiden om barnen fick möjlighet att vara ute och röra på sig. 
 

”Hmm att vara ute mycket gynnar barns lek och lärande……och i skogen…(paus)… 
att röra sig främjar nog lärandet i framtiden…(paus). Det är ju viktigt att även 
förändra utemiljön..alltså miljön på förskolegården. Det är ju när man är ute som 
barnen får möjlighet att hoppa, springa och testa gränser…Hos oss får barnen inte 
springa inomhus så därför är vi ute så mycket det bara går…de har ju mycket spring i 
benen i denhär åldern. ” 
 

Någon förskollärare ansåg att en stor möjlighet för barns lek och lärande var att vara ute 
mycket och gärna i skogen. Förskolläraren tryckte på omväxlandet av miljön, att vara 
ute i olika väder och årstider, likaså att barns grovmotorik gynnas av att vara ute. Barn 
behöver röra på sig, hoppa och skutta och det är ypperligt att göra det ute. Pedagogen 
ansåg att det var viktigt att även utomhusmiljön skulle vara inspirerande. Barnen ska 
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kunna testa gränser, hoppa, springa etc., men tryckte på att det var viktigt att den var 
säker.  
 
 

5.1.4  Hinder i utformandet av den fysiska lek- och lärmiljön  
 
Förskollärarna uttryckte att det fanns en del hinder när det gäller att utforma en god lek- 
och lärmiljö. De största hindren var tid och pengar. De menade att om man hade haft 
mycket tid och pengar så skulle man kunna göra massor.  

 
”Pengar är ett stort hinder eftersom allt kostar. Även tid som inte finns. Tips idéer 
och tankar finns ju alltid, men det är ju tiden som inte finns för att förverkliga 
idéerna…Det känns tråkigt att alla idéer och tankar som man har ska behövas stoppas 
på grund av pengar… Kommunen kan lägga pengar på annat onödigt men inte på det 
som verkligen behövs…..(paus)…en omprioritering behövs!” 

 
De flesta var överens om att tid och pengar var ett stort hinder. De ansåg att den snäva 
ekonomin hindrade dem från att utveckla en utmanande miljö. Givetvis vill man köpa in 
nytt material och möbler till barnen men där stoppas man i och med att pengarna inte 
finns berättade en pedagog. 
 
En annan kategori när det gällde hindren var de stora barngrupperna och lokalernas 
utformning. De delgav oss att lokalerna är för små för deras barngrupper. I och med att 
lokalerna är små och barngrupperna stora, blir det en hög ljudnivå som varken är 
gynnsam för barnen eller pedagogerna. Någon förskollärare ansåg att det var omöjligt att 
anpassa miljön efter alla barn då deras lokaler var för små. En annan förskollärare ansåg 
att det fanns för lite personal i barngruppen. En del av förskollärarna tryckte hårt på att 
det gäller att se möjligheterna i stället för de hinder som finns. Det gäller att hitta 
lösningar och att man vågar prova sig fram till nya lösningar. 
 

 ”Har man mycket tid och pengar kan man skapa världens bästa förskola!” 
 
EU reglerna stoppade en förskollärare i utformandet av utomhusmiljön. Hon berättade 
att de arbetar för tillfället med att utveckla deras utomhusmiljö men stoppas då av alla 
EU regler vilket hon tyckte var tråkigt. 
 
 

5.2 Den psykosociala miljöns betydelse för barns lek- och lärande 
 
Att den psykosociala miljön är viktig var det endast två förskollärare som ansåg. Att 
pedagogerna skulle vara glada och goa var av stor vikt för lek- och lärmiljön ansåg en 
pedagog.   
 

”Det ska ju finnas pedagoger och en atmosfär som gör det gynnsamt för barnen att 
leka och lära… Goa, glada och tillmötesgående pedagoger är ju jätte viktigt… Jag 
känner att jag är positiv och kan känna att jag många gånger smittar av mig på 
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barnen…..Vi ska ju vara barnens förebilder och det gäller ju att reflektera över sig 
själv….”  

 
Någon förskollärare berättade att hon tyckte att det var viktigt med ett positivt 
bemötande från dem. Förskolläraren ansåg att hon var positiv och kände att det hade stor 
betydelse för hur både miljön var och hur barnen kände sig. Hon sa att ett positivt sätt 
smittade av sig på de övriga förskollärarna och på barnen och att det gynnar alla i 
verksamheten. Tycker man om sitt arbete blir man automatiskt positiv berättade hon. 
 
En annan förskollärare ansåg att det var viktigt att den skulle väcka barnens nyfikenhet. 
Man ska skapa en atmosfär där nyfikenheten hänger i luften. Barn är ju nyfikna och 
detta ska man ta fasta på ansåg hon. 
 

5.3 Pedagogens roll 
 
De gav uttryck för att deras roll var väldigt viktig i utformandet av en god lek- och 
lärmiljö. Vissa förskollärare berättade att de ansåg att även förskollärarna skulle vara 
inspirerande och lyhörda på barnen. Att inspirera och utveckla barns lek genom miljön 
var en viktig uppgift enligt en pedagog. 
   

”Vi vuxna har ju en viktig uppgift…… att förändra miljön efter hand som 
barngrupperna ändrar sig…… (paus)……Genom miljön kan vi styra barnens lekar… 
ta till exempel  bygglek, då kan vi erbjuda barnen mycket byggmaterial och ytor att 
bygga på.” 

 
Någon ansåg att det var viktigt att vara en god förebild. Förskolläraren berättade att de 
sätter ett stort spår hos barnen och att barnen tillbringar mycket tid på förskolan och då 
mycket tid med förskollärarna. En annan berättade att det var viktigt att vara flexibel, en 
annan gav uttryck för att de måste se till att hela tiden förändra miljön så att den passar 
alla barn. 
 
En del förskollärare berättade att det var viktigt att förnya sig, man måste våga testa nya 
saker. De berättade att det värsta de visste var trångsynta förskollärare. Provade man 
något för 10 år sedan som inte fungerade då måste man våga prova igen för det kan ju 
faktiskt fungera nu sa hon. Även de tryckte på vikten av att våga prova. 

 
”…det ska inte finnas trångsynta pedagoger… man får inte gå i samma spår (paus) 
det som inte fungerade för tio år sedan kanske fungerar nu…man måste våga prova.” 

 
Endast ett fåtal förskollärare tog upp arbetslagets betydelse. De menade att det var 
viktigt att ta tillvara på kollegornas kompetenser. Alla har ju olika styrkor och idéer och 
det gäller att utnyttja dessa. De berättade att det nog kan vara lätt att se kollegorna som 
konkurrenter istället för idé - och kunskapskällor.  
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5.3.1 Medupptäckare/Medagerare 
 
Endast några av pedagogerna berättade att det var viktigt att vara med barnen i leken. 
Dels för att observera men också för att vara en lekkamrat. Vissa berättade även att man 
måste våga testa och våga misslyckas. 
 

”Vuxna ska vara med i leken och observera. Ja, vi är med i leken och kollar på vad 
de har för intresse. Det varierar ju hela tiden men det ska ju även miljön här göra 
med… Det är så roligt att bara sitta med och observera barnen, man får reda mycket 
om man bara gör sig osynlig..hehe.” 

 
De ansåg att det var viktigt att lyssna in barnen, dels för att få reda på deras intressen 
men även för att ge deras lek ”mer bränsle”. De sa att genom att lyssna in barnen i deras 
lek får man reda på mycket som barnen annars inte kan sätta ord på. 
 
Ett par förskollärare berättade att de tycker det är viktigt att hjälpa barnen framåt i leken. 
Leken måste få stimulans och utmaning.  De berättade att de brukar plocka fram material 
som passar barnens lek just för att den ska utvecklas. Om man observerar barnen i deras 
lek får man möjlighet att erbjuda dem saker som kan ge leken stimulans. Det händer att 
barnen fastnar i leken och istället för att barnen ska behöva avbryta leken kan de istället 
få ny energi med hjälp av förskollärarna. 
 

5.3.2 Kommunikation 
 
En annan kategori som kom upp under intervjuerna var vikten av kommunikation. 
Förskollärarna ansåg att kommunikation var viktig för att få synliggöra barnens behov 
och intresse. Intervjuer var en metod som några pedagoger använde sig av för att ta reda 
på barns intressen och behov.  
 

”Genom att vid flera tillfällen intervjuar barnen för att få reda på vad just de här 
barnen är i behov av och vad som för stunden intresserar dem…Våra barn här är ju 
så pass stora så de kan förklara för oss vad de vill och vad de saknar. De kanske har 
svårt att sätta ord på vad de behöver för att utvecklas men man har lärt sig att läsa av 
dem och läsa mellan raderna.” 

 
Någon berättade att genom att intervjua barnen får man syn på vad barnen vill och kan 
men även det motsatta. På så sätt kan man bemöta dem på bästa sätt, på ett sätt som blir 
bäst för dem. Det som var viktigt var att visa barnen att förskollärarna var där för deras 
skull och att barnen skulle få sin röst hörd. Det var viktigt för henne att barnen förstod 
att det var dem som skulle ”bestämma” hur verksamheten skulle se ut. Intervjuer var 
viktigt för henne och hennes arbetslag då de hade fått fram mycket viktigt i deras samtal 
med barnen. Ett par förskollärare berättade att de ibland frågar barnen efter speciella 
saker, de ville veta vad barnen tyckte om saker och ting. En annan berättade att de tittade 
och pratade mycket med barnen för att ta reda på vad som ”fångar” deras intressen just 
nu. Hon sa att det växlar hela tiden och att det var viktigt att hänga med i barnens tempo. 
Hon arbetade på en småbarnsavdelning men berättade att de på andra avdelningen hade 
det lite tuffare när det gällde att anpassa miljön efter barnen då deras intressen växlar 
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mer och oftare. De mindre barnen krävde inte så mycket och hon berättade att det inte 
behövs så stora medel för att anpassa miljön på en småbarnsavdelning. 
 
Vissa berättade att det var viktigt att observera barnen (1-3 åringarna), vad de leker med 
och hur det fungerar. På så sätt får man syn på även de yngsta, de utan tal, intressen och 
vad som tilltalar dem. Någon berättade att diskussion var oerhört viktigt i hennes 
arbetslag. Hon berättade att de först observerar barnen för att sedan belysa detta vid 
deras gemensamma planeringar. 
 

5.3.3 Barnsyn 
 
Ett annat mönster som vi såg var deras syn på barn. Vissa talade om hur barngruppen 
skulle vara och vikten av att lyssna på dem. 
 

”Jag måste säga att vi är väldigt lyhörda på barnen…. (paus) vi lyssnar på vad de 
säger… Det är så lätt att tysta ner barn och se deras åsikter som oviktiga men det gör 
absolut inte vi…Vi stannar hellre upp för att lyssna på dem än att göra något 
inplanerat… Barnen kommer ofta med nya synpunkter som vi pedagoger inte ser.” 

 
Det var en del som ansåg att barnsynen var viktig. De berättade att det är barnen som ska 
bestämma verksamheten. Man ska utgå från barnen när man utformar miljön. De ansåg 
att förskolan var barnens plats och att förskollärarna skulle vara en hjälpande hand, styra 
upp det lite. De tyckte även att det var viktigt att vara på barnens nivå, det gäller att 
försöka tänka som barnen. Vi tänker inte likadant som barnen och det är viktigt att vi 
försöker gå ner på barnens nivå för att förstå dem. 
 
Någon ansåg att en bra miljö kännetecknades av en lugn barngrupp som leker bra och 
lugna lekar. Hon ansåg att miljön skulle vara lugn, inte stökig och att barngruppen skulle 
i princip vara likadan. Hon ansåg även att man kunde använda barnen för att få ett 
önskat beteende. Ett barn som är lugnt brukar ofta lugna ner de barn som är lite stökiga. 
De har bra inverkan på varandra ansåg pedagogen. Man kunde även använda ett 
”stökigt” barn för att utveckla de barn som var blyga.  
 

”Om man har ett lugnt barn och ett högljutt barn så kan man till exempel använda det 
lugna barnet till att lugna det högljudda barnet….(paus) Men man ska ju även få 
blyga barn till att utvecklas.” 

 
 
 
 
 
 

5.4 Sammanfattning 
 
Nedan sammanfattas resultatet med hjälp av nyckelord. 
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Rubrik Fysiska nyckelord 
Psykosociala 
nyckelord 

Syn på en god lek- 
och lärmiljö 

Material 
Inomhusmiljön 
Utomhusmiljön 

Inspirerande 
Stimulerande 

Utformning av en god 
lek- och lärmiljö 

Möblering 
Utgå från barnen 
Pedagogens roll 

Positivt bemötande 
Nyfikenhet i luften 
Pedagogens roll 

 

5.4.1 Analys 
 
Sammanställningen av resultaten visade på att många förskollärare hade någorlunda lika 
tankar och tillvägagångssätt. Det fanns en röd tråd mellan de olika svaren och de 
arbetade kontinuerligt med att utforma en god lek- och lärmiljö. Men något som vi blev 
förvånade över var att så få tog upp den psykosociala miljön. De allra flesta associerade 
direkt till den fysiska miljön och kanske glömde bort den psykosociala miljön. Många av 
de mål man sätter upp för barn på förskolan är just psykosociala mål, barnen ska 
socialiseras, de ska få tillit till sin egen förmåga, utveckla sin nyfikenhet etc. Kan det 
vara så att för att kunna nå de psykosociala målen behöver man arbeta mot en god fysisk 
miljö? Alltså utgår man från de tankar man har om den fysiska miljön då man vill nå de 
psykosociala målen? De går ju som sagt hand i hand och det ena kräver ju det andra. Vi 
började även fundera kring utomhusmiljön då endast ett fåtal av förskollärarna berättade 
om den. Ses den som mindre viktigt? Kanske den glöms bort då man vanligtvis arbetar 
mer med inomhusmiljön. Om man strävar mot psykosociala mål och utomhusmiljöns 
betydelse diskuteras vidare i diskussionskapitlet.  
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Patel & Davidsson (2003) skriver att det kan vara bra att göra pilotstudier innan man går 
ut för att intervjua. Pilotstudierna kan man se som övning, då det kan hjälpa en att se om 
man har rätt intervjufrågor och för att pröva sin undersökningsmetod. Pilotstudien görs 
på en grupp som motsvarar den tänkta intervjuguppen (a.a.). Vi använde oss inte av 
pilotstudier innan vi utförde våra intervjuer, då det var svårt att få förskollärare att ta sig 
tid för intervjuerna. En pilotstudie hade kunnat hjälpa oss med att komma på fler och 
bättre följdfrågor. När vi väl intervjuade var det svårt att komma på följdfrågor då 
många pedagoger uppträdde nervöst.  
 
Valet av att intervjua kända pedagoger i tron om att det skulle bli en tryggare atmosfär 
stämde inte alls. Pedagogerna uppträdde som sagt nervöst, tveksamt och det var svårt att 
få utförliga svar. Kan det vara så att de på grund av att vi var kända för varandra kände 
en större press på att svara ”rätt”? Det kan vara blandade känslor av att bli intervjuad av 
en för pedagogen känd person.  
 
Förskollärarna blev dock påverkade av bandspelaren och att bli intervjuad då det var 
första gången för många av dem. De uppträdde nervöst och svarade kortfattat på både 
våra förberedda intervjufrågor men även på våra följdfrågor. Vissa följdfrågor kunde de 
dock inte svara på då ”pressen” blev för stor. Intervjufrågorna handlade mycket om hur 
pedagogerna tänkte och hur de själva utvecklade en god lek- och lärmiljö. Kanske var 
frågorna för känsliga då det handlade om dem. 
 
Trost (2005) skriver att det även finns nackdelar med bandspelare En nackdel kan vara 
att man missar detaljer som mimik och gester i och med att man spelar in det på band 
och inte videofilmar. Vi ville lägga stor vikt vid svaren och det var det vi kände var 
viktigast med våra intervjuer. 
 
Vi valde medvetet att inte skicka ut våra intervjufrågor i förväg då vi ville undvika att 
pedagogerna skulle ”prata ihop sig”. När vi nu i efterhand ser tillbaka, funderar vi på om 
vi kanske skulle ha skickat ut frågorna ändå. De hade fått chansen att fundera över sina 
åsikter och förmodligen hade vi fått annorlunda svar, då de fått fundera kring frågorna. 
Vi kände även att vi inte fick så utförliga svar och att vi fick dra ut deras åsikter. Det 
hade nog blivit annorlunda om de fått kännedom om frågorna. Pedagogerna kändes 
aningen osäkra när frågorna ställdes, förmodligen för att de inte fick chansen att 
reflektera över sina åsikter i förväg.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Undersökningens syfte var att belysa förskollärares syn på miljön i förskolan med fokus 
på lek och lärande. Det var dels deras tankar, men även hur de går tillväga för att skapa 
en god lek- och lärmiljö som skulle synliggöras. Miljön är oerhört viktig för barns lek 
och lärande. Björklid (2005) anser att miljön både skapar förutsättningar men även 
hinder för barns lek. Om miljön uppfattas som otillgänglig, otrygg och 
understimulerande bidrar det till att barnen varken leker eller utforskar i den miljön, 
vilket gör att barnen blir hämmade i sin utveckling, både socialt, kognitivt och fysiskt. 
 

6.2.1 Fysiska inomhusmiljöns gällande lek- och lärande 
 
Hur kommer det sig att förskollärarna direkt associerade till den fysiska miljön? Kan det 
vara så att när man talar om miljön att man tar för givet att det är den fysiska miljön det 
handlar om. Hör man ordet miljö i ett sammanhang som lek och lärande associerar man 
direkt till den fysiska miljön, speciellt när man ska redogöra för hur man arbetar mot en 
god lek- och lärmiljö. Det är främst den fysiska miljön man arbetar med i förskolan och 
det är den som blir mest synlig. Den psykosociala miljön arbetar man i stort sett med 
hela tiden fast inte lika synligt. När man läser om miljö i böcker tar de främst upp den 
fysiska miljön, den psykosociala miljön glöms kanske bort men är dock lika viktig. 
Björklid (2005) skriver att det finns ett samband mellan barn och den fysiska miljön men 
nämner inget om sambandet mellan barn och den psykosociala miljön. Det är lättare att i 
den fysiska miljön peka på vad som till exempel behövs ändra på för att nå sitt mål. Den 
psykosociala miljön blir mer personlig och det är svårt att föra en diskussion över den 
psykosociala miljön just för att den är just personlig.  
 
 Pedagoger i förskolan strävar mot både fysiska och psykosociala mål men för att uppnå 
de psykosociala målen krävs det att man uppnått de fysiska målen först. Det 
psykosociala är beroende av det fysiska och tvärt om. Det är som vi tidigare nämnt 
lättare att arbeta mot de fysiska då det psykosociala är mer personligt. För att den 
psykosociala miljön ska vara inspirerande och positiv behövs en positiv och inspirerande 
fysisk miljö. Är den fysiska miljön trivsam och utvecklande för barnen blir även den 
psykosociala miljön det. Det känns som att det är lättare att ändra den fysiska miljön än 
den psykosociala miljön då man kan behöva arbeta lite med sig själv och sin attityd.  
 
Många pedagoger ansåg att det var viktigt att miljön var inspirerande och att den skulle 
locka till lek och lärande. Lust att leka, skapa, upptäcka och fantasi var viktigt för 
pedagogerna när vi talade om en god lek- och lärmiljö. Granberg (2004) skriver att 
miljön kan utformas så att den uppmuntrar, inspirerar och utmanar barnen till att leka 
och lära vilket pedagogerna hade tagit fasta på. Björklid (2005) skriver att om miljön är 
understimulerad hämmas barn i leken och i lärandet, vilket förskollärarna hade 
anammat, de arbetade väldigt målinriktat mot en god lek- och lärmiljö. Någon av 
pedagogerna gav uttryck för att de arbetade mycket med miljön och en av pedagogerna 
berättade att en god lek- och lärmiljö symboliserades av en miljö där barnen direkt vill 
sätta igång att leka.  Lindqvist (2002) skriver också om detta då hon skriver att barn 
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behöver inspirerande miljöer där de kan undersöka, upptäcka och få inspiration till sina 
lekar. Barnen på förskolan ägnar större delen av dagen till att leka.  
 
Hur den fysiska miljön är beror delvis på hur den är möblerad och hur man disponerar 
rummen (Campner & Persson, 2000). Pedagogerna menade att det var viktigt att miljön 
skulle vara lätt att ändra på, den skulle inte vara låst. Att man kan vara öppen för olika 
förslag och byta plats på möbler och material var något de ansåg var viktigt. I dagsläget 
är lokalerna för små för antalet barn som vistas i den och det är oerhört viktig att 
möblera om. Likaväl som barnen behöver utvecklas så behöver rummen utvecklas. Det 
finns mängder av lösningar på möblering och man måste våga testa för att komma fram 
till den bästa lösningen. Det är ju heller inte speciellt tidskrävande att möblera om, det är 
bara fantasin och attityden som sätter gränser. Givetvis behöver barnen stabilitet i miljön 
men man måste våga för att vinna. Miljön ska ju fungera och stämma överrens med 
barnen som vistas i den. Granberg (2004) skriver att det är bland annat möbleringen och 
hur möblerna är placerade som avgör hur, vad och var barnen leker. Pedagogerna hade 
flera olika anledningar till varför man skulle möblera om och de var väl medvetna om 
vikten av möblerna.  
 
Förskollärarna ansåg att materialet var viktigt för barns lek och lärande. De var oeniga 
om mängden material. Till skillnad från Björklid (2005) och Granberg (1998) som anser 
att det ska finnas mycket material så ansåg ett par förskollärare att det skulle finnas lite 
material framme. De menade att miljön skulle bli rörig med för mycket material framme. 
Pedagogerna ansåg även att det var bättre att byta ut material när barnen har tröttnat 
istället för att köpa nytt. De berättade även att barnen får använda sin fantasi då det inte 
finns så mycket material. Mängden material är en smaksak, det viktigaste är att man har 
en anledning varför man gör som man gör. Det är inte mängden material som avgör hur 
barnen använder sin fantasi, det är avgörande för fantasin hur väl materialet tillåter 
barnen att använda sin fantasi. En plastbit kan ändra form och bli en båt, en bil etc. Det 
spelar ingen roll hur mycket material som finns, tilltalar det inte barnen så gör de ingen 
nytta. Granberg (2004) menar att materialet som finns ständigt kan ändra form, innebörd 
och betydelse beroende på vad barnen vill se.. Till skillnad mot de förskollärarna som 
ansåg att det skulle finns begränsat med material, ansåg flera förskollärare att det var 
viktigt att det skulle finnas mycket olika material. Flera pedagoger ansåg att det var 
viktigt att materialet exponerades på ett fint sätt, det skulle vara ordning och reda, inte 
framslängt. Samtidigt som de berättade om det berättade de att materialet inte skulle ha 
bestämda platser. Man stryper åt leken om allt material har bestämda platser ansåg de. 
Men är inte det lite motsägelsefullt? Det ska inte vara rörigt utan materialet ska 
exponeras på ett fint sätt men materialet ska absolut inte ha bestämda platser. När vi bad 
dem förklara vad de menade så berättade de att om allt material har bestämda platser kan 
barnen inte leka var de vill med materialet. Men bara för att materialet har bestämda 
platser kan väl barnen leka var de vill med det ändå? Huvudsaken är väl att det ska vara 
tillgängligt för barnen och att barnen ska veta var saker har sin plats när de vill leka med 
dem?!  
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6.2.2 Fysiska utomhusmiljön 
 
Även här blev vi lite förvånade då endast några tog upp den fysiska utomhusmiljön. Är 
det så att även utomhusmiljön glöms bort då man mestadels vistas inomhus? Då man 
mestadels spenderar dagarna inomhus associerar man direkt till inomhusmiljö.  Patrik 
Grahn har forskat fram att barn som har en rik och omväxlande utomhusmiljö har större 
koncentrationsförmåga än andra barn (Granberg, 2000). En pedagog ansåg att 
utomhusmiljön gynnar barns lek och lärande och trodde att lärandet främjas av att 
barnen får röra på sig, även i framtiden. En annan pedagog ansåg att det är viktigt att 
barn får röra på sig, vara ute för att hoppa och springa. Ytorna och möjligheterna som 
finns utomhus jämfört med inomhus är enorma. Barn är livfulla och har spring i benen 
och det är utomhus de får göra utlopp för sina behov. Barns fantasi inspireras av 
utomhusmiljön där materialet är varierande och inte helt självklart. Att släppa barnen 
”fria” i skogen är ett utmärk sett för dem att utveckla sin fantasi, kreativitet, sin 
motoriska förmåga etc. I dagens samhälle är det inte självklart att barnen vistas i naturen 
på sin ”fritid”, därför är det viktigt att de får möjlighet till det på förskolan. Givetvis har 
inte alla förskolor närhet till skog, men man kan exempelvis utnyttja en del av gården till 
att bland annat plantera träd och växter.  Granberg (2000) skriver att barnen har större 
möjlighet till fysiska övningar utomhus än inomhus då det finns större ytor ute. Likaså 
ansåg en pedagog att det var viktigt att ta tillvara på vädret, barn behöver vara ute i alla 
väder och alla årstider. Det finns inga dåliga väder utan bara dåliga kläder. Det kan ha 
blivit skillnad på svaren om någon av intervjupersonerna arbetat på en ”ur och skur 
förskola”. De vistas större delen av dagen utomhus och hade till skillnad från våra 
intervjupersoner associerat till utomhusmiljön.  
 

6.2.3 Hinder i utformandet av den fysiska lek- och lärmiljö 
 
Förskollärarna ansåg att det fanns en del hinder för att utveckla en god lek och lärmiljö 
vilket även Skolverket (1998) skriver. De skriver att pedagogerna är väl medvetna om 
vilka möjligheter och hinder som finns i den pedagogiska miljön. De allra flesta 
pedagoger ansåg att tid och pengar var de största hindren. De menade att idéer, tips och 
tankar alltid fanns men att det inte fanns ekonomi eller tid till dem. De menade att i och 
med att allt kostar så begränsas dem när de vill köpa in nytt material och så vidare. 
Några pedagoger ansåg att de små lokalerna och de stora barngrupperna var ett stort 
problem. Björklid (2005) skriver om just detta, att lokalerna från början är gjorda för 
mindre barngrupper och att det idag är svårt att utforma en god lärmiljö då lokalerna är 
för små. Några av pedagogerna ville bortse från hindren och istället tänka på 
möjligheterna vilket känns positivt. Vad tjänar man på att haka upp sig på alla de hinder 
som finns, man slösar bara en massa tid och energi. Väljer man istället att se 
möjligheterna kan man säkert komma fram till många bra lösningar. Någon pedagog 
menade att om man bara hade haft mycket tid och pengar så kunde man skapa världens 
bästa förskola, men är inte det genomförbart med de resurser man har idag? Man kan 
skapa många lösningar och pedagogiker utan mycket tid och pengar. 
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6.3 Den psykosociala miljöns betydelse för barns lek och lärande 
 
Det var endast ett par pedagoger som tog upp vikten av den psykosociala miljöns 
betydelse för barns lek och lärande. För någon pedagog var det viktigt med ett positivt 
bemötande. Hon ansåg att det var av stor betydelse att utstråla positivism både för att 
miljön skulle bli så bra som möjligt men även för att ”smitta” av sig på barnen. 
Pedagogerna ska vara barnens förebilder och det är alltså viktigt att man som pedagog 
tänker på hur man beter sig i barnens närhet. Att tänka över den syn man har på barn och 
dess lek är otroligt viktigt, skriver Granberg (2004) om. Barn är smarta och kan läsa av 
pedagogerna, är de negativa ”smittas” det över på barnen vilket kan vara förödande för 
dem i sin utveckling. En annan pedagog ansåg att det var viktigt att utstråla nyfikenhet. 
Hon ansåg att det var viktigt att skapa en atmosfär där nyfikenheten hänger i luften. 
Åberg & Lenz Taguchi (2007) skriver att det är viktigt att pedagogerna är nyfikna på 
barnen. Barn är väldigt nyfikna av sig och att uppmuntra detta i den fysiska miljön och i 
den psykosociala miljön är viktigt. I arbetet med barn är det otroligt viktigt att vara ärligt 
nyfiken, man måste vara nyfiken för att få en förståelse för hur barn tänker.  

 

6.4 Pedagogens roll  
 
Pedagogerna var överens om att de hade en viktig roll i utformandet av en god lek- och 
lärmiljö. Någon ansåg att det var viktigt att vara flexibel i utformandet och även att man 
ska vara positiv till förändringar och inte gå i samma fotspår. En av pedagogernas roll är 
att just vara flexibel. Hela arbetet kräver flexibilitet då barnen bjuder på mängder av 
tillfällen till samtal, aktivitet som man måste ta vara på. Pedagoger och barn ser olika på 
saker och man måste se verksamheten med hjälp av barnens ögon. Pedagoger måste 
tillåta sig själva att inte de inte vet allt och att de kan be barnen om hjälp. Skolverket 
(2004) menar att det går att se i den fysiska miljön huruvida pedagogerna har lyckats 
anpassa verksamheten efter barnen. Man märker rätt snabbt när man stiger in på en 
förskola om pedagogerna är där för barnens skull eller enbart där för att göra sina 
timmar.  

Förvånansvärt var det endast ett par stycken som ansåg att det var viktigt att de var med i 
barnens lek. Man kan ha många funktioner när man går in i barnens lek, man kan vara 
observatör, lekkamrat och för att hjälpa barnen framåt i leken. Det är mycket sällan som 
man ser förskollärare sitta och leka tillsammans med barnen. Något som är viktigt för 
barns utveckling är engagerade och nyfikna pedagoger (Granberg, 1999). Några 
pedagoger berättade även vikten av att intervjua barnen, dels för att få reda på hur de 
uppfattar miljön men även för att få syn på deras behov. Det är lätt att underskatta barn 
men sanningen är den att man har mycket att lära av barnen. Campner och Persson 
(2000) tycker att det är viktigt att aktivt föra en diskussion med barnen för att få reda på 
hur just de uppfattar miljön. Det är bra att både intervjua och observera barnen, de kan 
säga en sak men de gör en helt annan sak. Genom att kommunicera med barn kan man 
som pedagog lära sig mycket. Det kan räcka med att observera barns lek, man får syn på 
otroligt mycket genom att enbart titta på.  
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Någon pedagog ansåg att en god lek- och lärmiljö symboliserades av en lugn barngrupp 
som leker lugna och bra lekar. Man kan börja fundera kring hennes barnsyn, menar hon 
ordagrant vad hon sa eller förstod hon inte frågan? Troligtvis förstod hon inte frågan 
fullt ut då vi frågade vad hon ansåg en god lek- och lärmiljö symboliserades av. 
Pedagogen hade förmodligen svarat på ett annat sätt om hon hade fått frågan igen, vid 
ett annat tillfälle. Vilken barnsyn man har är något som alla pedagoger bör vara 
medvetna om. Lillemyr (2002) menar att hur vi ser på barns lek beror delvis på vilken 
syn vi har på barn och på dess förmågor.  
 
 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Vi började under arbetets gång att fundera kring pedagogernas syn på den psykosociala 
miljön då endast några associerade till den. Även när man läser litteratur om förskolans 
miljö nämns oftast den fysiska miljön. Litteraturen tar upp mycket om möblering, 
inredning osv. Kanske behövs det en närmare och mer utförlig undersökning för att 
komma åt pedagogernas åsikter om den psykosociala miljöns betydelse för barns lek- 
och lärmiljö. Den psykosociala miljön är lika viktig att tänka på som den fysiska miljön.  
 
När man ser resultatet angående utomhusmiljö förvånas man över att även den kommer i 
skym undan. På något sätt tycks även detta glömmas bort. Det skulle vara intressant att 
göra samma undersökning på förskolor som specialiserar sig på just utomhusmiljön då 
det är något som de ständigt reflekterar över. 
 
 

6.6 Slutord 
 
 Miljön är oerhört viktig för barns lek och lärande och det är pedagogernas uppgift att 
utforma miljön efter barns utveckling (Bredmar, 2003). Det finns mängder av saker att 
tänka på när man utformar en pedagogisk miljö, till exempel att det finns små vrår som 
barnen kan gömma sig i, att den är inspirerande och kreativ och att den utmanar alla barn 
på förskolan. Förskollärarna i undersökningen hade mängder av tankar kring ämnet, 
både lika och olika. En del ansåg att det skulle finnas mycket material medan andra 
hävdade att det skulle finnas begränsat med material. Alexandersson (2004) skriver att 
pedagogerna har ett ansvar för att barn lär men även vad de lär. Pedagogerna menade att 
det var av stor vikt att observera och intervjua barnen för att få kännedom om vad de 
skulle behöva för att utvecklas och lära. Det är av stor vikt att miljön är utvecklad efter 
barnen och inte tvärtom (Åberg & Lenz Taguchi, 2007). Det var även något som 
pedagogerna tryckte extra på. Vissa uttrycket att det var viktigt att hänga med i 
svängarna och följa barnens utveckling. Pedagogen har mängder av uppgifter, förutom 
att vara pedagog ska de leka, uppmuntra, samtala, utforska, uppleva och upptäcka 
tillsammans med barnen (Granberg, 2000). I många av svaren som undersökningen gav 
uttrycktes ofta pedagogens roll som medagerare och medupptäckare. Pedagogerna 
visade sig vara mycket medvetna om vikten av deras arbete för barns utveckling.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 

 
• Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 
• Hur gamla är barnen på den avdelningen som du arbetar på? 
• På vilket sätt anser du att miljön påverkar barns lek och lärande? 
• Hur har du gjort för att belysa detta i er miljö? 
• Vad tycker du symboliserar en god lek- och lärmiljö? 
• Hur har du gått till väga för att få fram detta i er miljö? 
• Använder du dig av barnen för att utveckla en utmanande lek- och lärmiljö? 

- motivering 
• Vilka möjligheter och hinder anser du finns i utvecklandet av en god lek- och 

lärmiljö? 
• Anser du att man kan utforma miljön så att den passar och utmanar alla barn på 

förskolan? 
- motivering  

 


