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Syftet med den här studien är att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur 

förskollärare ser på förskolans fysiska miljö och dess betydelse för barns utveckling och 

lärande. Frågeställningarna studien utgår ifrån är följande: Hur utformas förskolans 

fysiska miljö? och Hur uppfattar förskollärare den fysiska miljöns betydelse för barns 

utveckling och lärande?I studien intervjuades sex förskollärare från sex olika förskolor 

inom samma kommun. Resultatet av studien visar att samtliga förskollärare har en 

uppfattning att förskolans fysiska miljö är av betydelse för barns utveckling och lärande. 

Det förskollärarna framhåller som betydelsefullt är att den fysiska miljön både kan 

främja och hämma barns utveckling och lärande exempelvis genom förskollärares syn 

på lokaler och deras syn på tillgängligheten av material. Utifrån resultatet går det att 

utläsa att en viktig del i förskollärarnas uppfattning om den fysiska miljöns betydelse 

för barns utveckling och lärande är samspel och samtal mellan alla som deltar i 

förskolans verksamhet. Genom samspel får barnen möjlighet att utvecklas och lära i 

gemenskap med andra samt bidra till andras utveckling och lärande. Samtalet i 

förskolan belyses som viktigt då det kan skapa möjligheter för barnens delaktighet och 

inflytande när det gäller den fysiska miljön. När det handlar om utformningen av 

förskolans fysiska miljö har förskollärarna skilda uppfattningar kring vad de utgår ifrån. 

Några förskollärare utgår ifrån de intressen som barnen visar och några förskollärare 

utgår ifrån de behov som barnen har. Det finns någon förskollärare som anpassar 

förskolans fysiska miljö utifrån barnens ålder. 
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1 Inledning 
Skolinspektionen (2012) redogör i sin rapport att förskolan ska lägga grunden till ett 

livslångt lärande eftersom den är det första steget i skolväsendet. I rapporten 

framkommer att utifrån Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan erbjuda barnen en god 

miljö och den ska innehålla lokaliteter och material som är nödvändiga för att uppfylla 

förskolans syfte. I rapporten framkommer att huvudmannen har stor betydelse för vilka 

materiella och fysiska förutsättningar som erbjuds då förskolor ska förverkliga 

skollagens och läroplanens krav. Dessa materiella och fysiska förutsättningar ligger till 

grund för att skapa en fysisk och pedagogisk miljö. Den pedagogiska miljön och dess 

material ska främja barnens utveckling och lärande för att förskolan ska kunna uppfylla 

sitt uppdrag. Rapporten visar att när förskolor inte har förutsättningar exempelvis 

lokaler och material uppstår svårigheter att uppnå lärandeuppdraget. Då riskerar barnen 

att inte få den verksamhet som de har rätt till (Skolinspektionen, 2012).  

 

Björklid (2005) redogör för att den fysiska miljön i förskolan ses som en självklarhet för 

förskollärarna vilket medför att det inte sker någon reflektion över förhållandet till den 

fysiska miljön. Vid planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten är 

lokalerna ofta något som inte uppmärksammas av förskollärare. En uppfattning är att en 

bra förskollärare kan oavsett hur lokalerna ser ut göra ett bra arbete. Den fysiska miljöns 

utformning är begränsat skriven om i skollag, läroplanerna och övriga förordningar och 

det huvudsakliga som står skrivet om den fysiska miljön och dess lokaler är att de ska 

vara användbara och funktionella. Björklid skriver att den fysiska miljön kan skapa 

både förutsättningar och hinder för barnen med fokus på deras lek och lärande. Ifall den 

fysiska miljön upplevs som otillgänglig, understimulerande samt otrygg bidrar det till 

att barnen inte utforskar och leker i den miljön. Miljön ska istället vara utformad på så 

vis att den är stimulerande för barnen, lockar till kreativitet samt är en miljö där barnen 

kan vara självständiga och inte behöver be om hjälp. Barnen ska även kunna förändra 

miljön själva vilket kräver att det finns material som är tillgängligt för barnen. De rum 

som finns i förskolan bör vara avgränsade i tydliga hörn för att erbjuda barnen olika 

områden att vistas i. Författaren hävdar att en bra arbetsmiljö handlar om att skapa en 

miljö som stimulerar barns positiva utveckling i förhållande till läroplanens mål. 

 

På det sätt som läroplanen är uppbyggd med strävansmål är det förskollärarnas uppgift 

att tolka det som står i läroplanen gällande utformningen av miljön och materialet vilket 

vi anser är ett intressant ämne att studera. Det som går att finna i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010:9) angående miljön är bland annat att ”Den pedagogiska 

verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande”. Det läroplanen för 

förskolan berör angående den fysiska miljön är tolkningsbart vilket har bidragit till vårt 

intresse för denna studies inriktning. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

har vi uppmärksammat hur utformningen av förskolans fysiska miljö skiljer sig åt på 

olika förskolor. En del av förskollärarna på våra VFU-platser förändrar utformningen av 

den fysiska miljön mer frekvent än andra. Med den fysiska miljön menar vi både 

inomhusmiljön och utomhusmiljön och i studien kommer vi att använda oss av 

begreppet den fysiska miljön.   
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur 

förskollärare ser på förskolans fysiska miljö och dess betydelse för barns utveckling och 

lärande.  

 

1.2 Frågeställningar  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar vuxit fram: 

 Hur utformas förskolans fysiska miljö? 

 Hur uppfattar förskollärare den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling 

och lärande? 

 

2 Bakgrund och centrala begrepp 
Under den här rubriken kommer begrepp som är relevanta för studien att beskrivas. De 

begrepp som nedan ska redogöras för är av betydelse för läsaren då de är återkommande 

i studien. De rubriker som kommer att förklaras är; (2.1) förskolans fysiska miljö, (2.2) 

utformningen av den fysiska miljön, (2.3) utveckling och lärande (2.4) vad säger 

styrdokumenten om miljön samt (2.5) vad säger styrdokumenten om barns utveckling 

och lärande. 
 

2.1 Förskolans fysiska miljö  

Den uppfattning människor har angående den fysiska miljön i förskolan är ofta enligt 

Björklid (2005) de fysiska ting som utgör miljön, exempelvis väggar och tak. Men 

författaren menar även att gestaltningen av rummet samt dess utformning med hjälp av 

utrustning och möbler tillhör den fysiska miljön. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) redogör också för förskolans fysiska miljö och den innefattar utrymmen och 

utbud av material samt möblerna och hur de placeras och används. Materialet ska vara 

rikt och varierat samt tillgängligt för barnen. Författarna nämner att den fysiska miljöns 

utformning och material spelar en stor roll för barns lärande. Eftersom barn upptäcker 

och erövrar omvärlden genom ett samspel med omgivningen får miljön en stor roll 

eftersom den fysiska miljön sänder ut signaler om vad som förväntas ske i rummet. 

Även Nordin-Hultman (2004) menar att förskolans fysiska miljö bidrar till vad som går 

eller inte går att göra i rummet beroende av hur den är utrustad, inredd samt utformad. 

Angående den fysiska miljön uttrycker även Bjervås (2003) att miljön sänder ut ett 

budskap kring vilket beteende som är lämpligt i den miljön. 

  

2.2 Utformningen av den fysiska miljön  

Med tanke på vilken roll miljön spelar anser Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

att den pedagogiska verksamheten och dess fysiska miljö ska vara utformad på ett sätt 

som underlättar, utmanar samt stimulerar barns lärande. Barnen i förskolan ska ha 

möjlighet att vara delaktiga i utformningen av miljön och utformningen ska utgå från 

barnens intressen, önskningar, erfarenheter och kunskap som ställs i förhållande till 

förskolans mål. Den fysiska miljön i förskolan bör inte vara statisk, det vill säga 

oföränderlig, utan miljön ska kunna förändras och användas utifrån vad barnen visar 

intresse för. Det är inte bara förskollärarna som ska utforma och ändra i förskolans 

fysiska miljö utan för att barnen ska få vara delaktiga i sitt lärande ska även de vara 

delaktiga i utformningen. Isbell (2012) menar att miljön som barnen befinner sig i är 

betydelsefull för deras utveckling. Miljön är viktig när det handlar om att skapa 

utrymmen där barnen kan delta och lära tillsammans i ett sampel med lärarna.  
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2.3 Utveckling och lärande 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) har synen på barns lärande och 

utveckling varierat genom tiderna och det har påverkat förskolepedagogikens innehåll 

samt utformningen av den. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att idag 

är det en helt annan omfattning på de möjligheter som finns för att se på och stödja 

barns utveckling och lärande. Det innebär att idag förväntas verksamheten för yngre 

barn bidra till barns utveckling. Johansson (2005) menar att i personalgrupper kan det 

finnas många olika sätt att se på lärande men hon redovisar de mest karaktäristiska i 

förskollärares förhållningssätt, varav två är: tilltro till barns förmåga och avvakta barns 

mognad. Tilltro till barns förmåga innebär att förskollärare har ett förhållningssätt som 

innehåller en stor respekt för barnen som personer samt anser förskollärarna att barnen 

deltar i sin egen kunskapsprocess. De vuxna ger uttryck för lärande genom olika 

strategier som är varierande, men oberoende av vilken strategi den vuxne använder sig 

av ger det makt åt den lärande. Barnen har avsikter och genom förhållningssättet visar 

förskollärarna att de förutsätter att barnen har förmåga att förstå, ta ställning till olika 

alternativ samt göra val. Inom det förhållningssättet är arbetet med barnen och deras 

läroprocesser viktigt och det är viktigt att bygga på barnens kompetens, förmåga att 

förstå samt deras intresse. För att se och synliggöra barns lärande använder sig 

förskollärare bland annat av dokumentation för att upptäcka och förstå det barnet gör 

som lärande. En strategi inom det här förhållningssättet angående barns lärande är att få 

barnen nyfikna och att de vill undersöka omvärlden. Barnens kompetens betonas genom 

att bland annat ta vara på barns upptäckter samt ge dem uppmuntran. Då förskollärare 

använder sig av det ovannämnda förhållningssätt ger de uttryck för en konstruktivistisk 

kunskapssyn där barnet själv har en viktig del i lärandet. Författaren refererar till 

Sommer (1997) vars utgångspunkt är att se barnet som relativt kompetent.  

Det andra förhållningssättet som Johansson (2005) redogör för är avvakta barns 

mognad och i detta förhållningssätt använder förskollärarna strategier för barns lärande 

som hjälper barnen att utveckla sina resurser. Det sker genom att förskolläraren ger 

kunskap till barnen. Förskollärarna använder sig av ett förmedlande förhållningssätt där 

avsikten är att ge barnen svaren och klargöra för dem för att på det viset bana väg för 

deras lärande. Det görs genom att förskolläraren svarar på barnens frågor utan att 

problematisera utifrån sammanhanget eller situationen. I det förhållningssättet riktar 

förskollärarna fokus mot sin egen betydelse för barns lärande, det är förskolläraren som 

ska förmedla kunskap till barnen som tar emot den. Förskollärarna har en blandning av 

mognadstänkande och förmedling av kunskap vilket resulterar i att barnen endast 

erbjuds aktiviteter då de betraktas mogna att klara av dem. Det innebär att lärarens roll i 

barns lärande blir att förse barnen med lämpligt material som är i nivå med barnens 

utveckling samt åldersanpassat. Kunskapsöverförandet i det här förhållningssättet är att 

ge handfasta instruktioner vilket är förskollärarnas roll. Lärandet blir instrumentellt och 

den kunskapsprocess barnen visar ställs under produkten, det vill säga själva processen 

är inte lika betydelsefull som resultatet. Förskollärarna som använder sig av det här 

förhållningssättet verkar se sin uppgift som att iaktta barnen istället för att delta i deras 

lekar tillsammans med dem för att på så sätt utveckla barnens lärande i ett sampel.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att det är viktigt att studera vilken 

teori om barns lärande som arbetslaget har gjort till sin och hur den uttrycks i 

förhållningssättet, strukturen och organiseringen. Det handlar om ett kompetent samspel 

mellan berörda parter det vill säga det enskilda barnet, andra barn och läraren samt den 

kontext som de samspelar i. Bjervås (2003) nämner även vikten av att som lärare 

reflektera över sin syn och hur den ter sig i uttryck i verksamheten. Författaren belyser 
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synen på kunskap och lärande och menar att den pedagogiska verksamheten påverkas 

utifrån lärarens tankar kring kunskap och lärande då det i verksamheten finns spår som 

visar vad läraren anser att lärande är samt vilken kunskap som är viktig. Bjervås ställer 

sig frågan: ”vilka samband finns det mellan barns delaktighet och deras lärande?” 

(2003:68) och menar att det säkert finns flera men att Smith (2000) har ett svar på 

frågan. Det svaret utgår från en sociokulturell teori och innebär att om barnen får delta 

med hela sin förmåga samt med hjälp och stöd så hjälper det barnen att lära sig. 

Delaktigheten i sitt eget lärande handlar om att få uppleva sig som kompetent.  

 
2.4 Den fysiska miljön i styrdokumentet 
Enligt Skolverket (2010) ska miljön i förskolan vara inbjudande, innehållsrik, öppen 

och trygg samtidigt som den ska utmana barnen och locka till lek och aktivitet samt 

inspirera barnen att utforska omvärlden. De vuxna i förskolan ska se varje barns 

möjlighet och de ska engagera sig i samspelet med det enskilda barnet men även med 

hela barngruppen. Barnen ska stimuleras till att ta initiativ och utveckla sin sociala och 

kommunikativa kompetens genom att förskolan ska vara en kulturell och levande social 

miljö. En förutsättning för barnens sociala utveckling är att de alltefter förmåga får ta 

ansvar för de handlingar de gör samt för förskolans miljö. Angående utformningen av 

miljön samt planeringen av verksamheten bör de intressen och behov som barnen själva 

ger uttryck för användas som grund.  

 

Barnen ska av förskolan erbjudas en väl avvägd dygnsrytm och miljö i förhållande till 

deras ålder. I förskolan ska barnen under dagen kunna växla mellan olika aktiviteter och 

barnen ska ges utrymme till användande av sina egna planer, sin egen fantasi och 

kreativitet i leken och möjlighet till lärande både inomhus och utomhus. I vistelsen 

utomhus bör barnen ges möjlighet till lek och andra aktivitet dels i en planerad miljö 

men även i naturmiljö (Skolverket, 2010). 

 

2.5 Utveckling och lärande i styrdokumentet 
Angående utveckling och lärande i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det 

att förskolan ska främja det livslånga lärandet samt alla barns utveckling och lärande. 

Arbetet i förskolan ska bland annat präglas av omsorg om barnets utveckling och 

lärande och verksamheten barnen befinner sig i ska vara lärorik, rolig och trygg för alla 

som deltar. Förskolan ska erbjuda en trygg omsorg samt stimulera barns utveckling och 

lärande ur ett helhetsperspektiv. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet 

genom att förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet samt dess behov. Barnen ska 

få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och för att det ska ske ska förskolan 

ha ett samarbete med barnets föräldrar. Leken är medlet för barns utveckling och 

lärande och att förskollärarna medvetet använder leken som ett sätt att främja barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Lärandet i förskolan ska baseras dels 

på samspelet mellan vuxna och barn men även barn emellan och därför ska barngruppen 

ses som dels en viktig men även en aktiv del i utveckling och lärande.  

Skolverket (2010) skriver att förskolan ska stödja barn i att utveckla en positiv 

uppfattning om sig själv som en lärande och skapande individ och förskolan ska även 

hjälpa barnen att känna tilltro till sin egen förmåga till exempel att tänka själva samt 

handla och lära sig. I förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande ska 

barnen få tillgång till att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer till exempel 

bild och musik. Förskolans verksamhet ska utföras så att barnens utveckling och lärande 

utmanas samt stimuleras och verksamheten ska dels ta tillvara på men även stärka 

barnens intresse för att lära och erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. 
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Verksamheten ska även främja kreativitet, lek och ett lustfyllt lärande samt bidra till att 

barnen utvecklar en förståelse för sin omvärld. Grunden för förskolans verksamhet ska 

utgöras av nyfikenhet, lusten att lära samt utforskande och verksamheten ska utgå ifrån 

barnens intressen, behov, åsikter och erfarenheter. För att frambringa en mångfald i 

lärandet ska förskolan ta till vara på barnens tankar och idéer. På så vis grundläggs 

barnens delaktighet och tilltro till sin egen förmåga samt så får barnen ett konkret 

inflytande på dels förskolans arbetssätt men även verksamhetens innehåll (Skolverket, 

2010).  

 

3 Tidigare forskning  
Under den här rubriken redovisar vi för den tidigare forskning vi funnit angående 

förskolans fysiska miljö. Vi har valt att fokusera på den fysiska miljön under den här 

rubriken då nästkommande rubrik behandlar utveckling och lärande djupare. Följande 

rubriker kommer att behandlas; (3.1) utformningen av förskolans fysiska miljö, (3.2) 

relationen mellan fysisk miljö och barns utveckling, (3.3) miljön sänder budskap samt 

(3.4) ett internationellt perspektiv.   

 

3.1 Utformningen av förskolans fysiska miljö 
Trister Dodge (1996) har skrivit en artikel om införandet av läroplan och vad det kan 

bidra till. I artikeln framkommer det att användandet av en läroplan kan ge förskolan 

ökad kvalité. Författaren beskriver att utformningen av den fysiska miljön innebär att 

arrangera inomhus- och utomhusmiljön och att välja lämpligt material samt utrustning. 

Fysisk miljö innebär även hur man väljer att gruppera olika fysiska resurser. Den 

fysiska miljön ska vara välorganiserad och fylld med en mängd åldersanpassad samt 

relevant material. Trister Dodge (1996) påpekar att den fysiska miljön är av betydelse 

eftersom barn lär sig i samspelet och utforskningen av deras fysiska miljö. Barn har fler 

möjligheter att lära ifall miljön är rik och intressant. En miljö för spädbarn och småbarn 

ska vara ombonad, mjuk och bekväm. I miljön ska det finnas intressanta saker att 

studera, en mängd strukturer och nivåer att utforska samt möjlighet att kunna krypa runt 

i miljön. Det är av betydelse för förskolebarn att miljön är organiserad i tydliga 

intresseområden som erbjuder barnen val och varierande möjligheter att utforska, bygga 

samt att arbeta individuellt eller i små grupper. Varje område ska innehålla 

åldersanpassande leksaker och material. Dessa material ska ha en tydlig plats för att 

hjälpa barnen välja aktiviteter samt för att de ska kunna delta i ansvaret för miljön det 

vill säga veta var materialet ska vara. Hur den fysiska miljön ska vara strukturerad för 

att främja barns utveckling och lärande är lärarens ansvar. Det betyder att läraren måste 

ha en god förståelse för vilka material som barnen visar intresse för samt ger utmaning 

för barnen. Läraren behöver även ha förmågan att kunna observera barnen för att se hur 

varje barn använder sig av miljön (Trister Dodge, 1996).  

 

Nordin-Hultman (2004) har gjort en jämförelsestudie bestående av observationer mellan 

engelska och svenska förskole- och klassrum med fokus på den pedagogiska miljön. 

Författaren skriver om en aspekt inom utformandet av den fysiska miljön och betonar 

vikten av barns inflytande. Författaren hävdar att regleringen av den svenska förskolans 

rum är starkt övervakande och disciplinerade vilket leder till att barnen blir beroende av 

förskollärarna. De blir beroende i den grad att förskollärarna behövs för att barnen ska 

ha tillgång till vissa rum och till materialet då det ofta placeras högt upp på hyllor dit 

barnen inte når. Det kan hämma barnens möjligheter till den fria leken, det fria 

skapande och barns självinitierande aktiviteter. Placeringen och organisationen av 

material kan enligt Bernstein (1983) som Nordin-Hultman (2004) refererar till kopplas 
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ihop med makt och kontroll i förskolan. I och med att det finns en stark reglering av 

förskolornas utrymme leder det till att barnen får lite möjlighet till makt över innehållet 

samt vad de ska göra. Det leder även till att barnen får mindre möjligheter att påverka 

vilket arbetssätt samt hur aktiviteterna bör organiseras för att gynna deras utveckling. 

Uppdelningen som sker mellan det material som placeras lågt respektive högt, det som 

har makt över oss, understryker barnens maktlöshet. Då förskollärarna, medvetet eller 

omedvetet, använder sin makt genom placeringen av material men även utformningen 

av rummen leder till att förskollärare bör granska och reflektera över föreställningar 

som är traditionsburna eller tagna för givet.  

 

Nordin-Hultman (2004) menar att utformningen av förskolans fysiska miljö länge har 

präglats av tanken att det ska efterlikna hemmet genom till exempel förekomsten av 

gardiner och krukväxter. Det har även handlat om att likna hemmet då de ska erbjuda en 

god omvårdnad samt en ombonad, trivsam och lugn miljö. Det är något som Nordin-

Hultman valt att kalla hemdiskursen och viktiga aspekter inom denna diskurs är att 

förskolan fokuserar på en hemlik miljö som innehåller omsorg, samvaro och trygghet. 

Dessa aspekter leder till att verksamheten uppfattas som begränsande, enformig samt för 

strikt reglerad eftersom möblemanget i förskolan påminner om det som finns i 

hemmiljön. Eftersom material inte lockar barnens intresse skulle det kunna leda till att 

förskolan ger ett intryck av stillsamhet och lugn. Något som också bidrar till att 

hemdiskursen anses begränsande är att material ofta ställs undan i skåp eller ställs på 

hyllor dit barnen inte når och används endast då förskollärarna anser att det ska 

användas. Detta görs för strävan att efterlikna hemmet vilket medför att material som 

kan skapa oordning eller smutsar och kladdar ner inte ska användas obegränsat av 

barnen. 

 

Nordin-Hultman (2004) beskriver även en motdiskurs som hon väljer att kalla för 

verkstadspedagogikens diskurs. Den här diskursen förespråkar en miljö som är svagt 

reglerad vilket leder till att miljö kan expandera och vara utmanande. Miljön ska även 

ha ett rikt, varierande och tillgängligt utbud av material, materialet ska alltså inte vara 

undangömt i skåp och endast användas när förskollärarna vill. Fokus ligger på lek, 

experimenterande och barnen ska få möjlighet att utforska miljön samt materialet. 

Experimenterandet kan innebära att barnen får ha tillgång till vatten inne på avdelning 

för att få plaska med istället för att de endast får göra det när de tvättar händerna. Eller 

när barnen är i dockvrån även där får tillgång till rikligt med vatten och diskmedel så att 

barnen faktiskt kan diska på riktigt. I den diskursen ser förskollärarna inga hinder för 

barnen att få kombinera olika sorters material i deras lekar.  

 

3.2 Relationen mellan fysisk miljö och barns utveckling 
Maxwell (2007) har i sin studie undersökt relationen mellan förskolerummens fysiska 

egenskaper och barns kompetens. Hon har genomfört forskningsstudien med hjälp av en 

bedömningskala som var indelad i sju kategorier. Dessa kategorier var sociala 

utrymmen, avgränsningar, avskildhet, anpassningar, komplexitet, omfattning och 

närbelägenhet. Hon utgick ifrån bedömningsskalan då hon undersökte relationen mellan 

förskolerummens fysiska egenskaper och barns kompetens. Enligt Maxwell finns det 

begränsad forskning kring den fysiska miljön i förskolan och den ställs ofta i relation till 

exempelvis utvecklingen av barns kognitiva, intellektuella eller socioemotionella 

kompetens. I forskningsartikeln tas det upp att det finns ett samband mellan kompetens 

och den fysiska miljön. Sambandet som visas är att fysiska redskap kan få barn att vara 

och känna sig kompetenta samt stödja deras kognitiva utveckling. Det belyser vikten av 

att utföra noggranna bedömningar av den fysiska miljön. Den fysiska miljön kan enligt 
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Gandini (1998) ses som en tredje lärare. Det innebär att barn lär sig i samspel med deras 

fysiska miljö och från människor runt omkring dem. Maxwell (2007) fortsätter att 

skriva om den fysiska miljön och hur rummet och hur dess aspekter kan begränsa 

barnens beteende. För att barnen istället ska få en känsla av kompetens måste de enligt 

Weinstein (1987) få integrera med en mängd olika föremål och material i sin omgivning 

och utifrån det är komplexitet och variation i miljön nödvändigt för att engagera barnen. 

Fysiska egenskaper i en varierande miljö inkluderar en mängd olika leksaker och 

material samt variation i form, färg och utrymme. Varierande miljö innebär även 

förändring i golvmiljö, takhöjd samt mängden ljus. Dock påpekas att för mycket 

variation kan vara överväldigande för barnen vilket kan resultera i att de blir mindre 

koncentrerade när de använder sig av materialet och de aktiviteter det erbjuder. Men för 

lite variation i rummet kan leda till tristess och att barnen inte aktiverar sig. 

 

En miljö som uppmuntrar barnen till att utforska på egen hand bidrar enligt Weinstein 

(1987) till utveckling hos barnen framförallt kompetensutveckling. Genom utforskandet 

får barnet själv upptäcka vilka möjligheter det finns i miljön. De verkstadsområden som 

finns i miljön ska stödja barnen till att förstå vilka möjligheter som finns i miljön 

exempelvis där ett område med färg finns krävs det en plats i närheten för barnen att 

tvätta händerna. För att barnen ska upptäcka vilka möjligheter det finns i rummet samt 

förstå hur man använder utrymmet krävs det enligt Evans (1980) att miljön är lättläst. 

En lättläst miljö bidrar till barns utveckling av kompetens och för att miljön ska vara 

läsbar ska utrymmena vara öppna och barnet ska snabbt förstå dess funktion samt hur de 

kan navigera i rummet. Barnet har lätt för att se ifall det finns utrymme som de kan röra 

sig fritt och självständigt i. Evans m.fl. (1991) beskriver att för den fysiska miljön ska 

vara läsbar ska den innehålla tydliga gränser, markörer som markerar utrymme samt 

placerade skärmar på lämpliga ställen. När en miljö är läsbar är det enklare att besluta 

om hur man utnyttjar utrymmet.    

  

3.3 Miljön sänder budskap 
Nordin-Hultman (2004) skriver att miljön och de möjligheter eller brister som den 

erbjuder ger utrymme för barnen att handla därefter. Med det menas att miljön kan 

signalera vad som går eller inte går att göra i ett visst rum. Miljön kan även avgöra hur 

barnet ser sig själv men även hur det uppfattas av andra utifrån vad miljön har laddats 

med. Ett rum i förskolan kan säga mycket om hur förskollärare vill att barnen ska vara 

samt vad de förväntar sig av dem och det är genom samspelet med miljön som 

uppfattning av barnet skapas. 

 

Eriksson Bergström (2013) studerar relationen mellan förskolans fysiska miljö, barn och 

pedagoger. Avhandlingen utgår ifrån fältstudier som är grundade på observationer. Ett 

område som avhandlingen behandlar är hur barn formas av den fysiska miljön och hur 

den formas av barnen samt vilka handlingserbjudanden som miljön erbjuder barnen. En 

slutsats som Eriksson Bergström (2013) drar kring det området är att den fysiska miljön 

används för att på olika sätt strukturera upp barngruppen. Det vill säga på en förskola 

där ordning och reda i barngruppen och på avdelningen sågs som ett viktigt mål gavs 

begränsat utrymme till barnen att påverka vad miljön skulle erbjuda. Ytterligare en 

slutsats som studien visar är att utformningen av den fysiska miljön tydligt visar vad 

man får och inte får göra, vem som får göra och inte göra samt när man får göra och inte 

göra.  
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Handlingserbjudanden beskrivs enligt Eriksson Bergström (2013) hur miljön runt 

omkring oss människor är planerad vilket ger oss olika ytor och dessa ytor i sin tur 

erbjuder olika aktiviteter. Med tanke på det ger miljön olika funktionella möjligheter 

beroende på dess utformning och utseende. Olika platser innehåller en viss information 

som vi människor använder oss av för att identifiera platsen och på så vis tydligt se vad 

som är möjligt eller olämpligt att göra på platsen. Eriksson Bergström (2013) redogör 

för att dessa affordance (handlingserbjudanden) enligt Gibson (1986) är en 

komplettering mellan individen och miljön samt att dessa påverkar varandra vilket gör 

att man inte kan skilja dem åt. Dessa affordances finns alltid där att upptäcka och det är 

upp till individen ifall den upptäcker dem eller inte. Affordances kan delas upp i två 

olika begrepp. Det första är det individuella som innebär att barn upptäcker egna 

handlingserbjudanden i det fysiska material som finns tillgängligt, exempelvis kan en 

upp-och-ner-vänd stol bilda en häst. Heft (2001) påpekar dock att en möbel i den 

fysiska miljön innehåller olika handlingserbjudanden för exempelvis två olika 

människor. Reed (1993) skriver om det andra begreppet som är det relationella och han 

delar in det i två aspekter. Den första aspekten ses utifrån relationen mellan individens 

syfte och de affordances den använder sig av och den andra aspekten belyser två eller 

flera individers gemensamma avsikter i användandet av affordances.  

 

3.4 Ett internationellt perspektiv 

Bjervås (2011) hävdar att förskolan är en del av välfärds- och kunskapssamhällets 

utbildningssystem. Men efter byte av departement samt byte av myndighetsansvar 

skriver författaren att förskolan nu är en samhällelig institution som har ett uppdrag att 

vara det första steget i det svenska utbildningssystemet. Författaren fortsätter skriva att 

det har gjorts en internationell jämförelse av verksamheter för yngre barn i OECD-

länderna (industriländerna). Där påvisades det att barn i allt högre grad deltar i en 

skolförberedande verksamhet. Den svenska förskolan lyfts fram av OECD som ett 

föredöme eftersom Sverige har en läroplan som belyser vikten av att omsorg, fostran 

och lärande tillsammans bildar en helhet. Dock visar en utvärdering som Skolverket 

(2008) gjort att den svenska förskolan i ökad omfattning beskrivs som skolförberedande 

och de yngre barnen möter en verksamhet med ett mer skolliknande innehåll. 

 

Forskning visar enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att i en internationell 

jämförelse har den svenska förskolan en hög kvalitet. Författarna påpekar att den största 

delen av svenska förskolor har medelgod kvalitet men det finns även de som har låg 

respektive hög kvalitet. De variationer som går att se mellan förskolorna visar att det 

finns områden att arbeta med för att öka förskolans kvalitet. Det skulle enligt författarna 

kunna göras med hjälp av ett systematiskt kvalitetsarbete, som kan bidra till en god 

lärandemiljö samt en garanti på att upprätthålla likvärdigheten i förskolan.  

  

4 Teoribakgrund 

4.1 Den sociokulturella teorin 

Vi har valt en sociokulturell teori som utgångspunkt i vår studie. Anledningen till att vi 

anser teorin som relevant är för det första att Vygotskij ansåg att relationen mellan 

människa och dess sammanhang är ömsesidig och ständigt i förändring. För det andra 

ansåg Vygotskij bland annat att förskolors rum är grunden för lärande och utveckling. 

Ett rum kan underlätta lärandet och ett annat rum kan försvåra lärandet (Strandberg, 

2006). Vi anser att sammanhang går att ställa i relation till den fysiska miljön. Den 

sociokulturella teorin belyser vikten av sammanhanget i relation till lärande och 

utveckling vilket kan kopplas till studien då vi vill undersöka hur förskollärare uppfattar 
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relationen mellan den fysiska miljön och utveckling och lärande.  Utmärkande för den 

sociokulturella teorin är att människans lärande, tänkande och handlande är situerat i 

sociala praktiker (Säljö, 2000). Vygotskijs tankar enligt Säljö (2011) var att barns 

samspel med andra är betydelsefulla då det är genom samverkan med andra som 

människan utvecklar sitt eget tänkande. Ytterligare en betydelsefull tanke enligt 

Vygotskij är de föreställningar lärare har angående lärande får betydelse för hur de 

gestaltar undervisningen. Vi anser att i förskolan samspelar barn med varandra dagligen 

och förskollärarens tankar kring utformningen av verksamheten är av betydelse för 

barnen. Utifrån det har vi valt att redogöra för följande rubriker: (4.1.1) mediering och 

kulturella redskap, (4.1.2) appropriering, (4.1.3) språk och tanke, (4.1.4) det sociala 

samspelet och kulturen samt (4.1.5) den närmaste utvecklingszonen.  

 

4.1.1 Mediering och kulturella redskap  

Ett grundläggande begrepp i den sociokulturella teorin är mediering. Med mediering 

menas att människor använder sig av verktyg eller redskap för att förstå vår omvärld 

och agera i den. Vygotskij delade upp dessa redskap i två olika, psykologiska och 

materiella (Säljö, 2012). De materiella redskapen beskriver Säljö (2011) är fysiska 

såsom papper, penna och datorer med mera. De redskapen har människorna skapat och 

de har fått vissa egenskaper för att passa i olika praktiker. De fysiska redskapen går att 

kalla artefakter, vilket innebär föremål tillverkade av människan. Säljö menar att ju 

längre fram vi kommer i historien, desto fler artefakter har människor i sin omgivning 

vilket enligt sociokulturell teori har stor betydelse för människors utveckling och 

lärande. 

 

Det andra redskapet som Vygotskij valde att kalla för psykologiska redskap innefattar 

enligt Säljö (2011) bland annat alfabetet och vårt siffersystem. Vygotskij menar att 

dessa psykologiska redskap behövs för att människan ska kunna tänka och 

kommunicera. Vi använder oss av språk och begrepp då vi bland annat tänker och 

kommunicerar. Säljö (2012) skriver att dessa två olika redskap, psykologiska och 

materiella, inte bör skiljas på. Dessa redskap uppträder tillsammans och utgör varandras 

förutsättningar. Med tanke på att dessa redskap hör ihop kan de kallas för den allmänna 

termen kulturella redskap. Ett kulturellt redskap kan exempelvis vara en tumstock som 

behöver både psykologiska redskap (ett siffersystem) och ett fysiskt redskap där man 

kan fästa siffrorna på. Det visar att inom den sociokulturella teorin ses kunskaper och 

färdigheter hos människan som både teoretiska och praktiska det vill säga dessa båda 

aspekterna är sammankopplade och beroende av varandra.  

 

4.1.2 Appropriering 

För att beskriva och förstå lärande inom den sociokulturella teorin använde Vygotskij 

sig av begreppet appropriering. Appropriering innebär enligt Säljö (2012) att en person 

blir bekant med och lär sig använda kulturella redskap och få en förståelse för hur de 

används. En stor del av det vi lär oss blir vi bekanta med i vardagen. Vi har många 

termer som vi lär oss i vardagliga samtal till exempel mamma och pappa. Den 

medieringen som sker i vardagen är oftast utan planerad undervisning och på det sättet 

blir barnet bekant med olika kulturella redskap. Det går enligt Wertsch (2007) att se 

som indirekt eller implicit mediering som sker i samspel med familjemedlemmar och 

genom lek samt andra aktiviteter. Säljö (2012) hävdar att den appropriering som sker 

tidigt i livet, under den primära socialisationen, är betydelsefull då barnet lär sig sitt 

första språk, utvecklar sin identitet och lär sig förstå socialt samspel.     
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4.1.3 Språk och tanke 

Enligt Säljö (2012) intresserade Vygotskij sig för tänkandets och språkets utveckling 

och redogjorde för att språket är redskapens redskap. Språket är en medpartner i det 

mesta som vi gör och det är genom kommunikation med andra människor som vi kan 

uttrycka oss. Dessa språkliga begrepp hjälper oss med att organisera vår omvärld. 

Vygotskij menade att det är kommunikationen som formar vårt tänkande. Säljö (2000) 

skriver att språket inom den sociokulturella teorin kan beskrivas som länken mellan det 

yttre (kommunikation) och det inre (tänkandet). Vygotskij ansåg enligt Säljö (2012) att 

språket fungerar på två olika plan eller nivåer. Dessa nivåer beskrivs dels mellan 

människor men även inom människor.        

 

4.1.4 Det sociala samspelet och kulturen 

Vygotskij ansåg enligt Strandberg (2006) att samspel mellan människor inte bara är en 

metod som kan stödja människors utveckling och lärande utan också att samspel är 

utveckling och lärande. Författaren fortsätter med att skriva de förskolor som skapar 

förutsättningar för samspel mellan barn och vuxna men även mellan barn och barn 

skapar en plattform för barnets utveckling och lärande. Vygotskij menade att den vuxne 

inte planterar in saker i barnets huvud utan det är samspelet mellan de vuxna och barnen 

som bildar underlag för sådant som barnet tar in till sitt eget tänkande.  

 

Enligt Strandberg (2006) förändras barnets förhållande till miljön beroende på dess 

aktiviteter i miljön. Vygotskij redogjorde för att människan inte kan ses skiljd från 

kultur utan var vi befinner oss påverkar vilka vi blir. Miljön är nämligen inget neutralt 

utan i den finns det bland annat kunskaper, värderingar och förväntningar. Vygotskij 

hävdade att barnet förhåller sig kreativt till sin miljö och använder de delar i den som är 

viktiga för dess egen utveckling. Utifrån det dras slutsatsen att det är hur miljön finns 

till för barnet som är det betydelsefulla. Strandberg (2006) skriver även att människors 

aktiviteter alltid är situerade vilket innebär att de äger rum i specifika situationer som 

exempelvis kulturella kontexter, rum och platser. Utifrån det kan det förstås att det är 

viktigt att reflektera över var man befinner sig då lärande ska ske. Författaren förklarar 

exempelvis att det är enklare att lära sig en bilmekanikers arbete i en bilverkstad än på 

en öde ö. Vygotskij (1995) menar att människans skapande utgår från behov som redan 

tidigare har producerats och människans skapande stödjer sig på de möjligheter som 

finns utanför henne själv. Författaren menar att det som finns utanför henne själv kan 

vara den omgivande miljön. Vygotskij (1995) menar att skapandet yttrar sig redan i den 

tidiga barndomen och det är i barnets lekar som deras kreativa processer visas. Dessa 

kreativa processer innebär att barnen reproducerar tidigare upplevda erfarenheter så att 

de anpassas efter barnens behov och intressen.     

 

4.1.5 Den närmaste utvecklingszonen 

För Vygotskij är människans utveckling en ständig process (Säljö, 2012) och man har 

möjlighet att appropricera kunskaper i olika situationer. Säljö skriver vidare att 

utveckling är inget som är begränsat till barn och unga utan det är något som ständigt 

sker hos alla människor. Utveckling och lärande är ett naturligt tillstånd hos människan 

och det är en ständig process. Utifrån den processen arbetade Vygotskij fram en idé om 

den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij menade att när vi människor förstår ett 

begrepp eller en färdighet är vi väldigt nära att även förstå något nytt. Det han menar är 

att vi inom räckhåll har nya begrepp och färdigheter att erövra exempelvis kan den som 

lärt sig addera tvåsiffriga tal vara nära att appropricera de metoder som behövs för att 

addera tresiffriga tal. I den närmaste utvecklingszonen är människor känsliga för att ta 

emot instruktioner och förklaringar. I en sådan situation är det läraren eller en mer 



  
 

11 

kompetent kamrat som kan vägleda den lärande i hur man använder ett kulturellt 

redskap. 

 

Inom den närmaste utvecklingszonen skriver Säljö (2012) om ett begrepp som kallas 

scaffolding. Scaffolding innebär att läraren eller den kompetenta kamraten inledningsvis 

ger den lärande mycket stöd för att stödet efterhand ska kunna avta för att så 

småningom helt upphöra då den lärande kontrollera färdigheten själv. Det visar en 

tydlig princip inom den sociokulturella teorin angående hur man ser på samspel och 

lärande. Genom scaffolding i den närmaste utvecklingszonen kan den lärande 

appropricera kunskaper som den andra personen har.   

 

Maxwell (2007) skriver att den fysiska miljön ger enligt Vygotskij (1986) ett lärande 

som kan ställas i relation till en metafor av stegar. Med metaforen stegar menas att den 

lärande tar ett steg i taget för att utvecklas i sitt lärande och dessa stegar utgörs av den 

fysiska miljön samt de förskollärare som finns närvarande. Den fysiska miljön ska 

erbjuda barnen möjligheter och utmaningar som är precis utanför sina nuvarande nivåer. 

Dessa möjligheter och utmaningar ska uppmuntras till att användas som stegar för att nå 

en högre nivå av funktion. Weinstein (1987) menar att utmaningar i den fysiska miljön 

är avgörande för barnen i deras utveckling och framför allt utvecklingen av kompetens.  

 

5  Metod 
Under den här rubriken kommer det att beskrivas hur studien genomförts. De rubriker 

som kommer att behandlas är följande; (5.1) val av metod, (5.2) metodkritik, (5.3) 

litteratur och forskning, (5.4) urval, (5.5) tillvägagångssätt, (5.6) genomförande samt 

(5.7) etiska övervägande.  

 

5.1 Val av metod 

Trost (2010) skriver om kvantitativa och kvalitativa metoder. Han beskriver att det som 

avgör vilken metod som anses relevant är beroende av studiens syfte. Ifall 

undersökningen handlar om insamling av siffror rör det sig om kvantitet samt om det 

handlar om att samla in en stor mängd data. Är en studie inriktad på att kunna säga att 

ett visst antal procent av befolkningen tycker på ett sätt ska det göras en kvantitativ 

studie. Författaren förklarar att den kvalitativa metoden passar däremot ifall syftet med 

studien är att försöka förstå människors sätt att resonera eller av att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster. Med en kvalitativ studie och via personliga 

intervjuer kan man få en större förståelse av upplevelserna och erfarenheterna och på så 

sätt lättare kunna finna mönster (Trost, 2010). Då syftet med den här studien var att få 

en djupare förståelse av förskolans fysiska miljö undersöks förskollärares uppfattningar 

om hur den fysiska miljön främjar barns utveckling och lärande. Därför ansåg vi att en 

kvalitativ metod passar bättre då den stämmer väl överens med vårt beskrivna syfte.   

 

Vi har i den här studien blivit inspirerade av en hermeneutisk forskningstradition. Patel 

och Davidson (2011) beskriver att hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem och forskarrollen är öppen, engagerad och subjektiv. I hermeneutiken 

menar man att människor har intentioner och avsikter som yttrar sig i språk och 

handlingar vilka i sin tur går att tolka och förstå innebörden av. Som hermeneutisk 

forskare försöker man närma sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin förförståelse 

och forskarens förförståelse är av betydelse för de tolkningar som görs. Med tanke på att 

vi valde den här metodansatsen medförde det att vi kunde använda oss av den 
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förförståelse vi hade fått från tidigare forskning och relevant litteratur för att närma oss 

forskningsobjektet.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan de flesta undersökningar klassificeras utifrån hur 

mycket kunskap man har om problemområdet innan undersökningen startar. De hävdar 

att då det finns luckor i vår kunskap om området leder det till att undersökningen blir 

utforskande. Dessa utforskande undersökningar benämner författarna som explorativa. 

Författarna nämner även att i explorativa undersökningar använder man sig ofta av olika 

tekniker för att samla information. Efter att vi tog del av tidigare forskning fick vi 

intrycket av att det inte fanns någon direkt forskning kring hur förskollärare uppfattar 

hur den fysiska miljön främjar barns utveckling och lärande. Då det är något vi var 

intresserade av att få en fördjupad förståelse för i den här studien valde vi att utgå ifrån 

en explorativ ansats. 

 

5.2 Metodkritik  

Enligt Trost (2010) finns det viss kritik mot den kvalitativa forskningen. Den kritiken är 

att kvalitativ forskning ses som misstänksamt då de är uppbyggda på små urval vilket 

leder till att de inte är representativa för befolkningen i statistisk mening. Det är något 

som även Bryman (2011) skriver om och hävdar att det inte finns möjlighet att 

generalisera de resultat som kommer fram vid kvalitativa intervjuer. Författarna menar 

att det bidrar till att forskaren inte kan få fram ett resultat som visar hur det generellt ser 

ut. Utan resultatet kan endast representera de förskolor som deltagit i studien. Vi ansåg 

att kritiken mot en kvalitativ forskning inte påverkade vår studie då vi ville undersöka 

hur förskollärare uppfattar den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande vid några enskilda förskolor. Det innebar att vårt syfte inte var att ta reda på hur 

det generellt såg ut på förskolor i Sverige och därför ansåg vi att en kvalitativ forskning 

passade vår studie. Bryman (2011) skriver om extern validitet och det innebär i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till liknande miljöer och situationer. Ett 

problem som kan uppstå med en extern validitet utifrån en kvalitativ forskning är det 

begränsade urval forskarna utgår ifrån. Vi skrev tidigare i stycket att vi inte ansåg att vår 

studie generellt kan visa hur det såg ut på förskolor i Sverige. Dock finns det en 

allmängiltighet i vårt resultat som har bärighet i andra förskolepedagogiska 

verksamheter.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är en kvalitativ metod tidskrävande då intervjuerna 

kräver efterföljande bearbetning, det vill säga om intervjun spelades in ska det som 

sades skrivas ner. Författarna menar att det är praktiskt att genomföra bearbetningen 

fortlöpande under tiden dels för att intervjun finns färskt i minnet men även för att det 

kan ge intervjuaren idéer om hur han eller hon kan gå vidare. Det kan vara att man 

under en pågående intervju förbiser något som sägs eller att respondenten inte förstår 

frågan som det var tänkt och då ger bearbetningen intervjuaren en chans att ändra det till 

nästa intervju. Det var något som vi tog hänsyn till och därför valde vi att fortlöpande 

bearbeta intervjuerna genom att transkribera dem samma dag efter att intervjun hade ägt 

rum just för att de fanns färskt i minnet. Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning 

går att ses som mer beskrivande än den kvantitativa forskningen. Vidare hävdar 

författaren att den kvalitativa metoden främst används då man söker en djupare 

förståelse för ett visst problem. Det var en av anledningarna till att vi valde en kvalitativ 

studie då vi ville få möjlighet till djupare förståelse för hur förskollärarna uppfattade 

den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. En annan fördel som vi 

såg med den kvalitativa metoden var att det material som samlades in sågs som djup, 

vilket enligt oss bidrog till ett mer förståeligt resultat.  
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5.3 Litteratur och forskning 

I början av den här studien började vi med att söka litteratur som vi ansåg var relevant 

för vårt syfte. När vi sökte efter relevant litteratur använde vi oss av sökord som; 

förskolans fysiska miljö, fysisk miljö, förskola, utveckling och lärande. En del av den 

litteraturen som vi använde oss av hade vi berört tidigare under vår utbildning därav 

ansåg vi att den litteraturen var relevant. När vi sökte vetenskapliga artiklar använde vi 

oss av filtreringen ”peer reviewed”. Det innebär att artiklarna har blivit granskade och 

på så vis håller de tillräckligt hög vetenskaplig standard för att få publiceras som 

vetenskaplig artikel. Utifrån det kände vi oss förtrogna med att använda oss av de 

artiklar vi fick fram.  

 

5.4 Urval  

Vi genomförde sex intervjuer på sex förskolor inom samma kommun. Samtliga var 

utbildade förskollärare och har olika års erfarenheter av förskoleyrket. Vi valde att 

endast intervjua förskollärare då de enligt läroplanen för förskolan har det största 

ansvaret i förskolans verksamhet. I vårt resultat kommer förskollärarna att benämnas 

som förskollärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Förskollärare 1 och 5 arbetade med barn i åldrarna 

1-3, förskollärare 2, 3 och 6 arbetade med barn i åldrarna 3-5 år medan förskollärare 4 

arbetade med barn i åldrarna 4-5 år.   

 

Trost (2010) skriver om urval av de intervjupersoner som ska ingå i studien. När det 

innebär en kvalitativ studie hävdar författaren att urvalet inte behöver vara 

representativt då det tillhör kvantitativa studier. I kvalitativa studier vill man inte få ett 

antal likartade svar utan istället få en så stor variation som möjligt. Ens urval ska vara 

blandat men inom en given ram, med det menas att det ska finnas variation men inte så 

att någon enstaka person är extrem eller avvikande. Trost (2010) anser att urvalet ska 

vara blandat men inom en likartad ram. Vi ansåg att det går att koppla till vår studie då 

vi valde att intervjua sex förskollärare på olika förskolor inom samma kommun. Utifrån 

att vi valde sex förskollärare på olika förskolor ansåg vi bidrog till ett varierande 

resultat. Den likartade ramen som vi utgick ifrån var att alla sex förskolor var utan 

specifik profil. Anledningen till att vi inte valde någon förskola med en specifik profil 

var för att det inte var syftet med den här studien och vi ansåg att en sådan förskola 

kunde bli ”avvikande” då de har en annan syn på förskolans miljö (Trost, 2010).  

 

5.5 Tillvägagångssätt  

Utifrån valt syfte och frågeställning ansåg vi att det undersöktes på lämpligaste sätt 

genom kvalitativa intervjuer men även genom att studera den miljö förskollärarna 

arbetar i. Vi valde kvalitativa intervjuer efter att vi tagit del av det som Bryman (1997) 

skriver kännetecknar en kvalitativ intervju. Författaren förklarar att i kvalitativa 

intervjuer är intervjuaren medveten och accepterar att intervjun kan komma ifrån ämnet 

och på så vis beröra delar som respondenten anser är viktiga i ämnet. I kvalitativa 

intervjuer hävdar Bryman (1997) att det finns möjligheter för följdfrågor vilket kan ge 

intervjuaren ett bredare resultat av intervjun. Vi bad förskollärarna att få studera deras 

fysiska miljö innan vi inledde intervjun. Genom att vi först fick möjlighet att besöka 

förskolans fysiska miljö fick vi en förförståelse inför den efterföljande intervjun. 

 

När vi hade beslutat vilken sorts intervju vi skulle genomföra började vi söka efter 

relevanta respondenter. Vi valde att ta hjälp av en hemsida där alla kommunala 

förskolor finns samlade. Då vi valde att inte ha med någon förskola med en specifik 
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profil var det många förskolor som inte var aktuella för oss. Utifrån de förskolorna som 

fanns kvar var det ungefär hälften av dem som vi kontaktade som tackade nej till att 

ställa upp i en intervju. Det ledde till att vi återigen besökte kommunens hemsida för att 

på nytt söka andra relevanta förskolor. Till slut var det sex förskollärare på sex olika 

förskolor som tacka ja till att ställa upp på intervju och dessa förskolor ligger i tre olika 

stadsdelar. När vi ringde förskolorna förklarade vi för dem vilka vi var, vilket arbete vi 

höll på med samt vad som var arbetets syfte. Vi nämnde även de forskningsetiska 

principerna vi utgick ifrån och därefter bestämdes tid och plats för intervjun. Vi 

informerade även om att vi skulle skicka ut ett samtalsunderlag (se bilaga B) veckan 

innan intervjun skulle äga rum för att de skulle kunna förbereda sig över intervjuns 

upplägg.   

 

Trost (2010) hävdar att kvalitativa intervjuer både kan vara strukturerade och 

ostrukturerade. Författaren förklarar att en strukturerad intervju behandlar ett visst ämne 

och alla frågor går att kopplas dit. Ytterligare ett kännetecken för en strukturerad 

intervju är att frågorna är öppna, det vill säga utan bestämda svarsalternativ samt att 

intervjun innehåller en redan utskriven intervjuguide. Patel och Davidson (2011) skriver 

också om öppna frågor och hävdar att intervjuaren måste vara medveten om vilket 

tolkningsutrymme frågorna ger respondenten. Även Bryman (2011) skriver om dessa 

kvalitativa intervjuer och benämner dem som semistrukturerade intervjuer istället för 

endast strukturerad. Det var något som vi använde oss av då vi under intervjuerna hade 

en intervjuguide (se bilaga A) som innehöll ett antal frågor som berörde det syftet vi 

hade i studien. Vår förhoppning med intervjuguiden var att ställa öppna frågor till 

respondenten för att på så vis få ett så brett svar som möjligt. Patel och Davidson (2011) 

hävdar att i intervjuguiden ska de egentliga frågorna som rör studiens syfte komma 

mellan inledning och avslutning. Författaren förklarar att i avslutningen av intervjun ska 

det finnas utrymme för respondenten att tillägga sådant som inte kommit upp men som 

den anser är av betydelse. Det är ytterligare något vi tog hänsyn till då vi hade tre 

övergripande frågor och därefter nio frågor som var inriktade mot vår studies syfte och 

som avslutning av intervjun hade vi några få övergripande frågor.       

    

5.6 Genomförande  

Vi genomförde sex intervjuer på sex olika förskolor inom tre olika stadsdelar. 

Intervjuerna ägde rum på de förskolor där informanterna arbetade. Det valde vi för att 

det skulle vara enkelt och smidigt för informanterna att delta i intervjun. Bryman (2011) 

menar att det är positivt att genomföra en intervju i en miljö som är känd för 

informanten så att den ska känna sig trygg i miljön.  

 

Före intervjuerna bad vi om att få en rundvandring i förskolornas fysiska miljö för att vi 

lättare skulle förstå när de berättade om deras fysiska miljö. Efter rundvandringen 

genomfördes intervjun. Alla intervjuer öppnades med några inledande frågor som gav 

möjlighet till berättande. De intervjuade förskollärarna fick berätta hur länge de varit 

förskollärare samt hur länge de arbetat på avdelningen. De övergripande öppna frågorna 

som inledning kände vi bidrog till att det blev en naturlig start på intervjun. Därefter 

fortsatte vi med breda och öppna frågor som ledde till berättande vilket vi gjorde främst 

för att få förskolläraren att känna sig bekväm i samtalet och få en möjlighet att berätta 

om deras verksamhet. Utifrån de svar vi fick kunde vi även ställa följdfrågor för att öka 

vår förståelse för hur förskollärarna uppfattade den fysiska miljön och dess betydelse för 

barns utveckling och lärande.  
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Den roll vi hade i intervjun var att få informanterna att känna sig bekväma i intervjun 

och känna att vi lyssnade på dem. Vår ambition under intervjun var att skapa en 

tillitsfull intervjusituation vilket vi gjorde genom att uppmärksamma informanternas 

berättelser, tankar och kroppsspråk samt bekräftade dem. Bryman (2011) påpekar att det 

är av stor vikt att ha god tid på sig under intervjun så allt informanten vill berätta 

kommer fram. Det är något vi tog hänsyn till genom att vi planerade in intervjuerna med 

goda marginaler emellan för att undvika att informanten skulle känna stress. 

Rundvandringen och intervjuerna tog mellan 35-60 minuter.  

 

Intervjuerna spelades in via mobilerna och vi var tre stycken som medverkade, två 

aktiva intervjuare och en informant. Bryman (2011) hävdar att vid kvalitativa 

undersökningar är inspelning något positivt då det fångar intervjupersonens svar i deras 

egna ordalag vilket är viktigt för att få fram en detaljerad analys. Vi var två intervjuare 

och en informant under intervjun. Trost (2010) skriver att om intervjuarna är samspelta 

med varandra kan det vara ett bra stöd att vara två. I och med att det är två som 

intervjuar samtidigt ger det möjlighet till större informationsmängd samt förståelse. Det 

kan även vara en hjälp att vara två intervjuare ifall ingen av dem upplever sig som 

tränade intervjuare. Författaren påpekar även att det är viktigt att vara medvetna om det 

maktövertag som kan ske då det är två intervjuare och en informant. Vi valde att vara 

två intervjuare då ingen av oss upplevde sig tränad i att intervjua. Men samtidigt ansåg 

vi att vi var bra samspelta med varandra vilket vi ansåg var en styrka med att intervjua 

tillsammans. Maktpositionen är något man bör vara medveten om samt reflektera över 

då den kan få informanten att känna sig i underläge.  

 

Efter varje genomförd intervju satte sig en av oss och transkriberade den. Vi valde att 

inte skriva ut de ord som inte var av relevans för vårt resultat till exempel ”eh”. När vi 

transkriberat alla sex intervjuer skrev vi ut dem för att lättare kunna finna mönster till 

vårt resultat. Under bearbetningen av de utskrivna transkriberingarna valde vi att börja 

med en fråga och se ifall vi kunde finna något mönster utifrån samtliga förskollärares 

svar. Detta gjordes kring samtliga intervjufrågor tills vi ansåg att vi fått fram mönster 

som vi kunde utgå ifrån i vårt resultat. De mönstren vi fick fram var utformningen av 

den fysiska miljön, val av material samt barns utveckling och lärande. Dessa mönster 

valde vi att ha som teman i resultatdelen.  

 

5.7 Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning både viktigt och nödvändigt för individers 

och samhällets utveckling. Utifrån det har samhället och de människor som lever i 

samhället ett krav på sig att forskning bedrivs. Vetenskapsrådet redogör för fyra etiska 

huvudaspekter som är viktiga att utgå ifrån i forskning och insamling av data. Den 

första är informationskravet som innebär att forskaren ska informera de som berörs av 

forskningen om forskningens syfte samt de villkor som gäller för deras deltagande. 

Samtyckeskravet betyder att de som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Dessa båda kraven tog vi hänsyn till när vi ringde våra 

respondenter och de fick ta del av arbetets syfte, vilka deras villkor för deltagande var 

samt fick själva bestämma ifall de ville medverka eller inte. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet vilket handlar om att alla uppgifter som kommer fram i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att de 

personuppgifter som kommer fram ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte på 

något sätt ska kunna ta del av informationen. Det innebär även anonymitet vilket menas 

att varken förskollärarnas eller förskolornas namn nämns. Nyttjandekravet innebär att 

den insamlade data som kommit fram endast används till det tänka området och inte 



  
 

16 

lånas ut till andra. De medverkande i studien fick i förväg ett samtalsunderlag (se bilaga 

B) där vi förtydligade för dem att vi tog hänsyn till Vetenskapsrådets etiska aspekter, 

exempelvis att inga namn skulle nämnas i studien samt att den insamlade informationen 

endast skulle användas av oss.    

 

6 Resultat  
Resultatet är indelat i olika teman som är utformade från de mönster vi fick fram utifrån 

förskollärarnas svar på våra frågor i intervjuguiden (se bilaga A) samt ifrån 

förskollärarnas uppfattning utifrån studiens syfte: (6.1) Utformningen av den fysiska 

miljön, (6.2) val av material, (6.3) barns utveckling och lärande och (6.4) 

sammanfattning.   

 

6.1 Utformningen av den fysiska miljön 
När förskollärarna utformar miljön på förskolan tar de hänsyn till olika aspekter. Alla 

uttrycker att de tar hänsyn till barnen men på olika sätt genom att ta vara på deras 

intresse, se till deras behov samt utgår ifrån deras ålder. Förskollärare 2 berättar att de 

utgår ifrån; barnens behov, åldersmässigt kan man ju tänka på vad de har för behov. 

Det är även något som förskollärare 4 påpekar då hon sa; man får utgå ifrån vad 

barnens behov är. Förskollärare 1 anser också att man ska utgå ifrån barnen men att 

man ska utgå ifrån vad de är intresserade av; 

 
Vi har utvecklat byggen, den funkade inte så bra, det var inte så rolig lek där inne. Utan vi har 

plockat in mycket mer saker till exempel dekorationsgrejer, olika figurer och djur och lite 

skräpmaterial. Och det här har utvecklat leken väldigt mycket och då känner man ja, nu har vi 

tänkt till utifrån barnen. /…/ Vi ändrar om och vi tänker till och utgår ifrån vad barnen är 

intresserade av. Vi försöker även få rum i rummen så att barnen har flera olika saker att göra. 

(Förskollärare 1)  

 

Hälften av förskollärarna berättar att de utgår ifrån barnens intresse. Dock påpekar en av 

förskollärarna att det inte endast är barnens intresse de utgår ifrån utan; Det är vad 

barnen är intresserade av och vad vi pedagoger vill göra. Det är lite både och liksom. 

Även förskollärare 1 nämner att förskollärarna bidrar till utformningen av den fysiska 

miljön genom att till exempel; Vi utformar vissa stationer därför att vi vill att barnen 

ska få prova på mycket olika saker.  

 

Eftersom flera förskollärare nämner att de utgår ifrån barnens intresse frågar vi hur de 

tar reda på vad barnens intresse är. Genom att intervjua barnen anser förskollärare 3 att 

hon får ta del av barnens intresse och det leder till att barnen får vara delaktiga i 

utformningen av miljön. Förskollärare 2 anser att hon får kännedom om deras intresse 

genom att lyssna på deras kommentarer och höra vad de tycker. Förskollärare 1 berättar 

att hon tar del av barnens intresse genom; Lite om vad de pratar om och vad de leker 

förövrigt i fri lek. Och att vi pratar med dem och frågar dem till exempel, vad tycker du 

om att göra? Vi försöker få med deras inflytande.  

 

Samtliga förskollärare uttrycker en uppfattning kring vad de vill att miljön ska stå för. 

Några förskollärare beskriver att miljön ska vara utvecklande och utmanande vilket 

förskollärare 4 belyser då hon berättar; Den ska vara lite utmanande inte bara 

tillrättalagda miljöer. Även en annan förskollärare påpekar att; En utvecklande miljö, 

barnen ska kunna se förutsättningar att kunna göra saker i den här miljön. De ska 

själva kunna se vad de vill göra och själva kunna påbörja den leken eller det skapandet. 

Man ska inte hela tiden tala om för dem att nu kan ni göra det eller nu gör vi det. 
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Förskollärare 3 belyser även hon att barnen ska kunna vara självständiga i miljön då hon 

berättar att; Miljön ska stå för utveckling och lärande /…/ ja, att barnen utforskar själva 

med hjälp av oss ibland. Hon hävdar att barnen ska klara sig själva i miljön men ibland 

krävs det att en förskollärare är närvarande som hjälp vid till exempel introducering av 

nytt material;  

 
Det är tänkt att man ska kunna spela teater i den här skärmen då det finns en öppning med 

gardiner som går att dra för och öppna upp, men barnen har nog inte förstått det, så där måste 

nog vi vuxna visa hur man gör. (Förskollärare 3) 

 

En annan uppfattning om vad man vill att miljön ska stå för har förskollärare 1 då hon 

belyser att miljön ska få barnen att vilja prova saker själva men även tillsammans; 

 
Att det ska vara en inspiration, en inspirationskälla, att de ska fortsätta vara nyfikna, vilja 

prova saker, göra saker tillsammans /…/ Samspel och samarbete, att vi gör det tillsammans. Så 

det vill vi att miljön ska främja, att man kan göra det tillsammans så den stärker ”vi-känslan”. 

(Förskollärare 1) 

  

Två av förskollärarna beskriver också att miljön ska vara en inspiration genom att den 

inbjuder till att hitta på något och främjar barnens kreativitet och nyfikenhet. Alla 

förskollärarna har ett tänk kring vad de vill att miljön ska stå för och använder sig av 

olika begrepp såsom inbjudande, inspirerande samt att barnen ska kunna se själva vad 

som går att göra i miljön. 
  

Den fysiska miljöns utformning bestäms enligt förskollärarna på olika sätt. Vi kan 

urskilja två olika aspekter som de tar hänsyn till. Den första är att förskollärarna 

tillsammans med barnen bestämmer hur utformningen av miljön ska se ut, vilket 

merparten av förskollärarna belyser. Förskollärare 1 påpekar att; Dels är det barnens 

intresse men även vi pedagoger. För vi har ju ändå ett tänk på vad vi vill att barnen ska 

få med sig eller så. En annan förskollärare uttrycker; Vi utgår mycket från teman som vi 

pedagoger bestämmer, men även lyssna på barnen, de har ju också ett inflytande på 

miljön. 

 

Den andra aspekten kring hur miljöns utformning bestäms innebär att det är 

förskollärarna själva som bestämmer, det belyser två av förskollärarna. Förskollärare 2 

förklarar att; Men det är ju vi personal som pratar om hur vi tänker inför nästa termin. 

Sen måste man se vad som passar, vad som är lämpligt för 3-åringar och vad som är 

lämpligt för 5-åringar. Den andra förskolläraren uttrycker; Dels vilka som arbetar på 

avdelningen och dels vilka barn vi har. Vad vi är intresserade av att göra med barnen.   

 

6.2 Val av material 
Samtliga förskollärare nämner att deras material ska vara tillgängligt för barnen samt att 

de kontinuerligt byter material. Dock är det en stor skillnad på vilket material de har och 

förskollärarnas syn på syftet med materialet. Den skillnad som framkommer är att det 

finns olika medvetenheter angående materialets syfte. Förskollärare 3 förklarar att; Ja, 

det är väl vad man hittar i lekkataloger, vad det finns där /…/ vet inte så noga vad som 

bestäms egentligen, varifrån det kommer. Jag har inte funderat på det.. Någon som 

uttrycker sig på ett annat sätt kring deras val av material är förskollärare 1 som berättar;  

 
Man vill ju ha ett roligt material, ett lärande material, ett material där de kan skapa, alltså 

nyfikenhet. Man vill ha ett brett man vill erbjuda mycket av allt möjligt. /…/ Och vara lite 

lyhörd, se vilket material de använder, jag tror att man vinner på att vara lite lyhörd med 

barnen och se vad som..ja vad de är intresserade av. (Förskollärare 1)   
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Hälften av förskollärarna belyser val av material på likartade sätt. Förskollärarna lägger 

vikt vid att material är en ekonomisk fråga det vill säga att det kostar en hel del och att 

de får prioritera eller använda material som finns i deras närhet till exempel 

naturmaterial. Det som skiljer förskollärare 6 från de andra förskollärarna är att hon 

anser att ett visst material har ett visst syfte och ett bestämt användningsområde och ska 

inte användas till någonting annat. Hon förklarar; Vi utgår ifrån vad barnen leker men 

vissa material leker de inte med som det är ämnat att vara. Då får vi gå in och stoppa 

och bestämma att det materialet får endast lekas med vid bordet. Det sättet att använda 

sig av material skiljer sig från de andra fem förskollärarnas uppfattning som istället för 

att särskilja ett material från ett annat tillåter de barnen att blanda material i olika lekar.   

 

6.3 Barns utveckling och lärande 
När vi frågar informanterna kring vad det är i förskolans fysiska miljö som främjar 

barns utveckling och lärande svarar merparten att förändringar i miljön är viktigt. Det 

innebär enligt förskollärare 4 att miljön inte får vara bestämd utan den ska vara 

utmanande. Hon fortsätter berätta att via en utmanande miljö får barnen använda sina 

egna tankar kring hur de ska utforma och göra saker. En annan förskollärare påpekar att 

när miljön erbjuder olika saker främjar den barnens utveckling och lärande. Hon 

berättar att förändringar i miljön samt i materialet leder till att barnen får prova på 

många aktiviteter vilket hon anser leder till utveckling och lärande.  

 

Som vi tidigare nämnt är det merparten av förskollärarna som anser att ändringar i 

miljön främjar barns utveckling och lärande. De resterande förskollärarna har två olika 

uppfattningar. Förskollärare 5 ser miljöns betydelse utifrån ett samspel och berättar att 

miljön främjar samspel och samarbete mellan barnen. De andra två förskollärarna anser 

att då miljön ska främja barns utveckling och lärande behöver den vara spännande, 

väcka nyfikenhet samt ta vara på barns intresse. En av dem uttrycker; Miljön ska vara 

spännande och man ska bli nyfiken på det. /…/ Man lär sig mycket genom att utmanas. 

Det är ett bra sätt att lära sig att känna att man själv gör någonting.  

 

När informanterna berättar vad det är i miljön som hämmar barns utveckling och 

lärande kan vi se två återkommande mönster. Dessa mönster utgår från förskollärarens 

syn på lokaler samt deras syn på tillgängligheten av material. Det är dock ingen av 

förskollärarna som bara nämner ett av mönstren utan de flesta nämner flera. Det 

mönster som fem av förskollärarna tar upp är förskollärarens syn och de uttrycker att 

förskolläraren kan hämma barnen då de måste säga nej exempelvis till barnens 

önskemål. Förskollärarna berättar att förskollärares syn på lokalerna kan hämma barns 

utveckling och lärande. Förskollärare 1 förklarar;  

 
Det kan ju vara att man har små lokaler till exempel. Man är i hemvrån och ska ut och resa 

men vart ska man ta vägen /…/ Ibland måste vi hämma dem för att möjligheter ges inte i 

lokalerna till det de vill göra. Så det kan vara lite frustrerande ibland. (Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 4 ställer förskollärarens syn i relation till tillgängligheten och hon berättar 

att brist på tillgängligt material kan hämma då barnen måste fråga efter det de vill ha. 

Hon berättar också att ifall materialet inte är tillgängligt bidrar det till att barnen inte vet 

vad som finns eller ser vad som finns. Då menar hon att förskollärarna måste vara där 

och visa vad som finns och vad man kan göra då det inte är lätt för barnen själva att 

komma på det. Förskolläraren förklarar; om förskolläraren inte är där och visar hur 

materialet kan användas blir inte materialet utvecklande och lärande utan det hämmar 
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barnen istället. Förskollärarens syn på tillgängligheten av material förklarar två av 

förskollärarna kan hämma barns utveckling och lärande. En av förskollärarna ser det ur 

ett barns perspektiv; når jag inte pennorna? Det syftar förskolläraren hänger ihop med 

tillgänglighet. Om barnen inte har materialet tillgängligt hämma det barnens utveckling 

och lärande då de inte kan vara självständiga. Förskollärare 3 anser även hon att 

förskollärares syn kan ställas i relation till tillgängligheten av material och berättar; om 

förskolläraren säger nej till materialet som inte finns tillgängligt för barnen men som de 

vill ha kan det bli hämmande.  

 

De svar vi får fram angående vad som styr förändringar i miljön visar två olika aspekter. 

Den första aspekten berör barngruppen och det är något som hälften av förskollärarna 

berör under intervjuerna. Förskollärare 6 förklarar det som; Barngruppen, när man får 

en ny barngrupp med många nya barn då är det ganska naturligt att man ser över det. 

Är det något vi behöver ändra på här nu då? Men det kan även vara under andra tider 

på året men inte lika mycket då. När förskollärare 6 berättar om barngruppen syftar hon 

på de olika barnen i gruppen. Medan en annan förskollärare däremot syftar på 

barngruppens storlek och den tredje förskolläraren på att barngruppen måste fungera. 

De tre förskollärarna berättar att det som styr förändringar i miljön är barngruppen men 

utifrån olika infallsvinklar.  

 

Den andra aspekten angående vad som styr förändringar i miljön är att det görs 

förändringar när leken eller miljön inte fungerar. Förskollärare 1 beskriver det som; Det 

är inte tidsstyrt så utan det är mera att nu ser vi att vi behöver göra en förändring. Den 

miljön vi har är så att säga inte huggen i sten. /…/ Det är både vi som styr och barnens 

intresse. Ifall vi ser att en lek inte fungerar behöver vi tänka om i den miljön. Två 

förskollärare berättar att även de förändrar miljön då leken inte fungerar. En av dem 

påpekar; Ja, det är ju när inte leken fungerar eller man ser att nä, det är ingen som 

leker i det rummet. Man får ju liksom kolla upp, var leker barnen? Varför är de inte i 

det rummet? Då får vi göra något annat åt det för vi vill ju att det ska ske ett lärande i 

alla rum, det är ju det som styr förändringarna. Dock påpekar samtliga förskollärare att 

den fysiska miljön är något som är i ständig förändring.  

 

Alla förskollärarna uppfattar att miljön har betydelse för barns utveckling och lärande. 

Ett svar som är återkommande som flera av dem berättar är att miljön ska vara för 

barnen. Vissa nämner även att en miljö som väcker barnens lust är av betydelse för 

deras utveckling och lärande. Förskollärare 2 nämner att miljön ska vara för barnen på 

så vis att; Skulle du ha en liten yta och smårum som inte är anpassade för den 

verksamhet du bedriver så påverkar det barnen. Det är även något som en annan 

förskollärare påpekar; Miljön främjar ju men då måste det vara en miljö som är för 

barnen och därför måste man hitta vad barnen behöver, de barn som man har just nu.  

 

Det är två förskollärare som anser att en miljö som väcker lust är av betydelse för 

barnen. De båda påpekar att miljön ska vara utmanande och väcka deras nyfikenhet till 

att prova på nya saker. Förskollärarna berättar för att miljön ska stimulera barnens lust 

att prova nya saker, nyfikenhet och vara utmanande måste den vara utformad med ett 

material som är tillgängligt. Förskollärare 1 nämner att miljön ska vara för barnen samt 

att den ska väcka deras lust. Hon berättar;  

 
Jag tror att det är bra för barnen att ha en rik miljö med mycket möjligheter, valmöjligheter att 

man kan göra olika saker. Jag tror att det främjar nyfikenheten och det främjar tanken och 

uppfinningsrikedomen och att man är där och ställer frågor. Alltså att man är där och 

ifrågasätter dem på ett positivt sätt /…/ När man klä på sig, men be en kompis, jag hjälper till 
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här kan du be en kompis att hjälpa dig, så kommer jag sen. Att vi inte är för snabba på att 

hjälpa till och det här. Utan låta barnen samtala med varandra så att de kan uttrycka sig och 

hjälpa varandra. Vi hjälper och stödjer dem fast man behöver inte göra det åt dem.  För att på 

så sätt få ett samspel mellan barnen. (Förskollärare 1) 

 

Förskolläraren berättar att det är inte endast miljön och dess material som är av 

betydelse för barns utveckling och lärande. Hon anser även att de som vistas i miljön är 

av betydelse, det vill säga förskollärarna och barnen.   

 

6.4 Sammanfattning 
För att sammanfatta det resultat vi fått fram  utifrån de frågeställningar studien utgått 

ifrån går följande att finna. Alla intervjuade förskollärare tar sin utgångspunkt i barnens 

behov då det handlar om utformningen av förskolans fysiska miljö. Förskollärarna utgår 

ifrån antingen barnens ålder, behov eller barnens intresse. Vid utformningen av miljön 

uttrycker förskollärarna tankar om vad de vill att miljön ska representera. De tankar som 

framkommer i resultatet är att miljön ska vara utvecklande och utmanande, barnen ska 

kunna vara självständiga i miljön samt kunna prova själva men även tillsammans med 

andra. Den utformning som sker i förskolans fysiska miljö hos de intervjuade 

förskollärarna sker antingen genom att förskollärarna gör det själva eller tillsammans 

med barnen. De förändringar som förskollärarna gör i den fysiska miljön görs ifall leken 

eller miljön inte fungerar eller utifrån barngruppen. De förskollärare som utgår ifrån 

barngruppen tar hänsyn till gruppens storlek, de barn som är i gruppen eller en ny 

gruppsammansättning.   

 

I resultatet framkommer att det finns en skillnad mellan valt material och dess syfte,  där 

förskollärarna har olika uppfattningar kring materialet och dess betydelse. Det är skilda 

åsikter kring vad det är i miljön som främjar barns utveckling och lärande. Några 

förskollärare anser att en miljö med medveten förändring det vill säga en förändring 

som har ett pedagogiskt syfte främjar barns utveckling och lärande. En av förskollärarna 

anser att det som främjar är en miljö som erbjuder barnen samspel och samarbete. Några 

förskollärare anser att om en miljö ska främja barns utveckling och lärande ska den vara 

utformad så att den är spännande, väcker nyfikenhet och tar vara på barns intresse. Det 

som framkommer i resultatet angående vad som hämmar barns utveckling och lärande i 

den fysiska miljön är två återkommande mönster. Mönstren är (i) lokaler och (ii) 

tillgänglighet av material enligt förskollärarna. De två vanligaste uppfattningarna 

angående förskolans fysiska miljö innebär att miljön ska vara för barnen samt att miljön 

ska väcka lust hos barnen. Det finns en informant som även anser att de som vistas i 

miljön är av betydelse för barns utveckling och lärande. Slutligen framkommer det i 

resultatet att när förskollärarna talar om förskolans fysiska miljö använder de sig av 

olika begrepp. Dock uttrycker samtliga intervjuade förskollärare att miljön är viktig och 

något som är i ständig förändring.  

 

7 Analys 
Under denna rubrik kommer resultatet analyseras i relation till studiens syfte som är; att 

undersöka och få en fördjupad förståelse för hur förskollärare ser på förskolans fysiska 

miljös betydelse för barns utveckling och lärande. Tidigare i studien har vi redogjort för 

den sociokulturella teorin och dess grundläggande begrepp. Dessa begrepp kommer vi 

ta utgångspunkt i då vi analyserar vårt resultat. Med det som bakgrund har vi valt att 

strukturera detta avsnitt på följande vis; (7.1) mediering och kulturella redskap, (7.2) 

appropriering, (7.3) språk och tanke, (7.4) det sociala samspelet och kulturen samt 

(7.5) den närmaste utvecklingszonen. 
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7.1 Mediering och kulturella redskap  
Det framkommer i resultatet att förskollärarna har olika syften kring deras val av 

material. Det som skiljer sig mellan förskollärarna är deras medvetenhet angående val 

av material samt om materialet kan ha flera användningsområden. Detta kan tolkas som 

en form av mediering som är ett grundläggande begrepp i den sociokulturella teorin. 

Med mediering menas att människor använder sig av verktyg eller redskap, även kallade 

artefakter, när vi förstår vår omvärld och agerar i den (Vygotskij i Säljö, 2012). 

Merparten av förskollärarna belyser att det är de som bestämmer utformningen av den 

fysiska miljön. Det innebär att förskollärarna är de som möblerar om och på så vis 

bestämmer hur avdelningen ska se ut. Detta kan förstås som artefakter vilket är  något 

människan har mycket av i sin omgivning och det har i en sociokulturell teori stor 

betydelse för människors utveckling och lärande (Vygotskij i Säljö, 2011).  

 

Merparten av informanterna anser att genom samtal med barnen får de ökad kännedom 

om barnens intresse som de sedan kan ha som grund i utformningen av den fysiska 

miljön. Detta kan förstås med hjälp av de psykologiska redskapen som behövs för att 

människan ska kunna använda sig av språk och begrepp då hon bland annat tänker och 

kommunicerar (Vygotskij i Säljö, 2011). I resultatet går det att finna att när materialet är 

tillgängligt för barnen samt att de klarar sig självständigt i miljön främjar det barns 

utveckling och lärande. Detta kan tolkas att barnet förhåller sig kreativt till sin miljö och 

använder de delar i den som är viktiga för dess egen utveckling (Vygotskij i Strandberg, 

2006). Det görs genom en mediering vilket innebär att människor använder sig av 

verktyg eller redskap för att förstå vår omvärld och agera i den (Vygotskij i Säljö, 

2012). 

 

7.2 Appropriering 
I resultatet framkommer det att angående ändringar i miljön kräver det även att det sker 

förändringar när det gäller det material som används. Dessa förändringar leder till att 

miljön erbjuder olika saker som i sin tur leder till att barnen får prova på många olika 

aktiviteter. Detta kan förstås som en form av appropriering som krävs inom den 

sociokulturella teorin för att beskriva och förstå lärande (Vygotskij i Säljö, 2012). Det 

går att utläsa i resultatet att förskollärarna har olika syften kring deras val av material 

och det skiljer sig bland annat om materialet kan ha flera användningsområden. 

Merparten av förskollärarna anser att barnen ska kunna använda olika material samtidigt 

samt att materialet ska kunna användas på flera sätt och inte bara vad det i första hand är 

ämnat för. Det kan tolkas som en form av appropriering när en person blir bekant med 

och lär sig använda kulturella redskap och får en förståelse för hur de används sker 

appropriering (Vygotskij i Säljö, 2012). 

 

7.3 Språk och tanke 
Merparten av intervjupersonerna nämner att de utgår ifrån barnens intresse och de tar 

reda på deras intresse genom att samtala med dem. Förskollärarna anser att genom 

samtal med barnen får de ökad kännedom kring barnens intresse som de sedan kan ha 

som grund i utformningen av den fysiska miljön. Detta kan förstås utifrån en 

sociokulturell teori där språket ses som redskapens redskap. Språket är en medpartner i 

det mesta som vi gör och det är genom kommunikation med andra människor som vi 

kan uttrycka oss. Dessa språkliga begrepp hjälper oss med att organiserar vår omvärld 

(Vygotskij i Säljö, 2012). Det går att utläsa i resultatet att de som vistas i miljön är av 

betydelse för barns utveckling och lärande, det vill säga förskollärarna och barnen. 
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Barnen är av betydelse för varandras utveckling och lärande eftersom de ingår i ett 

samspel och samtalar med varandra. En förskollärare uttrycker att via samtal kan barnen 

uttrycka sig och hjälpa varandra. Detta kan förstås utifrån att språket fungerar på två 

olika plan eller nivåer och dessa nivåer beskrivs som dels mellan människor men även 

inom människor ( Vygotskij i Säljö, 2012). 

 

I resultatet framkommer det att vad som främjar barns utveckling och lärande i den 

fysiska miljön är olika faktorer, en av dessa faktorer är ändringar i miljön. 

Förändringarna kan innebära att miljön inte ska vara bestämd utan via ändringar av dels, 

förskollärarna utifrån barnens tankar och idéer men även barnen själva, kan miljön bli 

utmanande för barnen. Barnen får då använda sina egna tankar kring hur de ska utforma 

och göra saker vilket kan leda till utveckling och lärande. Detta kan tolkas till den 

sociokulturella teorin där människans lärande, tänkande och handlade är situerat i 

sociala praktiker (Vygotskij i Säljö, 2000). I den sociokulturella teorin är även språket 

en medpartner i det mesta som vi gör och det är genom kommunikation med andra 

människor som vi kan uttrycka oss (Vygotskij i Säljö, 2012).  

 

7.4 Det sociala samspelet och kulturen  
Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att de utgår ifrån barnen när de utformar 

förskolans fysiska miljö. Det skiljer sig hur de utgår ifrån barnen då vissa av dem utgår 

ifrån antingen barnens intresse, behov eller ålder. Det är inte endast utifrån barnen som 

utformningen sker utan det är även utifrån förskollärarna. Detta kan tolkas till den 

sociokulturella teorin där det är genom samverkan med andra som människan utvecklar 

sitt eget tänkande. De föreställningar man som lärare har angående lärande får betydelse 

för hur man gestaltar undervisningen (Vygotskij i Säljö, 2011). 

 

Det som några förskollärare nämner kring miljön är att den ska vara utformad så att 

barnen dels klarar sig själva men även tillsammans med andra. Detta kan förstås att 

samspel mellan människor inte bara är en metod som kan stödja människors utveckling 

och lärande utan samspel är utveckling och lärande. Den vuxne planterar inte in saker i 

barnets huvud utan det är samspelet mellan de vuxna och barnen som bildar underlag 

för sådant som barnet tar in till sitt eget tänkande (Vygotskij i Strandberg, 2006). 

Merparten av förskollärarna belyser att de tillsammans med barnen bestämmer hur 

miljön ska utformas. Det som framkommer är att de gör det tillsammans med barnen för 

att barnen ska få inflytande och delaktighet när det gäller den fysiska miljön. Detta kan 

tolkas som att barnet förhåller sig kreativt till sin miljö och använder de delar i den som 

är viktiga för dess egen utveckling. Utifrån det dras slutsatsen att det är hur miljön finns 

till för barnet som är det betydelsefulla samt att reflektera över var man befinner sig då 

lärande ska ske (Vygotskij i Strandberg, 2006).  

 

En faktor som går att utläsa i resultatet som främjar barns utveckling och lärande i den 

fysiska miljön är att materialet är tillgängligt för barnen och att de klarar sig 

självständigt i miljön. Detta kan tolkas som att människan inte kan ses skiljd från kultur 

utan var vi befinner oss påverkar vilka vi blir. Miljön är nämligen inget neutralt utan i 

den finns det bland annat kunskaper, värderingar och förväntningar över vad som 

förväntas av de som vistas i miljön (Vygotskij i Strandberg, 2006). I resultatet 

framkommer det även att miljön främjar samspel och samarbete mellan barnen. Detta 

kan förstås som att samspel mellan människor inte bara är en metod som kan stödja 

människors utveckling och lärande utan han ansåg att samspel är utveckling och 

lärande. Det skapas en plattform för barnets utveckling och lärande när det skapas 

många samspel mellan barn och vuxna men även mellan barn och barn ( Vygotskij i 
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Strandberg, 2006). Barns samspel med andra är betydelsefulla då det är genom 

samverkan med andra som människan utvecklar sitt tänkande (Vygotskij i Säljö, 2011).   

 

Merparten av de intervjuade förskollärarna påpekar att en aspekt som kan hämma barns 

utveckling och lärande i den fysiska miljön är förskollärarna själva. Vår tolkning av det 

förskolläraren berättar är att förskolläraren upplever att hon hämmar barnen då hon 

säger nej exempelvis till barnens önskemål. I resultatet framkommer det även att 

förskollärares syn på lokaler och tillgängligheten av material kan hämma barns 

utveckling och lärande i den fysiska miljön. En av förskollärarna nämner att deras 

lokaler kan hämma barnen då hon såg lokalerna som begränsande för barnens möjlighet 

att utveckla sina tankar och idéer i leken. Detta kan tolkas som att själva rummet är 

grunden för lärande och utveckling. Ett rum kan underlätta lärandet och ett annat rum 

kan försvåra lärandet (Vygotskij i Strandberg, 2006). Det kan även tolkas att skapandet 

yttrar sig redan i den tidiga barndomen och det är i barnets lekar som deras kreativa 

processer visas. Dessa kreativa processer innebär att barnen reproducerar tidigare 

upplevda erfarenheter så att de anpassas efter barnens behov och intressen (Vygotskij, 

1995). 

 

Ytterligare en aspekt som framkommer i resultatet som kan hämma barns utveckling 

och lärande i den fysiska miljön är förskollärarens syn på tillgängligheten av material. 

Det som kan utläsas i resultatet angående tillgängligheten är att barnen hämmas ifall 

exempelvis materialet inte är tillgängligt för dem. Förskollärarens uppfattning när det 

gäller  tillgängligheten av material kan leda till att barnet nekas att använda ett visst 

material, placerar materialet otillgängligt för barnen samt att barnen blir beroende av en 

förskollärare för att få tillgång till materialet. Detta kan förstås som att barnet förändras 

i förhållande till miljön beroende på de aktiviteter miljön erbjuder. Människan kan inte 

ses skiljd från kultur utan var vi befinner oss påverkar vilka vi blir. Miljön är nämligen 

inget neutralt utan i den finns det bland annat kunskaper, värderingar och förväntningar 

(Vygotskij i Strandberg, 2006). 

 

Samtliga informanter uppfattar att miljön är av betydelse för barns utveckling och 

lärande samt att den fysiska miljön är i ständig förändring. Merparten av svaren innebär 

att miljön ska vara för barnen. Det innebär att verksamheten måste vara anpassad för de 

barn man har just nu. Detta kan tolkas att människans skapande utgår från behov som 

redan tidigare har producerats och människans skapande stödjer sig på de möjligheter 

som finns utanför henne själv det vill säga den omgivande miljön (Vygotskij, 1995). 

Relationen mellan människa och dess sammanhang är ömsesidig och i ständig 

förändring (Vygotskij i Strandberg, 2006). I resultatet framkommer det att 

förskollärarna utgår ifrån barnens intresse, behov och ålder när de utformar 

verksamheten. De föreställningar man som lärare har angående lärande får betydelse för 

hur man gestaltar undervisningen (Vygotskij i Säljö, 2011).  

 

7.5 Den närmaste utvecklingszonen  
Resultatet visar att förskollärarna har skilda åsikter kring vad de vill att miljön ska stå 

för. Samtliga förskollärare påpekar att miljön har betydelse för barns utveckling och 

lärande. Dock skiljer sig deras åsikter om hur miljön leder till utveckling och lärande. 

Det som framkommer är att miljön ska vara utmanande och utvecklande, inbjudande, 

inspirerande samt vara utformad så att barnen dels kan vara självständiga men även 

fungera tillsammans med andra. Detta kan tolkas som metaforen stegar. Med metaforen 

stegar menas att den lärande tar ett steg i taget för att utvecklas i sitt lärande och dessa 

stegar utgörs av den fysiska miljön samt de förskollärare som finns närvarande. Den 
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fysiska miljön ska erbjuda barnen möjligheter och utmaningar som är precis utanför 

sina nuvarande nivåer. Dessa möjligheter och utmaningar ska uppmuntras till att 

användas som stegar för att nå en högre nivå av funktion (Vygotskij i Maxwell, 2007).  

 

Vissa av förskollärarna berättar att den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling 

och lärande utgår ifrån att miljön ska vara utmanande och väcka barnens nyfikenhet till 

att prova nya saker. De menar att om miljön är utformad med ett material som är 

tillgängligt stimulerar det barns lust till att prova nya saker, deras nyfikenhet samt 

utmanar dem. Ytterligare ett svar som framkommer i resultatet är de barn och 

förskollärare som vistas i miljön är av betydelse för barns utveckling och lärande. Det 

innebär att samspelet mellan förskollärare och barn eller barnen emellan är av stor 

betydelse. I resultatet går det att finna att samspel mellan barn kan innebära att hjälpa 

varandra. Istället för att förskolläraren hjälper barnet så kan barnet be ett annat barn om 

hjälp och då sker det samspel. Detta kan förstås med hjälp av den närmaste 

utvecklingszonen. Utveckling är en ständig process och något som sker hos alla 

människor. När vi människor förstår ett begrepp eller en färdighet är vi väldigt nära att 

även förstå något nytt. I den närmaste utvecklingszonen är människor känsliga för att ta 

emot instruktioner och förklaringar. I en sådan situation är det läraren eller en mer 

kompetent kamrat som kan vägleda den lärande i hur man använder ett kulturellt 

redskap. Inom den närmaste utvecklingszonen visas samspel och lärande genom 

scaffolding (Vygotskij i Säljö, 2012).  

 

8 Diskussion 
Studiens syfte som är; att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur förskollärare 

ser på ser på förskolans fysiska miljö och dess betydelse för barns utveckling och 

lärande ligger till grund för diskussionen. Genom att diskutera resultatet vill vi lyfta 

fram olika uppfattningar kring hur den fysiska miljön är utformad samt vilken betydelse 

den har för barns utveckling och lärande. Diskussionen är strukturerad på följande vis; 

(8.1) Resultatdiskussion, (8.1.1.) förskolans fysiska miljö, (8.1.2.) barns utveckling och 

lärande, (8.2.) metoddiskussion samt (8.3) fortsatta forskningsfrågor.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
Genom studien framkommer det att förskollärarnas uppfattning om förskolans fysiska 

miljö är av stor betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärarna i studien 

anser att miljön är viktig dock har de svårt att uttrycka sig angående vad det är i miljön 

som är av betydelse. Efter att vi tagit del av tidigare forskning samt litteratur har vi fått 

uppfattningen av att miljön har stor betydelse för barns utveckling och lärande.  

 
8.1.1 Förskolans fysiska miljö 

Samtliga förskollärare anser att miljön ständigt måste vara i förändring för att vara 

anpassad för de barn de har i barngruppen just nu. Förskollärarna anser även att deras 

material kräver förändringar för att miljön ska erbjuda barnen olika aktiviteter. I 

resultatet framkommer det att förskollärarna har olika syften kring deras val av material. 

Det som skiljer sig är deras medvetenhet angående val av material samt materialens 

användningsområden. Vi finner det intressant att utsagorna innehöll varierad 

medvetenhet angående val av material samt materialens användningsområden. Det 

finner vi är intressant eftersom det visar att förskollärarna reflekterar olika mycket 

angående den fysiska miljöns betydelse.  
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Det framkommer att samtliga förskollärare antingen utgår ifrån barnens intresse, behov 

eller ålder i utformningen av den fysiska miljön. Merparten av förskollärarna berättar att 

de utgår ifrån barnens intresse och samtliga av dem får ökad kännedom kring barnens 

intresse genom att samtala med barnen. Vi ställer oss bakom det Vygotskij ansåg om 

språket nämligen att det är redskapens redskap (Säljö, 2012). Vi fått uppfattningen att 

via språket kan barnen få ökad delaktighet i verksamheten och därför anser vi att språket 

är en viktig del i utformningen av förskolans fysiska miljö. Det är inte endast utifrån 

barnen som utformningen av förskolans fysiska miljö utgår ifrån utan det är även utifrån 

förskollärarna. Vi anser att utformningen av förskolans fysiska miljö även utgår ifrån 

förskollärarna då de ska följa läroplanen för förskolan som ska ligga till grund för 

verksamheten. Det är av betydelse att barnen får vara med i utformningen av den 

fysiska miljön då läroplanen för förskolan belyser barns delaktighet och inflytande i 

verksamheten.  

 

Enligt några förskollärare ska miljön vara utformad så att barnen dels kan vara 

självständiga men även fungera tillsammans med andra. Dessa förskollärare belyser 

vikten av en fysisk miljö som främjar samspel och samverkan mellan alla som deltar i 

förskolans verksamhet. Vi anser att samspel och samverkan är viktigt att utgå ifrån i 

utformningen av förskolans fysiska miljö. Vi har uppmärksammat att samspel och 

samverkan är en viktig del av förskolans verksamhet då merparten av förskollärarna 

belyser att det är de tillsammans med barnen som bestämmer hur miljön ska utformas. 

Genom att det bestäms tillsammans med barnen anser förskollärarna att barnen får en 

möjlighet till delaktighet och inflytande.   

 
8.1.2 Barns utveckling och lärande 

Något vi uppmärksammat är att samtliga förskollärare uppfattar att den fysiska miljön 

är av betydelse eftersom den både kan främja men även hämma barns utveckling och 

lärande. För att den fysiska miljön ska främja barns utveckling och lärande nämner 

förskollärarna bland annat att miljön ska bidra till att barnen kan vara självständiga samt 

ha tillgång till ett tillgängligt material. Förskollärarna uppfattar även att en miljö som 

främjar samspel och samarbete mellan barnen är av betydelse för barns utveckling och 

lärande. Förskollärarnas medvetenhet om miljöns betydelse framkommer då de 

uttrycker att de har en åsikt angående hur miljön kan främja barns utveckling och 

lärande. Vi menar att förskollärarnas uppfattning om vad i den fysiska miljön som 

främjar barns utveckling och lärande ger en tydlig bild på en del av de faktorer som är 

av betydelse. Dessa faktorer kan bland annat vara delaktighet och inflytande vilka är två 

begrepp som förskollärarna endast nämner vid utformningen av den fysiska miljön. 

Förskollärarna berättar att miljön ska utformas med hjälp av barnens delaktighet och 

inflytande men de nämner aldrig att miljön ska främja det. Det här är något som vi anser 

att förskollärare bör ha i åtanke i sin uppfattning kring den fysiska miljöns betydelse för 

barns utveckling och lärande.  

 

Informanterna uppfattar att det kan vara lokaler och brist på tillgängligheten av material 

som hämmar barns utveckling och lärande. Den kopplingen har vi tänkt tidigare och 

genom förskollärarnas förklaringar har kopplingen blivit tydligare för oss. Vi finner det 

intressant bland annat eftersom det visar vilken stor roll förskollärare har kring miljöns 

betydelse för barns utveckling och lärande. Det är intressant  att det fysiska rummet kan 

utgöra själva grunden för lärande och utveckling. Ett rum kan underlätta lärandet och ett 

annat rum kan försvåra det enligt Vygotskij. Vygotskij ansåg även att barnet förändras i 

förhållande till miljön beroende på de aktiviteter miljön erbjuder. Vygotskij redogjorde 

för att människan inte kan ses skiljd från kultur utan var vi befinner oss påverkar vilka 
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vi blir. Miljön är nämligen inget neutralt utan i den finns det bland annat kunskaper, 

värderingar och förväntningar (Strandberg, 2006). 

 

Merparten av förskollärarna uppfattar att miljön ska vara anpassad för barnen, för att 

vara av betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärarna uppfattar även att den 

fysiska miljön är av betydelse då den är utmanande för barnen samt väcker deras 

nyfikenhet till att prova nya saker. Ytterligare en uppfattning kring vad som är av 

betydelse för barns utveckling och lärande är samspelet mellan förskollärare och barn 

eller barn emellan. Det visar enligt oss att det enskilda barnets utveckling och lärande är 

i relation till de människor som finns i barnets omgivning. Det vill säga att i förskolan 

blir förskollärarna och barnen viktiga medaktörer i det enskilda barnets utveckling och 

lärande. Det anser vi stämmer överrens med den närmaste utvecklingszonen som ingår i 

den sociokulturella teorin.  

 

Det vi tydligt kan utläsa är att samspel och samtal är en viktig del i förskollärarnas 

uppfattning kring den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. 

Genom samspel får barnen möjlighet att utvecklas och lära i gemenskap med andra samt 

bidra till andras utveckling och lärande. Samtal mellan människorna i förskolan belyses 

som viktigt då det kan ge barn möjlighet till delaktighet och inflytande över den fysiska 

miljön.   

 

8.2 Metoddiskussion  
Vårt material grundar sig på intervjuer. Samtliga informanter lät oss ta del av deras 

fysiska miljö innan genomförandet av intervjuer. Genom att både samtala med 

förskollärarna och få möjlighet att studera deras fysiska miljö anser vi att vi fått en 

djupare bild av hur förskollärarna uppfattar den fysiska miljöns betydelse för barns 

utveckling och lärande. Vår förhoppning från början var att studera förskolors fysiska 

miljö samt intervjua förskollärare och det fick vi möjlighet att göra. Vi är medvetna om 

att resultatet hade kunnat se annorlunda ut ifall vi inte fick möjligheten att studera den 

fysiska miljön innan intervjuerna ägde rum. Resultatet hade kunnat vara annorlunda 

därför att vi eventuellt inte hade kunnat koppla ihop det som förskollärarna berättade 

med hur det visuellt såg ut på avdelningen.. 

 

Sex förskollärare tackade ja till att medverka i studien. Det var vi nöjda med då det var 

svårt att få förskollärare att medverka i studien på grund av att de hade tidsbrist. Vår 

valda metod vid urval av informanter anser vi har bidragit till ett varierande material. 

Det anser vi därför att vi valde olika förskolor via kommunens hemsida istället för att ta 

kontakt med en förskolechef. Ifall vi hade tagit kontakt med en förskolechef hade 

han/hon medvetet valt vilka förskolor som skulle medverka i studien vilket kunde 

påverkat vårt resultat. En annan faktor som kan ha påverkat vårt resultat är 

samtalsguiden som skickades ut i förväg. Vi var medvetna om att samtalsguiden kunde 

påverka informanternas svar men eftersom vi valt att ta hänsyn till vetenskapsrådets 

etiska aspekter varav en är informationskravet var det vår skyldighet att informera de 

berörda om vårt forskningsområde. Vår uppfattning är att de intervjuade förskollärarna 

har gett oss en bild av hur det går till i utformningen av den fysiska miljön samt dess 

betydelse för barns utveckling och lärande.   

 

De förskollärare som deltagit i studien kommer från sex olika förskolor och arbetar med 

barn i olika åldrar. Vi anser att det har gett oss en bred uppfattning av hur utformningen 

av förskolans fysiska miljö kan se ut samt dess betydelse för barns utveckling och 

lärande. Vår intention från början var att boka in åtta intervjuer för att kunna använda 
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två av intervjuerna som testintervjuer. När vi hade bokat sex intervjuer kände vi oss 

dock nöjda då det var många förskollärare som tackade nej till att medverka på grund av 

tidsbrist. Vi valde att genomföra de sex intervjuerna och därefter diskutera om vi ansåg 

att vi behövde genomföra två intervjuer till. Så blev inte fallet då vi ansåg att tiden rann 

ifrån oss samt ansåg vi att de genomförda intervjuerna hade gett oss ett tillräckligt 

underlag för studien.  

 

Något som vi kunde genomfört på ett annat sätt var att spela in det som sades under 

tiden som vi studerade förskolornas fysiska miljö. Vi upplevde att förskollärarna sa 

viktiga saker då de berättade om sin miljö och dessa fick vi skriva ner för hand innan vi 

genomförde intervjuerna. Vi anser att det hade varit bättre om vi istället spelade in 

under rundvandringen då vi hade fått förskollärarnas ord ordagrant och inte behövt 

skriva ner efteråt det finns en risk att vi kan ha missat något de sa. Intervjuerna som 

genomfördes och som ligger till grund för den här studien har varit kvalitativa. Det 

valde vi för att ha intervjuer med öppna frågor vilket gav en möjlighet för informanterna 

att berätta det de ansåg var relevant. Hade vi valt att ställa frågor som är slutna istället 

för öppna anser vi att en stor del av det förskollärarna ville berätta hade kunnat falla 

bort. Utifrån det är vi nöjda med vårt val av intervjuer. Vi är  medvetna om att resultatet 

hade varit annorlunda om vi valt en kvantitativ forskningsmetod. Vi anser att det hade 

bidragit till fler informanter i studien men resultatet hade inte blivit lika djupgående. Vi 

är nöjda med att vi spelade in intervjuerna samt att vi båda medverkade under samtliga 

intervjuer. Vi anser att det är positivt att vi har varit två som genomfört den här studien 

då det gav oss möjlighet att både tolka förskollärarnas svar samt tillsammans reflektera 

över vad som sagts.    

 

8.3 Fortsatta forskningsfrågor  

I studien framkommer det två begrepp, inflytande och delaktighet som benämns i 

relation till förskolans fysiska miljö. Dessa två begrepp var inget vi utgick ifrån i 

studien men då de lyfts fram av förskollärarna hade det varit intressant att forska vidare 

om då de fått större tyngd i den reviderade läroplanen. Informanterna berättade att 

miljön ska utformas med hjälp av barnens delaktighet och inflytande men de nämnde 

aldrig att den fysiska miljön ska främja det och det hade varit ett intressant område för 

vidare studier. Utifrån det kan följande frågor formuleras: 

 

 Hur kan man arbeta med barns inflytande och delaktighet överlag på förskolan? 

 

 Vilken betydelse har förskolans fysiska miljö för barns inflytande och 

delaktighet? 
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Bilagor       

     Bilaga A 

    

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

* Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

* Hur länge här på förskolan? 

* Hur länge på den här avdelningen? 

 

Hur utformas den fysiska miljön? 

1. När ni utformar miljön på förskolan, vad utgår ni ifrån då? 

2. Vad vill ni i ert arbetslag att miljön ska stå för? 

3. På vilket sätt bestäms hur miljöns utformning ska se ut? 

4. Det materialet ni väljer, vad ligger till grund för det?  

5. Vad är det som styr eventuella förändringar? När gör man dessa förändringar i så fall? 

 

Hur uppfattar förskollärare den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande? 

6. Vill ni berätta hur ni uppfattar att den fysiska miljön främjar barns lärande och 

utveckling? 

7. Vad är det i miljön som främjar barns lärande och utveckling? 

8. Vad är det i miljön som hämmar barns lärande och utveckling? 

9. Hur ställer ni er till läroplanens syn på miljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande? 

 

Avslutande och övergripande frågor 

* Finns det något du vill utveckla i den fysiska miljön? Vad? 

* Har du något att tillägga kring den fysiska miljöns utformning eller kring dens relation 

till barns utveckling och lärande? 

 



  
 

I 
 

 

Hej!                                       Bilaga B 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser till förskollärare och vi är i 

slutskedet av vår utbildning och håller nu på med vårt självständiga arbete. Vi vill först 

och främst tacka er för att ni tar er tid och vill medverka i vår studie angående 

utformandet av den fysiska miljön i förskolan i relation till barns utveckling och 

lärande. De svar vi får i intervjun kommer bilda underlag för vår studie. De 

forskningsetiska principer som vi kommer att ta hänsyn till är följande:  

 

Informationskravet: Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan 

när ni vill. Varken ert namn eller förskolans namn kommer att nämnas i studien det vill 

säga både ni och förskolan kommer att vara anonyma. Intervjun kommer att spelas in 

och vi kan försäkra er om att det endast är vi som kommer lyssna på intervjun.  

 

Samtyckeskravet: Genom att göra den här intervjun har vi fått ert samtycke att ha med 

er i studien. Ni har själva rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor ni ska 

delta. Ni kan avbryta er medverkan utan att det medför negativa följder. 

 

Konfidentialitetskravet: De uppgifter vi får ta del av under intervjun kommer att 

avrapporteras på ett sätt så det inte går att identifieras av utomstående. Det innebär att 

det kommer vara omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.  

 
Nyttjandekravet: Den empirin som vi samlar in kommer endast användas av oss och i vårt 
självständiga arbete. Den kommer inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften.  
 

 Här kommer en guide så att ni i förväg kan se vad samtalet ungefär kommer att handla 

om. 

 

 Innan intervjun kommer vi att studera er miljö. Det kommer gå till på så vis att 

ni visar oss runt i er miljö. Under den tiden kommer vi att göra vissa 

anteckningar som kommer vara en liten grund av intervjun.  

Intervjuns upplägg 

 De första frågorna kommer att handla om ert utformande av den fysiska miljön. 

 Därefter kommer frågorna att beröra er (förskollärarens) uppfattning om den 

fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande.  

 Avslutningsvis kommer intervjun att beröra övriga frågor och kommentarer. 

 
Övrig information: Som vi nämnde när vi hade telefonkontakt med er så kommer 

intervjun att spelas in för att underlätta för oss i vårt skrivande. Det är endast vi 

som kommer att lyssna på intervjun.  

 

 

Vi ser jättemycket fram emot att få samtala med er och  

vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss; 

 

Petronella Henningsson 0705-XX XX X9 

Matilda Jepsen 0730-XX XX X3 

 


