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Abstrakt 

Syftet med studien var att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra hur den 

fysiska inomhusmiljön kunde skapas till en lärandemiljö som främjade barns fortsatta 

lärande. Datainsamlingen skedde genom en kvalitativ forskningsmetod där sex 

förskollärare intervjuades utifrån en egendesignad intervjuguide. Resultatet 

analyserades med hjälp av Bernsteins teori om makt och kontroll där fokus låg på 

begreppen stark och svag inramning. Utifrån resultatet framkom två huvudkategorier 

vilka var styrning och öppenhet. Studiens resultat visade bland annat att förskollärare 

uppfattade att det var av betydelse att det fanns tydliga regler rörande materialet i den 

fysiska inomhusmiljön. Samtidigt som det rådde en övervägande styrning hos 

förskollärarna visade resultatet på en öppenhet där förskollärarna strävade efter ett 

processtänkande kring det erbjudna materialet i miljöerna som skulle gynna barns 

lärandemöjligheter. En genomtänkt och planerad fysisk inomhusmiljö uppfattades 

som betydelsefullt för att barnen skulle kunna uppleva sig vara självständiga i 

lärmiljöerna och få känna inflytande i sitt eget lärande.  
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1 Inledning 

Barn möts ständigt av olika miljöer i förskolan som både kan begränsa och främja 

barns lärande (Eriksson Bergström 2017). Förskollärare har en betydande roll i 

förskolans verksamhet när det handlar om att skapa en god fysisk miljö inomhus som 

ska ta hänsyn till alla barnens behov och som ska styras av barnens utvecklingsnivå. 

Genom observationer av barns lek kan förskolläraren samla in värdefull information 

och utifrån den informationen skapa en fysisk miljö anpassad utefter barngruppens 

intressen och erfarenheter och som utmanar barnen i deras pågående lärande (Isbell 

2012). Den fysiska inomhusmiljön behöver erbjuda ett brett utbud av material för att 

kunna bidra till utforskande och kreativitet hos barnen i förskolans verksamhet. 

Materialet ska vara tillgängligt för alla barn och vara varierande för att främja 

möjligheten till olika lekar. Den fysiska miljön bör vara uppbyggd så att barnen får 

tillgång till rum som både bjuder in till rörliga lekar som kan innefatta mycket spring 

och högljudda lekar, men också rum som kan erbjuda lugnare aktiviteter som bland 

annat målning eller pussel (Pramling Samuelsson & Mauritzson 1997). Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) återkopplar från Pramling Samuelsson och 

Mauritzson (1997) om att en väl utformad fysisk miljö i förskolan ska skapa lekar 

som utmanar och stimulerar barns lärande. Barnen får genom leken utveckla olika 

tillvägagångssätt och prova på olika roller och på så sätt utveckla förmågan att leva 

sig in i samhälleliga sammanhang. Ovanstående beskrivning är kännetecken för en 

hög kvalitet inom förskolans verksamhet. 

Tidigare forskning visar att förskolans kvalitet kan utgöras av både hög kvalitet och 

låg kvalitet vilket får en direkt påverkan på barns lärande i förskolan (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Under vår utbildning har vi erfarit att 

kvaliteten varit varierande på de förskolor vi haft kontakt med. På vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på miljöer som vi erfarit har varit 

genomtänkta och bra utformade med ett syfte utifrån barns lärande. Vi har även stött 

på miljöer av låg kvalitet som verkat ogenomtänkta och mer begränsande än 

främjande utifrån barns lärande. Utifrån våra egna erfarenheter grundades intresset 

för vilka uppfattningar förskollärare har gällande den fysiska inomhusmiljön och hur 

den kan skapa lärandemiljöer som främjar barns lärande. 
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2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra hur den 

fysiska inomhusmiljön kan skapas till en lärandemiljö som främjar barns fortsatta 

lärande. För att synliggöra förskollärarens uppfattningar ställs två frågeställningar. 

De frågeställningarna är: 

2.2 Frågeställning 
1. Vilka föreställningar har förskollärare kring den fysiska miljön som lärandemiljö? 

2. Under vilka omständigheter uppfattar förskollärare att barnen ges möjlighet att 

använda den fysiska miljön som lärandemiljö? 
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3 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis de centrala begreppen för studien. Vidare 

presenteras tidigare forskning kring studiens valda ämne och avslutningsvis 

presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien. 

3.1 Centrala begrepp 
I följande del presenteras begreppen fysisk inomhusmiljö, material samt lärande och 

lärandemiljö som är centrala för studien. 

3.1.1 Fysisk inomhusmiljö 

Björklid (2005) definierar den fysiska inomhusmiljön inom förskolans ramar som en 

plats där barnen ska erbjudas att få vara ifred och leka ostört. Miljön bör samtidigt ge 

utrymme för högljudda lekar med många deltagande barn. Den fysiska 

inomhusmiljön ska kunna beskrivas som en fysisk verklighet där läge, storlek och 

koppling till andra fysiska rum står i centrum. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2016) 

beskriver begreppet fysisk inomhusmiljö som ett rum där fysiska artefakter och 

sociala strukturer samverkar. I förskolans värld handlar det om att erbjuda och 

möjliggöra olika möten som sker i specifika rum i verksamheten. Artefakter i den 

fysiska inomhusmiljön är material som barnen använder sig av i leken och i skapande 

och konstruerande sammanhang (a.a).  

3.1.2 Material 

Material avser saker i form av artefakter som barnen använder sig av i leken. Det finns 

en variation av materialet och kan utgöras av skapande material som till exempel 

pennor och papper, konstruktionsmaterial i form av exempelvis klossar och lego, 

dockleksaker och små leksaksfordon (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 2016).  

3.1.3 Lärande och lärandemiljö 

Barns lärande har sin start redan från födseln och betraktas då som en ständig strävan 

att försöka begripa sin omvärld och erfara ny kunskap. Förskolans miljö är en 

betydelsefull arena för barns lärande där barnen tillåts att vara nyfikna och utforska 

sin omgivning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2016). Barns lärande är inte begränsat 

till någon specifik tidpunkt eller plats utan pågår hela tiden. I förskolans värld är det 

svårt att skilja på lek och lärande eftersom leken kan ses som en nyckel till själva 

lärandet. En god lärandemiljö skapar möjligheter till bland annat barns sociala och 

motoriska utveckling. Om däremot en lärandemiljö upplevs som otrygg eller 

otillgänglig för barnen kan den begränsa barns fysiska, kognitiva och sociala 

utveckling (Björklid 2005). 

3.2 Tidigare forskning 
I följande del presenteras tidigare forskning som berör den fysiska inomhusmiljön i 

förskolan och vilken betydelse den har för barnens lärande. 

3.2.1 Materialets tillgänglighet i förskolan 

Nordin-Hultman (2009) har i sin avhandling jämfört olika förskolor i Sverige och i 

England. I studien framkommer det att den svenska förskolan är mer sparsam och 
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begränsad i sitt utbud av material till skillnad från den engelska förskolan. Det 

material som placeras tillgängligt för barnen i den svenska förskolan är material som 

är lättstädat och lättare att hålla rent. Det material som är svårare att hålla rent och 

skapar en större grad av oreda hålls mer otillgängligt för barnen. Nordin-Hultman drar 

slutsatsen att den här typen av material är sådant som smutsar ner och möjligheten för 

skapande verksamheter, som kan innefatta flaskfärger och lera, begränsas för barnen 

eftersom den typen av material sällan eller aldrig används. En annan slutsats som 

Nordin-Hultman redovisar är att begränsningen av material kan medföra att barnen 

går miste om att få hantera och uppmärksamma skillnader och likheter, relationer 

samt förändring för de olika materialen. Däremot framgår det i Martinsens (2015) 

studie av norska förskolor att material av skapande karaktär finns tillgängligt hela 

tiden. 

Flera forskare finner att svenska förskolor använder höjddimensioner i form av bland 

annat hyllor med olika höjd för placering av material. En del av det pedagogiska 

materialet förvaras på högre hyllor för att barnen inte ska nå det och leka med det 

själva. En annan orsak till materialets placering på hyllor är på grund av barnens olika 

utvecklingsnivåer. Materialet som placeras längst ner finns tillgängligt för de yngre 

barnen och materialet som placeras högre upp finns åtkomligt för de äldre barnen. 

Däremot kan de yngre barnen se materialet på de högre hyllorna men behöver hjälp 

för att få tag i det (Nordin-Hultman 2009; Eriksson Bergström 2013; Eriksson 

Bergström 2017). 

3.2.2 Inomhusmiljöns utformning 

I en norsk studie redogör Børve och Børve (2017) för att utformningen på förskolor 

utgår från olika teman för att tydliggöra för barnen vad varje rum har för syfte och 

hur materialet ska hanteras. Däremot beskriver Martinsen (2015) att barn i större 

utsträckning föredrar att vistas i de rum som inte är starkt formade efter specifika 

syften. Rummen ska således bjuda in till oberoende och kreativa aktiviteter. Det som 

ses som en betydande faktor menar Børve och Børve (2017) är att förskollärarna 

behöver veta hur de ska bygga upp den fysiska inomhusmiljön och hur den i sin tur 

bidrar till barns lärande. Eriksson Bergströms (2013) avhandling visar däremot på ett 

resultat där förskolepersonalen inte har några pedagogiska grunder för vilket sätt 

miljön utformas på utan utformningen baseras endast på praktiska orsaker. Personalen 

utgår från avdelningens planlösning och utformar den fysiska miljön utifrån den och 

studiens slutsats är att förskolepersonalen uppfattar sig vara begränsade av lokalernas 

utformning. 

3.2.3 Regler inom den fysiska inomhusmiljön 

I Eriksson Bergströms (2013) avhandling framkommer det att förskollärarna som 

ingår i studien har regler för att material inte ska flyttas runt mellan rummen på 

avdelningarna och att var sak ska ha sin specifika plats. Orsaken har sin grund i att 

städningen ses som ett problem och att det ska vara ordning och reda i rummen. Det 

här är något som även Granbom (2011) redogör för i sin avhandling. Granbom menar 

att barnets ålder verkar korrelera med tillgängligheten av material då studiens 

deltagare anser att de yngsta barnen skapar svårhanterbart kaos om allting finns 

tillgängligt. Det här kaoset leder i sin tur till att pedagogernas arbetsbörda ökar vilket 

inte visar sig vara önskvärt bland de vuxna. 
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Utifrån observationer förklarar Eriksson Bergström (2017) att olika förskolor har 

olika sätt för hur de lägger upp regler och tillgångar för sina rum på avdelningarna. 

Några av förskolorna har regler för hur många barn det får vara i vissa rum och hur 

materialet ska användas. Det finns däremot en flexibilitet bland reglerna beroende på 

vilken aktivitet som ska fortgå. Reglerna på vissa förskolor är mer strikta med 

avseende på att förskollärarna anser att om reglerna går att förbise en gång kommer 

barnen ha svårt att gå tillbaka till de fasta reglerna igen. Eriksson Bergström (2013) 

redogör för att den fysiska miljöns utformning har en dubbelhet genom att både vara 

ett sätt att tillföra ordning på avdelningarna men också för att skapa utrymme för 

barnens lek och lärande. 

Nordin-Hultman (2009) förklarar att det i den svenska förskolan finns en stark 

reglering för tillgången till rum och material och att det medför begränsningar för 

barns inflytande i förskolan. Med utgångspunkt från Bernsteins (1983) teori om makt 

och kontroll menar Nordin-Hultman (2009) att när olika material placeras i olika rum 

på avdelningen fråntas barnen sin kontroll och möjlighet för nyskapande eftersom de 

inte kan kombinera olika sorters material med varandra och på så sätt pröva sina idéer 

och skapa någonting nytt. Vidare för Nordin-Hultman ett resonemang om att 

gränserna och reglerna för vilket material som placeras i barnhöjd respektive över 

huvudet på barnen skapar en maktlöshet hos barnen.  

3.2.4 Samband mellan miljöns kvalitet och barns lärande 

I sin forskningsöversikt beskriver Björklid (2005) bra och dåliga miljöer utifrån 

Bengtsons (1993) studie. De dåliga miljöerna visar på låg kvalitet och de bra 

miljöerna visar på hög kvalitet. I en miljö av låg kvalitet finns det brister som försvårar 

det pedagogiska arbetet och i motsats så är miljön med god kvalitet utformad för att 

stödja det pedagogiska arbetet som ska pågå i verksamheten. Björklid (2005) menar 

att utformningen av miljön ska ge barnen förutsättningar för att både stimuleras i sitt 

lärande och utmanas vidare. I vissa fall bör även miljön utformas så att den underlättar 

barns pågående lärande. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar 

att beroende på vilken kvalitet förskolan har så får det en direkt inverkan på barns 

möjligheter för lärande. Om förskolan utgörs av hög kvalitet är klimatet öppet och 

tillåtande där lärandeobjekten är tydliga för barnen och miljön utgörs av material som 

skapar utmaning och glädje. Däremot om förskolan utgörs av låg kvalitet begränsas 

tillgängligheten och förekomsten av material i miljön. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) redogör för att om barnen inte är delaktiga eller har inflytande vid 

utformandet av miljön så får miljön en låg kvalitet eftersom den inte utgår från barns 

intressen eller önskemål. 

3.2.5 Barns inflytande och delaktighet 

I sin avhandling visar Eriksson Bergström (2013) att förskolepersonalen utgår från 

barnens intresse när de skapar den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Eriksson 

Bergström drar slutsatsen att barnens intresse, samspel med andra barn och den 

fysiska inomhusmiljön kan bidra till att barnen utvecklar mer komplexa sätt för 

utforskande. Björklid (2005) menar att för att kunna ta hänsyn till det pedagogiska 

arbete som pågår i förskolan och vilka intressen barngruppen visar behöver den 

fysiska inomhusmiljön vara anpassningsbar och föränderlig. Barnen ska vara 

delaktiga i miljöns utformning eftersom barnen ska få möjligheter till inflytande i sitt 
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eget lärande. Däremot redovisar Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) ett 

resultat från barnintervjuer att barnen upplever att de inte tillfrågas angående deras 

intressen eller att förskolepersonalen inte närvarar och observerar vad barnen leker. 

Björklid (2005) förklarar att en självinstruerande miljö är betydelsefull för barnens 

självständighet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) menar att barnen behöver 

få ha fri tillgång till material som kan främja deras lekar och lärande. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2001) och Björklid (2005) redogör för att barn behöver få 

kunna leka och lära utan att störas eller vara i ständigt behov av en stöttande vuxen. I 

sin avhandling redovisar Granbom (2011) att förskollärarna i studien står eniga om 

att barn använder sig av leken för att bemästra färdigheter och att det i sin tur ger den 

fysiska inomhusmiljön en stark betydelse. Förskollärarna planerar miljön utifrån 

syftet att den ska locka till lek.  

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
I följande del presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för 

analysen av resultatet. 

3.3.1 Bernsteins teori om makt och kontroll 

För att analysera datainsamlingen används Bernsteins teori om makt och kontroll i 

form av begreppen stark och svag inramning. Bernstein (2000) beskriver begreppet 

inramning som ett sätt för att undersöka vem som kontrollerar vad i kommunikationen 

mellan vuxen och barn. Stark och svag inramning följer graden av kontroll över olika 

faktorer, bland annat hierarkisk position mellan de som kommunicerar och 

turordningen. För att sätta Bernsteins begrepp inramning i förskolans kontext innebär 

kommunikationen hur fysiska artefakter och sociala strukturer samverkar med 

varandra. En stark inramning innebär därmed att det är den vuxna personen som 

besitter kontrollen över hur rummen utformas och vilket material som är tillgängligt. 

I en svag inramning är den vuxna kontrollen inte lika stark och det finns därmed 

valmöjligheter för barnen. Det går enligt Bernstein att ha stark kontroll över en faktor 

samtidigt som det kan råda svag kontroll över en annan faktor. Vid stark och svag 

inramning förekommer även begreppen synlig och osynlig pedagogik. Stark 

inramning hör ihop med synlig pedagogik och innebär att det finns tydliga regler och 

syften. Den svaga inramningen hör ihop med den osynliga pedagogiken som innebär 

att reglerna är mer implicita till sin karaktär, vilket innebär att reglerna inte är lika 

strikta (a.a). 
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4 Metod 

I det här avsnittet presenteras valet av metod, urval av respondenter, hur studien 

genomfördes och bearbetades, studiens tillförlitlighet samt de etiska aspekterna. 

4.1 Vald metod 
För att synliggöra förskollärares uppfattningar utgick studien från en kvalitativ 

forskningsmetod. Denscombe (2018) menade att en kvalitativ forskningsmetod 

skapade möjligheter för utförligare svar i intervjuer vilket ansågs vara betydelsefullt 

för den här studien för att synliggöra förskollärares uppfattningar om ett ämne. 

Langemar (2013) och Denscombe (2018) förklarade att en fördel med intervju som 

en kvalitativ forskningsmetod var att intervjuaren hade möjlighet till att ge följdfrågor 

och ibland ändra de nästkommande frågorna till respondenterna. Vidare menade 

Langemar (2013) att den kvalitativa intervjun skapade möjlighet för intervjuaren att 

undersöka respondentens upplevelser och tankar kring det valda ämnet.  

I studien användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) som utformades efter 

studiens syfte och frågeställningar. En semistrukturerad intervju menade Bryman 

(2018) möjliggjorde för att fler frågor kunde ställas utifrån respondentens svar och 

tillät en flexibilitet för ordningsföljden av frågorna då de inte nödvändigtvis behövde 

följa intervjuguiden om den intervjuade kom in på en fråga som skulle komma att 

behandlas senare under intervjun. 

4.2 Urval 
Vi valde att intervjua sex verksamma förskollärare. Urvalet bestod av personer vi haft 

kännedom om sedan tidigare, vilket innebar att vi valde respondenterna utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2018). Det medförde att vi kunde boka in intervjuerna 

med de valda respondenterna på ett smidigt och snabbt sätt. Urvalsmetoden baserades 

på den korta tiden vi hade för datainsamlingen till studien. Kravet för att få delta i 

studien var att respondenterna var behöriga och var verksamma förskollärare eftersom 

att det var förskollärares uppfattning kring den fysiska inomhusmiljön som låg i fokus 

för studien. Förskollärarna som intervjuades arbetade i tre olika kommuner på fem 

olika förskolor. För att behålla respondenternas anonymitet beskrevs respondenterna 

i studien med bokstäverna A till F (se tabell 1). 

Tabell 1. Tabellen visar en översikt för studiens respondenter 

Respondenter Kön År i förskolläraryrket 

A Kvinna 24 

B Kvinna 2 

C Kvinna 4 

D Kvinna 31 

E Kvinna 27 

F Kvinna 1 
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4.3 Genomförande och bearbetning 
För att ta kontakt med verksamma förskollärare använde vi oss av e-mail. I förfrågan 

om deltagande bifogades en samtyckesblankett (bilaga 2) för information om studiens 

syfte och etiska aspekter. Tid och rum för intervjun bestämdes i samråd med 

respondenterna via e-mail. Samtliga intervjuer genomfördes på olika platser i 

avskilda rum vilket medförde att inga yttre störningar kunde påverka eller avbryta 

intervjun. Vid intervjuerna samlades data in genom röstinspelning på datorn. Innan 

varje intervju fick respondenterna återigen ta del av samtyckesblanketten och få svar 

på eventuella frågor angående etiska aspekter eller deltagandet. En underskrift av 

blanketten krävdes innan intervjun påbörjades. Ingen av respondenterna avböjde 

några frågor eller drog tillbaka sin medverkan i studien. Studien fick därmed inte 

några bortfall. 

Vi valde att genomföra intervjuerna på olika håll för att snabbare samla in data och 

för att det skulle bli lättare att boka in intervjun om datum och tid endast var beroende 

av två personers olika schema. En annan orsak till valet av genomförande var att 

respondenten skulle känna sig bekväm och avslappnad under intervjun. Trost (2010) 

förklarade att respondenten kunde uppleva en underlägsen position om det var mer 

än en person som ställde frågor under intervjun.  

Efter insamlingen av data transkriberades intervjuerna separat. Transkriberingen 

innebar att samtliga intervjuer spelades upp och att respondenternas svar skrevs ner 

ordagrant i en mall. Denscombe (2018) menade att transkriberingar förenklade arbetet 

med att hitta gemensamma mönster mellan olika intervjuer. Nackdelen med att 

använda sig av transkriberingar var däremot att det var tidskrävande att föra över 

inspelade intervjuer i skrift men samtidigt var det en fördel att forskaren kunde gå in 

på djupet i intervjusvaren (a.a). 

När transkriberingarna var klara började vi söka efter gemensamma mönster mellan 

intervjuerna och diskuterade kring om de mönster vi fann var relevanta för studien 

eller inte. Under bearbetningen av transkriberingarna fann vi två huvudkategorier som 

blev grunden för resultatet. Huvudkategorierna uppkom då vi uppmärksammade att 

förskollärarna pratade mycket utifrån barnens behov och intressen men att det var 

förskollärarnas egna val som avgjorde hur den fysiska inomhusmiljön skulle 

utformas. När huvudkategorierna hade uppstått sökte vi återigen efter gemensamma 

mönster bland svaren i transkriberingarna där vi utifrån huvudkategorierna fann 

sammanlagt sex underkategorier (se tabell 2).  

Tabell 2. Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier  Underkategorier  

 

Styrning 

Begränsande faktorer 

Materialets placering 

Materialets närvaro och frånvaro  

Miljön som en tredje pedagog 

Öppenhet  Barns intresse och behov 

Tillgänglighet 
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4.4 Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2018) beskrev tillförlitlighet som ett begrepp som kunde säkerställa 

kvaliteten i en studie. Tillförlitlighet delades in i fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.  

De fyra delkriterierna som Bryman (2018) beskrev användes i arbetet för att 

säkerställa studiens tillförlitlighet. För studiens trovärdighet genomfördes studien 

enligt de regler som fanns och resultatet rapporterades till respondenterna som ingick 

i studien. För att öka studiens överförbarhet redovisades den valda metoden och 

vilken yrkeskategori av respondenter som deltagit. För att studien skulle kunna 

betraktas som pålitlig så presenterades en fullständig redogörelse för 

forskningsprocessen i studien. Slutligen kunde studien ses som konfirmerad eftersom 

det redogjordes för en teoretisk utgångspunkt och inga egna värderingar tillkommit i 

studiens resultat, analys eller resultatdiskussion. 

4.5 Forskningsetik 
Det fanns ett särskilt ansvar att beakta gentemot de personer som valde att delta i en 

studie, en så kallad god forskningssed. Därför fanns det särskilda krav och riktlinjer 

att ta hänsyn till vid forskning gällande ett specifikt ämne och vid insamling av data 

från en grupp av människor (Vetenskapsrådet 2017). Studien tog hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebar att respondenterna blev informerade om studiens syfte, att deras deltagande 

var frivilligt och att de fick avbryta sin medverkan i studien om de ångrade sig. Efter 

intervjun blev respondenterna informerade om att de fick ta del av studiens resultat 

om de ville. Respondenterna fick skriva på en samtyckesblankett (bilaga 2) innan 

påbörjad intervju och därmed tog vi hänsyn till samtyckeskravet. Genom att följa 

konfidentialitetskravet innebar det att respondenternas identitet samt informationen 

de gav vid intervjun förblev anonyma. För att ingen skulle kunna urskilja vem som 

ställde upp i intervjun eller vilken förskola personen arbetade på så användes inga 

namn eller personuppgifter i studien. Genom att ta hänsyn till nyttjandekravet blev 

respondenterna informerade om att det endast var vi och vår handledare som fick 

tillgång till den information de gav vid intervjutillfället. Vidare informerades 

respondenterna om att informationen endast användes till den här studiens ändamål. 

Efter inlämnat arbete förstördes allt intervjumaterial. 
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5 Resultat och analys 

Syftet med studien var att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra hur den 

fysiska inomhusmiljön kunde skapas till en lärandemiljö som främjade barns fortsatta 

lärande. I nedanstående text redovisas huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier. Vid varje underkategori visas relevanta citat från respondenterna för 

att tydliggöra studiens resultat.  

5.1 Styrning 
Huvudkategorin styrning uppkom genom att det gick att urskilja ett maktövertagande 

mellan barn och förskollärare. Utifrån datainsamlingen framkom det att i grunden 

hade förskollärarna ett tankesätt i den fysiska miljön som ledde till en styrning i 

verksamheten. I nedanstående text redovisas resultaten för underkategorierna (se 

tabell 2). 

5.1.1 Begränsande faktorer 

Hos respondenterna lyftes resurser i form av ekonomi som en styrande och 

begränsande faktor gällande vilket material som de kunde erbjuda barnen. 

Respondenterna ansåg sig bli begränsade i valet av material och redskap som de gärna 

ville köpa in för att gynna barnens lärande men att den begränsande summan inte tillät 

dem att välja fritt i kataloger gällande material för förskolan. Istället behövde de 

prioritera sina inköp och ibland välja sådant material som inte kostade så mycket 

pengar. De begränsande resurserna medförde därmed att materialet som inte byttes ut 

och förnyades blev gammalt och slitet. 

Men då måste vi också ha resurser till att kunna köpa in material och vi känner 

ju nu att materialet som vi har är lite förlegat. (A) 

Vi har ju långa inköpslistor med massa material vi vill köpa in men sen räcker 

ju inte pengarna till. (C) 

Respondenterna upplevde att lokalernas utformning och utseende var en begränsande 

faktor för att optimera den fysiska miljön på deras avdelningar. Lokalerna uppfattades 

vara gamla och inte planerade för att bedriva en förskoleverksamhet vilket i sin tur 

ansågs påverka lärandemiljöerna för barnen. Respondenterna lyfte att deras förskolor 

ursprungligen inte var byggda för att bedriva en förskola utan att det tidigare hade 

bedrivits en annan verksamhet i lokalerna. Med den anledningen uppfattades 

förskolornas lokaler inte som optimala för den pedagogiska verksamheten som 

numera bedrivs.  

Utrymmet är det vi kämpar med och sen oftast är det ju så att de här gamla 

lokalerna är ju inte uppbyggda efter hur dagens förskola och pedagogik liksom 

kräver. (B) 

5.1.2 Materialets placering 

Respondenterna poängterade vikten av att det fanns regler gällande materialet och att 

det skulle råda ordning och reda bland materialet på avdelningen. Respondenternas 

motivering var att materialet skulle vara lättstädat. Vidare förklarade respondenterna 
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att det fanns en viss typ av material som barnen inte hade fri tillgång till under sin 

vistelse på förskolan. Anledning till det grundande sig i att det specifika materialet 

hade i egenskap att smutsa ner om det inte hanterades försiktigt. Utifrån 

respondenternas uttalanden hade barnen inte kunskap om hur hanteringen skulle gå 

till utan de behövde ha hjälp av en vuxen person vid de tillfällena.  

I lekrummet leker man och de leksakerna stannar i det rummet [...] att man håller 

vissa regler så att det ska funka och bli lättstädat. (E) 

Sen är det väl att vi har flaskfärg och sånt lite högre upp för de har inte riktigt 

kläm på hur man ska göra när man ska ta eller hur man ska göra. (F) 

Ur respondenternas svar framkom det en ytterligare anledning till att barnen inte fick 

ha fri tillgång till en viss typ av material. Den anledningen grundade sig i 

säkerhetsskäl för de yngre barnen. 

Mycket pysselmaterial och sånt där finns ju inte tillgängligt för att de är så små 

och inte kan hantera det själva utan att det måste vara en vuxen med. Och det är 

ju även lite ur säkerhetssynpunkt för att de gärna stoppar sånt i munnen. (C)  

Hos respondenterna framkom det att det material som barnen inte hade fri tillgång till 

fanns synligt för barnen på avdelningarna. Det här medförde att om barnen skulle få 

ta del av det materialet behövde de fråga om tillåtelse och be om hjälp för att få ner 

materialet från hyllorna.  

Vi har ju material som vi kan erbjuda, men det står uppe på en hylla [...] de kan 

ju peka för de ser ju för visuellt är det ju liksom synligt så de kan ju peka att de 

vill ha det och då kan jag erbjuda det. (A) 

5.1.3 Materialets närvaro och frånvaro  

Hos respondenterna lyftes ett styrande i miljön genom att förskollärarna plockade bort 

material som de såg att barnen inte använde sig av. Dessutom framkom det i resultatet 

att förskollärarna valde att förändra miljön om de såg att barnen inte valde att leka i 

den.  

Man tar fram någonting och tar bort något som man känner att de visar inte så 

stort intresse för. (B) 

Man märker ibland att ’nej men va? I den här miljön leker de ju inte alls’ och då 

plockar man bort det och sätter dit något annat eller ändrar och möblerar om. (C) 

Barnens ålder och utvecklingsnivå hade enligt respondenterna en styrande faktor 

gällande hur de valde att ta bort material eller ta fram något annat.  

Man kan inte ha samma material hela tiden utan antingen får man byta ut eller 

så får man tillföra, det beror ju lite på var barnen är i sitt lärande. (A) 
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5.1.4 Miljön som en tredje pedagog 

Hos respondenterna lyftes det att miljön var betydelsefull i verksamheten och att den 

fick en roll som en tredje pedagog. Miljön ansågs behöva bestå av mindre stationer 

eftersom förskollärarna ansåg att barnen behövde finna lugn och ro istället för att 

tappa fokus i aktiviteterna. 

Jag ser miljön som en tredje pedagog [...] under större delen av dagen kan de 

välja aktiviteter och plats, där de vill vara och leka eller arbeta med något. (E) 

Ja men så att det finns så man kan skapa många små miljöer tänker jag för att 

det ska bli lugnare. (C) 

Respondenterna lyfte betydelsen av att ha en väl genomtänkt miljö för barnen. De 

ansåg att om det inte fanns något material för barnen att tillgå, både ur 

befintlighetssynpunkt och intressesynpunkt, eller att det fanns många öppna ytor så 

skapade det förvirring hos barnen. Vidare menade respondenterna att konflikter 

kunde uppstå mellan barnen på grund av frustration om miljöerna inte var 

genomtänkta från början. Fanns det för mycket material framme ansågs det skapa 

förvirrade barn där konsekvenserna kunde leda till koncentrationssvårigheter. 

Har man ett tomt rum eller saker som barnen inte är intresserade av då blir det 

här att de bara springer runt och skriker och de slåss. Det blir stor frustration för 

de har ingenting att vara nyfikna på. (A) 

Är den fysiska miljön så rörig att barnen har svårt att koncentrera sig och få 

upptäcka saker och inte riktigt veta var de ska ta vägen eller att det kan skapa 

konflikter [...] då har de ju ingen chans till att upptäcka och utvecklas. (B) 

5.2 Öppenhet 
Utifrån datainsamlingen gick det att urskilja ett friare förhållningssätt gentemot 

barnens möjligheter i den fysiska miljön på förskolan och utifrån det uppkom 

huvudkategorin öppenhet. I nedanstående text redovisas resultaten för 

underkategorierna (se tabell 2). 

5.2.1 Barns intresse och behov 

Respondenterna lyfte att de försökte följa barnens lek och ha en tanke kring vad de 

erbjöd barnen i deras miljöer. Genom observationer av barnens lek ansågs det finnas 

möjligheter för att få syn på vad barnen intresserade sig för. På så sätt kunde 

förskollärarna tillföra olika föremål så att barnens lek och lärande kunde fortskrida. 

Respondenterna poängterade dessutom att förskollärare behövde vara en lyhörd 

pedagog för att veta hur miljön kunde förändras. 

Det är när en lek tar fart och kommer igång som man ser vad är det som behövs 

för att vidareutveckla leken. (D) 

Respondenterna förklarade att deras arbetssätt gällande den fysiska inomhusmiljön 

inkluderade att barnen skulle få känna en självständighet och frihet i deras aktiviteter. 

Det ansågs vara av betydelse att barnen fick känna sig oberoende av en vuxen när de 

lekte och ingick i aktiviteter tillsammans med andra barn. Det ansågs vara 
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betydelsefullt att arbetet kring lärmiljöerna utgick från barnens behov och intressen 

när den fysiska inomhusmiljön utformades.   

Men vi har ändå tänkt ganska mycket att barnen ska kunna vara självständiga 

och ha inflytande [...] att det är mer att man utgår från barnen och inte 

pedagogernas behov. (E) 

Den är ju väldigt viktig, miljön. Och att man planerar så att barnen kan vara 

självständiga i den, att man inte alltid behöver finnas på plats hela tiden. (F) 

5.2.2 Tillgänglighet 

Hos respondenterna lyftes det att det var av betydelse att det fanns en god 

tillgänglighet med avseende på material i verksamheten. Respondenterna förklarade 

att deras barngrupper hade en god tillgång till många olika typer av material som 

barnen på egen hand kunde nå och arbeta med. 

Alltså vi har nog ändå väldigt god tillgänglighet för våra barn [...] det är viktigt 

att ha materialet tillgängligt så att barnen själva kan gå och välja vad de vill jobba 

med.  (B) 

Respondenterna lyfte den fysiska miljön som en tillgänglighetsfaktor för barns 

lärande. Med det menade de att det skulle finnas variation i miljöerna så att barnen 

hade många valmöjligheter när de var på förskolan. Barnen skulle få utlopp för sitt 

energibehov samtidigt som de skulle få möjlighet att varva ner och fokusera på en 

enskild aktivitet.  

Miljön ska vara demokratisk där barnen kan göra egna val [...] de kan välja 

aktiviteter och plats, där de vill vara och leka eller arbeta med något. (E) 

I respondenternas svar framgick det även att tillgängliga pedagoger var av betydelse 

för att barnens lärande skulle främjas. Materialet var inte det enda som räknades som 

en avgörande faktor för att det skulle skapas goda lärmiljöer i verksamheten. 

Respondenterna ansåg sig själva som en viktig resurs för stöttning eller trygghet för 

barnen.  

Medvetna pedagoger är ju jätteviktigt. För det går ju inte bara att släppa in 

barnen i ett rum och tänka ’in och lär er’. (A) 

5.3 Sammanfattning 
I resultatet framgick det att den fysiska miljön är utformad mer utifrån styrning än 

vad den utgår från öppenhet. Det berodde delvis på att många val och förändringar 

gällande den fysiska inomhusmiljön utfördes av personalen på avdelningarna. 

Däremot grundades förskollärarnas beslut i barnens intressen och behov vilket 

skapade en viss öppenhet för barnen. Barnens intressen togs i beaktning och 

förskollärarna valde ut material som de ansåg och uppfattade att barnen upplevde som 

lustfyllt och bidrog till deras lärande.  

Bernsteins (2000) begrepp stark inramning kunde appliceras på föregående resultat. 

Den starka inramningen visade sig genom att det var den vuxne som hade den 
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övergripande kontrollen över den fysiska inomhusmiljön. Den vuxne bestämde över 

utformningen på förskolan och vilket material som skulle finnas tillgängligt för 

barnen. Vidare fanns det bestämmelser över att en del av materialet som barnen fick 

arbeta med inte fanns åtkomligt för dem utan de behövde fråga om lov först och vid 

användningen av materialet fanns en vuxen med. Bernstein (2000) förklarade att en 

stark inramning hör ihop med begreppet synlig pedagogik och det innebar vidare att 

det fanns tydliga regler och syften med den vuxnes bestämmelser. Utifrån studiens 

resultat och utifrån Bernsteins (2000) begrepp om stark och svag inramning drog vi 

slutsatsen att det kunde råda både en stark och en svag inramning i förskolans 

verksamhet. Det som kunde ses som en styrning hade sin grund i en form av uppfattad 

öppenhet hos förskollärarna. Styrningen tog dock vid när förskollärarna valde ut 

material eller redskap till miljön. Tanken med att ha en genomtänkt fysisk 

inomhusmiljö var att ge barnen olika valmöjligheter som tillät dem att prova på olika 

saker i verksamheten samt att ha tillgång till olika lärmiljöer. Dock saknade barnen 

inflytande och delaktighet eftersom öppenheten utgick från förskollärarnas tolkningar 

av barnens intressen och behov. Nordin-Hultman (2009) redogjorde för att barnen 

fråntogs kontroll över sitt egna lärande och möjlighet för nyskapande när materialet i 

miljön begränsades till specifika rum eller när materialet var begränsande i sitt 

ursprungliga tillstånd. En slutsats som Nordin-Hultman drog i sin analys var att det 

skapade en maktlöshet hos barnen när gränser och regler tog över och material 

placerades över huvudet på barnen. Slutsatsen från Nordin Hultmans (2009) studie 

gick därmed att koppla samman med slutsatsen till den här studien. 
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6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning samt studiens 

använda metod. Vidare diskuteras pedagogiska implikationer och avslutningsvis ges 

förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra hur den 

fysiska inomhusmiljön skapas till en lärandemiljö. Utifrån de huvudkategorier med 

tillhörande underkategorier som framkommer i studiens resultat diskuteras resultatet 

utifrån tidigare forskning. 

6.1.1 Styrning 

Resultatet visar på att flertalet respondenter uppfattar lokalerna som icke anpassade 

för förskolan eftersom att lokalerna är i behov av renovering eller att planlösningen 

inte bidrar med att på ett varierat sätt forma den fysiska inomhusmiljön. Det framgår 

även i resultatet att följden av lokalernas utformning och olika behov försvårar 

möjligheterna till att utforma lärandemiljöer för barnen. Det här kan styrkas med 

Eriksson Bergströms (2013) studie som visar att lokalernas befintliga planlösning är 

en styrande faktor vid uppbyggnaden av de fysiska inomhusmiljöerna vilket hämmar 

förskollärares möjligheter till att skapa goda lärmiljöer. Ytterligare en faktor som 

framgår i resultatet som anses vara begränsande i den fysiska inomhusmiljön är att 

inköp av material till barnen begränsas av förskolans budget. Det gör att material som 

inte byts ut och förnyas blir gammalt, trasigt och till slut oanvändbart. Det här 

resultatet går att koppla samman med det som Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) beskriver i sin studie. Forskarna förklarar att kvaliteten på den 

fysiska inomhusmiljön är en bidragande faktor för huruvida barnens lärande främjas 

eller hämmas. I förhållandet mellan resultatet och den tidigare forskningen blir det 

tydligt att lokalernas utformning och det ekonomiska resurserna påverkar och 

begränsar utformningen av den fysiska inomhusmiljön.  

I resultatet framgår det att det finns ett behov av regler för hur materialet ska erbjudas 

för att underlätta städning. Det finns även en del material som endast tillåts vid 

speciella tillfällen med hjälp av en vuxen vilket beror på att det materialet tenderar att 

skapa oreda och smutsa ner. Vidare framkommer det i resultatet att alla barn inte 

anses besitta kunskapen angående hur en del material ska hanteras. Det kan kopplas 

till det Eriksson Bergström (2013) redogör för i sin avhandling. Forskaren förklarar 

betydelsen av regler i förskolan för att främja ordning och reda där varje sak har en 

specifik plats. Orsaken till reglerna grundas i att städningen anses vara ett problem 

för förskolepersonalen. Nordin-Hultman (2009) menar även att ett mindre utbud av 

material medför att det blir mer lättstädat och att material som inte finns tillgängligt 

hela tiden är begränsat på grund av risken för att stöka ner. En annan anledning till 

materialets placering som framgår i den här studiens resultat beror på att 

förskolepersonalen tar hänsyn till barnens säkerhet. Samtidigt har barnen möjlighet 

att se vilket material som finns även om personalen behöver närvara vid användandet 

av det eller hjälpa barnen att få tillgång till det. Resultatet kan kopplas till Eriksson 

Bergströms (2013) avhandling där det redogörs för att material som placeras högre 
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upp grundar sig i att barnen inte ska kunna leka själva med det. Eriksson Bergström 

(2017) beskriver att materialet som placeras på en oåtkomlig höjd däremot kan vara 

synligt för barnen. Utifrån resultatet i den här studien och den tidigare forskningen 

har det framkommit att reglerna för ordning och reda gällande materialet i den fysiska 

inomhusmiljön är något som eftersträvas på förskolan. Med anledning till barnens 

säkerhet och att personalen vill vara närvarande när vissa typer av material ska 

användas sätts en del material på en högre hylla. 

I studiens resultat framgår det att förskollärarna justerar den fysiska miljön genom att 

plocka bort material och ersätta det med något annat. Det beror på att förskollärarna 

anser att barnen inte längre använder materialet och behöver en förändring som skapar 

nytt intresse hos dem. Vidare framgår det i resultatet att förskollärarna utgår efter 

barnens ålder och utvecklingsnivå vid utformning av den fysiska inomhusmiljön. Det 

framkommer däremot inte i resultatet att det är barnens önskemål eller yttranden som 

styr förändringen. Det här är något som Børve och Børve (2017) lyfter som angeläget 

i sin studie. Författarna klargör att förskollärarna ska undersöka vad som främjar och 

stimulerar barns lärande i den fysiska inomhusmiljön. Mellan den här studiens resultat 

och den tidigare forskningen finns en gemensam faktor som visar att förskollärarna 

byter ut materialet för att upprätthålla intresset hos barnen. Slutligen kan det här 

resultatet styrkas med vad Martinsen (2015) kommer fram till i sin studie där 

Martinsen klargör att den fysiska inomhusmiljön ska vara inbjudande och locka till 

aktiviteter för att optimera barns lärande. 

I studiens resultat framgår det att miljön anses vara betydelsefull för verksamheten 

och miljön ses som en tredje pedagog. För att barnen ska ha förutsättningarna till att 

hålla fokus på sin aktivitet och behålla ett lugn så lyfts uppdelning av rummen som 

ett tillvägagångssätt för att optimera barns lärande. Det här går att koppla till Børve 

och Børves (2017) studie där det framgår att miljöns utformning kan utgå från 

specifika teman för att skapa tydlighet för barnen och visa vad de kan utföra för 

aktiviteter eller lekar och hur de ska hantera det befintliga materialet. Däremot påvisar 

Martinsen (2015) i sin studie att barn tenderar att föredra att vistas i rum som bjuder 

in till en variation av aktiviteter eller lekar. Det som visar sig vara av stor betydelse 

förklarar Børve och Børve (2017) är att förskolepersonalen ska ha kunskap kring hur 

de olika rummen i verksamheten ska byggas upp för att optimera barngruppens 

lärande. En genomtänkt lärandemiljö belyses vara av stark betydelse av 

respondenterna i studien som lyfter behovet av balans mellan mängden material som 

finns framme och förekomsten av öppna ytor. Respondenterna menar att barn kan bli 

förvirrade om miljöerna är för röriga och att mycket spring kan uppstå om det finns 

för stora ytor. Konflikter mellan barnen lyfts som en konsekvens om miljöerna inte 

är genomtänkta och anpassade efter barngruppen. Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson (2009) redogör för förskolans kvalitet och menar att en miljö som är 

formad så att den skapar utmaning och glädje för barnen har en hög kvalitet. Om 

miljön istället har brister så menar Björklid (2005) att miljön har en låg kvalitet. 

Därmed går det diskutera den föreliggande studiens resultat gällande en genomtänkt 

miljö och forskarnas redogörelser för olika kvaliteter i förskolan. En rörig miljö med 

spring och där konflikter kan uppstå får en låg kvalitet. En väl utformad och 

genomtänkt miljö där barnen kan behålla sitt fokus och finna lugn och ro kopplas 

istället samman med hög kvalitet.  
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6.1.2 Öppenhet 

I resultatet framgår det att observationer är ett tillvägagångssätt för att följa vad 

barnen leker och visar intresse för. Att tänka genom vad som erbjuds för barnen anses 

även vara meningsfullt. Genom observationer kan respondenterna synliggöra och ta 

hänsyn till barnens behov och få syn på och tänka genom vilka material de kan tillföra 

för att leken och lärandet kan fortsätta i rätt riktning. Det här betonar Björklid (2005) 

som betydelsefullt och menar att den fysiska inomhusmiljön behöver vara föränderlig 

och flexibel eftersom barns intressen kan förändras under tid. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) lyfter att för att barns lärande ska främjas behöver de ha tillgång 

till mycket material. Dessutom redogör Granbom (2011) för att leken är barns redskap 

för att utvecklas. Den fysiska inomhusmiljön får därmed en betydande roll för 

lärandemiljön i förskolan och bör även utgå från en öppenhet vilket tillåter barnen att 

skapa nya färdigheter. Vidare synliggörs det i den här studiens resultat att 

respondenterna belyser vikten av att planera den fysiska inomhusmiljön för att öka 

självständigheten i barnens aktiviteter. Det här betonar Björklid (2005) som 

betydelsefullt där forskaren menar att en självinstruerande miljö gynnar och bidrar till 

barns känsla av självständighet. För att möjliggöra ett sådant inflytande behöver 

barnen involveras och få påverka utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

Utifrån den föreliggande studiens resultat och den tidigare forskningen visar det sig 

vara betydelsefullt att den fysiska inomhusmiljön är föränderlig och följer barnens 

nuvarande intressen. Leken ses som en betydelsefull faktor som förskollärarna kan 

använda sig av för att utveckla miljön och skapa förutsättningar för barns lärande. Att 

forma miljön så att den är självinstruerande för barnen lyfts som betydelsefullt i 

resultatet och forskningen visar på att den självinstruerande miljön möjliggör för 

barns känsla av självständighet. 

I resultatet framkommer det att materialet har en god tillgänglighet på 

respondenternas avdelningar och att materialet anses behöva finnas tillgängligt så 

barnen kan välja själva vad de vill arbeta med eller leka. Vidare lyfts miljön som en 

arena som kan erbjuda variation för barnen. Resultatet kan styrkas med Sheridan och 

Pramling Samuelssons (2001) studie där forskarna redogör för att en fri tillgång av 

material i förskolan är betydande för barns lärandeutveckling. Granbom (2011) lyfter 

dessutom att en genomtänkt och tillåtande lärandemiljö som karaktäriseras av 

öppenhet ger goda förutsättningar för att barnen bemästrar nya färdigheter och skapar 

nya erfarenheter. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) redogör för 

sambandet mellan barns lärandeutveckling och kvaliteten på förskolan. Hög kvalitet 

i förskolan åskådliggör en öppenhet och tillåtelse bland personalen och miljön vilket 

i sin tur medför en tydlighet för barnen. Materialet är tillgängligt och möjliggör för 

utforskande aktiviteter och utmaningar för barnen samtidigt som det är lustfyllt (a.a). 

Respondenterna lyfter tillgängliga förskollärare som en betydelsefull resurs som ska 

finnas som stöttning för de barn som behöver det vilket skapar en trygghet hos barnen. 

Närvaron av lyhörda pedagoger anses vara en betydande faktor för att främja barns 

lärande och där en tillgänglig och öppen miljö skapar variation för barnen så att 

valmöjligheterna ökar. Resultatet visar på att barns energibehov behöver stimuleras 

såväl som behovet av lugn och ro behöver tas hänsyn till. I kontrast till vad den här 

studiens resultat visar för betydelsen av närvarande förskolepersonal redogör 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) för ett resultat i sin studie där de finner att 

barn upplever att förskolepersonalen inte är närvarande vid deras lekar och aktiviteter. 
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Resultatet visar även att barnen upplever att de inte blir tillfrågade om deras intressen 

vilket kan leda till att materialet inte anpassas för barngruppens intressen. Utifrån den 

här studiens resultat och tidigare forskning visar det sig vara betydande med material 

som är tillgängligt för barnen och att lärmiljöerna karaktäriseras av öppenhet för att 

främja barns lärande. En miljö av hög kvalitet anses vara eftersträvansvärt för att 

optimera barnens fortsatta lärande. Att förskolepersonalen är närvarande och lyhörda 

inför barnens önskemål och intressen visar sig vara av betydelsefull faktor. 

6.2 Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer ansågs som lämpligt när studiens syfte var att synliggöra vilka 

uppfattningar förskollärare hade gällande hur den fysiska inomhusmiljön kunde 

skapas till en lärandemiljö för förskolebarn. Med en kvalitativ datainsamling gavs det 

möjlighet att få utförligare och fördjupade svar av respondenterna. Genom att 

använda en semistrukturerad intervjuguide öppnade det upp möjligheten för att ställa 

eventuella följdfrågor till respondenterna utifrån vad de svarade på de befintliga 

frågorna. Eftersom intervjuguiden var egendesignad hade den aldrig testats innan den 

här studien. Vidare utfördes ingen pilotstudie innan studien genomfördes vilket hade 

kunnat medföra en korrigering i intervjuguidens design och förändrat huvudfrågorna. 

Samtliga respondenter hade möjlighet att närvara på en bestämd plats för intervjun. 

Det krav som fanns för att få medverka i studien var att respondenterna skulle vara 

behöriga och verksamma förskollärare. Kravet berodde på att studiens syfte var att 

undersöka förskollärares uppfattningar om ett specifikt ämne. Det var sex 

respondenter som ställde upp i studien och vi som intervjuade tog ansvar för hälften 

vardera. Urvalet av medverkande respondenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Genom att utgå från tidigare kontakter kunde vi snabbt bestämma tid och plats för 

samtal med respektive person. En nackdel med att utgå från ett bekvämlighetsurval 

menade Bryman (2018) var att det efter tillämpad metod kunde uppstå svårigheter 

med att studien blev generaliserbar. Eftersom studiens respondenter var få till antalet, 

utgjordes av våra tidigare kontakter och återfanns ungefär på samma geografiska plats 

i Sverige så blev inte den här studien generaliserbar. Om vi hade valt att genomföra 

studien med flera respondenter och över ett större geografiskt område hade resultatet 

eventuellt sett annorlunda ut. Då hade resultatet blivit mer generaliserbart.  

Om respondenterna hade fått intervjufrågorna skickade till sig innan intervju ägde 

rum hade respondenterna haft möjlighet att förbereda sig och tänka igenom svaren 

innan intervjun. Det hade möjliggjort att svaren hade varit mer genomtänkta och 

strukturerade. Nackdelen med att skicka ut intervjufrågorna innan intervjun ägde rum 

var att respondenternas svar inte speglade deras ursprungliga uppfattning eftersom de 

hade haft möjlighet att diskutera frågorna med andra kollegor.  

6.3 Pedagogiska implikationer 
Vår studie har gjort oss uppmärksamma på att den fysiska inomhusmiljön som en 

lärandemiljö kan utgöras av både en styrning och en öppenhet. Studiens resultat har 

medfört en större förståelse gällande att det som kan ses som en styrning grundar sig 

i en form av uppfattad öppenhet. Barns intressen tas tillvara på genom hur 

förskollärarna uppfattar det, men styrningen tar vid när valet av material eller redskap 

tillförs i miljön. Vidare har andra funderingar dykt upp utifrån studiens resultat. Finns 
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det en föreställning kring att barn inte kan hantera vissa material och på vilka motiv 

grundar sig den uppfattningen? En ytterligare reflektion gällande resultatet i studien 

är konsekvenserna som uppkommer för barnen. Om material som de ska få nyttja 

ändå inte finns tillgängligt för dem att använda, varför finns det där från början? 

Följderna blir att barnen gång på gång måste fråga om lov för att få ta del av 

materialet. I tidigare forskning belyses det att barn upplever en maktlöshet när regler 

och gränser tar över den fysiska inomhusmiljön (Nordin-Hultman 2009). Därmed 

åskådliggörs en balansgång mellan vad som ska tillåtas och vad som ska regleras. Vad 

vi tar med oss från vår studie är att ständigt ifrågasätta sitt förhållningssätt i förskolans 

verksamhet och rannsaka sig själv då och då. På vilka premisser agerar jag som jag 

gör och på vilka antaganden utgår det från? 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom att studiens resultat visade mycket på materialets tillgänglighet och varför 

valet att ändra miljön ofta gjordes av olika skäl hade det varit intressant att se hur 

både stora och små ändringar i den fysiska inomhusmiljön påverkade barns lärande. 

Utifrån det hade det även varit intressant att se hur mycket inflytande barnen fick i 

planeringen av miljön när något skulle ändras och om det bidrog till deras lärande.  

En liknande studie som vi redan har genomfört skulle kunna genomföras igen, men 

med flera respondenter och över ett större geografiskt område, med anledning till att 

resultatet skulle bli mer generaliserbart.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Huvudfrågor 

Fysisk miljö 

3. Vad innebär den fysiska miljön som en pedagogisk plats på en förskola för dig som 

förskollärare?  

4. Vad anser du vara en optimal fysisk miljö på en förskola?  

Vad anser du ska finnas tillgängligt? 

5. Vad anser du kan saknas för en optimal fysisk miljö på en förskola? 

6. Hur anser du att den fysiska miljön påverkar barnens lek? 

7. Hur anser du att den fysiska miljön påverkar barns lärande?  

Din förskola 

8. Hur upplever du den fysiska miljön på den här förskolan? Ge exempel. 

9. Har den fysiska miljön förändrats under din tid på förskolan? 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför tror du den inte förändrats? 

10. Vem har utformat den fysiska miljön på din förskola? 

11. Vem väljer materialet och varför har det valts? 

12. Vilka är styrkorna respektive svagheter med er fysiska miljö för barns 

lek/utveckling på den här förskolan om du jämför med andra förskolor?  

13. Förs det en dialog med utbyte av idéer med andra förskolor ang. den fysiska 

miljön? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, hur kommer det sig?  

14. I vilken utsträckning är materialet tillgängligt för barnen? 

15. Finns det material som inte barnen får fri tillgång till? 

Vad är tanken bakom det? 

Avslutning 

16. Är det något du vill tillägga till någon fråga? 

17. Är det något annat du vill berätta som vi inte frågat om? 

18. Vill du ta del av studiens färdiga resultat? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Hej! 

Vill du delta i en undersökning som berör förskollärares syn på den fysiska miljön i 

förskolan? 

Studien är ett examensarbete inom förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitet i 

Kalmar. Det är en kvalitativ intervjustudie som riktar sig till förskollärare i förskolan. 

Studien syftar till att undersöka hur den fysiska miljön i förskolan upplevs av 

förskollärare utifrån barns lek och lärande. 

Vid intresse att delta i studien kommer vi överens om en tid och plats som passar dig. 

I intervjun kommer du att få besvara frågor som kommer spelas in med mobiltelefon 

eller dator. Dina svar kommer därefter transkriberas och skrivas ut i text. Den 

information du ger kommer endast handledaren ta del av. Din identitet eller 

arbetsplats kommer inte kunna identifieras i studien. Vid intresse får du ta del av 

studiens färdiga resultat.  

Personuppgifter som kommer samlas in från dig är antal yrkesår och antal år på 

arbetsplatsen. När studien är godkänd kommer den publiceras i databasen DiVA som 

är ett arkiv för forskningspublikationer. 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att delta i studien 

med vetskap om att din information behandlas utifrån etiska aspekter. Du kan när som 

helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av kontaktpersonerna 

nedan. Efter att studien är färdig kommer din information från intervjun inte längre 

att bevaras eller behandlas vidare. Det innebär att ljudinspelningen och den 

transkriberade texten kommer att raderas. 

Du har alltid möjlighet att få information genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. 
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