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ABSTRAKT 

Studien syftade till att undersöka inomhusmiljön på förskolor och vilka förutsättningar 

och hinder för barns utveckling och lärande som miljön kan innebära. Studien utgick 

från tre frågeställningar som belyser hur den fysiska miljön i förskolan är anordnad, hur 

barnen interagerar i miljön och vad det i sin tur kan innebära för barns utveckling och 

lärande. Studien genomfördes vid två förskolor och sju lärare och 16 barn deltog. 

Gruppintervjuer med verksamheternas lärare, samt observationer av barnens 

interaktioner i rum och miljöer användes som undersökningsinstrument för att samla 

empiri till studien.  

Resultatet visade att förskolornas miljöer var planerade utifrån lärarnas tankar om barns 

behov och intressen, samt vilka förmågor lärarna ansåg att barnen behövde utveckla. Av 

resultatet framgick även att den miljö och det material som tilltalade barnen mest, var 

den miljö som gjorde det möjligt för barnen att låta deras egen fantasi och lek få vara 

utgångspunkten i deras aktiviteter. Dessa förutsättningar, tillsammans med barnens 

möjligheter att samspela med varandra, var viktiga faktorer för att stödja barnen i deras 

utveckling och lärande. Faktorer gällande miljö och material som kunde anses hämma 

barnens förutsättningar att utvecklas och lära, kunde främst härledas till materialets 

placering samt lärarnas reglering av aktiviteter och material.  

Nyckelord: miljö, rum, material, pedagogik, miljöpedagogik, förskola, utveckling, 

lärande 
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1 INTRODUKTION 

Vi bär alla med oss en ryggsäck med minnen och erfarenheter av skolan som plats. 

Vilka tankar och känslor utmärker dessa minnen - vad är det vi minns? Oavsett om 

våra minnen präglas av en positiv och härlig känsla, eller negativ och kanske rent av 

obehaglig, så är det ofrånkomligen en plats som vi alla har spenderat mycket tid på. 

Min egen, till stora delar positiva minnesbank av skolan, ligger till viss del som 

grund för mitt val att utbilda mig till lärare - men framförallt ligger mina erfarenheter 

och minnen av skolans verksamhet som fysisk och social plats till grund för mina 

framtida funderingar kring mitt yrke och arbetsplats.  

När jag tänker i banor av min framtida arbetsplats påverkas jag starkt av minnen från 

olika verksamheter där jag upplevt en trivsel, inte bara i den sociala miljön utan i lika 

stor utsträckning av den rent fysiska. de Jong (2010) menar att barns grundläggande 

utveckling och lärande handlar om ett samspel mellan den fysiska och sociala miljön, 

och att nya pedagogiska förutsättningar och utgångspunkter måste stå i direkt 

förbindelse med hur verksamheterna utformas rent fysiskt (a.a.). Detta ligger till 

grund för mitt intresse för den pedagogiska miljöns betydelse för barn, då barn och 

elever i dag tillbringar en allt större del av sin dag på förskolor och skolor. Med det i 

åtanke är det underligt att det talas så lite om skolan som plats, vi delar ju alla 

erfarenheter av den.  

Enligt Hargreaves (1998) lever vi i ett postmodernt samhälle där skolans 

verksamheter står under ständig förändring. Wallin (2000) menar att samhällets 

förändrade och nya förutsättningar - däribland en förändrad barn- och kunskapssyn i 

anslutning till nya och reviderade läroplaner - stått i kontrast till en oförändrad miljö. 

Hur kan dessa sociokulturella förutsättningar, värdering och normer förväntas 

realiseras i en oförändrad miljö? Vilken miljö är det vi pratar om och vilka 

konsekvenser får det för skolan som verksamhet och dem som befinner sig i den?  

Med denna studie vill jag undersöka hur den fysiska innermiljön är anordnad, utifrån 

ett pedagogiskt förhållningssätt och med fokus på barns utveckling och lärande. 

Resultatet hoppas bidra till ett vidare underlag för fortsatta studier om hur miljö och 

material kan anordnas, så att den i högre utsträckning kan stödja barn i deras 

utveckling och lärande. 
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2 BAKGRUND 

Inledningsvis definieras begrepp och teorier som anses centrala för studien då dessa 

kan förstås och tolkas på olika sätt. Därefter presenteras bakgrunden till studien med 

hänvisningar till tidigare forskning om miljön i förskola och skola. Resultatet av 

tidigare studier är sammanställda utifrån tre kategorier som berör Miljön i den 

pedagogiska verksamheten, Miljöer för utveckling och lärande samt Från fysisk 

miljö till pedagogisk miljö.   

 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

I följande avsnitt definieras begreppen miljö och lärande samt hur dessa begrepp kan 

förstås i samband med varandra. Ett interaktionistiskt perspektiv på miljö och lärande 

förklaras då det är det förhållningssätt som ligger till grund för hur observationerna i 

undersökningen kan tolkas och förstås. 

 

2.1.1 Miljö 

Ordet miljö är ett vitt begrepp som rymmer flertalet aspekter. I denna studie är det 

inomhusmiljön på förskolor som fokuserats. Med inomhusmiljö avses 

fortsättningsvis lokalen som helhet med inredning och material, samt hur inredning 

och material är organiserat och placerat i rummet. En miljö framträder dock alltid ur 

ett såväl objektivt som subjektivt perspektiv. Det innebär att miljön, då den beskrivs 

utifrån sin rent fysiska utformning, alltid skildras med utgångspunkt i en 

subjektiv/individuell uppfattning och upplevelse (Andersson, 1992; Björklid, 2005; 

Skantze, 1989).   

 

2.1.2 Lärande  

Enligt Säljö (2010) kommer människan aldrig att, på ett definitivt sätt, kunna 

definiera begreppet lärande som sådant eller hur lärandeprocesser går till. Säljö väljer 

att se på lärandet ur ett större sammanhang och som en process som ständigt pågår i 

alla typer av kontexter som människan ingår i. Det här sättet att se på lärande – där 

lärandet anses vara en ständigt växelverkande process och som tar hänsyn till en 

kontext av samspel med andra; kommunikation, kultur och tidigare erfarenheter - 

benämns som ett sociokulturellt perspektiv (a.a.). I föreliggande studie ligger ett 

sådant perspektiv på lärande till grund för att tolka barns handlingar och samspel i 

förskoleverksamheternas miljöer.  

 

2.1.3 Samspelet mellan miljö och lärande  

Tidigare forskning har fokuserat på såväl miljö som lärande. Problemet är att 

forskningen fokuserat på de enskilda områdena och inte på samspelet mellan dem 
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(Björklid, 2005). I likhet med Björklid (2005) anser Skantze (1989) att tidigare 

forskning med ett miljöpsykologiskt förhållningssätt, som tar sin utgångspunkt i 

relationer mellan individ och miljö, främst fokuserat på ensidiga och hälsomässiga 

faktorer och mindre utifrån hur miljön uppfattas och tas i anspråk av olika individer 

(a.a.). Ett sådant förhållningssätt, med fokus kring sambandet mellan miljö, lärande 

och individ, benämner Andersson (1992) och Björklid (1992, 2005) som ett 

interaktionistiskt perspektiv. I studien kommer tolkningar av barns interaktioner, 

med och i den miljö som de befinner sig i, att utgå från ett interaktionistiskt 

förhållningssätt.   

 

2.2 Tidigare forskning 

Ett av de grundläggande problemen kring förskolors och skolors fysiska miljö är att 

ingen myndighet eller organisation har ett övergripande ansvar för denna, varken när 

det gäller arbetsmiljöfrågor eller pedagogiska faktorer som anses påverka barns 

utveckling och lärande (Björklid, 2005; Henecke, 2010; Åkerblom, 2010). 

Läroplaner för förskola och skola belyser endast den fysiska miljön i generella och 

diffusa ordalag och skollagen ställer i stort sett främst krav på en undervisning som 

sker i ändamålsenliga lokaler och i synnerhet utifrån hälsomässiga miljöaspekter (de 

Jong, 2010; Nilsson & Prytz, 2008; Skantze, 1989). Såväl begreppet miljö som 

ändamålsenliga lokaler kan anses vara diffusa och fria för tolkning och vad får denna 

tolkning för pedagogiska konsekvenser när det gäller planering och utformning av 

miljön i skolans verksamheter?  

 

2.2.1 Miljön i den pedagogiska verksamheten  

Nordin-Hultman (2004) och de Jong (2010) pekar på sambandet mellan 

barnstugeutredningen (1968 med slutbetänkande 1975) och intentionerna om en 

pedagogisk verksamhet - förskolan skulle inte längre bara vara en plats för omsorg 

(a.a.). Den pedagogiska verksamheten har sedan stått under en ständig förändring i 

takt med samhällets förändrade barn- och kunskapssyn och enligt Wallin (2000) ska 

förskola och skola, enkelt uttryckt, idag kunna ge barn och elever både omsorg och 

lärande (a.a.). Trots denna förändrade barn- och kunskapssyn, som i ett direkt led 

inneburit förändrade och reviderade läroplaner, står skolans miljö oförändrad. 

Björklid (2005) och Wallin (2000) framhäver dock vikten av att en förändrad 

läroplan även måste följas av en förändrad fysisk och pedagogisk miljö.  

I motsats till dessa teorier anser Hargreaves (1998) att praxis förändras före 

övertygelse. Hargreaves påstår att konsekvensen av ett samhälle och skola i ständig 

förändring lett till snabba och ogenomtänkta förändringar i form av nya läromedel 

och lokaler, men att det tar längre tid att förändra pedagogiska filosofier (a.a.). 

Denna teori kan dock förstås i ett nytt ljus och utifrån forskning som visar att ovan 

nämnda faktorer hänger ihop - den fysiska miljö som representeras i skolor och 

förskolor iscensätter de föreställningar, förväntningar och pedagogiska antaganden 

som verksamheten vilar på (Björklid, 2005; Bygdeson-Larson, 2010; de Jong, 2004; 

Kirkeby, 2008; Nilsson & Prytz, 2008; Nordin-Hultman, 2004; Prochner, Cleghorn 

& Green, 2008; Thörner, 2007). Olika pedagogiska antaganden om barn, kunskap 
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och pedagogik uttrycks förutom i miljön även på en rad andra plan, så som i 

läroplanen och i styrdokument. Studier visar att vår samtida barnsyn gestaltar ”det 

kompetenta barnet” - ett barn som i förskolans verksamhet agerar självständigt, 

nyfiket, aktivt och kunskapande (Bjervås, 2011; Tullgren, 2004; Vallberg Roth & 

Månsson, 2010). Med synen på det kompetenta barnet och med hänsyn till forskning 

om miljöns och kontextens betydelse för individens utveckling och lärande blir det 

nödvändigt att förstå barn – inte bara utifrån deras beteenden, handlingar och 

samspel – utan även i och genom den pedagogiska miljö som dessa äger rum i 

(Nordin-Hultman, 2004).  

Då forskning hävdar att den pedagogiska verksamhetens miljö representerar en 

stagnerad syn på barn och lärande och samtidigt hävdar vikten av att pedagogikens 

utveckling följs av miljöns - blir det angeläget att undersöka hur dagens 

skolverksamheter är utformade. Vilka pedagogiska konsekvenser, i form av hinder 

och möjligheter för barns utveckling och lärande, kan miljön innebära? 

 

2.2.2 Miljöer för utveckling och lärande 

Teorier om lärande framhäver idag till stora delar vikten av det sammanhang som 

lärandet sker i, det kontextuella, vilket har banat väg för en läroplan med ett 

genomsyrande relationellt och sociokulturellt förhållningssätt (Dahlgren, 2004: 

Pramling Samuelsson, 2010; Säljö, 2010; Wallin, 2000). Förskola och skola, som är 

de verksamheter där lärandet utvecklas i mer eller mindre formella och informella 

sammanhang, kan dock inte sägas representera en sådan kunskapssyn (Björklid, 

2005; Wallin, 2000). Nilsson och Prytz (2008) reflekterar kring en möjlig förklaring 

till varför skolans miljö inte utvecklats i takt med styrdokumenten. De påstår att 

läraren, i form av sin profession, förväntas kunna skapa goda möjligheter för lärande 

men i miljöer som planerats av andra personer och med andra utgångspunkter än 

pedagogik, miljöer som därmed har skilda pedagogiska förutsättningar (a.a.). Patrick 

Bjurström, forskare och arkitekt, har studerat skolan som byggnad och slår fast att 

vid utformandet av en fysisk miljö måste arkitekten och pedagogens (pedagogikens) 

intentioner och utgångspunkter bilda en samklang. Först då kan den fysiska miljön 

fungera som ett pedagogiskt verktyg (Bjurström, 2004). Denna ståndpunkt delas av 

de Jong (2010) som hävdar att den pedagogiska filosofin måste ses som en 

fundamental grund för hur den fysiska miljön anordnas.   

En av de främsta förutsättningarna för en skolverksamhet som håller god kvalitet är 

att verksamheten vilar på lärarnas gemensamma pedagogiska värderingar. Lärares 

olika utbildning och erfarenheter, tillsammans med olika personliga och 

grundläggande värderingar, innebär att verksamheten bär upp flertalet 

värderationaliteter och diskurser och att det är en nödvändighet att arbetslaget 

synliggör dessa (Granström, 2003). Dessa värden och diskurser uttalas på fler sätt än 

genom den verksamma undervisningen, genom att dessa föreställningar och 

antaganden om barn och kunskap även gestaltas i verksamhetens sätt att anordna 

inredning och material (Björklid, 2005; de Jong, 2004; Kirkeby, 2008; Nilsson & 

Prytz, 2008; Nordin-Hultman, 2004; Prochner et al., 2008; Thörner, 2007). Den 

diskurs som tydligast representerar vår samtida barn- och kunskapssyn är synen på 

det kompetenta barnet (Bjervås, 2011;Tullgren, 2004; Vallberg Roth & Månsson, 

2010). Det har i sin tur medfört att barns behov av omsorg, som också ska ligga till 
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grund för skolans verksamheter, har hamnat i skymundan (Vallberg Roth & 

Månsson, 2010). När det gäller den svenska förskolans miljö anser dock Nordin-

Hultman (2004) och Tullgren (2004) att majoriteten av svenska förskolor 

representerar en verksamhet som företräder en hemlik miljö med fokus på omsorg, 

detta trots att forskning förordar en verkstadsliknande miljö (Björklid, 2005; de Jong, 

2010). Den hemlika miljön förefaller inte bara vara en svensk företeelse. Prochner et 

al., (2008) har i sina studier, genomförda i Kanada, beskrivit förskoleverksamheterna 

som ett ”arv från barnkammaren” (min översättning) där materialet till stora delar 

består av leksaker som gestaltar en hemmiljö (a.a.).  

Dagens skolverksamheter inriktar sig mer och mer åt en så kallad individorienterad 

pedagogik som innebär att se till olika individers skilda förutsättningar och behov 

(Björklid, 2005; Bygdeson-Larson, 2010; Nordin-Hultman, 2004). Intentionerna till 

trots menar forskare att verksamheterna snarare synliggör och förstärker barns 

begränsningar. Förklaringen kan vara en konsekvens av att verksamheternas rådande 

diskurser, i den fysiska (och pedagogiska) miljön, istället tvingar olika individer att 

anpassa sig efter samma förutsättningar (Björklid, 2005; Bygdeson-Larson, 2010; 

Nordin-Hultman, 2004; Tullgren, 2004). Lärare tenderar att se barns förmågor och 

begränsningar till barnet som individ, snarare än till sammanhanget (Bjervås, 2011). 

Thörner (2007) problematiserar dessa omständigheter ytterligare och påstår att 

aktiviteter som exempelvis kräver koncentration inte får möjlighet att utföras i en 

miljö som tillgodoser detta. Thörner anser att konsekvenserna blir att problemet sätts 

till individens oförmåga att koncentrera sig, snarare än till huruvida miljö och 

material kan anses väcka intresse och uppmärksamhet hos individen och således 

innebära att barnets koncentration kan upprätthållas (a.a.).  

Andersson (1992) konstaterar att mycket begränsad forskning gjorts kring 

skolverksamheters förmåga att tillgodose barns behov utifrån ett miljöperspektiv. 

Han anser att alla barn kan sägas ha behovet av att känna sig kompetenta, 

tillsammans med behovet av omsorg, men att det är av stor vikt att undersöka 

huruvida verksamheterna försätter barnen i miljöer där de får en chans att uppfatta 

sig som kompetenta och på så sätt utvecklas som individer (a.a.). Även andra studier 

lyfter det faktum att miljön inte tillgodoser verksamhetens pedagogiska intentioner, 

men gör det genom att problematisera tid och rum: Bygdeson-Larson (2010) lyfter 

tidsaspekten som ett problem genom att bristen av den får konsekvenser för lärarnas 

möjlighet att ta hänsyn till de komplexa sammanhang som påverkar hur barnen får en 

chans att uppfattas och därmed vilka egenskaper och behov barnet tillskrivs (a.a.). 

Nordin-Hultman (2004) belyser i sin tur tidsaspekten utifrån det faktum att tiden styr 

barns tillgång till rum och material. Verksamhetens inrutade dagordning styr barnens 

möjligheter att välja aktiviteter och att dessa aktiviteter i sin tur, mer eller mindre, 

kan placera barn i miljöer där deras svårigheter förstärks snarare än stöttas (a.a.).     

 

2.2.3 Från fysisk miljö till pedagogisk miljö  

Andersson (1992) talar inte om pedagogiska miljöer på ett sätt som uttrycker en eller 

flera stabila och givna förhållanden. Det är helt och hållet individuellt huruvida en 

miljö ter sig meningsfull för de som befinner sig i den och det är därför av vikt att ta 

hänsyn till vilka som vistas i den (a.a.). Trots det visar studier att barns åsikter och 

behov inte efterfrågas vid utformandet av miljön eller i valet av material (Björklid, 
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2005; Nilsson & Prytz, 2008). Vikten av att se till alla aktörer i miljön framhåller de 

Jong (2008, 2010), som i likhet med Andersson (1992) betonar värdet av att se till 

individers olika upplevelser av meningsfullhet i ett rum. För att realisera det måste 

miljön hela tiden kunna anpassas efter de barn- och personalgrupper som vistas i den 

(de Jong, 2010). För att kunna anpassa verksamheten utifrån skilda förutsättningar 

och utifrån olika individers behov och intressen anser William-Olsson (1992) att 

handlingar, material och rum måste observeras utifrån hur de används och tas i 

anspråk i just det aktuella rummet och av aktörerna. Resultatet av dessa 

observationer anses då kunna ge en bild av vad som är meningsfullt att behålla i 

verksamheten samt vilka faktorer i miljön som är i behov av nytänkande och 

förändring (a.a.). Björklid (1992) finner ett interaktionistiskt förhållningssätt som 

adekvat i fråga om att undersöka människors interaktioner i miljön. Ett sådant synsätt 

anses ta hänsyn till såväl miljöns som individens ömsesidiga påverkan på varandra - 

att en och samma miljö med samma kontextuella möjligheter och hinder ändå kan 

innebära skillnader i individers upplevelser och handlingar med och i miljön (a.a.). 

Andersson (1992) och Skantze (1989) framhåller betydelsen av att miljön i sig ger en 

känsla av meningsfullhet på så sätt att materialet förmedlar att barns tankar, 

nyfikenhet och skapande är viktigt (a.a.). Hur kommer dessa attribut, som kan 

kopplas till ”det kompetenta barnet”, till uttryck i en miljö som enligt Nordin-

Hultman (2004) tenderar att erbjuda ett enformigt material och som bär upp en kultur 

som förespråkar omsorg och förberedandet av samhällsmedborgare?   

Ytterligare en viktig utgångspunkt för hur miljön anordnas lyfter Wallin (2000) som 

hävdar att fokus på en kvalitativ och pedagogisk lärmiljö riskerar att enbart fokusera 

på barns skilda, åldersmässiga, behov och förutsättningar för lärande. Miljön bör 

snarare fokusera på de behov som alla barn kan sägas ha gemensamt oavsett ålder - 

nämligen möjligheten att utvecklas, något som främst sker i samspel med andra 

(a.a.).  Kirkeby (2008) problematiserar de pedagogiska intentionerna och lärmiljön ur 

ett samhälleligt perspektiv. Hon menar att barn idag snarare växer upp i ett 

posttraditionellt samhälle - ett samhälle där tidigare förväntningar inte längre kan 

sägas råda - utan att det tidigare förberedandet nu snarare handlar om förmågan att 

kunna finna sig i det oväntade. Att åstadkomma sådana utvecklingsmöjligheter för 

barnen, menar Kirkeby (2008) kräver ett rum och material som bjuder in till olika 

möjligheter och användningssätt. Material som väcker processen i lärandet snarare 

än det traditionella återskapandet (a.a.). Dessa tankar får stöd av flertalet studier som 

visar att det är material som är varierande, både sett till användningsområdet men 

även till dess olika egenskaper som färg och form, som i hög grad tilltalar barn. Ett 

sådant material riktar sig till flera sinnen och kan tillfredsställa det individuella och 

aktuella intresset hos barn (Björklid, 2005; de Jong, 2008, 2010; Kjellander, 2008; 

Mårtensson, 2004; Thörner, 2007).  

Materialets betydelse för barns utveckling och lärande kan inte heller det förstås 

utifrån enskilda faktorer och egenskaper, utan måste ses i samband med den miljö 

materialet kan återfinnas i. Hur väl ett material är tillgängligt i form av placering i 

rummet och verksamheten, samt i termer av tid, påverkar barns möjligheter att 

använda materialet och därmed deras möjligheter att utvecklas som individer 

(Björklid, 2005; de Jong, 2008, 2010; Kirkeby, 2008; Nordin-Hultman, 2004; 

Skantze, 1989; Thörner, 2007; Vallberg Roth & Månsson, 2010).  

I en studie av svenska förskolors rum och material visar Nordin-Hultmans (2004) på 

motstridiga resultat. I fråga om utbudet av material kunde verksamheterna å ena 
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sidan anses erbjuda ett både variationsrikt och omfattande material för barnen. Å 

andra sidan var det i själva verket endast lite av detta material som faktiskt fanns 

tillgängligt för barnen. Det material som fanns åtkomligt för barnen var dessutom 

mycket enformigt och erbjöd få möjligheter i sättet att använda det. Nordin-Hultman 

(2004) påstår att det utbud som främst fanns representerat var de ”traditionsburna” 

leksakerna, så som dockor och bilar, samt lättstädat material så som kuddar, pennor 

och papper. Det mer skapande materialet i form av målarfärg och lera, samt 

svårstädat material som pärlor och sand, var starkt reglerat genom att det förvarades 

oåtkomligt för barnen (a.a.). Att reglera rum och material genom att begränsa barns 

tillgång till det har visat sig vara ett sätt att anordna miljön även i förskolor i Kanada, 

Indien och Sydafrika. Det lärarstyrda materialet i kanadensiska förskolor 

kännetecknades av det som framkommit i de svenska studierna (svårstädat och 

skapande material), medan förskolorna i Sydafrika och Indien reglerade större delen 

av allt material (Prochner et al., 2008). Det är dock viktigt att ta hänsyn till det 

faktum att barn- och kunskapssyn, såväl som socioekonomiska och kulturella 

faktorer, påverkar hur skolverksamheter anordnas - även om Prochner et al. (2008) 

anser att många förskolor i länder runtom i världen tenderar att inspireras och 

planeras utifrån västvärldens skolverksamheter (a.a.).  

Sättet att reglera rum och material beskriver Kirkeby (2008) i termer av ”skolans fem 

rum” (Kirkeby, 2008, s. 38). De fem rummen medför på olika sätt pedagogiska 

konsekvenser för barns utveckling och lärande. Detta leder till att rum och material i 

sig innebär möjligheter och hinder till samvaro, aktiviteter, beteenden och 

betydelsebärande diskurser och stämningar – det vill säga att miljön signalerar vad 

det är möjligt att göra, hur det är möjligt att vara och bete sig, samt vilken känsla vi 

kan erfara med våra sinnen (Kirkeby, 2008, 2010). Att skapa rum och miljöer för en 

viss typ av leksaker innebär gränsdragningar för olika lekar och aktiviteter – vilket i 

sig innebär att förskolans diskurs om att värna om den fria leken inte infrias. 

Leksaker och material är starkt bundet till specifika stationer och därmed bundet till 

ett specifikt sätt att leka. Barnen ges således inte möjligheter att använda materialet i 

olika miljöer vilket kan leda till att deras fria lek och fantasi hämmas (Nordin-

Hultman, 2004).   

De svenska förskolornas centrala miljöer representeras av lek- och matrummet, samt 

kudd- och vilorummet. De för barnen mest intressanta rummen, förefaller dock vara 

utrymmena mellan dessa centrum, så som hallen och korridorerna (Björklid, 2005; 

Nordin-Hultman, 2004; Skantze, 1989). Flertalet forskare visar att dessa frirum och 

mellanrum främst lockar barnen därför att de är svagt styrda och svagt kodade. 

Rummen och materialen i sig signalerar inte vad barnen kan och ska göra där, utan 

bjuder snarare in till barns möjligheter att kunna skapa och styra leken utifrån sin 

egen fantasi (Björklid, 2005; de Jong, 2008; Nordin-Hultman, 2004; Mårtensson, 

2004; Skantze, 1989; Vallberg Roth & Månsson, 2010). Dessa frirum kan även ses 

utifrån barns behov av egna platser. Ur ett arkitektoniskt perspektiv definieras 

skillnader i begreppen rum och plats och dess betydelse för olika individer (Flygt, 

2004). Flertalet forskare anser att, förutom rum för rörelse rent fysiskt, så har barn 

behov av att kunna dra sig undan till en egen plats och ett betydelsefullt ställe. Dessa 

platser är något som barn själva tenderar att skapa genom att knyta an till speciella 

ställen i miljön - ställen som barnen finner av betydande värde och skapar en 

identitet till (Björklid, 2005; Flygt, 2004; Halldén, 2004; Mårtensson, 2004).  
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I fråga om en fysisk miljö med intentionen att fungera som en pedagogisk miljö och 

ett pedagogiskt verktyg, talar Bjurström (2004) och Björklid (2005) om kunskap som 

den viktigaste aspekten, dels den pedagogiska, dels den arkitektoniska. Bjurström 

(2004) menar att uttrycket ”pedagogiskt verktyg” i sig antyder ett aktivt 

förhållningssätt, att det krävs att någon på ett aktivt sätt agerar och tar miljön i 

anspråk för att den ska fungera som ett verktyg för pedagogiken. Han anser att 

nyckeln till ett framgångsrecept är arkitektens kunskap om fysisk miljö, tillsammans 

med pedagogikens behov, intentioner, normer och värden (a.a.). Björklid (2005) 

delar dessa tankar och belyser miljöns möjligheter att tillgodose de pedagogiska 

intentionerna om en individorienterad undervisning - att en varierad miljö i sig tar 

hänsyn till och respekterar ”varierande” individer (a.a.).  

 

2.3 Sammanfattning  

Forskning visar att den miljö som finns i skolverksamheter påverkar barn, elever och 

personal på ett flertal sätt än enbart utifrån hälsomässiga aspekter. Miljö och material 

verkställer mer eller mindre dolda och uttalade värden och normer som framförallt 

berör skolans barn- och kunskapssyn - hur barn är, vad de behöver och vilka 

möjligheter och hinder för barns utveckling och lärande det leder till.  Den barn- och 

kunskapssyn som anses råda i vår samtid är synen på ett kompetent barn – ett barn 

som i kraft av sin nyfikenhet och aktiva natur utforskar och lär sig tillsammans med 

andra i miljön. Det kompetenta barnet tycks dock ges lite möjligheter att kunna 

utvecklas i linje med dessa antaganden om deras inneboende egenskaper, då miljöer i 

förskolor främst företräder det hemlika och omsorgsfulla.   

Tilltron till miljön sätts till lärarna och deras förmåga att skapa pedagogiska miljöer 

utifrån sina yrkeserfarenheter, vilket i sig innebär att de skilda förutsättningar som 

råder runtom i olika skolverksamheter, ändå förväntas kunna realisera en pedagogisk 

miljö. En miljö som dessutom ska tillgodose flertalet individers olika behov och 

intressen. Förutsättningarna för att den fysiska miljön ska fungera som ett 

pedagogiskt verktyg belyser ett helhetsperspektiv och en samverkan mellan 

arkitektoniska och pedagogiska kunskaper - kunskapen om hur rum, material och 

miljö kan förstås i samband med individens interaktioner. För att tillgodose 

individuella förutsättningar och på så sätt kunna realisera läroplanens visioner om en 

individorienterad undervisning, förespråkas en tydlig miljö men med ett 

variationsrikt material. Dessutom anses en sådan miljö kunna förbereda barn och 

elever för det samhälle vi idag lever i. En miljö och ett material som inte är 

öronmärkt och således talar till individens sätt att ta det i anspråk, antas utveckla 

individer som kan fungera i ett samhälle som står under ständig förändring och där 

individen förväntas kunna finna sig i det oväntade.  
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den fysiska innermiljön på förskolor är 

anordnad och på vilket sätt den kan anses gynna eller hämma barn i deras utveckling 

och lärande. 

Frågeställningarna är: 

 Vilka utgångspunkter har lärarna haft då de planerat och anordnat miljön och 

materialet? 

 Hur använder barnen miljön och materialet i förskolans innermiljö i 

förhållande till lärarnas utgångspunkter vid planeringen av den?  

 Vilka faktorer kan anses gynnsamma eller hämmande för barnens utveckling 

och lärande, sett och förstått utifrån barnens interaktioner med och i miljön?     
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4 METOD 

I metodkapitlet presenteras inledningsvis de urvalsgrupper som studien avgränsade 

sig till och de undersökningsinstrument som användes. Därefter följer en beskrivning 

av hur studien genomfördes och bearbetades. Avslutningsvis diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet samt de etiska aspekter som kontinuerligt övervägdes.  

 

4.1 Urval  

Då studien syftade till att undersöka hur barns utveckling och lärande på olika sätt 

kan anses gynnas eller hämmas utifrån miljöfaktorer i förskolor, föll urvalet på två 

verksamheter som skiljde sig åt gällande de lokaler där verksamheten var anordnad. 

Verksamheterna kommer fortsättningsvis att benämnas som förskola A och förskola 

B.  

Förskola A representerade en relativt vanlig förskolemiljö och bedrevs i en 

kommunal lokal som kan anses vara karakteristisk för svenska skolverksamheter. 

Förskola B skiljde sig från denna förskola på så sätt att det var en verksamhet som 

bedrevs i en miljö som inte kan sägas representera den ”typiska” förskolan. 

Resultatdelen skildrar miljöerna utifrån hur barnen interagerade i sin förskolemiljö, 

och således kom inte resultatet att fokusera några skillnader mellan förskolornas 

miljöer då detta inte låg till grund för studiens syfte och frågeställningar.   Förskola B 

var en verksamhet med en avdelning som bestod av barn i åldrarna ett till fem år, 

men där majoriteten av barnen var två till tre år gamla. Därför avgränsades studien 

ytterligare genom att begränsa undersökningen till den avdelningen på förskola A 

som bestod av barn i två till tre- årsåldern så att studiens generaliserbarhet ökades.  

I förskola A fanns en barngrupp på 18 barn och i förskola B fanns en barngrupp på 

23 barn - alla barn deltog dock inte i studien då observationerna fokuserades till en 

specifik miljö i verksamheterna, vilket innebar att studien representerade de barn 

som vistades i den aktuella miljön vid observationstillfället. Sammantaget deltog fyra 

lärare och nio barn från förskola A, samt tre lärare och sju barn från förskola B.   

 

4.2 Beskrivning av förskolornas miljöer  

Valet av rum och miljö i förskolornas verksamheter fastställdes utifrån Nordin-

Hultmans (2004) studier som visar att kudd- och vilorummet är ett av de mest 

centrala rummen i svenska förskolor. Därför avgränsades studien genom att 

observationerna genomfördes i dessa miljöer.   

Förskola A 

Rummet var ett kombinerat lek- och vilorum, och var rektangulärt med ljusgula 

väggar och två fönster, som vette ut mot förskolegårdens framsida. Längs ena 

kortsidan stod en tjockmatta uppställd mot väggen. I rummet fanns även en bokhylla 

med kuddar placerade på olika hyllplan med de minsta kuddarna längst ned och de 

största på hyllplanen högst upp. Det nedersta hyllplanet hade ett fastsytt draperi som 
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gick att dra för så att ett litet utrymme under hyllan bildades, likt en koja, där en liten 

madrass bildade ett mjukt underlag. I övrigt fanns en förvaringshylla med backar och 

korgar innehållande leksaksfordon samt träklossar. Bredvid utgången stod en 

datorskärm med tillhörande tangentbord men utan hårddisk och datorn fungerade 

därmed endast som ett lekredskap för barnen. Ovanför datorn satt en högt placerad 

hylla med en cd-spelare. Väggarna var sparsamt utrustade med sångkort samt med ett 

par skumgummikuddar i form av ballonger som skulle fungera ljuddämpande. 

Ballongerna visade olika miner som gestaltade känslor så som glad, arg och förvånad 

etcetera. Utrymmet mitt i rummet bildade en fri yta med en rund matta som under 

lärarstyrda aktiviteter användes till samlingsmatta och som plats för barnens 

madrasser under vilan.  

Förskola B 

Rummet användes som ett kombinerat lek- och vilorum och var kvadratiskt med vita 

väggar och ett fönster som vette ut mot ett grönområde och en åker. Rummet var 

sparsamt möblerat med två stora madrasser som låg på golvet under fönstret. 

Madrasserna upptog större del av rummet som i övrigt bestod av vita garderober 

samt en rutschkana och en kakelugn. På väggen ovanför madrasserna fanns en hylla 

med en cd-spelare samt två lampor i form av en måne och en stjärna. Ovanför 

rutschkanan fanns en tavla föreställande kossor och ladugårdar. Dörren in till rummet 

hade två cirkelformade fönster, ett i mitten över dörrhandtaget och ett nedtill ovanför 

golvet. 

 

4.3 Undersökningsinstrument 

Att beskriva en fysisk miljö kan aldrig göras utifrån ett helt objektivt 

förhållningssätt. Även en rent fysisk beskrivning utgår alltid från en individuell 

uppfattning (Andersson, 1992; Björklid, 2005; Skantze, 1989). Med hänsyn till detta 

skildrades förskolemiljöerna i undersökningen dels utifrån fotografier och därmed de 

rent fysiska förhållandena, dels utifrån lärarnas beskrivningar av miljöplaneringen 

och som framkom under intervjuerna. Lärarna intervjuades i grupp i respektive 

verksamhet för att få reda på vilka utgångspunkter lärarna haft då de planerade och 

anordnade miljön. De intervjuer som genomfördes formulerades med stöd av Lantz 

(2007) riktlinjer för intervjumetodik, vilket resulterade i en intervjuguide (bilaga 1). 

Intervjuguiden formulerades med öppna frågor men av riktad karaktär. Ett sådant 

upplägg innebär att en mer övergripande fråga ställs inledningsvis, för att sedan 

följas av frågor av fördjupande karaktär och där frågorna berör teorier och begrepp 

som är relevanta för studien (a.a.).  

För att se hur inredningen och materialet i förskoleverksamheterna var anordnade 

dokumenterades inomhusmiljöerna med hjälp av fotografier. Direkta och icke 

deltagande observationer genomfördes för att bilda en uppfattning om hur barnen 

interagerade i förskoleverksamheternas miljöer. Observationer kan genomföras med 

olika grader av strukturering och upplägg. Det rör framförallt aspekter som hur det 

observerade ska dokumenteras, aktörernas medvetenhet och observatörens 

delaktighet i det sammanhang som studeras (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; 

Patel och Davidson, 2011). Undersökningen genomfördes genom att barnens fria lek 

observerades i verksamheternas kombinerade lek- och vilorum. Att observationerna 
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ägde rum under barnens fria lek motiverades utifrån att studien syftade till att 

undersöka hur barnen interagerar i sin miljö, vilket företrädesvis bör observeras i 

sammanhang som utgår ifrån barnens intentioner och inte utifrån lärarstyrda 

aktiviteter. Observationerna dokumenterades med hjälp av löpande fältanteckningar, 

vilket enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) möjliggör ett bredare 

informationsinnehåll, till skillnad från ett formulerat observationsschema där 

förhandsbestämda handlingar fokuseras (a.a.).       

 

4.4 Genomförande  

Inledningsvis skickades ett informationsbrev (bilaga 2) ut till berörda förskolechefer 

och verksamheter med information om den tilltänkta studiens syfte och 

genomförande. Lantz (2007) menar att en viktig aspekt för att kunna genomföra en 

professionell intervju är att respondenterna får möjlighet att förbereda sig genom att 

ges tillgång till information och intervjufrågor i god tid innan genomförandet. Därför 

bifogades även en intervjuguide (bilaga 1) med frågor till verksamheternas lärare 

tillsammans med informationen.  

När verksamheterna tillkännagett sitt intresse för att medverka i studien delades ett 

informationsbrev med information om studien ut till barnens vårdnadshavare (bilaga 

3). Tillsammans med informationsbrevet bifogades en svarsblankett där 

vårdnadshavarna kunde fylla i om de godkände att deras barn deltog i studien.  När 

personalen hade fått in alla svarsblanketter från vårdnadshavarna, och därmed deras 

godkännande, genomfördes gruppintervjuer med personalen i 

förskoleverksamheterna. Intervjun på förskola A ägde rum på förskolans avdelning 

under deras veckoplanering, medan intervjun på förskola B ägde rum i förskolans 

personalrum. Intervjuerna i de båda verksamheterna kunde således genomföras ostört 

och utan att några andra personer befann sig i rummet och intervjuerna pågick i 23 

respektive 27 minuter. Lantz (2007) menar att en professionell intervju alltid måste 

föregås av att den som leder intervjun tar ansvar för att klargöra de 

överenskommelser som ska ligga till grund för intervjusituationen, så som verktyg 

och genomförande. Att genomföra intervjuerna med alla i arbetslaget samlade var en 

önskan från personalgrupperna efter att ha tillfrågats om de ville intervjuas en och en 

eller som grupp. Ytterligare ansvar föreligger den som intervjuar gällande att förklara 

begrepp som kan innebära olika tolkningsmöjligheter (Lantz, 2007). Därför 

klargjordes att lärarna ansåg att de hade fått tid att gå igenom intervjuguiden i god tid 

innan, samt att begreppet miljö i det här fallet skulle förstås som förskolans 

inomhusmiljö i form av rum, inredning och material. Intervjuerna spelades sedan in 

med hjälp av en ljudinspelare efter att ha fått ett godkännande från personalen om att 

var och en kände sig bekväm med det.  

Samma dag som intervjuerna genomfördes fotograferades inomhusmiljön på 

förskolorna. Fotograferingen ägde rum då inga barn vistades i rummen. Därefter 

bestämdes det datum då observationerna skulle genomföras. Efter överenskommelse 

med personalen fastställdes att observationerna skulle ske under barnens fria lek, 

som äger rum på förmiddagen under cirka en och en halv timme, innan barngruppen 

och lärarna går ut på förskolegården. Detta gällde för båda förskoleverksamheterna.  
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4.5 Bearbetning av undersökningsmaterial 

Samma dag som intervjuerna ägt rum transkriberades de ordagrant. Sedan 

avgränsades det sammanställda materialet ytterligare, genom att information som 

inte ansågs bidra som underlag för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar togs bort. Det sammanställda intervjumaterialet granskades sedan för 

att söka samband och ompröva de teorier som framkommit i den forskning som 

behandlats i bakgrunden. Lantz (2007) anser att ett sådant upplägg är en förutsättning 

för att kunna genomföra en kvalitativ analys av data, då det skapar ett 

helhetsperspektiv och minskar risken för att intervjumaterialet endast beskriver 

uppfattningar (a.a.).  

De fältanteckningar som noterades under observationerna bearbetades direkt efter att 

observationerna genomförts genom att läsa igenom anteckningarna och renskriva 

dessa medan observationerna fortfarande fanns tydligt i observatörens minne. På så 

sätt minskades risken att förvränga insamlad data på grund av att detaljer hade 

glömts bort. De sammanställda observationerna analyserades även de direkt, något 

som Patel och Davidson (2011) förespråkar då det bidrar till att göra analysen mer 

kvalitativ om den bearbetas så snart det är möjligt (a.a.).  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Patel och Davidson (2011) menar att då validiteten i en studies resultat ska diskuteras 

kan det göras utifrån studiens tänkbara generaliseringar och med utgångspunkt i de 

avgränsningar som gjorts gällande lika och/eller olika faktorer (a.a.). Därför 

motiverades att genomföra undersökningen i två förskoleverksamheter som skiljer 

sig åt i avseendet av de lokaler där verksamheterna anordnas. På så sätt kunde 

undersökningarna av barnens interaktioner i miljön belysas utifrån respektive 

verksamhet och vad dess olika förutsättningar kunde innebära. Studien avgränsades 

ytterligare till att genomföras i verksamheter där majoriteten av barnen var i åldrarna 

två till tre år. Då hänsyn till barnens ålder inte behövde fokuseras ökade 

generaliserbarheten av studiens resultat.  

Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) bearbetades med utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar, vilket enligt Lantz (2007) i viss mån kan säkerställa att frågorna 

är relevanta för studien och därmed kan bidra med värdefulla svar (a.a.). Därför 

kunde de delar i resultatet som bygger på lärarnas svar i intervjuerna anses vara av 

värde, då hänsyn har tagits till att frågorna i intervjuguiden i hög grad utgick från de 

frågeställningar som studien vilade på.  Då intervjuerna med personalen 

genomfördes i grupp innebar det stundtals att talutrymmet mellan personalen 

fördelades ojämnt och således att alla tankar och synsätt inte alltid hade möjlighet att 

framkomma. Att intervjuerna genomfördes i grupp ledde dock likväl till att lärarna 

tog stöd av varandra genom att lyfta nyanser och förhållningssätt i olika sätt att tänka 

och resonera. Det resulterade i mer djupgående svar på vissa intervjufrågor vilket 

kan anses bidra till intervjuns kvalitet. För att åtgärda problematiken med hur 

talutrymmet fördelades avslutades intervjun med att låta alla respondenterna få en 

chans att ytterligare lyfta tankar och funderingar som eventuellt inte framkommit 

under intervjun. Då frågorna i intervjuguiden var formulerade för att låta 

respondenterna utveckla sina tankar och svar minskades möjligheten att skriftligt 
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hinna anteckna alla svar. Därför motiverades att intervjuerna skulle spelas in med en 

ljudinspelare. Att spela in intervjun bidrog på så sätt till att öka studiens validitet, då 

det minskade risken att informationen i svaren sållades selektivt (Lantz, 2007; Patel 

& Davidson, 2011). 

En aspekt kring felkällor som är svår att undvika är det faktum att intervjuer alltid 

sker i ett sammanhang med mer eller mindre dolda förväntningar och 

relationsmässiga faktorer, så som känslor och budskap. Detta kan i sin tur påverka 

intervjuns validitet genom att respondenternas svar kan vara grundade på deras 

tankar om vilka svar som förväntas av dem (Lantz, 2007; Patel & Davidson, 2011). I 

bearbetningen av respondenternas svar ligger dessutom ansvaret, och därmed en 

eventuell felkälla, hos den som analyserar och tolkar insamlad data. Att tolkningarna 

kan förankras i förkunskaper och teorier, och samtidigt utgå från ett öppet och 

nyanserat förhållningssätt, är en balansgång som bör eftersträvas (Lantz, 2007). 

Därför transkriberades intervjudata i flera led så att analysen av intervjuerna kunde 

genomföras fler gånger och därmed bidra till att stärka studiens reliabilitet. Till att 

börja med transkriberades data ordagrant, för att sedan avgränsas ytterligare genom 

att sålla data som inte ansågs bidra som svar på studiens syfte och frågeställningar så 

som hummanden och samtalsämnen som inte hade med studien att göra. I ett sista 

led lästes materialet igenom ett flertal gånger för att möjliggöra att tolkning och 

analysering av texten kunde genomföras på ett nyanserat sätt, samt i ett försök att 

hitta kopplingar som kunde styrka och/eller förkasta tidigare teorier inom 

ämnesområdet.    

Tillförlitligheten i de observationer som genomfördes i verksamheterna stärktes 

genom att dessa ägde rum i en, för barnen, naturlig miljö. Det gör det möjligt att 

synliggöra beteenden och handlingar utifrån antagandet att dessa kunde inträffat 

oavsett om en undersökning genomfördes eller ej (Patel & Davidson, 2011). För att 

inte riskera att påverka barnen i deras sätt att interagera i miljön intog observatören 

en icke deltagande roll. Under alla former av observationer menar dock Patel och 

Davidson (2011) att observatören alltid, på ett eller annat sätt, påverkar 

sammanhanget och de personer som ingår i detta. Hur observationerna sedan, på 

bästa sätt, kan anses hålla hög validitet avgörs enligt författarna till största delen av 

observatörens förhållningssätt, att denne kan observera situationer på ett nyanserat 

och objektivt sätt (a.a.). I förskola A ägde observationerna rum i en verksamhet där 

barngruppen och miljön sedan innan var känd för observatören. Därmed kan 

undersökningens validitet ifrågasättas gällande observatörens förmåga att tolka 

barnens handlingar på ett objektivt sätt, utan att påverkas av vad denne sedan tidigare 

kände till om barnen och miljön. För att minska denna problematik dokumenterades 

observationerna med hjälp av löpande fältanteckningar. På så sätt dokumenterades 

alla handlingar och yttranden så att aktörernas ageranden sedan kunde tolkas och 

analysera utifrån ett större sammanhang. I förskola B var såväl miljön som 

barngruppen obekant för observatören. Det stärkte undersökningens validitet då 

observationerna i högre grad kunde ske på ett objektivt sätt. Patel och Davidson 

(2011) menar dock att en okänd observatör kan leda till att gruppen inte agerar och 

fungerar som vanligt, då personen inte är känd för aktörerna och därmed inte medlem 

i gruppen (a.a.). Å andra sidan anser Einarsson och Hammar Chiriac (2002) att en 

observatör som är okänd för de observerade, leder till att de som observeras 

efterhand bortser från observatören och därmed agerar som vanligt (a.a.). Med detta i 

åtanke kunde studiens validitet ytterligare stärkas genom det faktum att barngruppen 
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inte behövde ta ställning till observatörens möjliga tillträde som medlem i gruppen. 

Därmed kan barnens interaktioner i miljön anses relativt opåverkade av 

observatörens närvaro.   

Patel och Davidson (2011) menar att observationer som genomförs med en 

förhållandevis god förkunskap inom området kan stärka studiens reliabilitet, då 

denna kunskap kan leda till att observatören kan avgränsa sig till att studera de 

handlingar och situationer som faktiskt avses (a.a.). Därför kunde insamlad data från 

observationerna anses hålla en hög tillförlitlighet, då en litteraturöversikt över 

tidigare forskning bearbetades och sammanställdes innan intervjuer och 

observationer genomfördes. Validiteten i observationsstudier kan enligt Einarsson 

och Hammar Chiriac (2002) styrkas genom att dessa kompletteras med andra 

undersökningsinstrument (a.a.). Resultatet av observationerna kunde därför anses ha 

hög validitet, då tolkningen och analysen av data kompletterades med resultatet av de 

intervjuer som genomfördes. På så sätt kunde miljön och barnens interaktioner i 

denna analyseras från olika synvinklar.        

 

4.7 Etiska överväganden  

Studien genomfördes med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) regler och 

riktlinjer för forskningsetik. Reglerna berör fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet gäller den information som deltagarna i studien bör underrättas 

om och som handlar om studiens övergripande syfte, metoder och tillvägagångssätt 

samt villkor för de deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet kunde 

därför anses vara uppfyllt då informationsbreven innefattade en beskrivning av 

studiens syfte och de metoder som skulle komma att genomföras för att besvara 

syftet. Det framgick även att ett deltagande i studien var frivilligt, samt på vilket sätt 

studien skulle värna om deltagarnas integritet.  

Samtyckeskravet innebär att ett samtycke från de deltagande har säkerställts innan 

forskningen genomförs (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes genom att ett 

godkännande av studien skedde i flera led och där ett samtycke till deltagandet 

inhämtades från såväl verksamheternas rektorer, lärare och barnens vårdnadshavare. 

Inga intervjuer eller observationer genomfördes innan ett samtycke från alla parter 

hade säkerställts.   

Konfidentialitetskravet handlar om att värna om deltagarnas integritet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien kunde anses uppfylla detta krav då 

informationsbreven poängterade att de som deltog i studien inte på något sätt skulle 

kunna identifieras då varken kommunen, verksamheterna eller berörda barn och 

personal inom verksamheterna skulle namnges eller på annat sätt beskrivas. 

Nyttjandekravet berör den data som forskningen samlat in och som ska säkerställa att 

data endast används till forskningens syfte och ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta krav uppfylldes genom att all data i form av intervjuer, fotografier, 

observationer och fältanteckningar förvarades oåtkomligt för andra än forskaren, 
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samt att all data raderades omedelbart efter att den hade sammanställts i den färdiga 

rapporten.  
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5 RESULTAT 

Resultatet är indelat i två avsnitt: Förskola A och Förskola B och redovisar resultaten 

från respektive verksamhet. Resultaten är kategoriserade utifrån studiens 

frågeställningar och belyser intervjudata samt observationer. Observationerna 

presenteras dels utifrån direkta beskrivningar av situationer, dels utifrån 

sammanfattande redogörelser. Avslutningsvis sammanställs resultatet från de båda 

förskolorna.  

 

5.1 Förskola A 

Vilka utgångspunkter har lärarna haft då de planerat och anordnat miljön och 

materialet? 

Kuddrummet ansågs av lärarna ha ett särskilt värde på förskolan då barnen oftast 

vistades där, samt att det fanns rum för barnen att röra sig fritt och vara högljudda 

därinne.  

Det är stort! Och de kan flänga runt som de vill därinne. 

Det är tillåtet att röra på sig.  

Att läraren betonade att det är tillåtet att röra sig så som barnen själva vill kan tolkas 

som att övriga rum och miljöer på förskolan kräver ett mer stillsamt beteende hos 

barnen - att rum och miljöer är anordnade utifrån regler om hur barnen ska och får 

bete sig, där en del rum ska vara till för lugna aktiviteter och andra fria för vildare 

aktiviteter. Planeringen av förskolemiljön föreföll även att utgå från lärarnas 

uppfattningar om barns olika behov. Lärarna talade om den pedagogiska miljön i 

termer av de färdigheter barnen ansågs behöva utveckla. 

Oftast har man ju en hörna, en liten rithörna för finmotorik där dom kan sitta och 

pyssla och sådär med pärlor. Och oftast har man en bygghörna där dom kan sitta 

och bygga… 

Ja, sen har vi ju en vilohörna där vi kan sitta och läsa böcker. Det är väl dom som 

man bygger upp förskolor på egentligen.  

Lärarna ger en bild av att dessa utgångspunkter är generella och lika för i stort sett 

alla förskolor då den pedagogiska miljön anordnas, att det finns ett allmänt 

vedertaget sätt för hur förskoleverksamheter är uppbyggda. Förskolor ansågs vara 

anordnade utifrån olika hörnor och stationer som erbjuder barnen olika saker att göra 

och därmed olika möjligheter att utveckla färdigheter och kunskaper.  

Det framkom även att barngruppen som helhet var en viktig aspekt i planeringen av 

miljön. Lärarna ansåg att det främst handlade om att anpassa miljön utifrån den ålder 

som barngruppen representerade, men att det även var viktigt att se till barngruppens 

intressen.  

Sen ser man ju lite hur barnen leker i miljön, sen förändrar vi ju miljön efter 

barnen. Leker dom inte med vissa saker så tar vi ju bort dom och testar nåt nytt. 

Så på så sätt är ju dom också delaktiga för vi ser ju hur dom använder… Men 

man frågar ju inte barnen precis.  
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Miljön anordnades och anpassades på så sätt efter barnen men med utgångspunkt i 

vad de vuxna ansåg vara barnens behov och intressen. Lärarna föreföll kunna tolka 

barnens intressen utifrån barnens sätt att använda materialet i miljön. Samtidigt var 

lärarna medvetna om att barnen redan från början var styrda av lärarnas sätt att 

anordna miljö och material.  

Kommer du in i ett rum här så talar ju det om vad du ska göra där inne. Så 

barnen är ju ganska låsta vid vad vi har satt in för saker i rummen (…) Så dom är 

ju ganska styrda. Dom har ju inte så mycket över till egen fantasi. Det är ju inte 

så att dom gör nåt annat i det rummet än det vi har bestämt. För det är ju lite 

förutbestämt, dom knäcker ju koderna ganska bra vad vi har tänkt att dom ska 

göra ändå. 

Lärarnas sätt att planera och anordna miljön i förskolans verksamhet ansågs resultera 

i relativt begränsade möjligheter för barnen att ta miljön i anspråk på olika sätt och 

utifrån deras egen fantasi. Lärarna menade att då barnen vistades i ett rum och en 

miljö, så talade rummet i sig om för barnen vilka aktiviteter som var möjliga. Lärarna 

talade även om den samhällsutveckling som skett sett utifrån ett kulturellt perspektiv 

på barns leksaksmaterial. De ansåg att förskolans material förändrats från ett mer 

naturligt förbrukningsmaterial till en mer konsumerande leksakskultur.  

Alla leksaker är ju bestämda vad dom ska va till. Vi har ju inte mycket leksaker 

som barnen själva kan fantisera om, vad det är för nåt… Det var ju mycket annat 

material förr. Så som pinnar eller kottar… stenar.   

Förutom miljöns förutsättningar och begränsningar var lärarna medvetna om att 

materialet i sig är starkt kodat och begränsar barnen i deras lek och fantasi. Det 

återkommande temat i diskussionen var att verksamheterna i förskolorna har 

förändrats främst genom att barngrupperna har blivit större. Lärarna var överens om 

att de stora barngrupperna i sig gjorde att lärarna begränsades till vilket material och 

vilken miljö de kunde tillhandahålla i förskolan.  

Ja, men sen tror jag när det är stora barngrupper på liten yta, att barnen har svårt 

att sitta still för det händer alltid saker runtomkring dom hela tiden. Så dom 

tappar… dom tappar fokus. Det är inte många som sitter still i en lek och leker 

länge.   

Läraren menade att de stora barngrupperna leder till att barnen har svårt att finna ro 

och därmed påverkas i sina lekar. Problemet härleds till att andra barns aktiviteter 

ständigt pågår runtomkring och pockar på barnens uppmärksamhet. Huruvida 

förskolan skulle förändra sin miljö och vad det skulle innebära för verksamheten och 

barnen problematiserades utifrån såväl mån av tid som utifrån barnens svårigheter att 

koncentrera sig, något som ansågs vara en konsekvens av många barn inom en 

begränsad yta och att det påverkar barnen i deras lekar och aktiviteter. 

 

Hur använder barnen miljö och material i förskolans innermiljö och i förhållande till 

lärarnas utgångspunkter vid planeringen av den?  

Kuddrummet beskrevs av lärarna som det rum där barnen fick vara aktiva och röra 

sig. Rummet ansågs även vara en miljö där barnen gavs möjligheter att utveckla 

grovmotoriska färdigheter. 
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Observation, situation 1 

En pojke har radat upp alla kuddar på ett led efter varandra på golvet. Pojken tar 

initiativet till att börja hoppa från kudde till kudde tills han når den sista i raden, 

sedan börjar han om. Fyra andra barn tittar på och gör sedan likadant.  

Ett av barnen väljer att gå i motsatt riktning, något som snabbt tillrättavisas av 

pojken som inledde leken. ”Så gör man inte! Man går inte så. Man gör så här.” Han 

visar genom att hoppa från kudde till kudde i samma ordning som tidigare. Det 

andra barnet ställer sig i kön som bildats och gör likadant.  

Hoppandet mellan kuddarna går efterhand snabbare och snabbare och barnen 

ramlar på rumpan titt som tätt när kuddarna glider iväg på golvet. En del av barnen 

tar det försiktigare vilket gör att några av de andra blir stillastående till följd av att 

hoppandet stannar av. Några av barnen knuffas för att visa att de vill komma fram. 

En lärare ställer sig i dörröppningen till rummet och ropar till ett av barnen som 

deltar i leken och som nu är på väg att springa ut ur rummet. ”Ta det lite lugnt! 

Tänk på att du är helt svettig nu”. 

 

Lärarnas intentioner om kuddrummet var att det skulle vara en miljö där barnen fick 

utlopp för sin energi. Utifrån observationen förefaller dock barnens aktiviteter och 

möjligheter till rörelser ändå att vara reglerat av lärarna. Läraren antydde att leken 

bör ske inom vissa ramar då denne uppmanade ett av barnen att lugna ner sig, då 

hoppandet lett till att ett av barnen var uppe i varv och var svettig.  

 

Observation, situation 2 

Ett av barnen håller på att stapla kuddar framför dörröppningen till rummet och 

blockerar på så vis ingången. Två barn som vill komma in i rummet sparkar bort 

kuddarna så att dörröppningen ska bli fri. 

Strax intill dörren håller ett annat barn på att bygga ett torn av träklossar genom att 

stapla klossarna på höjden. 

När barnen i dörröppningen sparkar till kuddarna far de genom rummet och river 

tornet av byggklossar som barnet byggt. Barnet säger inget och börjar om med 

tornet men tröttnar snabbt och avbryter aktiviteten.  

 

Kuddrummet var ett rum som lärarna även ville skulle fungera som en miljö där 

barnen kunde bygga och konstruera med klossar. De stora barngrupperna ansågs 

dock leda till att intentionerna om hur en miljö och ett rum skulle fungera inte alltid 

kunde uppnås då barnen störde varandra i sina lekar. I situationen förekommer två 

olika aktiviteter och lekar som av lärarna är ämnade att utföras i en och samma miljö, 
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kuddrummet. Att stapla byggklossar kan anses kräva precision och en lugn miljö för 

att tornet inte ska rasa gång på gång, men i situationen får denna aktivitet andra 

förutsättningar än vad som kan anses ultimat då rummet och miljön främst är 

planerat för barnens vilda och röriga lekar.  

 

Observation, situation 3 

Två barn får syn på leksaksdammsugaren och springer fram till den. Ett tumult 

uppstår kring vem som ska ha dammsugaren och barnen börjar slita i den. 

Dammsugarens slang lossnar från munstycket. Kvar i ena barnets hand är slangen 

som transporterar dammet till dammsugarpåsen.  

När slangen lossnar sätter det ena barnet slangen mot näsa och mun. ”Titta jag är 

en elefant! Jag har en snabel!” Barnen skrattar. Det andra barnet tar tag i den 

andra änden av slangen och sätter mot sin näsa och mun. ”Jag är också en elefant!” 

Kort därefter kommer en lärare in i rummet och tar slangen ifrån barnen och sätter 

tillbaka den i dammsugaren. Hon frågar barnen var munstycket är och talar om att 

de inte får ha dammsugaren om de inte är rädda om den.  

 

Lärarna ansåg att förskolans miljöer är starkt kodade och att barnen begränsas i deras 

sätt att använda och utveckla sin egen fantasi. Byggklossar, lego och duplo ansågs av 

lärarna vara ett material som ger möjlighet att utmana barns egen fantasi. Dagens 

förskolor ansågs dock representera en leksakskultur med ett material som är 

öronmärkt och kodat gällande vilka lekar och aktivteter materialet ska användas till.   

En leksaksdammsugare kan anses ha ett relativt kodat och öronmärkt 

användningssätt. I situationen fantiserade barnen i det här fallet att slangen var en 

snabel och barnen lekte att de var elefanter. Barnens sätt att använda leksaken 

reglerades av läraren med motivationen att leksaken eventuellt kunde gå sönder och 

då barnen tagits ifrån dammsugarslangen slutade leken. Situationen visar att lärarnas 

tankar och kunskaper om miljöns och materialets betydelse för barns utveckling och 

lärande inte alltid realiseras i praktiken.    

 

Vilka faktorer kan anses gynnsamma eller hämmande för barnens utveckling och 

lärande, sett och förstått utifrån barnens interaktioner med och i miljön?    

Rummets utförande med den fria ytan i mitten möjliggjorde för barnen att samspela 

med varandra. Rummet gav barnen förutsättningar att mötas i samma aktivitet och 

resulterade i att flera barn kunde samspela och leka tillsammans.  

I situation 1 initierades en rörelselek av ett barn som direkt lockade fler barn att 

delta. Det svagt kodade materialet, i det här fallet kuddar, gjorde att barnet som 

initierade leken fick möjlighet att skapa en lek utifrån sin egen fantasi. Det svagt 

kodade materialet kunde sägas erbjuda olika barn möjligheten att dela med sig av 

sina fantasier och intressen och därmed bjuda in de andra barnen till nya sätt att leka. 
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Detta kan i sig innebära att barnens lek och lärande ges förutsättningar att kunna 

växla och förändras utifrån aktörernas olika intressen, tankar och erfarenheter, något 

som kan leda till att barn lär och utvecklas av varandras fantasier och lekar.  

I situation 2 framkom att rummets utformning tillsammans med materialets placering 

kunde innebära hinder för barnen att använda olika material på bästa sätt. 

Träklossarna som kräver en lugnare miljö för att barnen ska kunna bygga och 

konstruera utan att det rasar stod att återfinna i en miljö som inte erbjöd några 

möjligheter till det. Rum och miljö så som den var planerad innebar därmed att vissa 

aktiviteter gavs större utrymme och bättre förutsättningar för barnen att ta det i 

anspråk. Miljön kunde därmed sägas innebära ett hinder för barnen att utvecklas och 

lära utifrån deras egna intressen, då miljön var ämnad för en viss typ av lekar och 

aktiviteter och således inte talade till allas individuella behov och intressen.   

I situation 3 kan leksakdammsugaren sägas vara en relativt kodad leksak och med ett 

på förhand givet sätt att användas som inte verkade tilltala barnen. I situationen 

användes leksaksdammsugaren utifrån barnens egen fantasi och barnen lekte att 

slangen var en snabel och fantiserade om att vara elefanter. I situationen reglerades 

leken genom att läraren ansåg att leksaken inte hörde hemma i kuddrummet och 

därmed avbröts leken. Det kan tolkas som att läraren ansåg att dammsugaren ska 

användas genom att dammsuga med och att läraren således skulle kunna hänvisa till 

att den hör hemma i dockvrån som symboliserar hemmet och hemlika aktiviteter. 

Barnen visade dock inget intresse för att använda dammsugaren då den återgått från 

att agera elefant till att åter bli en leksak med ett givet användningssätt och gjorde 

inga ansatser till att använda leksaken då läraren tagit ut den ur rummet. Barnens 

intressen tillvaratogs inte och deras möjligheter att ta miljö och material i anspråk, 

kan sägas vara förpassat till ett begränsat sätt och utifrån lärarnas intentioner, något 

som i vissa situationer skulle kunna innebära begränsade möjligheter för barnen att 

utvecklas i linje med sina egna intressen.  

 

5.2 Förskola B 

Vilka utgångspunkter har lärarna haft då de planerat och anordnat miljön och 

materialet? 

Rummet benämndes som rörelserummet och var ett kombinerat lek- och vilorum. 

Rummet ansågs ha ett särskilt värde på förskolan då det var dit barnen drog sig mest. 

Att barnen lockades till just det rummet motiverades utifrån att rummet hade tillgång 

till en rutschkana och att barnen hade möjligheter att röra sig till musik. Rummets 

sparsamma möblering motiverades av lärarna med att låta barnen ta rummet i 

anspråk utifrån sin egen lek och fantasi.  

Det tycker jag e viktigt, att man inte har för mycket saker så barnen får använda 

sin fantasi och ändra… en miljö eller grej.  

Att låta barnen ta miljöerna i anspråk på sitt eget sätt och utifrån sin egen fantasi var 

en viktig utgångspunkt då lärarna planerade miljön. För mycket saker i en miljö 

ansågs begränsa barnen i sina sätt att använda miljön och materialet och därmed 

begränsa barnens möjligheter att få använda och utveckla sin fantasi. En miljö som 
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inte erbjuder för mycket material och som inte är alltför kodat ansågs också vara en 

bra förutsättning för barnens lek. 

Barn e ju så… nyfikna. Dom vill lära sig å dom e ju, har ju stor fantasi så dom 

kan ju göra mycket av nästan ingenting!  

Så därför försökte vi ju tänka lite på barnens sätt när vi utformade miljön… Att 

det skulle just inte bara var ämnat för en lek. 

Av lärarnas diskussioner kunde utläsas en bild av barnet som nyfiket och aktivt, att 

barn i form av sin nyfikna natur själva kan fantisera, leka och lära och därmed inte 

har så stort behov av alltför mycket materiella ting. Lärarna diskuterade även om hur 

deras tidigare kunskaper och erfarenheter om barn och lek och lärande hade varit till 

hjälp och, som tillsammans med observationer av barnen, varit en utgångspunkt vid 

planeringen av miljö och material. 

Vi har ju tittat litegrann på hur barnen leker å vad barnen leker, å det har vi ju 

utgått ifrån litegrann. Så på så vis blir ju barnen delaktiga.  

Barnen ansågs vara delaktiga i hur miljön planerats och anordnats genom att lärarna 

tagit hänsyn till hur barnen använde miljön och utifrån dessa observationer utformat 

den. Att skapa fler rum i en och samma miljö var även en viktig utgångspunkt för 

lärarna då de anordnade miljön.  

Vi var ju, eller där är vi väldigt eniga om att vi skulle göra små rum i rummen, 

om du förstår vad jag menar? Alltså små… inte avdelningar heller men att man 

ska kunna leka lite där å lite där. Så att alla inte e på ett å samma ställe och så att 

man kan få ned ljudnivån å man kan koncentrera sig. 

Det framgår av lärarnas diskussion att de anser att barn har ett behov av att både få 

vara tillsammans med andra, men även att ges möjligheter att få vara för sig själva. 

Att skapa rum i rummen antas ge möjligheter till såväl samvaro som möjligheter för 

barnen att kunna dela upp sig och på så vis få ett lugnare klimat och en lägre 

ljudnivå. Därmed framgår att hälsomässiga miljöaspekter även ansetts viktiga då 

förskolans miljö organiserats.    

 

Hur använder barnen miljö och material i förskolans innermiljö och i förhållande till 

lärarnas utgångspunkter vid planeringen av den?  

En av utgångspunkterna då lärarna planerade miljön var att låta barnens egen lek och 

fantasi ta plats i miljöerna. En förutsättning för det ansågs vara att miljöerna inte var 

för starkt kodade, samt att rummen inte erbjöd för mycket material. 

 

Observation, situation 4 

Två barn kommer in i rummet och bär med sig varsin docka. De lägger sig på 

madrasserna med dockorna mellan sig, stoppar om dockorna med varsitt täcke och 

lägger sig bredvid. ”Vi ska sova nu”.  
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Strax därpå kommer ett annat barn in med ett antal böcker i famnen. Barnet slår sig 

tillrätta på en av madrasserna bredvid de andra barnen och blir sittande ett bra tag 

och tittar i några av böckerna.  

Ytterligare ett barn kommer in i rummet med famnen full av gosedjur och sätter sig 

på golvet framför rutschkanan för att leka med dem.   

 

Rörelserummets sparsamma möblering verkade locka flera av barnen att ta med 

leksaker och material in i rummet för att leka med det där inne. Det pågick skilda 

aktiviteter bland barnen men var och en fann en plats i rummet för sin sysselsättning 

och majoriteten av barnen verkade föredra att leka på de två madrasserna. 

Madrasserna upptog större delen av rummet som i stort sett var fritt från möbler, 

bortsett från rutschkanan. Den fria ytan och madrasserna bjöd in till såväl lugna som 

vilda lekar. 

 

Observation, situation 5 

Två barn springer fram och tillbaka över madrasserna och mellan två väggar. Varje 

gång barnen når en vägg dunkar de händerna i den och ropar ”In i mål!”.  

”Vi hoppar”, ropar ett av barnen och aktiviteten förändras genom att barnen börjar 

hoppa jämfotahopp över madrasserna. Barnen ropar ”Hoppa!” för varje hopp 

framåt. 

Barnen fortsätter hoppa och springa om vartannat och ytterligare ett barn ansluter 

till leken. ”Drake!” ropar barnet och ryter likt en drake och börjar jaga barnen som 

skrattar och skriker.  

Till sist slänger de sig ned på madrasserna och blir liggandes en stund.  

 

Rörelserummets sparsamma möblering förefaller, förutom att barnen tar in saker i 

rummet, även leda till att barnen använder sin egen kropp som ett verktyg i leken. I 

situationen är det först springandet över madrasserna som är leken, där väggarna 

signalerar målgången. Leken övergår sedan i jämfotahopp och slutar med att barnen 

jagas av en drake, för att sedan bli liggandes som för att vila sig efter all rörelse.     

Lärarnas intentioner med förskolans miljö var även att skapa flera rum i rummen. 

Det ansågs av lärarna ge barnen möjligheter till såväl samvaro som avskildhet, samt 

bidra till ett lugnare klimat.  
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Observation, situation 6 

Ett barn kommer in i rummet och sätter sig i hörnan som bildas bakom dörren då 

den står uppställd mot väggen. Barnet sätter sig på golvet bakom dörren och tittar ut 

genom det runda fönstret som finns i dörren. Hon sitter där en stund och tittar på de 

andra barnens lekar och aktiviteter.  

”Tittut!” säger barnet till sist och tittar ut genom fönstret samtidigt som hon knackar 

på rutan. Ett av barnen lägger märke till det, skrattar och ansluter till leken bakom 

dörren.  

 

I situationen väljer barnet att sitta en stund för sig själv och förefaller tillfreds med 

det då barnet sitter där en relativt lång stund. Fönstret i nedre delen av rummet gör 

det möjligt för barnet att vara för sig själv men samtidigt ha en överblick över de 

aktiviteter som pågår i rummet. För att uppmärksamma de andra barnen om sin 

närvaro knackar barnet på rutan och en tittut -lek initieras vilket leder till att ett annat 

barn sällar sig till platsen bakom dörren.   

 

Vilka faktorer kan anses gynnsamma eller hämmande för barnens utveckling och 

lärande, sett och förstått utifrån barnens interaktioner med och i miljön?    

Observationerna visade att rummet och miljön möjliggjorde för barnen att ta det i 

anspråk på olika sätt och utifrån deras aktuella intressen. Rummets sparsamma 

möblering ledde i sin tur till att barnen tog in leksaker och material som var av 

intresse för barnet just där och då, något som innebar förutsättningar för barnen att 

växla mellan olika lekar men i en och samma miljö.  

Leksakerna och materialet som barnen använde kunde anses relativt kodade, men 

rummet var utformat på ett sätt som innebar att barnen kunde använda materialet på 

olika sätt, det var inte bundet till specifika stationer. Barnens interaktioner visade 

även att rummet i sig användes likt en arena där barnens egen fantasi och kropp var 

den främsta utgångspunkten i deras lek genom att barnen kunde röra sig fritt och 

hoppa, studsa och rulla omkring på madrasserna.  

I situation 4 föreföll även miljön och rummets öppna förhållanden leda till att olika 

aktiviteter kunde försiggå bredvid varandra, vilket i situation 5 visades leda till att 

barnens lekar lockade andra barn att delta. Detta kan i sin tur antas skapa goda 

förutsättningar för barnens samspel med varandra. I situation 5 ledde det till att 

barnen utvecklade varandras lekar genom att förändra dem. Rörelseleken där barnen 

sprang mellan start och målgång utvecklades sedan av ytterligare en aktör till att 

istället övergå till en lek om rytande drakar. En miljö som inte signalerar vilken typ 

av lekar och aktiviteter som förväntas av barnen kan därmed sägas leda till att 

barnens fantasi ges större spelrum, något som kan innebära att barnen kan utvecklas 

och lära med varandra genom att få ta del av varandras fantasier och lekar.   

I situation 6 kunde rummets utförande visa på goda förutsättningar att kunna 

tillgodose inte bara barnens lekintressen, utan även barnens olika sinnesstämningar 
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och behov. Rummet möjliggjorde för barnen att såväl kunna dra sig undan som att 

kunna söka gemenskap i samspelet med andra. Dessa faktorer skulle kunna förstås 

utifrån barns utveckling och lärande genom att miljön kan signalera till barnen att det 

är okej att delta i leken, såväl som betraktare som aktör och därmed tillgodose olika 

barns individuella behov och intressen.       

 

5.3 Sammanfattande resultat  

Miljöerna i de båda verksamheterna var planerade utifrån lärarnas perspektiv på vad 

som ansågs vara barngruppens övergripande behov och intressen. Lärarnas 

kunskaper och erfarenheter tillsammans med observationer av barnens interaktioner i 

miljön, betraktades av lärarna som ett sätt att kunna tillgodose viktiga faktorer i 

verksamheternas miljöer. Behoven skildrades utifrån de färdigheter barnen ansågs 

behöva utveckla, samt behoven av att kunna leka och fantisera fritt i en miljö med 

möjligheter till såväl avskildhet som gemenskap.  

Barnens möjligheter att få utveckla och använda sin egen fantasi var en viktig 

utgångspunkt för lärarna. Barnens interaktioner i miljön visade att de främst lockades 

av det svagt kodade materialet, vilket innebar att ett och samma material kunde 

utgöra grunden för olika lekar och aktiviteter.  

Miljöerna i form av fria utrymmen och ett svagt kodat material kunde visa på 

möjligheter för barnens utveckling och lärande, dels genom att utmana barnens egen 

fantasi, dels genom att stärka möjligheterna till möten och samspel mellan barnen. 

De faktorer som kunde anses hämma barnens utveckling och lärande kunde främst 

härledas till materialets placering snarare än miljön och materialet i sig, samt till 

lärarnas regleringar av lekar och lekmaterial.     
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6 DISKUSSION 

I diskussionen speglas studiens mest intressanta resultat sammanställt utifrån 

studiens syfte och frågeställningar och kopplat till den forskning som tidigare 

hänvisats till i bakgrunden. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta studier 

inom ämnesområdet. 

 

Vilka utgångspunkter har lärarna haft då de planerat och anordnat miljön och 

materialet? 

Planeringen och anordningen av miljön i förskolorna förefaller främst utgå från 

lärarnas antaganden om barngruppens behov och intressen. Dessa behov och 

intressen baseras på barnens ålder, vilka färdigheter de anses behöva utveckla, samt 

av lärarnas observationer av barnens interaktioner i miljön. Det leder till att barnen 

själva endast i liten utsträckning är delaktiga i hur miljön på förskolorna utformas. 

Barnens intressen och tankar om hur miljön är och bör vara efterfrågas inte i direkt 

mening, utan förväntas tillgodoses utifrån lärarnas antaganden och observationer. 

Resultatet bekräftar tidigare forskning som visar att barn och elever sällan ingår i 

planeringen av skolans miljöer, trots att aktörerna som vistas i den anses ha den bästa 

kunskapen om hur miljön bör utformas (Andersson, 1992; Björklid, 2005; de Jong, 

2008,2010; Nilsson & Prytz, 2008).  

Ett lärarperspektiv på barnens behov i miljön kan anses motsäga de studier som 

menar att vår samtida barn- och kunskapssyn framhäver det kompetenta barnet 

(Bjervås, 2011; Tullgren, 2004; Vallberg Roth & Månsson, 2010). Ett kompetent 

barn skulle då kunna anses kapabel att själv delge sina behov och intressen i miljön 

och därmed tillåtas vara mer delaktig kring diskussioner om hur miljön ska anordnas. 

I föreliggande studie kan lärarnas motivering att observera barnens interaktioner i 

miljön dock anses vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Barnens förmågor att uttrycka 

sig i fråga om förskolans miljöer, sett utifrån deras ålder och språkliga förmågor, kan 

antas skilja sig åt. Dessutom förespråkar William-Olsson (1992) observationer då det 

anses vara ett verktyg som har goda förutsättningar att synliggöra aktörernas 

intressen och behov. 

Synen på det aktiva och nyfikna barnet kan å andra sidan anses vara en rådande 

diskurs i de båda verksamheterna. Det aktiva barnet föreföll vara en stor 

utgångspunkt för lärarna då de talar om rum för rörelse, något som ansågs vara ett 

stort behov hos barnen och som var ett signum för de båda verksamheternas kudd- 

och rörelserum. Nordin-Hultman (2004) benämner dessa miljöer som centrum i 

majoriteten av svenska förskolor, något som studien bekräftar då lärarna särskilt 

nämner dessa miljöers värden i förskolan. I studien framkom dock att det ofta är 

samma barn som vistas i dessa rum. En intressant fråga blir således om dessa rum 

uppfattas som särskilt betydelsefulla för att miljöerna i sig drar till sig lärarnas 

uppmärksamhet, till följd av rummens liv och rörelse, eller om rummen benämns 

som förskolans hjärta på grund av att barnen som vistas där är de barn som trivs i 

livliga miljöer och följaktligen blir de barn som syns och hörs. Det skulle kunna leda 

till att dessa barn får representera hela barngruppen, även de lugna barnen som vistas 

i andra och lugnare rum och miljöer.  
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Synen på det nyfikna barnet kunde anses vara en rådande diskurs då resultatet visar 

att lärarna var medvetna om de miljöpedagogiska förutsättningar det kräver - i form 

av miljö och material som inte är alltför starkt kodat och att det är viktigt att 

förskolan erbjuder miljöer och material som låter barnen agera utifrån självinitierade 

lekar och aktiviteter.    

 

Hur använder barnen miljö och material i förskolans innermiljö och i förhållande till 

lärarnas utgångspunkter vid planeringen av den?  

Av studien framgick att barnen föredrog det material som kan sägas vara svagt kodat 

så som kuddar, madrasser och träklossar, framför de mer kodade sakerna så som 

leksaksfordon, dator och rutschkana. Resultatet bekräftar tidigare forskning som 

visar att de miljöer och det material som främst lockar barn är det som barnen kan ta 

i anspråk utifrån sina egna lekar och fantasier (Björklid, 2005; de Jong, 2008; 

Nordin-Hultman, 2004; Mårtensson, 2004; Skantze, 1989; Vallberg Roth & 

Månsson, 2010). Det framgick även att de fria ytorna i sig var en förutsättning för 

barnens lek då många av barnen lekte olika typer av rörelselekar genom att hoppa, 

springa, studsa och rulla sig på kuddar och madrasser. 

I situationen med hoppleken på kuddarna där ett av barnen uppmanades att lugna ner 

sig kan barnet sägas ges tvetydiga budskap om rummet och miljön. Lärarnas 

intentioner är att rummet ska låta barnen få utlopp för sin energi. Trots det regleras 

barnets rörelselek. Detta skulle kunna tolkas och förstås utifrån Granströms (2003) 

teorier om att en verksamhet bär upp flertalet värderationaliteter och att olika lärares 

förhållningssätt kring barn- och kunskapssyn kan leda till ett arbetslag som ger 

samma barn olika möjligheter att vara och utvecklas. I den aktuella situationen skulle 

lärarens agerande kunna tolkas som att dennes personliga barn- och kunskapssyn 

ställs mot det som anses vara en samtida syn på barnet som aktivt.     

Det framgick att lärarnas intentioner med miljön och materialet inte alltid gick i linje 

med barnens sätt att ta det i anspråk. I situationen med dammsugaren hade barnen 

och lärarna olika tankar kring hur leksaksdammsugaren skulle användas, men även i 

vilken miljö den skulle användas. Att reglera rum och material är enligt Nordin-

Hultman (2004) vanligt förekommande i förskolor och leder till att materialet 

stationeras till en viss typ av miljö, vilket därmed begränsar barnens fantasi och fria 

lek. Kirkeby (2008) anser att det kan innebära hinder för barns utveckling och 

lärande då det reglerar barns möjligheter till samvaro och aktiviteter. I situationen 

kan lärarens motiv om vikten av att vara försiktigt med leksaken anses vara väl 

motiverat. Att samtidigt värna om barnens fantasi och fria lek kunde dock i bästa fall 

banat väg för att läraren tillvaratog barnens intressen genom att utmana dem att 

skapa egna elefantsnablar - och på så sätt gett barnen möjligheter att utvecklas och 

lära utifrån deras egna intressen.     
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Vilka faktorer kan anses gynnsamma eller hämmande för barnens utveckling och 

lärande, sett och förstått utifrån barnens interaktioner med och i miljön?    

Säljö (2010) påstår att lärande är ett fenomen som aldrig kan komma att definieras. 

Lärandet är en inneboende process som ständigt pågår i människan och i alla 

sammanhang som denne ingår i (a.a.). Att definiera vilket lärande som sker i de olika 

situationerna kan därmed sägas omöjligt. Observationerna i studien kan dock tolkas 

utifrån vilka förutsättningar barnen ges i form av hinder och möjligheter att ta miljön 

och materialet i anspråk, samt vilka möjligheter till samspel som miljön bjuder in till. 

Wallin (2000) anser att miljöpedagogik tenderar att fokusera barns utveckling och 

lärande i förhållande till deras åldersmässiga behov. Barns utveckling och lärande 

anses främst ske i samspel med andra vilket innebär att miljöer främst ska skapa 

goda förutsättningar för möten (a.a.).  

Av resultaten framgick att lärarna var måna om att barnen skulle ges möjligheter att 

kunna leka både avskilt och tillsammans med andra. Observationerna i studien visade 

att många samspelsformer ägde rum då barnen dels lekte tillsammans, dels lekte 

ensamlekar bredvid varandra. Möjligheterna till samspel kunde därmed tolkas och 

förstås som att barnen gavs rika möjligheter att ta del av varandras sätt att tänka, leka 

och fantisera, vilket i sin tur kunde möjliggöra för barnen att utveckla nya lekar och 

tankesätt och därmed utvecklas och lära av varandra.   

Barnen använde sig av kuddarna och madrasserna på flertalet sätt och det var 

barnens lek som avgjorde huruvida kuddarna skulle utgöra grunden till ett torn eller 

hoppbana, samt om madrasserna skulle fungera som en tävlingsbana eller en sovplats 

för dockorna. Barnens tankar och fantasier kan sägas vara det som satte gränserna. 

Enligt Kirkeby (2008) kan förutsättningarna för barns utveckling och lärande främst 

tillgodoses i en miljö och med ett material som kräver att barnen använder sig av sina 

egna tankar, snarare än med ett material som endast kan användas på ett i förhand 

bestämt sätt (a.a.). Barnens möjligheter att använda materialet utifrån sin egen fantasi 

kunde därmed antas gynna deras utveckling och lärande. 

Att inte enbart se till miljöns eller materialets enskilda attribut, och att således inte 

tala om bra eller dåliga miljöer utan snarare om vilken typ av miljö som lämpar sig 

för en viss typ av material, anses vara av vikt för att kunna skapa en pedagogisk 

miljö (de Jong, 2008, 2010; Kirkeby, 2008; Nordin-Hultman, 2004; Thörner, 2007; 

Vallberg Roth & Månsson, 2010). I studien framkom att vissa material lämpade sig 

mer eller mindre bra i den miljö de kunde återfinnas i och att barnens förutsättningar 

för att kunna använda materialet därmed försämrades. Lärarnas intentioner med 

kuddrummet i förskola A var att rummet skulle fungera för såväl liv och rörelse som 

för bygg- och konstruktionslekar. Situationen där ett barn staplade träklossar kan 

diskuteras utifrån huruvida byggandet med klossar hör hemma i en rörig miljö som 

kuddrummet.  

Lärarna problematiserade de allt större barngrupperna som idag får rymmas inom 

förskolans begränsade ytor. Det ansågs leda till koncentrationssvårigheter hos barnen 

till följd av mycket liv och rörelse, samt att barns olika lek tvingas samsas tätt inpå 

varandra. I situation 2 rasade tornet då det träffades av kuddarna med påföljden att 

barnet fick börja om och snabbt tröttnade och avbröt aktiviteten/leken. Situationen 

kan problematiseras utifrån det faktum att lärarna påvisade barns oförmåga att kunna 

leka länge, något som härleds till att andra barn stör och pockar på uppmärksamhet. 
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Tidigare forskning visar att lärare riskerar att koppla barns förmågor och 

begräsningar till barnet i sig, snarare än till sammanhanget och att det kan leda till att 

barn tillskrivs svårigheter som till exempel förmågan att koncentrera sig snarare än 

materialets förutsättningar att kunna upprätthålla barns intresse och engagemang 

(Bjervås, 2011; Thörner, 2007). I den observerade situationen föreföll barnens 

konstruktionslek avbrytas av det faktum att de stationsbundna klossarna i den röriga 

miljön försämrade förutsättningarna för aktiviteten, snarare än barnets förmåga att 

kunna upprätthålla ett intresse och engagemang.  

Förskola B kunde å andra sidan visa på större möjligheter för barnen att använda 

olika material i olika miljöer. Sakerna var inte bundna till stationer. I situationen där 

barnen bäddar ned dockorna på rörelserummets madrasser använder barnen dockorna 

på ett sätt som är initierat utifrån barnens egen lek och dockorna är inte bundna till 

dockvrån. Möjligheterna för barn att kunna använda material i olika miljöer och inte 

bundet till specifika stationer, är enligt Nordin-Hultman (2004) en förutsättning för 

att kunna förvalta förskolans intentioner om att värna om barns fria lek och således 

en förutsättning för barns utveckling och lärande (a.a.). Att förändra miljön, utifrån 

placering och val av material, kan därmed sägas skapa goda förutsättningar för barns 

möjligheter att använda miljön och materialet på ett mer givande sätt – och därmed 

bidra till deras utveckling och lärande.   

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Flertalet frågor har uppkommit under arbetets gång som vore av intresse att närmare 

undersöka. Då studien syftade till att undersöka hur miljön på olika sätt kan förstås 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv på barns utveckling och lärande, vore det intressant 

att fördjupa forskningen med större utgångspunkt i barnens perspektiv. Att låta 

barnens egna tankar ge ett vidare underlag till studien genom att intervjua dem eller 

genom att på andra sätt belysa miljön ur barnens synvinkel.  

Det vore även av intresse att ytterligare undersöka förskolors miljöer men utifrån 

andra och hälsomässiga aspekter och som berör förskolans uppdrag att ge barn 

trygghet och omsorg. Vilka känslor förknippar barnen med rum och miljöer i 

förskolan? Vad kännetecknar de miljöer som barn upplever som trygga och 

trivsamma?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Hur ser ni på miljön utifrån olika pedagogiska aspekter kring barns utveckling och 

lärande? Har den betydelse? På vilket sätt? 

Vilka utgångspunkter/tankar har ni haft då ni har planerat och utformat miljön på Er 

förskola? 

Vilka har medverkat i planeringen av miljön? Lärare/barn/föräldrar/övrig personal? 

I vilken utsträckning finner ni att miljön stämmer överens med er planering och era 

tankar/önskemål om den?  

Finns det någon miljö i form av rum och/eller material som barnen tagit i anspråk på 

ett annat sätt än vad som var tanken med det? På vilket sätt?  

Finns det någon miljö (platser/rum) som ni anser har ett särskilt värde på er förskola? 

Varför/ på vilket sätt? 

Finns det något särskilt ni skulle vilja förändra i förskolans miljö om ni fick 

möjlighet till det? (Till exempel obegränsade ekonomiska resurser)  

Är det något kring den pedagogiska miljön på Er förskola som ni skulle vilja lyfta 

och berätta om? 
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Bilaga 2 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Hej! 

Jag heter Jannie Lönnqvist och går min sista termin på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitet i Kalmar och ska nu skriva mitt examensarbete.  

Mitt arbete handlar om den pedagogiska miljön och syftar till att undersöka hur två 

olika förskolors innermiljö är organiserad utifrån rum, material och inredning. 

Studien syftar även till att undersöka hur barnen använder sig av miljön och hur olika 

faktorer i miljön kan anses gynna eller skapa hinder i barns utveckling och lärande. 

Jag undrar därför om Er förskola är intresserad av att delta i denna undersökning?  

Resultatet av studien kommer inte att kunna kopplas till enskilda förskolor då varken 

namn på deltagande kommun eller förskolor kommer att nämnas, och ni kommer ges 

möjlighet att få ta del av studiens resultat då mitt examensarbete är färdigt, om så 

skulle önskas.   

För att kunna samla in underlag till studien kommer jag att observera och 

dokumentera hur barnen använder sig av rum och material i innermiljön. Inte heller 

några barn kommer att gå att urskilja i studien då jag endast kommer att göra 

fältanteckningar som beskriver hur barnen använder sig av miljö och material, samt 

vid tillåtelse fotografera den fysiska miljön, men utan att några barn medverkar på 

bilderna. Jag kommer även att, vid ett tillfälle då det passar Er bäst, ställa korta 

intervjufrågor till Er lärare om hur ni har tänkt när ni organiserat miljön, valt material 

etc. Det är självklart frivilligt att medverka i intervjuerna och jag bifogar 

intervjufrågorna för att ge er en möjlighet att se vad de handlar om. 

Vid ett eventuellt intresse av att medverka i studien, och då jag kommer att observera 

barnen, kommer jag att behöva ett godkännande av barnens vårdnadshavare. Med det 

i åtanke är jag tacksam om ni svarar så snart ni får möjlighet, så att jag kan lämna 

förfrågan om godkännande till vårdnadshavarna i god tid.  

Tack på förhand! 

Om ni har några frågor är ni självklart välkomna att kontakta mig: 

E-post:  

Mobilnr:  

Med vänliga hälsningar Jannie Lönnqvist       

  



3 

 

 

Bilaga 3 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

 

Hej! 

Jag heter Jannie Lönnqvist och går min sista termin på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitet i Kalmar och ska nu skriva mitt examensarbete.  

Mitt arbete handlar om den pedagogiska miljön och syftar till att undersöka hur två 

olika förskolors innermiljö är organiserad utifrån rum, material och inredning. 

Studien syftar även till att undersöka hur barnen använder sig av miljön och hur olika 

faktorer i miljön kan anses gynna eller skapa hinder i barns utveckling och lärande.  

För att kunna samla in ett underlag till studien kommer jag att observera barnen i 

deras miljö på förskolan och skriva fältanteckningar över de observationer jag gör.  

Ert barn kommer inte på något sätt att kunna kopplas till denna studie eller i något 

annat sammanhang, men det är ändå viktigt för mig att ha Ert samtycke till att jag 

genomför studien på Ert barns förskola.  

 

Deltagandet är givetvis frivilligt och om ni har några frågor är ni välkomna att ställa 

dem till mig. 

Svarsblankett medföljer. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Jannie Lönnqvist 

 

E-post:  

Mobilnr:  
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Svarsblankett  

 

Barnets namn: ____________________ 

 

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i studien om barns användning av miljö och 

material i förskolan: 

 

Ja:_____  

 

 

 

 

 

Ort och datum:____________________________________ 

 

Vårdnadshavarnas underskrift: 

 

 

__________________________        __________________________ 

 

 

Lämnas till personalen på förskolan, snarast möjligt 

Tack!   


