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SAMMANFATTNING 

Diana von Rosen & Isabell Björklund 

Med fokus på barns förskolemiljö 

En studie om vad som föreligger utformandet av förskolemiljöer.  

 

Focus on preschool environment 

A study of what lies behind the designing of early childhood environments. 

 

Antal sidor: 23 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur medvetet pedagoger utformar den fysiska delen av 

den pedagogiska miljön. Resultatet förväntas påvisa i vilken utsträckning pedagoger är 

medvetna om att barns välbefinnande, självbild och perception påverkas av förskolans miljö 

samt vad som styr utformandet av den. I undersökningen används en enkätundersökning som 

sedan jämförts, tolkats och analyserats.  

 

I styrdokumenten förordas att miljön ska vara utvecklande och lärande, den ska vara anpassad 

efter varje enskilt barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vår teoretiska utgångspunkt 

är att vi människor påverkas åtskilligt av vår omgivning genom sinnesintryck. Resultatet visar 

att det finns en medvetenhet hos pedagoger om att barns välbefinnande påverkas av den fysiska 

miljön men att det finns en okunskap om vad i miljön som behöver anpassas för att svara mot 

de enskilda barnens behov.  
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1. Bakgrund och problemområde 
I våra utbildningar och yrkesutövanden har vi uppmärksammats på betydelsen av den 

pedagogiska miljön. Båda har arbetat i förskolans och skolans värld i många år och sett 

exempel på mängder av innemiljöer. Vi tycker oss också ha sett att olika miljöer kan påverka 

barn på olika sätt. 

1900-talet har kallats ”Barnets århundrade” efter en bok av Ellen Key som gavs ut år 1900. 

Boken var riktad till föräldrar för att inge hopp om en ny tid med nya utvecklingsmöjligheter 

för deras barn, framtidens människor (Sandström, 1997:176). Under 1900-talet förändrades 

möjligheter och miljö radikalt för barnen. Förändringen gick snabbt från det att barnen tagit 

hand om sig själva och lekt på gatorna när föräldrarna arbetade, till att vi idag har förskolor 

där barn från alla samhällsklasser och miljöer möts. Barns miljö har under åren ständigt 

förändrats och normerna för vad som är en bra miljö har reviderats om och om igen. 

Det fanns en tid när antalet kvadratmetrar per barn räknades för att det inte skulle bli för 

många barn i samma lokal. Buller och inomhusklimat är andra områden som granskades på 

daghemmen. Idag uppmärksammas många fler aspekter på barns miljö, men är vi medvetna 

om hur hjärnan reagerar på de intryck vi erbjuder i våra verksamheter? 

Vi är intresserade av barns pedagogiska miljö. Vad föreligger utformandet av 

förskolemiljöer? Hur tänker pedagoger när miljön utformas? Barnen i förskolan är mitt uppe i 

sin identitetsutveckling och sin perceptuella utveckling och behöver en miljö som är anpassad 

efter detta. Har pedagogerna kunskaper om det? Idag är barngrupperna större än tidigare 

vilket kan inverka på hur pedagoger formar och använder den pedagogiska miljön. Hur 

påverkar färger, ljus, ljud, mönster, material, möblers placering, tyger, kontinuitet eller 

flexibilitet i miljön de barn som vistas där? Hur mycket hänsyn tas till detta?  Bedöms barnen 

eller miljön? Påverkar det barnens självbild? 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan[…]De behov och 

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

miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.  

   

 (Utbildningsdepartementet, 1998:5, 10)   

Vi vill undersöka om pedagoger på förskolan har kunskap om hur miljön påverkar barns 

välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan. Vi vill också veta vad som prioriteras och 

hur pedagogerna tänker vid utformandet av den pedagogiska miljön. Vad är det som styr? Är 

det läroplanen och kunskaperna om barns utveckling som styr eller är det bilderna från 

inredningstidningarna? Enligt Elisabeth Nordin- Hultman (2008) är allt i ett barns sätt att 

vara, utvecklas och agera situationsbundet vilket innebär att det är påverkbart.  

1.1 Avgränsning 
I styrdokument, litteratur och forskning om förskolan används begreppet pedagogisk miljö 

eftersom den fysiska och sociala miljön samspelar. Miljöbegreppet är vitt och syftar på 

lärandemiljö, ofta metaforiskt (de Jong, 2010). I det här arbetet kommer vi att behandla den 

konkreta fysiska miljön i förskolan och hur detta påverkar barns hälsa och utveckling. 

1.2 Vad säger styrdokumenten? 
Från år 2011 tillhör förskolan utbildningsförvaltningen. Det ger en tydlig bild av att även 

förskolan tillhör vårt utbildningssystem och att det livslånga lärandet går som en röd tråd, från 
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förskola till skola vidare till gymnasium och högskola. I den nya skollagen står det inte 

mycket vad gäller miljön för förskolan. ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” 

(skollag, 2010:800, 8 kap. 8§). Vad menas då med lämplig storlek eller god miljö? 

I FN: s konventioner om de mänskliga rättigheterna beskrivs rätten till utbildning och att 

värdegrundsfrågor bör prioriteras (del 3 artikel 13). I konventionen om barns rättigheter står 

att staten ska se till att exempelvis förskolor uppfyller fastställda normer för ”säkerhet, hälsa, 

personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn” (Skolverket, 1999:65). I artikel 29 står 

att barn i sin utbildning ska få möjlighet att utvecklas psykiskt, fysiskt samt sin personlighet 

och sina anlag. I artikel 31 framhålls barns rätt till lek, vila och återhämtning. Där står också 

att allt ska vara anpassat efter barns ålder och barns rätt att fritt välja. Barnkonventionen 

understryker vikten av barns delaktighet, yttrandefrihet samt tankefrihet.  

Både Barnkonventionen och Salamancadeklarationen 1994 beskriver rättigheterna för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen ger inriktning, principer och praxis 

för undervisning för dessa barn. Målet är ”skolor för alla” (Skolverket, 1999:117). I 

deklarationen skrivs att varje barn är unikt och därför har unika egenskaper med sig som gör 

att de har olika behov av inlärning, Man pratar om vikten av mångfald i undervisningen samt 

att lärarutbildning och fortbildning stämmer överens med barns faktiska behov. Det är inte 

barnen som ska anpassas till kursplaner och verksamhet utan kursplaner och verksamhet ska 

anpassas till barnens behov (Skolverket, 1999).  

Förutom dessa internationella styrdokument har vi de nationella styrdokumenten d.v.s. 

skollagen, läroplaner, diskrimineringslagen och de egna kommunernas förskoleplaner samt 

varje verksamhets arbetsplan. Den reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla 

sommaren 2011 har förtydligat och kompletterat strävansmålen för barns språkliga och 

kommunikativa utveckling samt målen för naturvetenskap och teknik. Det påverkar 

utformandet av den pedagogiska miljön. Stor vikt har också lagts vid barns delaktighet och 

inflytande. En ny del handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling vilket bland annat 

genom pedagogiska dokumentationer påverkar barnens miljö på olika sätt. Framförallt 

betonas miljöns pedagogiska betydelse. Miljön ska vara trygg, utmanande, lockande, 

inspirerande så att barnen kan leka, utforska och aktivera sig. De ska ha möjlighet att vistas 

både i små och stora gruppkonstellationer samt att kunna gå undan för enskildhet under 

dagen. Barnen ska mötas av medforskande, uppmärksamma vuxna som ser varje barns 

möjligheter och behov och utifrån dessa erbjuda en verksamhet som gagnar alla barn i 

gruppen (Utbildningsdepartementet, U2010/4442/S). 

Skolverket har gett ut allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och 

förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ett råd är att ”personalen 

bör ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där barn och elever befinner sig” 

(Skolverket, 2009:17). Det innebär att utformningen av den pedagogiska miljön bör vara väl 

genomtänkt så att de eventuella riskområdena för kränkande behandling och diskriminering 

tas bort. Verksamhetens struktur och arbetssätt kan dessutom påverka barnen i dessa frågor, så 

analys, kartläggning, mål samt utvärdering är nödvändiga för att förebygga diskriminering 

och kränkande behandling. 

I allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan, menar Skolverket (2005) att 

lokalernas utformning bildar ramar för verksamheten och att den pedagogiska miljön bör ses 

som en del av det pedagogiska arbetet. Förutom att miljön ska vara utvecklande och lärande 

ska den även vara anpassad efter barnens behov av omsorg. Skolverket hävdar även att barn 

lär i alla sammanhang och med alla sina sinnen, så verksamheten behöver utgå från varje 
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enskilt barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Dessa skiljer sig ibland radikalt åt från 

barn till barn, vilket kan medföra ett behov av stora variationer i miljö och verksamhet. Att 

barn får leka utan ständiga avbrott är en annan viktig kvalitet som beskrivs. Här beskrivs även 

vikten av ”lekmiljöer” både inomhus och utomhus, Skolverket menar dessutom att 

utformningen av miljön kan påverka barns könssocialisation. 

Vad en god miljö och en lämplig sammansättning av gruppen är, skiljer sig åt från barn till 

barn. Det är därför svårt att konkret sätta upp ramar för den pedagogiska miljön. Det gör att 

personalens kunskap om barns utveckling både psykiskt, fysiskt och pedagogiskt blir oerhört 

viktig och tongivande för utformandet av den pedagogiska miljön och barns välbefinnande. 

1.3 Begreppsdefinition 
Ordet miljö förklaras komma av latinets mediuslocus som betyder i mitten befintligt ställe 

d.v.s. omgivning, omvärld eller yttre förhållande (Norstedts Ordbok, 1998). Miljö eller 

pedagogisk miljö i vår mening är den fysiska miljön inomhus vilket innebär lokaler, material, 

utformning, möbler men även faktorer som buller, belysning och klimat. Vi menar att den 

fysiska miljön kan ge sekundära pålagringar som kan påverka barnens självbild. 

Ordet välbefinnande hittar vi i Förklarade ord (Almhult, 1958), där det beskrivs som god 

hälsa eller trevnad. I Svensk synonymordbok (Synovum media, 2005-2020) beskrivs 

synonymerna som hälsa, välmåga, trivsel, komfort, tillfredsställelse, välbehag och till och 

med lyckorus. Dessa förklarande ord ger också en god bild över vad vi menar med 

välbefinnande. I läroplan för förskolan understryks vikten av barns välbefinnande kopplat till 

trygghet, utveckling och lärande som är andra viktiga komponenter i en förskoleverksamhet. 

”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla 

arbetet i förskolan” (Utbildningsdepartementet, 1998:4). Välbefinnande är först uppräknat och 

kan vara en förutsättning för de andra tre. 

Perception är ett samspel mellan våra sinnen. Perception betyder varseblivning. ”Den process 

genom vilken förnimmelser som kommer till oss, sammanställs och tolkas till en meningsfull 

helhet” (Nordstedts ordbok, 1998). 

Miljöpsykologi är tvärvetenskapligt. ”Miljöpsykologi handlar om hur vi människor påverkas 

av vår omgivning och hur vi genom vårt sätt att leva påverkar den” (Johansson, Küller, 

2005:13) 
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2. Syfte och problemformuleringar 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur medvetet pedagoger utformar den fysiska 

delen av den pedagogiska miljön. Vi vill undersöka om det finns kunskaper om att barns 

välbefinnande, självbild och perception påverkas av förskolans miljö. Ett annat syfte är att 

undersöka vad som styr utformandet.  

Våra frågeställningar blir därför: 

 Vad anser pedagogerna vara det viktigaste för barns välmående att prioritera vid 

utformandet av inomhusmiljön? 

 Finns en medvetenhet om barns sinnen och hur perceptionen påverkas av miljön som i 

sin tur påverkar lärandet? 

 Utgår förskollärare/barnskötare från styrdokumenten vad gäller barns lärandemiljö? 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

3.1. Tidigare teorier om barns lärande och välbefinnande 
Förändringen i förskolans pedagogik samt välfärdssamhällets utveckling medförde även 

förändringar i barnens pedagogiska miljö och hur den behövde vara utformad utifrån barnens 

behov av lek och rörelse. Åtskilliga har under årens lopp uttalat sig om vikten av att barn 

upplever med sina sinnen. Redan på 1600-talet hade Johan Amos Comenius en 

undervisningsplan som sträckte sig från åldrarna 0-24 år. Den var indelad i fyra perioder. Den 

första ”modersskolan” för barn mellan 0-6 år skulle ske i hemmet. Comenius menade att 

mödrarna skulle ha ansvaret för barnens utveckling genom regelbundna vanor, lek och rörelse 

tillsammans med andra barn. Barnen skulle först och främst öva de ”yttre sinnena” 

(Sandström, 1997). Hans undervisningsplan vann dock ingen mark i Sverige. 

På 1700- talet förändrade Jean-Jacques Rousseau synen på barn och deras fostran och lärande. 

Han var reformpedagog och menade att det var föräldrarnas skyldighet att uppfostra barnen 

men han gav, till skillnad från Comenius, fäderna ansvaret att vara barnens lärare. Han sa att 

”uppfostran är ett arv- och miljöproblem” (Sandström, 1997:115), där det naturliga arv barnet 

föds med samt dess omgivning behövde samspela. Rousseau var tydlig med att barnets 

utveckling är en mognadsprocess och skulle få ta tid. Han pratade särskilt om att rörelse- och 

sinnesorganen skulle tränas och att små barn därför aldrig skulle tvingas att sitta still 

(Stensmo, 1994). Han förstod att barn ökar sin erfarenhetsvärld genom att känna på och 

uppleva saker. Inte heller Rousseaus tankar slog igenom i Sverige vid den här tiden. Skolorna 

var istället fyllda av disciplin och straff (Sandström, 1997). 

Pestalozzi 1746-1827 menade att inhämtning och bildning av kunskap kom genom 

sinnesintryck och blev till begrepp. Han pratade om åskådning som en kunskapsprocess i tre 

steg. Steg ett var en noggrann varseblivning av yttervärlden där han framhöll vikten av de 

visuella intrycken framför de andra. Steg två var föreställningar av det varseblivna till inre 

bilder och steg tre menade han var när det föreställda kunde namnges så att de blev begrepp 

(Stensmo, 1994). I början av 1800-talet när industrialismen ökade i världen, blev barndom ett 

begrepp. Friedrich Fröbel 1782-1852 grundade ”kindergarten” med en förskolepedagogik där 

det talades om lekens betydelse för barns utveckling. Fröbel införde många sitt- och 

rörelselekar, bollen var ett av hans attribut till rörelselekarna (Sandström, 1997). Begreppet 

kindergarten blev internationellt och fanns även här i Sverige. Maria Montessori 1870-1952 

var Italiens första kvinnliga läkare. Hon arbetade i början av sin karriär med gravt 

handikappade barn. Där övades barns sinnen och muskelsystem för det ansågs vara en 

förutsättning för att utveckla deras kognitiva förmåga. Montessori arbetade vidare med dessa 

tankar och blev även intresserad av Fröbels tankar om barns utveckling genom leken. När hon 

senare arbetade med socialt utsatta barn utvecklade hon sitt eget material och sin egen metod. 

Ellen Key 1849-1926 skrev boken, Barnets århundrade, där hon inte enbart framförde sina 

pedagogiska tankar, utan även framlade sin syn på kvinnorörelsen och arbetarklassens barns 

rätt till bildning. John Dewey 1859-1952 framförde sina tankar på en bredare bas. Han ansåg 

att barns utveckling beror på fyra instinkter hos barnen. Dessa är att kommunicera, utforska, 

tillverka och upptäcka estetik. Det var Dewey som myntade begreppet ”Learning by doing” 

när han menade att skolan inte kunde tillgodose barnens instinkter. Elsa Köhler 1879-1940 

införde Deweys tankar i Sverige. Hon framhöll att barn var aktiva även när de lyssnade eller 

tänkte. Elsa Köhler menade att psykologin, biologin och pedagogiken behövde samarbeta för 

att förstå vad barnen behövde för sitt lärande (Aktivitetspedagogerna i Lund, 2010). 
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Jean Piaget 1896-1980, som i grunden var biolog, menade att barnet genom att handla 

försöker vara i jämvikt med sin omvärld – adaption. För att nå dit menade han att barnet 

provar något nytt med den erfarenhet det redan har och på så vis lär sig lite mer om det nya – 

assimilation, för att vid ett annat tillfälle handla på ett nytt sätt för att uppnå jämvikt – 

ackommodation. Piaget menade att tänkandet har sitt ursprung i den senso-motoriska 

intelligensen. Lev Vygotskij 1896-1934 påvisade att det lilla barnets första relationer till sin 

omvärld är perceptuell och situationsbunden. Barnet utgår ifrån sig själv och ser subjektivt på 

sin omvärld. Han såväl som andra teoretiker hävdade att kunskap kommer ur handling. 

Vygotskij underströk däremot vikten av samspel mellan människor för ett optimalt lärande 

(Stensmo, 1994). 

Alva Myrdal 1902-1986 var inte nöjd med den verksamhet som erbjöds förskolebarn i Sverige 

vid den här tiden. Barnkrubborna var för de fattiga barnen vars föräldrar arbetade medan 

barnträdgårdarna var ett skolförberedande alternativ för de mer välbeställda barnen. Alva 

Myrdal gav ut boken ”Stadsbarn (1935) i vilken hon beskrev sina tankar om en ny förskola 

som utgick ifrån den nya tidens tankar om barnpsykologi. Hon förkastade både de auktoritära 

och de fria uppfostringsmetoderna och menade att samarbetet mellan barn och vuxna var den 

rätta lösningen (Wikipedia, 2010). 

Redan på 1930- och 1940-talet myntades begreppet daghem för de barn som behövde 

heldagsomsorg. Daghemmen skulle i viss mån ersätta hemmet och miljön gjordes så hemlik 

som möjligt. Barnstugeutredningen 1968-1972 stakade ut förskolans väg där både barnens 

och föräldrarnas behov skulle tillgodoses och tillsammans fostra framtidens 

samhällsmedborgare. Den resulterade i förskolelagen som ledde fram till en allmän förskola, 

men fortfarande hörde förskolorna till barnomsorgen och därmed också till 

socialdepartementet. På så vis sammanfördes pedagogik, omsorg och fostran. År 1987 gavs 

”det pedagogiska programmet” ut. Där framhölls vikten av att lära genom lek och tematiskt 

arbetssätt samt att verksamheten skulle knyta an till barnet och dess erfarenhetsvärld 

(förskolor.nu, 2010). 

Läroplan för förskolan, som kom 1998, förde med sig ännu mer nya tankar som sakta men 

säkert slagit rot. Nu är förskolan ett komplement till hemmet och ett stöd för familjerna. 

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och se till varje enskilt barns behov. Att 

använda lek för lärande och barns miljö är viktiga förutsättningar i den processen. Den 

fysiska, psykiska och den pedagogiska lärandemiljön diskuteras i verksamheter, media och på 

våra olika lärosäten, vilket kommer att ge oss ytterligare kunskap att implementera i vårt 

tänkande inför framtiden. 

3.2. Vad säger ny litteratur och forskning om barns välbefinnande? 
Det är så oerhört mycket som påverkar vårt välbefinnande. Det kan vara både fysisk och 

psykiskt påverkan men även neurologiskt, eftersom vi hela tiden använder vår perception för 

att tolka intryck från vår omgivning. Andriette Bågenholm (2001) skriver att kropp och sinne 

inte går att separera utan att kroppsstruktur, beteende och tankar hänger samman i ett system. 

Hon menar att våra nervsystem inte är exakt lika och att vi därför har olika biologiska 

förutsättningar, på grund av detta menar hon, att vi borde granska den offentliga miljö där 

barnen vistas och skapa en skolmiljö som passar alla inlärningsstilar. Magnus Kihlbom, med 

flera (2009) behandlar vikten av kontinuitet av personal för små barn. Han hävdar att hjärnans 

utveckling är beroende av känslomässig och kognitiv samverkan och att det är genom denna 

samverkan med vuxna som den livslånga inlärningen börjar. Hur relationer och samspel 

fungerar sätter också sina spår i barnens bild av sig själva. Elisabeth Nordin- Hultman (2008) 

skriver att det är viktigt att vi kan se att barns identitet och förmågor ändras beroende på 
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vilken situation och miljö de befinner sig i. Hon säger vidare att ”Barnen är inte på ett 

speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika 

miljöerna och aktiviteterna utgör” (2008:168). 

Marita Lindahl (2001) gjorde en studie angående miljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande. Hon menar att små barns lärande är starkt beroende av den miljö vi vuxna erbjuder 

dem. Studien är genomförd i Japan på två förskolor för ettåringar. Den ena förskolan ser 

barnen som små barn som behöver mycket skydd och omsorg, vilket medförde att de ständigt 

blev övervakade och hjälpta. Materialet var också begränsat till att utveckla finmotoriken då 

man ville skydda barnen från klättring, rullning etc. Den andra förskolan såg barn som 

kompetenta. De barnen hade tillgång till material av skilda slag och de fick fritt röra sig både 

inomhus som utomhus. De var också måna om att barnen skulle omvärldsorienteras så de var 

ute i närmiljön med barnen två gånger i veckan och promenerade. Skillnaden som Marita 

Lindahl såg var att barnen på den första förskolan var otroligt påhittiga med finmotoriskt 

material, medan de i andra situationer blev passiva och inväntade lärarnas initiativ. De visade 

sig också osäkra på vad de fick prova och vad som inte var tillåtet.  Barnen på den andra 

förskolan fick mycket erfarenheter vilket innebar att de kunde ta egna initiativ och vågade 

prova. Hon avslutar artikeln med att konstatera att barn lär alltid i alla situationer. Hur och 

vad de lär beror på de lärandemiljöer som vi erbjuder barnen. 

3.2.1. Den pedagogiska miljön 
Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Den pedagogiska 

miljöns utformning har därför en stor betydelse för barns lärande. Miljön sänder 

nämligen ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten 

och därför ska den pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns 

lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. 

 (Pramling Samuelsson, Sheridan, 2006:89). 

Förskolans miljö bör ha en struktur och vara utformad så att både vuxna och barn lätt kan 

påbörja olika aktiviteter. Samtidigt som den är strukturerad behöver den vara flexibel. 

Balansen mellan dessa båda är viktig att hitta (Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan, 

2006). Miljön bör följa barngruppens intressen och behov vilket innebär att den bör vara 

föränderlig och delvis mobil beroende på vilka lekar, samtal, teman etc. som lockar barnen för 

tillfället.  

Med pedagogisk miljö menar Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) allt konkret från själva 

utformningen av lokalen, det materialet som erbjuds samt samspelet mellan barn och vuxna. 

Nordin-Hultman (2008) jämförde engelska och svenska förskolor med varandra och fann att 

material och tillgång på material var begränsat i de svenska förskolorna. Hon menar att detta 

ger ett mer mentalt lärande än ett utforskande och experimenterande, vilket för många barn 

medför svårigheter att koncentrera sig. I dessa situationer grundas barns subjektskapande. 

Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) tar också upp själva atmosfären i verksamheten som 

tillhörande den pedagogiska miljön och som är mer abstrakt. Här kan rymmas mycket 

exempelvis hur pedagogerna implementerar mångfald, vilken människosyn/barnsyn som 

råder, etik, makt och jämställdhet. Barn påverkas av lärares attityder, sätt att agera och hur 

saker eller händelser värderas. De menar vidare att förskolans klimat ska vara tillåtande, 

mobilt, fantasifullt och varierat 

3.2.2. Barns inflytande och delaktighet 

Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin dag och sin miljö. I läroplan för 

förskolan (1998) står det att det är barnens behov och intressen som ska ligga till grund för 
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utformningen av förskolans miljö och verksamhet. Genom inflytande läggs grunden för 

ansvar och demokrati. Det är viktigt att barnen får utveckla och uttrycka sina tankar, sina 

förmågor, ta ansvar och fatta beslut. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) menar att 

demokrati inte går att lära, utan det är något som vi skapar tillsammans genom att lyssna på 

barnen och vara genuint intresserade av deras åsikter och tankar. En annan viktig aspekt som 

de tar upp, är att reflektera tillsammans med barnen om olika begrepp som delaktighet, 

rättvisa, vem som bestämmer eller om vi alltid måste vara överens. De hävdar också att hur 

demokratiska vuxna än tycker att de är och att de gör barnen delaktiga, så är barnen aldrig fria 

från vuxnas påverkan. Vuxna måste inse att makten ligger hos dem och inse att även om 

verksamheten utgår från barnen så betyder det inte att barnen styr verksamheten. 

Barn ska ha ett reellt inflytande i förskolan. Det ska finnas möjligheter för barnen att vara med 

om att fatta beslut och sedan kunna respektera både det som de själva och andra varit med om 

att besluta. Ibland bestämmer vuxna och då är det viktigt att belysa både barnets och den 

vuxnes perspektiv så att anledningen till beslutet tydliggörs (Pramling Samuelsson, Sheridan, 

2006). 

3.2.3. Olika pedagogiska inriktningars egenart gällande den pedagogiska miljön 

Montessori 

I en montessoriförskola ska miljön vara anpassad efter barnen för att stämma överens med 

barnens olika utvecklingsnivåer. Man menar att barns förmåga till utveckling ökar avsevärt i 

en estetiskt tilltalande och stimulerande miljö som är varm, hemlik med positiva, förstående 

och flexibla vuxna. Rummet ska vara stort nog för att barnen att kunna röra sig fritt samt 

inrett så att barnen vid behov kan hitta en egen vrå. Möblerna ska vara i barnstorlek för att 

barnen själva ska kunna flytta runt dem efter sina olika behov, hyllor och tavlor ska vara i 

barnhöjd. Färgsättningen ska vara neutral och det ska finnas gott om växter av olika sorter. 

Det ska också finnas en trädgård och helst även ett husdjur. Materialet man arbetar med ska 

vara välgjort, helt, rent och attrahera barnet. Det är indelat i olika grupper såsom praktiskt, 

sensoriskt, matematiskt, språkligt och kulturellt. Det ska locka barnet till aktivitet och varje 

material finns endast i ett exemplar (Montessori, Maria (1965[1917]). 

Freinet 

Skolsalen och miljön runt den är som en pedagogisk verkstad. Katedern togs bort och istället 

har man bokskåp. Runt klassrummet och utanför finns verkstäder iordninggjorda. Det är t.ex. 

tryckeri, måleri, musik och media, läs- och skrivverkstäder, snickeri och växthus samt även 

viss djurhållning. Det är en skapande miljö där elevernas utställningar pryder väggarna. 

Väggtidningar är vanliga i klassrummet. Den indelas i rubriker som ”vi berömmer, kritiserar, 

svarar, föreslår” o.s.v. (Inger Nordheden, 2004). Det är en arbetets pedagogik där ”det 

trevande försöket” uppmuntras. 

Science center 

Köket i våra hem är utmärkta laboratorium så de laborativa lärosalarna ser ut som ett kök. Det 

är tillåtet att röra och prova allt. Det är så man lär sig. Utställningarna är stora och luftiga. Det 

ska gå att komma fram med rullstol. Man ska uppleva med alla sina sinnen. Det finns en del i 

utställningen som kallas ”bara vara” där människor med olika utvecklingsnivå kan få sin egen 

upplevelse. Man kombinerar naturvetenskap och teknik med konst. Det ska se vackert, trevligt 

och lockande ut. Ljussättningen spelar stor roll för att i dubbel bemärkelse belysa vissa 

områden. Vetenskap är också konst. Utemiljön är byggd som en park där det finns vattenfall, 

tunnlar, växter, gångar samt specialgjorda arrangemang som t.ex. att kunna känna hur ett 

jordskalv känns (Science center, 2004). 
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Waldorf 

Miljön ska göra oss friska och inte tvärtom. Den ska präglas av lugn men samtidigt vara 

inspirerande. Former och färger passar in i naturen och gör oss förhoppningsvis mer kreativa. 

Det ska vara äkta material i byggnader och inredning t.ex. bomull, lin, ull, trä och sten. Det är 

viktigt att lokaler och färger är anpassade efter den aktivitet som ska bedrivas där. I 

klassrummet ska råda vardagens poesi t.ex. ett bord med årstidstema. Utomhus ska finnas 

odlingar. Man odlar ekologiskt och biologiskt. Man odlar, skördar och säljer sen sina 

produkter. Vattendammar vackert belägna av olika form och storlek upptar en stor del av 

utomhusmiljön. Det är ett reningsverk som renar deras eget avlopp. Miljön bestämmer inte 

waldorfpedagogiken men berikar den (Waldorffederationen, 2010). 

Reggio Emilia 

Man ser miljön som ”den tredje pedagogen”(Anna Barsotti, 1997). Den ska inte vara statisk. 

Både barn och pedagoger ska kunna ändra i miljön för att den ska passa deras behov. 

Flyttbara podier i varierande storlek för hopp eller byggande, vanliga speglar, buktande 

speglar som förändrar bilden visar också på ett föränderligt samhälle. Allt ska vara i barnens 

nivå. Bord, stolar, bilder och leksaker. Allt material på förskolan ska vara tillgängligt för 

barnen. En ateljé finns centralt belägen där barnen själva når och rår över t.ex. färger, penslar 

och lera. Det bör också finnas en större yta för möten av olika slag. Tanken är att kunskap 

föds genom människors möten. På den här ytan finns flera miljöer för skilda aktiviteter som 

stimulerar barnens lek. Även rum för avskildhet för möte med bästa kompisen eller för vila 

ska finnas (Karin Wallin, 2001). Rum för musiklek på barnens villkor eller dramarum är 

också bra. Förskolan ska vara en värld som barnen kan behärska, påverka, förändra och 

utveckla. 

3.2.4. Färg, ljus och mönster 

Att färger, ljus och mönster påverkar oss människor är för många självklart. I flera av 

ovanstående pedagogiska inriktningar är sammansättningen av färg, form, ljus och mönster 

viktig. Lars Sivik (2005) definierar färg som någonting psykiskt. Han menar att färg är något 

vi varseblir i vårt medvetande, perception, strålning har inte någon färg. Inte heller pigment 

eller målarfärg om det ses utifrån ett perceptuellt perspektiv. De är delförutsättningar för att 

hjärnan ska kunna uppleva färg. Det är skillnad på upplevd färg och målarfärg. Forskning har 

visat att vi ser och tolkar färger med olika tappar i näthinnan och olika delar av hjärnan 

beroende på vilka färgerna är. Vi ser exempelvis inte rödhet och grönhet i samma färg.  

Ljus är precis som färg en varseblivning, en upplevelse av ljus från synsinnet när det nås av 

viss fysiologisk strålning. I forskning om hur ljuset påverkar människan finns två inriktningar, 

kronobiologisk och psykologisk. Kronobiologisk forskning riktar in sig på hur ljuset påverkar 

oss rent fysiologiskt och psykologiskt. Den psykologiska inriktningen intresserar sig för 

ljusets påverkan i olika miljöer, sociala och emotionella situationer samt de kognitiva 

effekterna av olika ljus (Igor Knez, 2005). 

I hjärnan finns en körtel som heter epifysen. När det är mörkt producerar den ett sömnhormon 

som heter melatonin. När ljuset når ögat har det en väckande effekt liksom vackra färger 

också har. Det retikulära aktiveringssystemet RAS, i hjärnstammen reagerar inte enbart på 

ljus och färg utan på all sorts stimulering. Om människan vistas i mörka lokaler där färg, ljus 

och inredning är mörka med få fönster, blir vi trötta och tappar fokus eftersom 

melatoninproduktionen sätts igång. Forskning har visat att barn under sommarhalvåret, har en 

högre nivå av cortisol som är ett aktiveringshormon, än vad de har under vintern. Cortisol 

höjer prestationsförmågan liksom fertiliteten.  De såg också att välbefinnandet minskade 
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under vintern framförallt på våra breddgrader (Rikard Küller, 2005). Resultat av bristfällig 

belysning kan ge basala störningar i hormonbalansen (Pia Björklid, 2005). 

Tester har också genomförts på personer i två alternativa rum där det ena hade mönstrade 

tapeter och golv i starka färger medan det andra rummet var målat i en jämn grå nyans. De 

testade även skillnaden mellan så kallade varma respektive kalla färger. Resultatet visade på 

högre aktivitet i det mönstrade rummet och det med varma färger medan aktiviteten minskade 

i de andra rummen. Sally Goddard (2004) terapeut och forskare menar att hur ögat tolkar 

omvärlden påverkar barnets inlärning och funktion. Om ett barn är överkänsligt för synintryck 

kan det visa sig på olika sätt. Hon ger fler förslag på vad som kan tyda på visuell stress 

exempelvis koncentrationssvårigheter, klumpighet, svårigheter för bollsporter och huvudvärk. 

3.2.5. Ljud och buller 

”Ljud är tryckförändringar, ökningar och minskningar kring atmosfärstrycket, och breder ut 

sig som en vågrörelse i luft” (Staffan Hygge, 2005:37). Buller är ett ljud som är oönskat 

oavsett ljudnivå. Det finns också ljud som är önskade men som försämrar prestation och som 

faktiskt försämrar hörseln. Ljudets svängningar mäts i Hertz och styrkan i decibel. På 

förskolor ligger ljudnivåerna mellan 30- 100 decibel. Vanligt tal har en styrka på 50 decibel 

och en motorcykel ca 100 decibel. Mätningar har gjorts i lärandemiljöer för att få en 

uppfattning om när ett ljud blir störande. Uppgifter som har hög svårighetsgrad eller som inte 

är inlärda påverkas betydligt mycket mer av ljud än andra uppgifter. Det har konstaterats att 

buller inte bara påverkar uppmärksamheten utan även minnesfunktioner, språkförmåga och 

perception. Buller kan också orsaka bestående problem med rösten då stämbanden blir 

överansträngda. I det pedagogiska arbetet finns mycket som kan göras för att minska bullret. 

Några exempel är många barn i många rum, ringklocka på toaletten istället för att ropa på 

hjälp, massage, mattor på golven och en ökad medvetenhet (Socialstyrelsen, 2006).  
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4. Sensorisk integration 
Med sensorisk integration menas att de sinnesintryck som kommer upp till hjärnan filtreras, 

tolkas, organiseras så att vi kan röra oss, lära oss och bete oss såsom det förväntas av oss. När 

detta sker kan hjärnan bilda perceptioner, beteenden och inlärning (Jean Ayres, 1988). ”Om 

flödet av sinnesintryck är kaotiskt, kan livet bli som en trafikstockning vid rusningstid” 

(Ayres, 1988:15).  

4.1. En sensorisk bearbetningsapparat 
Ryggmärgen, hjärnstammen, lillhjärnan och hjärnhemisfärerna använder de sensoriska 

impulserna från receptorerna till att skapa medvetande, perceptioner, kunskap, kroppshållning, 

rörelser, planering och samordning av rörelserna samt känslor, tankar, minnen och inlärning. 

Drygt 80 procent av nervsystemet medverkar vid bearbetningen av de sensoriska impulserna. 

Hjärnan är alltså främst en sensorisk bearbetningsapparat. 

(Jean Ayres, 1988:38) 

4.2. Brister i den sensoriska integrationen 
Ingen människa har en helt välfungerande sensorisk integration. För de som inte kan integrera 

sinnesintrycken så att de filtreras, bearbetas och bildar perceptioner innebär det svårigheter 

inom flera områden bland annat med inlärningssvårigheter och beteendestörningar som följd 

(Ayres, 1988). För att vår hjärna ska tolka intrycken rätt måste de relateras till tidigare intryck 

och erfarenheter som finns i våra minnessystem. Hjärnan letar medvetet efter känd 

information vilket innebär att ju fler erfarenheter hjärnan har, desto lättare har den att tolka 

rätt. En störning i perceptionen kan också medföra att hjärnan inte förstår vilka intryck som är 

viktiga för det aktuella tillfället och kan därför inte filtrera (Björn Kadesjö, 2001). Det medför 

att mängder med intryck strömmar upp till hjärnan och om de når en medveten nivå hamnar 

barnet i en ”systemkrasch” (Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjust, 2003:90). 

Förmågan att kunna filtrera och förmågan att kunna hålla kvar uppmärksamheten en längre 

stund är viktigt för den psykiska hälsan (Broberg, Almqvist, Tjust, 2003). 

4.3. Våra sinnen 
Sally Goddard (2004) anser att kunskapen om hur våra sinnen fungerar och kompletterar 

varandra är viktig kunskap för lärare så att de kan förstå och stötta barnen i utforskandet av 

sin omvärld. Hon menar att en balans mellan sinnesintrycken är förutsättning för hälsa och 

välbefinnande. 

Ända sedan urminnes tider har vi fått lära oss att vi har fem sinnen. De är synen, hörseln, 

lukten, smaken och känseln. Det så kallade sjätte sinnet, vår intuition nämns endast vid sidan 

av. Vi har dock betydligt fler sinnen. Sinnena kan delas in i två fack. Det ena rymmer våra 

kroppssinnen såsom känselsinnet, rörelsesinnet, smärtsinnet, trycksinnet, värmesinnet, det 

vegetativa sinnet balanssinnet och smaksinnet. Det andra rymmer våra fjärrsinnen såsom 

synsinnet, hörselsinnet och luktsinnet (Björn Adler, Hanna Adler, 2006). Tillsammans med 

det sjätte sinnet utgör detta tolv sinnen som skickar signaler till hjärnan. 
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5. Metod 

För att undersöka hur medvetet pedagoger utformar den pedagogiska miljön, dvs. få fram svar 

på vad som styr de rumsliga förutsättningarna som finns på förskolan, har en kvalitativ 

dataanalys valts. Enligt Trost & Hultåker (2007) är det rimligt att använda denna metod när 

man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera och urskilja 

handlingsmönster. Genom att göra en enkätundersökning av vad som styr utformandet av 

miljön på förskolor har svar på frågor samlats in för att analyseras mot vår teoribakgrund. 

5.1. Val av datainsamlingsmetod 
I arbetet används en kvalitativ dataanalys i form av en enkätundersökning. I en undersökning 

av vad pedagoger utgår ifrån när de pedagogiska miljöerna skapas samt hur förändringar sker 

när det gäller miljön, vad och hur förändringen sker på de olika förskolorna, samt i vilken 

grad barnen ges inflytande, så är det enligt Trost & Hultåker (2007) kvalitativa analysmetoder 

som ska användas. 11 enkätfrågor formulerades och skickades ut som en provomgång i en 

landsortskommun. Svaren som kom in blev en aning svårtolkade, så för att få tydligare svar, 

lades tre frågor till i den slutliga versionen av enkäten. I utformandet av frågorna gjordes ett 

försök att formulera dessa så att de skulle vara av intresse eftersom respondenter lätt kan 

tröttna på frågor i enkätform om de inte är engagerande (Bryman, 2002).  Enkäten (Bilaga 2) 

bestod av 13 frågor med olika färdiga svarsalternativ samt en fråga där respondenterna hade 

möjlighet att lägga till egna funderingar angående miljöns utformande. Trost & Hultåker 

(2007) understryker att det är viktigt att ha med en öppen fråga i enkätundersökningar för att 

ge respondenten möjlighet att själv lägga något i undersökningen. 

5.2. Urval 
När man använder sig av enkäter eller intervjuer för att få information om individers 

beteenden och attityder stöter man på problemet med urval (Bryman, 2002). I vårt land finns 

mängder av förskolor och det skulle bli alltför tidskrävande att genomföra en undersökning i 

alla förskolor. Ett urval gjordes utifrån en önskan att få fram ett resultat som kan ses som 

generaliserat för att kunna få ett trovärdigt resultat. Ett obundet slumpmässigt urval av 

respondenter nåddes genom att 40 enkäter spreds till förskolor i tre olika kommuner, en 

landsortskommun, en förortskommun samt en storstadskommun. Kommunerna kontaktades, 

kontaktuppgifter till alla förskolechefer i de olika kommunerna införskaffades och enkät samt 

följebrev skickades ut till samtliga förskolechefer i kommunerna. Syftet var att få 

respondenter med olika utbildning från både kommunala och fristående förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar samt att även få en spridning över områden med olika 

socioekonomiska förutsättningar.  

5.3. Datainsamling 
Enkäten med följebrev mailades till förskolecheferna för de olika förskolorna för att 

förskolecheferna i sin tur skulle skicka enkäten vidare till varje förskola. På så sätt 

förväntades det att enkäten skulle gå till verksamma pedagoger och inte till inaktuella 

mailadresser. Nackdelen med att använda sig av enkäter är att det ofta blir ett stort bortfall 

(Patel & Davidson, 2003). Tiden att svara på enkäten begränsades till två veckor för att på så 

sätt tydligt visa vikten av ett aktivt deltagande. Förhoppningen var att få in nästan alla 40 

enkäter eftersom en mailkorrespondens upprättats. Svaren kunde därför numreras och prickas 

av och de som inte svarat påminnas. Bortfallet blev 22,5 %, 31 enkäter av 40 utskickade kom 

in. Trost & Hultåker (2007) skriver att på femtiotalet skulle man slänga materialet om 

bortfallet låg på över 15 %.  Detta synsätt har ändrats och det kunde konstateras att trots att 

det blev nästan en fjärdedels bortfall, så blev det ändå en spridning på yrkesgrupper som 
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motsvarar hur det ser ut i vårt land. Enligt en rapport om barnomsorgen i Sverige (Skolverket 

2000), så är drygt hälften av de anställda i förskolan förskollärare och drygt 40 % är 

barnskötare. I undersökningen var 41 % av de svarande barnskötare, 22 personer hade högre 

utbildning och nio personer gymnasialutbildning. Syftet med frågorna var att undersöka vad 

det är som föreligger miljöns utformande på förskolor, därför var det viktigt att få svar från 

olika yrkesgrupper, eftersom de slutsatser som då kan dras från svaren kommer närmare vad 

det är som ligger till grund för utformandet.  

 

5.4. Bearbetning och analys 
De olika svaren i enkäterna har analytiskt jämförts för att få fram en bild av hur man idag 

arbetar med utformandet av barns pedagogiska miljö på förskolan. En sammanställning av 

enkätsvaren gjordes i diagramform. Sedan grupperades svaren och analyserades mot det som 

tagit fram i teoribakgrunden.  

5.5. Etiska överväganden 
I det följebrev (Bilaga 1) som formulerades och skickades ut tillsammans med enkäten 

upplystes om att fyra forskningsetiska krav ämnades följas. För det första informationskravet, 

deltagarna informerades om syftet med forskningen och vad den skulle användas till (Bryman, 

2002). För det andra konfidentialitetskravet, deltagarna garanterades anonymitet och 

försäkrades om att svaren skulle hanteras anonymt till viss del men helt konfidentiellt 

(Ibid./ib.). Enkäten är anonym så till vida att det inte finns någon möjlighet att identifiera 

respondenten på själva enkäten. Men eftersom svaren inkom per mail, blev det inte helt 

anonymt. Därför behövde hänsyn tas till att behandla svaren konfidentiellt. Den maillistan 

som används under insamlandet förstördes efter undersökningens slut. På så sätt hanterades 

datan konfidentiellt (Patel& Davidson, 2003). För det tredje, nyttjandekravet, att det 

insamlande materialet inte skulle användas till något annat än det uppgetts i följebrevet. För 

det fjärde samtyckeskravet, det klargjordes att det var frivilligt att delta och att i och med 

besvarandet av enkäten så samtyckte respondenten till att materialet användes i denna 

undersökning (Bryman, 2002).  

5.6. Trovärdighet och äkthet 
Frågorna formulerades på ett likartat sätt, dvs. ett antal frågor om ungefär samma företeelse 

ställdes angående den pedagogiska miljöns utformande. Detta gjordes för att få med många 

nyanser. Detta ökade trovärdigheten eftersom likartade frågor kunde analyseras (Bryman, 

2002).  

När det gällde tillförlitlighet, i det här fallet hur respondenten kryssat i rutorna 

enkätformuläret, så var fråga 13 oklar i sitt utformande. I fråga 13 ombads respondenterna 

rangordna hinder på en skala från 1-6. Med detta menades att den högsta siffran skulle 

motsvara det högsta hindret men en osäkerhet uppstod om respondenterna fyllt i svaret efter 

denna rangordning. Möjligheten fanns att tolka det som att siffran ett var hinder nummer ett. 

Detta löstes delvis genom att ett av svaren i den öppna frågan 14 syftade på ett hinder i fråga 

13. Respondenten syftade i sitt svar till att ett stort åldersspann i barngruppen hindrar 

utformningen av miljön. Eftersom svaret motsvarade de övriga svaren på fråga 13 kunde 

slutsatsen dras att respondenterna tolkat frågan på det sätt som avsetts.  
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5.7. Metodkritik 
Om intervjuer valts istället för enkäter så kunde ett mer tillförlitligt resultat fåtts fram, 

eftersom då följdfrågor kunde ställts och respondenterna kunde fått mer hjälp när de svarade 

på frågorna. 
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6. Resultat och analys 
Enkätsvaren sammanställdes först i diagramform för att få en översiktlig bild över svaren, 

sedan numrerades svaren och sorterades in under respektive frågeställning. I detta avsnitt 

kommer resultatet att redovisas, slutsatser dras och svaren från respondenterna analyseras i 

ljuset av teoribakgrunden med frågeställningarna som rubriker. 

6.1. Vad anser pedagogerna vara det viktigaste för barns välmående att 

prioritera vid utformandet av inomhusmiljön? 

Resultatet från vår undersökning visade att man i största allmänhet på förskolorna var överens 

om att miljön i hög grad påverkar barns välbefinnande. I utformandet prioriterades barnen, 

högst prioritet hade barngruppen men på andra plats med likartat värde kom de enskilda 

barnen. Att få ner ljudnivån och minska på buller prioriterades ungefär dubbelt så mycket som 

störande moment och de intryck som mönster och detaljer kan ge. Ljussättning samt de färger 

som används fick ett något lägre värde men beaktades vid utformandet i viss mån. 

Pedagogerna ville att miljön ska vara i första hand lärande, sen inspirationsrik, fantasifull, 

trygg och harmonisk. Alternativet ”hemtrevlig” hade ingen valt. Trots det ville de flesta att 

miljön i första hand skulle se trevlig och inbjudande ut. 

 

I svaren framkom vikten av att dela in rummet i flera mindre rum för lek i mindre grupper. 

Knappt hälften av de som svarade ville erbjuda barnen så mycket som möjligt av leksaker och 

skapande material men ändå ha en struktur så att det inte såg rörigt ut. Endast en menade att 

de hade sparsamt med material. En skrev att materialet bör fånga barnen och vara sådant att 

det inte finns i stor utsträckning i hemmen. 

 

Pedagogerna såg olika hinder i verksamheten för att kunna skapa den optimala miljön. Det 

som uppgavs vara de största hindren var för stort åldersspann i barngruppen, arbetslagets 

skilda åsikter och avsaknad av reflektionstid. Lokalens utformande samt ekonomi tycktes inte 

utgöra lika stora hinder. En pedagog påtalade dock att små lokaler begränsar barnens 

rörelsefrihet.  

 

Rousseau skrev redan på 1700-talet om hur viktigt det var för barns utveckling att de fick 

tillräckligt med utrymme att röra sig på och att de gavs möjlighet att uppleva sin omvärld 

genom sina sinnen (Stensmo, 1997). Historisk sett har filosofer och pedagoger alltid varit inne 

på att barn i förskoleåldern behöver undersöka och aktivera sig på ett lekfullt sätt med hjälp 

av konkret material. Comenius, med sin beskrivning av moderskolan (Sandström, 1997, 

Pestalozzi menade att inhämtning och bildning kom genom sinnesintryck (Stensmo, 1994). 

När sedan barndomen blev ett begrepp under industrialismen och miljön på barnkrubborna i 

vårt land utformades så var det till en början påtagligt att förskolan skulle likna hemmet. I 

början av 1900-talet växte reformpedagogiska tankar om barns lärande fram. Många är de 

teoretiker och pedagoger som framhållit lekens betydelse och att barnen själva behöver 

utforska, upptäcka, kommunicera och prova sig fram, bland andra Piaget, Vygotskij och 

Dewey (Stensmo, 1994). Fröbels teorier om lekens betydelse (Sandström, 1997) flätas 

samman med Montessoris, Freinets och Ellen Keys teorier och pedagogiska modeller med 

aktivitetspedagogik (Aktivitetspedagogerna i Lund, 2010). Den fysiska delen av den 

pedagogiska miljön på förskolan ska utformas så att teoretiska kunskaper ska kunna inhämtas 

i en miljö som erbjuder ett konkret och lekfullt undersökande.  Även Steiner med 

Waldorfpedagogiken tryckte på att miljön ska bevara hälsan och inte tvärtom. På detta sätt har 

pendeln svängt mot en miljö som inspirerar till lärande och skapande. Mer nutida pedagogiker 

som Reggio Emilia (Wallin, 2001) och Science center (2004) har anammat och utvecklat 

samma linje där förskolan ska vara en värld som barnen kan påverka, där en gemensam 
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nämnare är att det ska vara tillåtet att röra och prova allt. Tillbaka till Dewey och ”learning by 

doing” (Aktivitetspedagogerna i Lund, 2010).  
 

Resultatet av vår undersökning visar att det är i linje med denna nutida barnsyn och dessa 

teorier, om vad som behövs för att skapa ett välbefinnande för barnen, som till viss del ligger 

bakom det pedagogerna prioriterat vid utformningen av miljön. Pedagogerna ville att miljön i 

första hand skulle vara lärande, sen inspirationsrik, fantasifull, trygg och harmonisk. Det 

faktum att miljön för barn ska vara hemlik kan man dock ändå se spår av, trots att ingen valt 

alternativet hemtrevlig. De flesta uppgav att miljön i första hand skulle se trevlig och 

inbjudande ut, man ville även till viss del skapa en trygg och harmonisk miljö. En bra ljudnivå 

och minskat buller låg högt på prioritetslistan. Eftersom ljussättning, färger, mönster, detaljer 

och de störande intryck som detta kan ge, inte fick högre prioritet, analyserar vi det som att 

vikten av en estetisk miljö enligt t.ex. montessoripedagogiken ännu inte vunnit mark i dagens 

förskolor.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolans miljö bör ha en struktur och 

att materialet ska finnas tillgängligt för såväl vuxna som barn. De talar också om förskolans 

atmosfär som synliggörs i hur pedagogerna har implementerat mångfald, etik, jämställdhet 

mm. Den bör också vara föränderlig så att den följer barngruppens intressen och behov, vara 

tillåtande, varierad och fantasifull. Struktur var inte något som prioriterades på de förskolor vi 

fått svar ifrån däremot sker någon sorts förändring förhållandevis ofta. En fantasifull förskola 

kom först på tredje plats efter lärande och inspirationsrik. 

 

Miljön utformas som en bas för lek och samvaro där de vuxna lätt ska kunna överblicka och 

förändra miljön efter gruppen och de enskilda barnens behov. Lekens betydelse är fortfarande 

tongivande, resultatet visade att man i hög grad prioriterar indelning av rummet i flera mindre 

rum för lek i mindre grupper. Knappt hälften av de som svarade ville erbjuda barnen så 

mycket som möjligt av leksaker och skapande material men ändå ha en struktur så att det inte 

såg rörigt ut. Endast en menade att de hade sparsamt med material. En respondent skrev att 

materialet bör fånga barnen och vara sådant att det inte finns i stor utsträckning i hemmen.  

 

Detta överensstämmer till stor del med Nordin-Hultmans (2008) jämförelse mellan engelska 

och svenska förskolor, där hon fann att material och tillgång på material var begränsat i de 

svenska förskolorna. Nordin-Hultman anser att det finns två tendenser som är ledande, den 

ena är hur traditionen inom förskolan, som bl. a. är att stå för en hemlik vårdande miljö med 

tonvikt på omsorg, lyfts fram för att motverka den traditionella skolliknande miljö som följt 

på sexåringarnas integrering i grundskolan. Fokus har kommit att hamna på det ”sociala” med 

en dragning åt att lösningen förväntas komma genom utveckling av barnets förmåga att t.ex. 

utveckla empati. Dessa normer utgör organisationen tillsammans med en 

utvecklingspsykologisk syn på vad barn antas behöva och vad som är bra för dem i ett 

livslångt perspektiv. Författaren ser i sin studie hur det kan bli ett problem om inte hänsyn 

istället tas till vilken möjlighet den pedagogiska miljön skapar för ”möten kring meningsfulla 

aktiviteter och ett intressant görande” (Nordin-Hultman (2008:188).   

 

Den andra tendensen som Nordin-Hultman lyfter fram är en motdiskurs framförd mot den 

traditionella undervisningen. Denna diskurs har dock inte helt vunnit gensvar men den står för 

en annan syn på barnet som kompetent och erbjuder ett mer varierat och utforskande 

arbetssätt. Pedagogerna såg olika hinder i verksamheten för att kunna skapa den optimala 

miljön. Det som uppgavs vara de största hindren var för stort åldersspann i barngruppen, 

arbetslagets skilda åsikter och avsaknad av reflektionstid. Nordin-Hultman (2008) drog 
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slutsatsen att om andra synsätt på barns relation till en omvärld skulle kunna formuleras, 

behöver vi först bli medvetna om de teorier och den diskurs som ligger bakom de mönster 

som pedagoger omedvetet medverkar till att skapa. I denna undersökning märks samma 

hinder, det finns två diskurser när det gäller barns välbefinnande kontra miljöns utformning 

och det kräver aktiva pedagoger som studerar och diskuterar de kunskaper som finns om hur 

barns välbefinnande, självbild och perception påverkas av förskolans miljö. Lokalens 

utformande samt ekonomi tycktes inte utgöra lika stora hinder. En pedagog påtalade dock att 

små lokaler begränsar barnens rörelsefrihet och så är vi tillbaka till Rousseau.  

 

6.2. Finns en medvetenhet om barns sinnen och hur perceptionen påverkas 

av miljön som i sin tur påverkar lärandet? 
Alla som svarade på enkäten var i olika grad överens om att miljön påverkar barns 

välbefinnande. De flesta sa sig ta hänsyn till både det enskilda barnets behov samt 

barngruppens konstellation och intressen. Tjugotre pedagoger svarade att de tagit hänsyn till 

buller vid utformandet av miljön. Drygt hälften hade svarat att de tagit hänsyn till olika 

störningsmoment som kan påverka barnen i deras grupp. Synintryck såsom ljussättning, 

mönster eller andra detaljer som gör att miljön upplevs rörig fylldes endast i av elva 

pedagoger. De allra flesta hade ställt fram material och leksaker så att det såg trevligt och 

inbjudande ut. Nästa lika många menade att materialet var anpassat efter nuvarande 

barngrupp. Endast tolv svarade att de eftersträvade en struktur i miljön så det inte ser rörigt ut. 

I takt med att den utvecklingspsykologiska teorin slog rot utvärderades barnen alltmer medan 

betydelsen av den fysiska miljön samt pedagogiken kom i skymundan. 

Utvecklingspsykologin utgick ifrån individens utveckling från det att barnet föddes upp till 

vuxen ålder. Barnen skulle följa ett givet utvecklingsschema som var starkt bundet till barnets 

biologiska ålder och den neurologiska utvecklingen i hjärnan. När barnets utveckling tog sig 

andra uttryck än de förväntade ansågs problemet självklart finnas hos barnet. Under den 

period när daghemmen förutom att erbjuda barnen lek och skapande material även skulle 

efterlikna hemmen med starka färger, mönstrade gardiner, dukar och prydnadssaker ökade 

sinnesintrycken drastiskt. Trots det var det fortfarande barnen som bedömdes.  

Nordin- Hultman (2008) menar att pedagoger fortfarande gör bedömningar av barn istället för 

verksamhet, bland annat i förskolans utvecklingssamtal där det finns frågeställningar som 

bedömer barnens personlighet och karaktär. Många barn idag bedöms ha exempelvis 

uppmärksamhetsstörningar eller problem med socialt samspel och empati. Nordin- Hultman 

menar att det finns andra förklaringar till barns sätt att vara så som familjeförhållanden, social 

och etnisk bakgrund, den fysiska miljön och genus. Bågenholm (2001) menar att vi bör 

granska barns offentliga miljöer eftersom våra nervsystem inte är exakt lika och det medför 

att våra biologiska förutsättningar är olika. Det medför i sin tur att vi tolkar våra intryck på 

olika sätt och lär på olika sätt.  

I enkätsvaren såg vi att buller var något de flesta pedagoger tagit hänsyn till i utformandet av 

den pedagogiska miljön. Här kan vi anta att pedagogerna har kunskap om att oönskat ljud 

försämrar inte bara hörseln utan även prestation, minnesfunktioner, språkförmåga och 

perception (Hygge, 2005) och därför vill skapa en bullerfri miljö. 

På frågan om när och hur förändring sker i den pedagogiska miljön svarade knappt hälften att 

de förändrade miljön en gång per termin. På andra plats kom alternativet varje månad 

efterföljd av alternativet varje år och sist var det en som svarade att miljön inte förändrades. 

De flesta möblerade om och skapade rum i rummet miljöer och endast några få förändrade 
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gardiner, dukar, mattor och blommor. Ljus, färg och mönster hade endast ett fåtal tagit hänsyn 

till. Ljus och färg är en upplevelse vi varseblir i vårt medvetande vilket kan göra dessa mer 

abstrakta. Vi tolkar det som att pedagogerna inte är medvetna om att sömnhormonet 

melatonin produceras i mörker och att bristfällig belysning kan ge störningar i 

hormonbalansen. Ljuset har genom det retikulära aktiveringssystemet RAS en väckande 

effekt liksom färger och mönster (Knez, 2005). I ljus bildas mer cortisol vilket är ett 

aktiveringshormon som höjer prestationsförmågan. I olika undersökningar har det konstaterats 

att aktiviteten höjs i rum med mönster och varma färger medan den sänks i rum med en jämn 

kall färgskala. Om barn är överkänsliga för synintryck påverkar det inlärning och funktion 

(Goddard, 2004) och kan skapa visuell stress. Det i sin tur kan leda till 

koncentrationssvårigheter, klumpighet och huvudvärk. 

Ayres (1988) menar att vi alla på något sätt har svårigheter med att integrera, sovra och/eller 

tolka sinnesintryck. Dessa svårigheter kan medföra en känsla av rörighet och kaos (Broberg, 

Almqvist, Tjust, 2003). I en miljö med många ostrukturerade intryck kan det förstärkas. I ett 

enkätsvar gavs en kommentar om att det är lätt att det blir en ”stor röra” av allt när materialet 

är tillgängligt för barnen i en småbarnsgrupp. Trots det hade de flesta av förskolorna i enkäten 

ställt fram materiel och leksaker så att det såg trevligt och inbjudande ut och det var endast ett 

fåtal som eftersträvade struktur i miljön så att det inte blir rörigt. Förflyttning i lek inomhus 

var likaså något som kunde bli rörigt trots att det ses som en bra sysselsättning enligt en 

respondent. 

Medvetenheten och kunskapen bland pedagogerna i vår undersökning om vad som påverkar 

hjärnan, barns perception, funktion och hur det visar sig var påtagligt låg förutom när det 

gäller buller. Pedagogerna hade anpassat miljön efter den barngrupp de har idag vilket i och 

för sig kan innebära att de barnen inte visar några svårigheter med koncentration eller 

aktivitetsnivå.  

6.3. På vilket sätt utgår förskollärare/barnskötare från styrdokumenten 

vad gäller barns pedagogiska miljö? 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, U2010/4442/S) står det att miljön på 

förskolan ska vara trygg, utmanade och inspirera till lek och aktivitet. I läroplanen vävs den 

fysiska, sociala och kulturella miljön samman, så när det gäller barns pedagogiska miljö 

åsyftas inte enbart den fysiska miljön utan begreppet är vidgat till att omfatta alla förhållanden 

som understödjer barns lärande och utveckling (de Jong, 2010). I avsnittet om utveckling och 

lärande står det att ”de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön” (Utbildningsdepartementet 1998:10).  I vår öppna 

fråga lyfte en respondent fram att det är pedagogernas uppgift att skapa en utmanande miljö 

med intresseväckande material. 

 

På frågan om förskollärare/barnskötare anser att deras pedagogiska miljö överensstämmer 

med vad styrdokumenten säger, visar resultatet att man i hög grad anser det, 23 respondenter 

uppgav att man i stort sett anser det. Endast fyra respondenter svarade ja på den frågan. En 

respondent uppgav att den inte visste och tre sa att miljön överensstämmer lite med 

styrdokumenten. Man uppgav ungefär samma värden på frågan om man är nöjd med sin 

pedagogiska miljö och tre respondenter svarade ja på frågan.  

 

De flesta av respondenterna ansåg att den pedagogiska miljön i första hand bör vara lärande 

och inspirationsrik. Fantasifull fick ett något högre värde än trygg som fick halva värdet 

jämfört med lärande och inspirationsrik. Harmonisk och omväxlande fick ungefär en fjärdedel 

av värdet och hemtrevlig fick inget värde. Detta visar att respondenternas föreställningar om 
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vad styrdokumenten förordar är skiftande, för uttrycket trygg hamnar på ett relativt lägre 

värde än lärande och inspirationsrik trots att det står först i läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, U2010/4442/S). Respondenterna uppgav dock som svar på frågan 

om man tror att barns välmående påverkas av den fysiska miljön i förskolan att man i hög 

grad instämmer med det. I läroplan för förskolan kopplas barns välbefinnande till trygghet, 

utveckling och lärande som viktiga komponenter i en förskoleverksamhet 

(Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Eftersom barns behov och intressen barn ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen 

av den pedagogiska miljön, borde det finnas en variation av hur man arbetar med detta på 

förskolorna (de Jong, 2010). 23 respondenter uppgav att den pedagogiska miljön är anpassad 

efter barngruppen. En respondent svarade att miljön är traditionell och en annan respondent 

svarade att miljön inte förändras. Man har även i hög grad tänkt på gruppens sammansättning 

vid utformandet.  Resultatet visade vidare att det i första hand är arbetslaget som beslutar om 

att förändring ska ske, utvärdering och kartläggning sker till viss del, i endast tre av enkäterna 

uppgav man att specialpedagog är involverad och två respondenter uppgav att det är 

ledningen som beslutar om att förändring ska ske. Detta trots att det tydligt står att det krävs 

specialpedagogiska utgångspunkter när det gäller utformning av miljön i Barnkonventionen 

och Salamancadeklarationen, där rättigheterna för de barn som är i behov av särskilt stöd 

beskrivs. Där lyfts vikten av mångfald i undervisningen samt att lärarutbildning och 

fortbildning ska stämma överens med barnens faktiska behov. Det är inte barnen som ska 

anpassas till kursplaner och verksamhet utan kursplaner och verksamhet ska anpassas till 

barnens behov (Skolverket, 1999).  Resultatet från vår undersökning pekar på att man har 

utgått från barngruppens och de enskilda barnens behov i första hand när man utformat miljön 

och på frågan hur ofta man gör förändringar i miljön, blev svaren i snitt varje termin samt 

ibland oftare, det stödjer det påståendet och överensstämmer då med förordningen att 

verksamheten ska anpassas efter barnens behov.   

 

En annan sak att beakta är i vilken mån man följer de riktlinjer Skolverket (2009) ger för att 

främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Ett av råden är att ”personalen bör ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där barn och 

elever befinner sig” (Skolverket, 2009:17). Hur pedagoger utformar miljön blir då avgörande 

då man understryker vikten av analys, kartläggning, mål samt utvärdering för att eliminera 

dessa riskområden. Om man ser till detta borde kartläggning och utvärdering ha fått ett högre 

värde, i den här processen skulle man också kunna anta att ledningen borde ta initiativet i 

högre grad 

 

Barns inflytande är något som alla styrdokument betonar och vår undersökning visade att det 

finns en ambition att göra barn delaktiga i denna fråga, barnen är delvis eller nästan alltid 

delaktiga vid utformningen av miljön. Fyra respondenter har dock uppgett att barnen aldrig är 

delaktiga och ingen har uppgett att barnen alltid är delaktiga. I läroplanen står det under 

utveckling och lärande i stycket om barns inflytande, att det är barnens behov och intressen 

som de på olika sätt ger uttryck för som bör ligga till grund för utformningen av 

miljön(Utbildningsdepartementet, U2010/4442/S).  Barnkonventionen förordar barns 

delaktighet, yttrandefrihet samt tankefrihet Skolverket, 1999). Om barns inflytande i 

utformandet av miljön beaktades i högre grad borde övriga svar på våra frågor ge en större 

spridning eftersom barn är olika och miljöns utformning då skulle kunna se skiftande ut i 

större utsträckning.  
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Läroplanen förordar att barnen ska ha möjlighet att vistas både i små och stora grupper samt 

ha möjlighet att kunna gå undan för enskildhet under dagen. Barnen ska mötas av 

medforskande, uppmärksamma vuxna som ser varje barns möjligheter och behov och utifrån 

dessa erbjuda en verksamhet som gagnar alla barn i gruppen (Utbildningsdepartementet, 

U2010/4442/S). Det som i första hand förändras i miljön var enligt vår undersökning 

möblering i delar av rum och i hela rum. Vi tolkar detta som att man organiserar miljön i 

överensstämmelse med läroplanen. 

 

Det som i andra hand förändras var enligt respondenterna att de byter ut leksaker och i sista 

hand förändras inredningsdetaljer som gardiner, dukar, mattor och blommor. Resultatet visade 

att man eftersträvar en trevlig och inbjudande miljö. Svarsalternativet att barnen ska erbjudas 

så mycket som möjligt av leksaker och skapande material fick samma värde som vikten av att 

skapa en struktur. Lokalernas utformning bildar ramar för verksamheten och den pedagogiska 

miljön är en del av det pedagogiska arbetet enligt allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

förskolan (Skolverket, 2005). Vikten av att barn får leka utan ständiga avbrott samt vikten av 

”lekmiljöer” är de kvaliteter som beskrivs, dessutom påpekas att utformningen av miljön kan 

påverka barns könssocialisation (Skolverket, 2005). Vi kan urskilja att det finns en stor 

medvetenhet om att leken är viktig, i de öppna frågorna lyftes leken fram och respondenterna 

menade att leken inomhus kräver mindre rum mellan vilka barnen kan röra sig obehindrat.  

 

De allra flesta av våra respondenter hade utformat miljön så att den skulle se trevlig och 

inbjudande ut. Nordin Hultman (2008) har jämfört svenska och engelska förskolor och anser 

att materialet i de svenska förskolorna är begränsat. Enligt Nordin Hultman kan det ge ett 

mentalt lärande istället för ett utforskande lärande vilket kan medföra 

koncentrationssvårigheter för ett antal barn. I enkätsvaren uttrycktes det att förskolor bör vara 

lärande och inspirationsrika. När de inte är det och lärandet blir mentalt med vidhängande 

svårigheter hos de barn som vistas i den verksamheten menar Nordin Hultman att barns 

subjektskapande grundas. 

När det gäller vilka hinder som finns i utformningen av miljön visar resultatet att olika åsikter 

i arbetslaget framför allt är ett stort hinder, näst efter åldersindelning i barngruppen. Man sa 

även delvis att tid för reflektion och diskussion saknas, samt uppgav lokalens utformning och 

storlek och ekonomi med ett liknande värde. Man har även uppgett att det finns annat som 

hindrar och det skulle bland annat kunna vara stora barngrupper, för det lyftes fram i vår 

öppna fråga som avslutade enkäten. Det är möjligt att detta så småningom kan komma att 

regleras tydligare i framtiden. Från år 2011 lyder förskolan under utbildningsförvaltningen 

och trots att den nya skollagen inte skriver så mycket vad gäller miljön för förskolan, så 

förordas att barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek samt erbjudas en 

god miljö (Utbildningsdepartementet, 2009). 

 

Den slutsats som vi kan dra utifrån våra enkätsvar är att det på många förskolor inte finns 

tillräcklig kunskap om hur den konkreta fysiska miljön påverkar barns välbefinnande och 

utveckling och att det kan urskiljas en brist på kunskap om vad som menas i styrdokumenten 

vad gäller utformandet av den pedagogiska miljön. Detta är inte överraskande eftersom 

miljöbegreppet förekommer i ett antal olika kombinationer i styrdokumenten och det inte 

finns tydlig styrning hur den konkreta fysiska miljön ska utformas (de Jong, 2010).  
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7. Diskussion 
Vi kommer här att diskutera analysen av det resultat vår undersökning visar och vad detta 

innebär för förskolans verksamhet men först inleder vi med att diskutera den metod vi valt. 

 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av enkäter, men som vi skrev i metodkritiken så 

hade det eventuellt varit bättre att genomföra intervjuer, för att kunna ställa följdfrågor och på 

så sätt komma djupare i våra försök att tolka hur respondenterna tänker. I en del av frågorna 

kan man eventuellt få andra svar. Exempelvis när det gäller barns delaktighet. Ingen 

respondent uppger att barnen alltid är delaktiga i utformandet av miljön, här hade det varit 

intressant att ställa en följdfråga för att kunna göra en trovärdig tolkning av resultatet. Hur 

kommer det sig att man uppger att barnen bara delvis är delaktiga? Finns det ambitioner att 

göra barnen helt delaktiga? Har man analyserat varför barnen inte alltid är delaktiga? Bryman 

(2002) menar att kvalitativa data som härrör ur intervjuer ofta ger ett ostrukturerat material, så 

vi hävdar att enkäter ger en tydlig struktur att analysera och att de frågor som vi utformade 

trots allt ger en bra spridning på det underlag som vi tolkar i vår analys. I vår undersökning 

kan vi se att respondenterna i svaren på en annan fråga svarar att man utgår från barngruppens 

och de enskilda barnens behov i första hand när man utformar miljön, så på sätt är barnen 

indirekt delaktiga. 

 

Nordin-Hultman (2008) menar i sin undersökning att det finns två tendenser som är ledande i 

förskolan, den ena är en daghemspedagogik med omsorg i fokus och den andra är en 

aktivitetspedagogik med skapande och utforskande aktiviteter. Nordin-Hultman konstaterar i 

sin studie att det kan bli ett problem att det inte finns större kunskap om vilka diskurser som 

påverkar pedagogers sätt att utforma miljöer på förskolan. I vår undersökning framkommer att 

arbetslagets skilda åsikter och brist på reflektion är ett stort hinder. Från och med 2011 tillhör 

förskolan utbildningsförvaltningen och berörs således av skollagen. I skollagens 2:a kapitel § 

3, står att läsa att ”förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 

erbjuda barn fostran och omvårdnad” (Utbildningsdepartementet, 2009). Där står också att det 

ska finnas ”personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och 

en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses” (Utbildningsdepartementet, 2009). Här nämns 

inget om barns utveckling och lärande. Orden fostran och omvårdnad får i alla fall oss att 

genast tänka i de förhoppningsvis förlegade daghemstankarna där barnomsorgen skulle 

efterlikna hemmen både i utformandet av miljön och i verksamhetens innehåll. När förskolans 

pedagoger arbetar utifrån ”daghemstänket” med planering av hela terminers arbeten och 

samtidigt ska arbeta utifrån den reviderade läroplanen för förskolan där barnen sägs vara 

delaktiga i det tematiska arbetssätten från början till slut, finns inte en rimlig chans att tiden 

räcker till för den så viktiga pedagogiska dokumentationen och reflektion. Här behövs 

diskussioner om vad som tillhör vårt uppdrag. För att få en väl fungerande tid med barnen 

enligt våra styrdokument anser vi att det måste finnas väl avsatt tid för barnen i form av 

barnfri tid för exempelvis reflektion. Någon sådan tid finns inte reglerad någonstans vare sig 

för förskollärare eller för barnskötare. 

 

I skollagen står också att ”barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek […] 

lokalerna skall vara ändamålsenliga” (Utbildningsdepartementet, 2009). Vid antagning av 

barn i våra förskolor frågas det inte om lämpligheten i att tillföra ytterligare barn till en 

specifik barngrupp. Istället handlar det om pengar och ett minimiantal av barn som är bestämt 

i nämnden. Inte heller jämförs barngruppens konstellation med lokalernas lämplighet. Vidare 

står det i skollagens 2:a kapitel § 3 att ”förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall 

utgå från varje barns behov” (Utbildningsdepartementet, 2009). Det beskriv inte på vilket sätt, 

vilket då kan tolkas fritt utifrån de resurser som för tillfället finns. I den reviderade läroplanen 
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för förskolan har regeringen förtydligat ansvaret speciellt för förskollärarna för att 

verksamheten ska bedrivas enligt de styrdokument som finns. Svårigheter kan dock uppstå 

eftersom de inte helt stämmer överens med varandra och kan tolkas olika. 

 

I vår undersökning framkom att pedagogerna är väl medvetna om miljöns betydelse för 

barnens välbefinnande. Det framkom också en tydlig okunskap om vad i miljön som påverkar 

barn perceptuellt och hur det kan ses. Pedagogernas gemensamma bild av vad som är en 

lärande och inspirationsrik miljö är något diffus eftersom de flesta svarat att deras tanke med 

hur materialet ställs fram är att det ska se trevligt och inbjudande ut. Att materialet behöver en 

struktur för att det inte ska bli rörigt var betydligt färre som kryssat i. Många var medvetna 

om att buller påverkar barn negativt men medvetenheten om att även ljus, färg och mönster 

har en stark påverkan på välbefinnandet saknades. Kanske är det så att vi i förskolan vet 

alldeles för lite om vad barns hjärnor behöver. Med det menar vi inte att vi behöver vara 

hjärnforskare men för att kunna erbjuda varje enskilt barn en verksamhet som utgår ifrån just 

det barnets behov behöver vi förstå mer av vad perception är och hur vägen till hjärnan ser ut. 

Adler & Adler (2006) hävdar att hjärnan är högsätet för vår identitet, vilja och minnen. 

Lärandet och minnena hör samman så att vi snabbt kan sortera bort det som inte är relevant 

och minnas det som är av värde. De anser att det är en viktig utmaning till pedagogiken. 

Information strömmar upp till hjärnan hela tiden men om hjärnan får ta emot för mycket 

signaler och därmed blir överstimulerad, hamnar den i stress med eventuella 

inlärningssvårigheter som följd (Adler & Adler, 2006). 

 

Våra funderingar går självklart till vad som kan tänkas saknas i undervisningen på 

lärarutbildningarna. Varför finns inte någon form av undervisning om hur den pedagogiska 

miljön påverkar hjärnan. Kanske finns en rädsla för att det ska tolkas som 

utvecklingspsykologi, men att ta hänsyn till och vara medveten om barns perceptuella 

utveckling är inte detsamma som att bedöma barn enligt utvecklingspsykologiskt tankesätt. 

Det är alltid verksamheten och miljön som ska granskas och bedömas för att få det bästa 

utgångsläget för barns utveckling, lärande, subjektsskapande och välbefinnande. Nordin- 

Hultman skriver att ”sanningen om barnen skapas i de pedagogiska rummen ”(Nordin- 

Hultman, 2008:178). Hon säger att en allt större mängd barn idag påvisar olika former av 

inlärningssvårigheter exempelvis koncentrationssvårigheter, sociala och empatiska problem 

samt språkliga svårigheter av olika slag. Nordin- Hultman menar att vi behöver se över de 

sammanhang och de miljöer som barnen vistas i. Hon vill lyfta fram de pedagogiska rummen 

som en viktig och central del i den pedagogiska praktiken. Att vända våra blickar mot miljön 

och de situationer barn ställs inför och inte anta att allt finns i barnens utvecklingsnivå och 

egenskaper. Med större kunskap om miljöns påverkan skulle vi inom förskolan kunna se och 

förstå barn i de sammanhang de befinner sig i. 

 

Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) skriver att förskolans miljö ska vara flexibel och 

föränderlig beroende på vilka aktiviteter som är aktuella. De skriver också om vikten av att 

barnen är delaktiga i utformandet av den fysiska miljön för det möjliggör självständiga val. 

De menar att där ska finnas möjlighet att uttrycka sig i så många former som möjligt och att 

materialet därför behöver vara varierat, fantasifullt och framförallt tillgängligt. De hävdar 

också att lärare behöver fundera över vilket material eller litteratur som används samt vad 

som hänger på väggarna och hur miljöerna ser ut. Vi tolkar deras budskap som att allt 

påverkar barnen och samtidigt lämnar en sorts information som pedagoger behöver vara 

medvetna om. Det går helt i linje med våra åsikter där vi är fast övertygade om att allt är 

situationsbundet. Vilket innebär att allt också är föränderligt och påverkbart. 
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7.1. Framtida forskning 
Det finns inte mycket forskning om den fysiska miljön på förskolan så all vidare forskning 

behövs. I arbetet med den här undersökningen har det märkts att mycket av senare forskning 

om miljön mer handlar om lärandemiljö eller den sociala miljön men hur den rent fysiska 

miljön i förskolan påverkar barns välmående och utveckling borde vara av lika stort intresse. 

Vi har undersökt hur pedagoger tänker när de utformar miljön på förskolan, det skulle vara 

intressant att forska vidare i hur olika miljöer påverkar barns lärande. Detta skulle t.ex. kunna 

göras genom att man undersöker verksamheters resultat kontra miljöns utformande på 

förskolor.  
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Bilaga 1 Följebrev 
 

Hej! 

Bifogat finns en enkät gällande miljön i förskolan som vi skulle bli oerhört tacksamma om ni 

tog er tid att besvara. Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som nu närmar 

oss slutet av utbildningen och i vårt examensarbete vill undersöka det som engagerat oss extra 

mycket under vår utbildning, nämligen utformandet av miljön på förskolan. Vi har valt att i 

vår studie inrikta oss på miljöns utformande ur ett övergripande perspektiv och hur miljön 

påverkar barnen på förskolan. För att undersöka hur man på förskolan arbetar med 

utformandet av miljön ska vi använda oss av bifogad enkät. Genom den vill vi undersöka vad 

som ligger till grund för utformandet av förskolemiljöer. Hur pedagoger tänker när miljön 

utformas? Vilken kunskap om hur inomhusmiljön påverkar barns välbefinnande, utveckling 

och lärande som finns i förskolan? 

Vi hoppas att vi ska kunna få fram intressant information så att vi och även andra inom 

förskoleverksamheten ska kunna utveckla den kunskap som redan finns samt även eventuellt 

få en djupare förståelse för hur miljöns utformande påverkar barnen på förskolan. För att 

genomföra detta behöver vi er hjälp genom att ni svarar på våra frågor.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras 

statistiskt enbart i denna studie. Ingen enskild person kommer att kunna kännas igen. Efter det 

att studien har avslutats kommer alla dokument att förstöras.  

Vi hoppas att ni kan tillmötesgå denna begäran genom att avsätta en stund och svara på våra 

frågor. Vi behöver få in ett svar per avdelning, i och med att enkäten besvaras och skickas till 

oss, tolkar vi det som att ni samtycker till att till att materialet får användas i denna 

undersökning.  

Spara bilagan på datorn, kryssa i svarsrutorna och bifoga svaret i ett mail eller i ett brev senast 

den 22 december. 

Om ni har några frågor så hör gärna av er till oss.  

Vänliga hälsningar Isabell Björklund och Diana von Rosen 
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Bilaga 2 Enkätfrågor 
 

Kryssa i de rutor under varje fråga som stämmer överens med dina tankar om din förskola 

1. Jag är utbildad som: 

 Barnskötare 

 Förskollärare 

 Lärare för de yngre åldrarna 

 Lärare för de äldre åldrarna 

 Annan utbildning 

 

2. Hur vill du beskriva din förskolemiljö? 

 Traditionell 

 Traditionell med försök till förändringar i miljön. 

 Miljön består av rum som är uppdelade i mindre rum 

 Miljön är utformad efter den barngrupp som vi har nu 

 

3. Hur ofta förändras miljön på din förskola? 

 Varje månad 

 Varje termin 

 Varje år 

 Vart annat år 

 Den förändras inte 

 

4. Hur går förändring av miljön till? 

 Kartläggning görs av vad som behöver förändras 

 Pedagog med specialkompetens är involverad  

 Arbetslaget beslutar om förändring ska ske 

 Ledningen beslutar om förändring ska ske 

 Förändringen utvärderas  

 

5. Vad förändras i miljön? 

 Gardiner, dukar, mattor, blommor 

 leksaker 

 Ommöblering 

 Delar av rum förändras 

 Hela rum förändras 
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6. När Ni utformade miljön har ni då tänkt på(kryssa i det som stämmer): 

 Buller/ljudnivå 

 Ljussättning 

 Vilka färger som använts och varför 

 Vilka intryck som mönster och detaljer kan ge 

 Vad som kan vara störande 

 De enskilda barnens behov 

 Gruppens sammansättning 

 Inget speciellt 

 

7. Är materialet framställt med någon speciell tanke?  

 Ja vi vill att det ska se trevligt och inbjudande ut 

 Ja vi eftersträvar en struktur så det inte ser rörigt ut 

 Vi vill erbjuda barnen så mycket som möjligt av 

leksaker och skapande material 

 Materialet är anpassat efter de barn vi har just nu 

 Vi har sparsamt med material 

 

8. Är barnen delaktiga i utformandet av er förskolemiljö? 

 Inte alls. Det är vi pedagoger som utformar miljön 

 Delvis 

 Nästan alltid 

 Alltid 

 

9. Anser du att er pedagogiska miljö stämmer väl överens med vad styrdokumenten 

säger? 

 Ja 

 I stort sett 

 Lite 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

10. Är du nöjd med den pedagogiska miljön på din förskola? 

 Ja 

 I stort sett 

 Lite 

 Nej 

 Vet inte 
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11. Vilka två av dessa uttryck symboliserar dina tankar om hur inomhusmiljön bör 

vara? 

 Trygg 

 Hemtrevlig 

 Fantasifull 

 Lärande 

 Omväxlande 

 Inspirationsrik 

 Harmonisk 

 

12. Tror du att den fysiska miljön i förskolor påverkar barns välmående? 

 Inte alls 

 Lite grann 

 Ganska mycket 

 I allra högsta grad 

 

13. Finns det hinder i utformningen av inomhusmiljön? (Rangordna 1-6) 

 Ekonomi 

 Stort åldersspann i barngruppen 

 Lokalens utformning och storlek 

 Tid för reflektion och diskussion saknas 

 Olika åsikter i arbetslaget 

 Annat 

 

14. Något annat du tänker på angående inomhusmiljön?.......................... 

 

Tack för din medverkan! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


