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Abstrakt 
 

Titel: Miljöns betydelse för barns lärande.  

En studie om förskollärares uppfattning kring innemiljöns betydelse för möjligheter till 

lärande på förskolan. 

 

Engelsk titel: Environment for children's learning. - A study on preschool teachers' 

perception about the inside environment of learning opportunities at school. 

 

Författare: Cina Ahlström-Svensson, Ulrika Ivarsson. 

 

Att barns möjligheter till ett lärande är beroende av miljöns utformning är ett 

framträdande resultat i studien och i förskollärarutbildningens olika kurser. Syftet med 

följande studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring innemiljöns betydelse 

för barns möjlighet till lärande. Den belyser också hur förskollärarna axlar det ansvar 

som det förstärkta didaktiska uppdraget i Lpfö98 [rev10] innebär, samt förskollärares 

uppfattningar kring eventuella hinder och möjligheter då de iordningsställer förskolans 

olika miljöer. Studiens syfte och svar på frågeställningar nås med hjälp av en kvalitativ 

metod, med en fenomenografisk ansats. Empirin består av åtta intervjuer med 

förskollärare från en medelstor stad i sydvästra Sverige.  Resultatet visar att samtliga 

förskollärare har en uppfattning att innemiljön har stor betydelse för barns lärande. De 

framhåller att miljön ska vara lockande och inspirerande, den ska vara förändringsbar 

och tillåtande så att den kan tillgodose alla barns olika intressen och behov. Att material 

finns tillgängligt möjliggör att barn kan vara kompetenta det kan även medföra att de får 

en upplevelse av att klara sig själva och att samspelet mellan barnen ökar. Det 

ostrukturerade materialet främjar leken. Det ger möjligheter till fantasi och samspel och 

kommunikationen främjas. Tidigare forskning påtalar betydelsen av innemiljöns 

utformning för möjligheter till barns lärande vilket stämmer väl överens med denna 

studies resultat.  

 

  

 

Nyckelord 
Förskola, miljö, möjligheter, hinder, lärande, utveckling 

 

 

 
  



  
 

ii 

Tack 
 

Vi vill börja med tacka våra informanter som tagit sig tid och visat intresse för denna 

studie, utan er hjälp hade den inte sett ut som den gör idag.Vi vill också tacka våra 

kollegor på respektive arbetsplatser som stöttat, kommit med uppmuntrande och 

hjälpande ord när det har känts tungt. Till vår handledare Gunilla Hörberg vill också ge 

ett tack, för kloka tankar och förslag under processens gång.  

Men den största tacksamheten vill vi båda rikta till våra familjer, som orkat med oss, 

stöttat och ställt upp med allt vad som behövts under studiens gång.  

 

  



  
 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 5 
1.2 Läroplanen ______________________________________________________ 5 

2. Tidigare forskning ___________________________________________________ 7 
2.1 Lekmiljö ________________________________________________________ 7 

2.2 Materialets tillgänglighet ___________________________________________ 8 
2.3 Rummets ”signaler” _______________________________________________ 9 
2.4 Miljöns flexibilitet ________________________________________________ 9 
2.5 Miljö för samspel ________________________________________________ 10 
2.6 Miljö för lärande _________________________________________________ 11 

2.7 Sammanfattning _________________________________________________ 12 

3. Syfte ______________________________________________________________ 14 
3.1 Frågeställningar/forskningsfrågor ___________________________________ 14 

3.2 Begreppsförklaringar _____________________________________________ 14 

4. Teoretiskt ramverk __________________________________________________ 15 
4.1 Sociokulturellt perspektiv __________________________________________ 15 

4.2 Utvecklingspedagogiskt perspektiv __________________________________ 16 

5. Metod _____________________________________________________________ 17 
5.1 Val av metod ____________________________________________________ 17 
5.2 Intervjuer ______________________________________________________ 17 
5.3 Urval __________________________________________________________ 18 

5.5 Genomförande __________________________________________________ 18 
5.6 Etiska principer __________________________________________________ 20 

5.7 Metodkritik _____________________________________________________ 20 
5.7.1 Reliabilitetet, validitetet och allmängiltighet _______________________ 20 

6. Resultat ___________________________________________________________ 21 
6.1 Främja barns lärande _____________________________________________ 21 

6.1.1 Utgå från barnens intresse _____________________________________ 21 
6.1.2 Tilltalande miljö _____________________________________________ 22 

6.1.3 Materialets tillgänglighet ______________________________________ 23 
6.1.4 Barngruppen ________________________________________________ 24 
6.1.5 Lek och samspel ______________________________________________ 25 

6.2 Hindrande lärmiljöer______________________________________________ 25 
6.2.1 Materialets otillgänglighet _____________________________________ 25 

6.2.2 Rummens fasta utformning _____________________________________ 25 
6.2.3 För stora barngrupper ________________________________________ 26 
6.2.4 För många barn i leken ________________________________________ 26 

6.3 Medvetna val vid utformning av miljöer ______________________________ 26 

6.3.1 Ekonomisk medvetenhet ________________________________________ 27 
6.3.2 Läroplanens betydelse _________________________________________ 27 
6.3.3 Arbetet ska synas _____________________________________________ 28 

6.3.4 Barngruppens behov __________________________________________ 28 
6.3.5 Genusmedveten påverkan ______________________________________ 28 

7. Analys ____________________________________________________________ 30 
7.1 Miljö __________________________________________________________ 30 



  
 

iv 

7.2 Barngrupp ______________________________________________________ 30 

7.3 Rum __________________________________________________________ 31 

7.4 Samspel ________________________________________________________ 31 

8. Diskussion _________________________________________________________ 33 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 33 
8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 33 

9. Slutord ____________________________________________________________ 36 

Referenser ___________________________________________________________ 36 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A ____________________________________________________________ I 

 



  
 

5 
 

1 Inledning 
Miljöerna på förskolorna i Sverige kan idag se olika ut. Det finns inga särskilda 

restriktioner om vad som ska finnas eller hur pedagogerna ska utforma rummen på sina 

avdelningar, utan detta är upp till deras eget intresse och kunskaper. På så vis möts 

barnen av olika förutsättningar när de börjar på förskolan.  

Vi är två barnskötare som efter många år i förskolan beslutade oss för att vidarutbilda 

oss till förskollärare och miljön på förskolan är något som redan tidigare gjort oss 

nyfikna. Insikten om förskolemiljöns betydelse har för oss succesivt ökat, dels genom 

införandet av den nya läroplanen Lpfö98 [rev10] men också genom olika kurser under 

denna utbildning. Speciellt intressant tycker vi att Nordin-Hultmans bok Pedagogiska 

miljöer och barns subjektskapande har varit, som bygger på en avhandling där 

författaren belyser förskolemiljöns betydelse för barns lärande. Det är i förskolan som 

det livslånga lärandet börjar och av Sveriges alla 1-3 åringar går 84 % i förskolan. Den 

pedagogiska miljön i förskolan är betydelsefull för barns utveckling och lärande. Miljön 

kan både främja och hindra barn i sitt lärande och varje barn/barngrupp har olika behov. 

Detta beskrivs och betonas omsorgsfullt i läroplanen. Enligt läroplan Lpfö98 [rev10] 

skall pedagogerna ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov då man 

iordningställer de pedagogiska miljöerna på förskolan. För att läroplanens mål ska ha en 

chans att uppnås och för att barnen ska kunna ges möjlighet till lärande och utveckling 

skall verksamheten utformas så att detta kan bli möjligt. Beroende på hur barngruppen i 

verksamheten ser ut bör inte miljön på förskolan vara statisk, utan kunna vara 

föränderlig och levande. Genom att utgå från barnens olika behov och intressen kan 

miljön formas och formas om.  

”Forskning visar att barns kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska 

kunskaper och färdigheter grundläggs i förskoleåldern och att de erfarenheter barnet gör 

är betydelsefulla för lärandet i ett livslångt perspektiv” framhåller Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010, s.9) i Förskolan - arena för barns lärande. De 

beskriver också med referens till Heckman att ”ett samhälle tjänar finansiellt på att satsa 

på högkvalitativ pedagogisk verksamhet för små barn” (2010, s.9). Heckmans 

socioekonomiska beräkningar visar att det kostar oerhört mycket mer att senare i livet 

åtgärda det som barn gått miste om i sitt tidiga lärande. Därmed borde alla barn ha 

tillgång till en förskola med god kvalitet både ur ett individuellt men också utifrån ett 

samhällsperspektiv. Förskolans styrdokument, Lpfö98 [rev10] som vilar på 

sociokulturell teori infördes med tankarna att höja kvalitén och att göra förskolan mer 

jämlik över hela landet så att alla barn får samma möjligheter till lärande. Förskolan ses 

som en av de första och kanske den viktigaste arenan för små barn, där möjligheter till 

utveckling, samspel och lärande ska genomsyra verksamheten (2010).  

Med detta som bakgrund så vill vi ta reda pedagogernas uppfattning om hur inomhus- 

miljön på förskolan påverkar barnen, hur den kan främja ett lärande eller om den till och 

med kan hindra chanserna till ett lärande. Vi anser att detta är en viktig fråga att lyfta 

och synliggöra för förskollärare, eftersom miljön och de förutsättningar vi erbjuder 

barnen påverkar barnens möjligheter till utveckling och lärande.  

 

1.2 Läroplanen  

 

Under de senaste åren har tonvikten på barns möjligheter till lärande i förskolan 

förtydligats i och med att läroplanen Lpfö98 reviderades 2010. Det är leken och lärandet 

som ska genomsyra verksamheten i förskolan. Verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen och motivation att söka kunskaper, ”de behov och intressen 
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som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av verksamheten” (Lpfö98, rev10 s.12). 

 

I förskolan är det inte barnens kunskaper som värderas utan det är verksamheten som 

ska granskas i förhållande till vilka förutsättningar för lärande och utveckling 

pedagogerna erbjuder barnen. Enligt den reviderade läroplanen ska verksamheten på 

förskolan ”utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, rev10 s.5).  

 

I och med det förstärkta didaktiska uppdraget blir nu frågan hur den fysiska miljön ska 

utformas för att ge barnen den stimulans och utmaning var och en behöver. Införandet 

av den reviderade läroplanen slår alltså fast att alla barn har rätt till en meningsfull och 

reflekterande miljö som ska ge möjlighet till lärande och utveckling, inte bara till de 

barn som förut setts som i behov av särskilt stöd. Hänsyn ska tas till alla barns olika 

förutsättningar och behov. Enligt läroplanen innebär detta att ”verksamheten inte kan 

utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” 

(Lpfö98, rev10 s.5).  

 

I läroplanen uttrycks det även att miljön i förskolan ska vara ”öppen, innehållsrik och 

inbjudande” (Lpfö98, rev10 s.9) och att alla i arbetslaget ska ”samarbeta för att erbjuda 

en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de 

barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Lpfö98, rev10 s.11). Detta får 

som konsekvens att pedagogerna bör ha kunskaper om hur de organiserar och formar 

den fysiska innemiljön med hänsyn till alla olika behov som finns i barngruppen. 

Samtidigt så förändras barngrupperna på förskolan hela tiden, barn slutar och nya barn 

kommer in. Detta gör att intressena och behoven skiftar och på så vis bör miljön kunna 

vara föränderlig. För att detta ska bli möjligt krävs att det förs kontinuerliga 

diskussioner i arbetslaget och i läroplanen står det, ”förskolan ska främja lärande, vilket 

förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 

lärande” (Lpfö98, rev10 s.6).  

 

Barn lär av varandra och i samspel med andra, alltså ska förutsättningar för detta skapas. 

Miljöerna ska stimulera till lek och samspel med både barn och vuxna. Enligt 

läroplanen ska ”förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Lpfö98, rev10 s.6). 

 

Men för att kunna ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande och för att skapa 

en helhet mellan omsorg, utveckling och lärande i förskolan så hävdar Skolinspektionen 

att förskollärarna behöver få kompetensutveckling inom flera olika områden. Vidare 

menar de att som en del av det förstärkta lärandeuppdraget behöver förskolan bli mer 

medvetna i hur de utformar och utvecklar miljöerna för att stimulera barnen i deras 

utveckling och lärande. De pekar också på att det till viss del fortfarande finns en 

omedveten dragning åt ett ensidigt ”omsorgstänk” bland förskollärarna 

(Skolinspektionen, 2012).  
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2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel kommer vi redogöra för och resonera kring intressant och relevant 

forskning som har anknytning till det område vi valt att studera. Vi har hittat en hel del 

studier kring vårt undersökningsämne som gett stöd i vår forskning.  

 

2.1 Lekmiljö 

 

I den nya läroplanen Lpfö98 [rev10] har leken en central roll. I den står det, Leken är 

viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö98, rev10 s.6). I 

flera av de forskningsstudier vi tagit del av har också leken och den tillåtande miljön en 

betydande aspekt. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att barns lek och 

lärande ses som en interaktiv helhet. Leken är en del av barnens livsvärld och lek är inte 

bara något barnen leker, den gör något med barnen. Detta återspeglar sig i lärandet, barn 

lär sig inte enbart något utan lärandet påverkar barnet på andra sätt (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver i sin bok Det lekande 

lärande barnet, hur de har arbetat fram den utvecklingspedagogiska teorin genom en 

kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats. Det är förskollärare som har 

utvecklat grunden för utvecklingspedagogiken genom att under många år tagit del av ett 

stort antal empiriska forskningsstudier. Den pedagogik som har utvecklats har också sin 

grund i förskolans historia och kan relateras till tidigare teorier och forskningar om lek 

och lärande. I Pramling Samuelsson och Sheridans bok Lärandets grogrund: perspektiv 

och förhållningssätt i förskolans läroplan (1999) som har skrivits på uppdrag av 

Skolverket ska ses som ett komplement till läroplanen och visar på  för hur  förskolans 

arbetet kan utföras i praktiken. Både Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003), Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), menar att barn ska kunna leka ostört 

med minsta möjliga avbrott i leken. Miljön ska vara självinstruerande så att barnen inte 

behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. Material som ska betonas i förskolan, är 

material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus. Värdefullt för samspelet 

mellan fysisk miljö och barns lek, är tillgång till mycket löst material såsom stolar, 

kuddar, små bord och madrasser. Då ändrar barnen miljön så att det passar deras 

lektema. Det gäller även utomhus: små bräder, plankbitar, stenar och pinnar uppmanar 

barn till samspel med miljön. Hos barn kan man knappast skilja lek från lärande. I leken 

utforskar barnen sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med 

andra. I leken upptäcker barnen också sina förmågor och intressen. Genom leken 

utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Barn erövrar 

omvärlden genom leken och när barn leker gör de inte detta för att lära sig något, d.v.s. 

leken är inte instrumentell för barnet. Lek och lekfullhet är en betydelsefull dimension i 

allt lärande; lek och lärande är oskiljbara i barns värld och i förskolepedagogiken 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). 

 

Forskaren Tragetons (1996) filosofi till lärande är att utgå från leken, för att sedan 

inrikta sig mot förskolans mål. Görs det på motsatt sätt är hans teori att det lätt blir en 

förmedlingspedagogik, där läraren planerar teman och aktiviteter för att nå förskolans 

mål. Han uttrycker också att ett aktivt samtal i leken är en viktig del för lärandet. 
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Genom dialog i leken med det enskilda barnet men också i grupp stärks självkänslan 

och språkutvecklingen. Läraren kan i leken utmana språket i olika inriktningar så att 

kunskaper i olika områden som t.ex. kultur och matematik stärks. I val av material 

menar Trageton att det ostrukturerade materialet är att föredra. Han syftar då till 

material som inte endast är till för en sorts lek utan kan ha andra användningsområden. 

Detta material gynnar barnens fantasi och kreativitet, medan det strukturerade 

materialet, traditionella leksaker tvärtom kan verka hämmande. Lärarna ska ge leken väl 

avgränsande miljöer för olika aktiviteter och gärna med verkstadskaraktär (Tragetorn, 

1996).  

 

Eriksson Bergström (2013) skriver i sin studie att när barnen förhandlar verbalt i leken 

så får den mer ett gemensamt tema och leken blir mer ett samspel än en individuell 

sysselsättning. Studien visar alltså att miljöer som har ett neutralt och lite ”spretigt” 

material ofta skapar kollektiva lekar.  
 

Björklid (2005) menar att det syns i miljön vilken barnsyn pedagogerna på förskolan 

har. Beroende på hur miljön är utformad ges barnen tillfälle att kunna gå undan och vara 

ifred, de får möjlighet att göra egna val och de får chans till lek som tar mycket plats 

och i olika stora grupper. Men om barngruppen är för stor eller miljön blir för trång kan 

det bli en stressfaktor för barnen och det skapar mycket konflikter.  

 

2.2 Materialets tillgänglighet 

 

I sin avhandling ”Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande” (2004) jämför 

Nordin-Hultman den pedagogiska miljön på engelska förskolor och miljön på våra 

svenska förskolor. Där har jämförelser gjorts ur olika aspekter, en aspekt är vilka 

material som finns i verksamheten och vad det inbjuder till och hur rummen talar till 

barnen. Sedan har hon tittat på hur verksamheten är styrd och till hur den är reglerad i 

tid och rum. Författaren visar i avhandlingen att de olika aspekterna inte kan separeras, 

de är beroende av varandra. De engelska och svenska miljöerna i förskolorna ser väldigt 

olika ut. De engelska förskolornas material är oftast centralt placerat och det finns en 

större mängd i jämförelse med de svenska förskolorna. Även material som anses vara 

”vått, kladdigt eller smetigt” får ta plats i de engelska förskolorna, vatten och lera får 

användas inomhus. Miljön ses som mer ”självinstruerande” och utmanande och tillåter 

barnen att ta egna initiativ och stimulerar dem att själva komma på vad de vill göra. 

Nordin-Hultman menar att mycket av materialet i de svenska förskolorna är 

otillgängligt för barnen och placerat högt upp på hyllorna.  

 

Även Strandberg (2009), Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser i likhet med Nordin-Hultman (2004), 

att förskolemiljön bör ordnas så att den är självinstruerande så att barnen kan klara sig 

själva utan att behöva be om hjälp. På så vis underlättas barns möjligheter till lärande. 

Likaså Kennedy (1999) i sin bok Glasfåglar i molnen menar att den pedagogiska miljön 

ska locka barnen till utforskande och aktivitet och för att uppnå detta bör materialet vara 

placerat så barnen kan nå det och kunna använda det efter eget behov. Det handlar inte 

bara om att barnen inte ska behöva be någon vuxen fylla på färgburken eller plocka ner 

lämpligt material till dem utan att genom att barnen får klara sig själva får de en känsla 

av att kunna själv vilket ger en ökad självkänsla (Kennedy, 2009). I likhet med Kennedy 

tycker Tragetorn att om man avsiktligt förändrar förskolemiljön i ett försök att göra den 

så att barnen kan vara självständiga, utforskande och upptäckande på egen hand, får det 
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självklart konsekvenser för pedagogerna. Om barnen ges denna möjlighet medför det att 

pedagogerna kan lägga tid på andra saker än att serva barnen (Tragetorn, 1996).  

 

2.3 Rummets ”signaler” 

 

Enligt Nordin-Hultman (2004) så ser man ofta samma mönster i svenska förskolor, 

avdelningarna är möblerade ungefär på samma sätt, det finns ett målarrum, ett våtrum, 

matrum, byggrum och så vidare och bara rummens namn signalerar direkt vad man får 

använda utrymmena till. Detta lyfter också Eriksson Bergströms i sin studie att 

pedagogerna är väldigt noga med att materialet i förskolan ska ha bestämda platser och 

att det kan tolkas enligt Fröbels teorier, att det ska vara ordning och reda på materialet i 

förskolan. Studien visar också att ju mer rummen är ”färdiga”, det vill säga signalerar en 

aktivitet, desto mer regler förekommer och barnens handlingsfrihet krymper. I miljöer 

som erbjuder mer handlingsfrihet genom neutralt och inte så statiskt material blir barnen 

mer stimulerade att samspela och förhandlar verbalt med varandra. Det teoretiska 

kunskapsbidraget visar att genom att se på miljön som en uppsättning erbjudanden får 

det enskilda barnet ett verkligt inflytande och handlingsfrihet och på så vis en möjlighet 

till lärande utifrån sina egna förutsättningar (Eriksson Bergström, 2013).  

 

En annan sak som är utmärkande för den svenska förskolan är att verksamheten är styrd 

av tid, enligt Nordin-Hultman. Vissa aktiviteter erbjuds bara på förutbestämda tider och 

pedagogerna har planerat dem grundligt i förväg. Bland dessa aktiviteter ingår de 

dagliga rutinerna som samling, lunch och utevistelse, som också de är styrda av tid. Här 

bestäms vad barnen ska göra, vilket material de får använda och var de ska vara 

(Nordin-Hultman, 2004). 

 

2.4 Miljöns flexibilitet 

 

Vi kan även se att flera av studierna tar upp betydelsen för hur statisk miljön på 

förskolan är. Det är viktigt att miljön är flexibel och kan förändras och utformas efter 

barnens behov samt att den ger utmaningar och inspiration, menar Björklid (2005) i sin 

kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. 

Den pedagogiska miljön ska stimulera barnen till att utforska och upptäcka. Författaren 

menar att miljön innefattar såväl fysiska som psykiska aspekter, d.v.s. både utrymme, 

material och klimat. Förskolans fysiska utformning får inte vara statisk. Miljön ska 

kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt beroende på vilka verksamheter som 

pågår och vad som för tillfället intresserar barnen. Barn ska vara delaktiga i sitt eget 

lärande och det är viktigt att barnen aktivt deltar i utformningen av den fysiska miljön.  

 

Detta menar också Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som tillägger att 

materialet ska vara varierat och barnen ska själva ha tillgång till det. Barnen ska också 

ges möjlighet att möblera om och skärma av sig alltefter vad leken och lärandet kräver. 

Strandberg (2009) utgår från Vygotskijs tankar och menar att barns förhållande till 

miljön ständigt förändras, eftersom människan och dennes kultur är ömsesidig. I miljön 

finns kunskap, förväntningar, värderingar och känslor som barnet interagerar med och 

påverkas av.  

 

Strandberg belyser att ”människan kan inte ses skild från kultur” (2009, s.20). Vilken 

miljö förskolan erbjuder påverkar därför barnens möjligheter till utveckling. Förskolans 

olika rum måste därför uppmärksammas eftersom de påverkar barns lärande. Vissa rum 
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kan underlätta lärandet medan andra verkar hämmande, eftersom rummen förmedlar 

olika kunskaper, känslor och förväntningar. Om rummet ser inbjudande ut och 

inspirerar till samtal eller om det mest liknar en rastgård, kan vara avgörande faktorer 

för barns lärande. Ur ett Vygotskijperspektiv underlättar det när miljöer skapas då 

hänsyn tas till olika aspekter. Vilka samspel kan rummet erbjuda, dels mellan barnen 

men också mellan barn och lärare? Vad kan detta rum erbjuda för aktiviteter? Vilka 

förväntningar ställs i detta rum? Strandberg menar att är det viktigt att pedagogerna 

tillsammans med barnen reflekterar, omprövar och utvecklar rummets sociokulturella 

kontext. Är barnen inte delaktiga i processen vet de inte varför det har möblerats om 

(Strandberg, 2009). 

 

Samma slutsatser gör Eriksson Bergström (2013) i sin avhandling Barn, rum och 

pedagoger. Där visar det empiriska kunskapsbidraget att det är av stor betydelse hur vi 

möblerar och organiserar miljön på förskolan. Det är avgörande för en rad olika saker 

hur t.ex. hallen är placerad, om materialet vi erbjuder är ändamålsenligt och hur 

tillåtande miljöerna är, får man leka i hallen och så vidare.  

 

2.5 Miljö för samspel  

 

Just interaktionen barn, pedagog och miljö är något som är återkommande i studierna. 

Barn har en naturlig dragning att samspela med andra och Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) menar att barn är som uppslukade av att vara med andra i sin 

omvärld. 

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) refererar till Stern (1985,1991)  i 

boken Grundläggande färdigheter – och färdigheternas grundläggande att barn föds 

med en förmåga att uppfatta och erfara sin omvärld och de menar att det är denna 

förmåga som allt lärande vilar på. I alla de erfarenheter barn möter sker en form av 

lärande. Därför kan man inte särskilja lärandet från utvecklingen eftersom det är en 

ständig process där barn samspelar med omvärlden och införlivar nya erfarenheter. 

Författarna menar vidare att ur ett relationellt perspektiv på hur barn lär sig, blir lärandet 

beroende av miljön, interaktionen och barns erfarenheter. De betonar att barn lär i ett 

sammanhang i interaktion med andra grundläggande färdigheter.  

 

Även Nordin-Hultman (2004) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 

lärande sker i ett samspel mellan barnen och miljön. Vidare belyser författarna att barns 

lärande sker i sociala sammanhang där bemötandet har betydelse för att införliva 

kunskap och nya erfarenheter. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) 

skriver att samspel, ömsesidighet, problemlösningar är gynnsamt för barns lärande. 

Barns lärande utgår från deras olika erfarenheter, förutsättningar i interaktion med 

miljömässiga faktorer. Barn och deras kunskaper måste ses i ett sammanhang, i en 

helhet där de relaterar till varandra, menar forskarna. 

 

Nordin- Hultman (2004) betonar att barn inte är på ett visst sätt utan att de blir på ett 

visst sätt beroende på vilket sammanhang och vilken miljö de befinner sig i. Hon menar 

också att ett barn kan framstå som kompetent eller i behov av stöd beroende på vilken 

miljö och material det erbjuds. Vidare beskriver författaren hur ett barn kan upplevas på 

olika vis beroende på vilken miljö och situation det möts i, okoncentrerad och orolig ien 

miljö, men fokuserad och koncentrerad i en annan. Barn som vistas i en inspirerande 

miljö berikas, utvecklas och stimuleras. Här har pedagogerna ett stort ansvar i att se till 

barnens bästa och deras synsätt återspeglas även i miljön. Nordin Hultman menar att 
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barn redan när de stiger in på förskolan har med sin ”ryggsäck”, det vill säga, de har 

med sina egna erfarenheter sitt eget sätt att vara på. Vi har tenderat att ”felsöka” barn 

som visar oro eller har problem i det sociala samspelet utan att titta på vilken miljö och i 

vilket sammanhang barnet är i. Antalet diagnoser på barn i förskolan ökar och så även 

uppföljningar i form av utvecklingssamtal med individuella utvecklingsplaner som 

följd.  

 

2.6 Miljö för lärande 

 

I Lärandets grogrund menar författarna, Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), att 

begreppet det livslånga lärandet är den process där lärandet sker genom hela livet. 

Processen är föränderlig, de kunskaper barnet skapar när det är litet, förändras över tid 

med nya vidgade erfarenheter. Denna nya kunskap kan förstås på olika sätt och får en 

djupare innebörd, vilket medför en kunskap som kan användas i nya sammanhang och 

situationer. Kunskap är föränderlig och utvecklingen i samhället likaså, därför behövs 

ständigt nya erfarenheter. I ett bra bemötande där läraren ser till varje enskilt barns 

behov och intresse finns möjlighet att utveckla ett självförtroende och identitet som gör 

att det kan se sig som en lärande människa. Lärarens förhållningssätt och förmåga att 

skapa miljöer som stimulerar och utmanar varje barn enskilt och i grupp har betydelse 

för barns lärande. Därför måste läraren utgå från varje barns sätt att uppfatta och förstå 

samtidigt som hon/han leder barns lärande mot förskolans mål på ett lustfyllt sätt. När 

barn tar till sig nya erfarenheter utgår de från sina erfarenheter och ger sig in i det 

okända. För att utveckla dessa nya kunskaper behövs variation i allt mera komplexa 

situationer, där de kan ges möjlighet att urskilja mönster och särdrag i samspelet och 

kommunikation med en variation av människor och ting. Barn erövrar sin omvärld i 

samspel med sin omgivning, därför har den pedagogiska miljön stor betydelse för deras 

lärande. Miljön ska inspirera och vara så intressant att barn utmanas att utforska och 

upptäcka nya erfarenheter genom materialet, rummens utformande och klimatet som 

råder. Pramling Samuelsson och Sheridan belyser vikten av att barn utifrån deras 

intressen, erfarenheter och kunskaper är med och konstruerar miljön tillsammans med 

sina lärare mot förskolans mål. På detta sätt ges utrymme för det lustfyllda lärandet, 

leken och skaparlusten. Skapandet kan ses i olika uttrycksformer, så som dans, musik, 

rörelse, sång drama. Men också i bild och form, konstruktions- och bygglek samt språk 

och text. ”Den pedagogiska miljön skall därmed vara utformad så att den hjälper barn 

att komma vidare i sin utveckling genom att de får möjlighet att utveckla olika 

uttrycksmedel, handlingssätt och pröva olika idéer” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006, s.99). 

 

I studien Barns tidiga lärande, en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns 

lärande, har Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) studerat vad som 

karakteriserar förskolan som en lärandemiljö. Studien pekar på olika aspekter som har 

betydelse för förskolans kvalité. En av de större betydelserna är lärarnas kompetens men 

också att det finns tydliga mål. Med verksamheter som utgår från tydliga läroplansmål 

och intentioner finns möjlighet till progression i barns lärande. I avhandlingen 

benämner även författarna andra internationella studier där samma resultat 

framkommer. Förskolor med hög kvalitet har genomgående lärare som med värme 

interagerar med barnen och skapar ”sustained shared thinking” Verksamheten bygger på 

en ömsesidighet där lärar- och barninitierade aktiviteter, lärande och omsorg är 

sammanflätat och som ses som lika viktigt som barns sociala och intellektuella lärande. 
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The Perry Preschool Study/High Scope är en omtalad longitudinell studie som entydigt 

visar att hög kvalitet i förskolan bidrar till barns lärande, akademiska prestationer, bättre 

självkänsla och attityder till livslångt lärande, belyser Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson i sin BTL studie (2009). 
 

Förskolans styrdokument, Lpfö98 [rev10] som vilar på sociokulturella teorier infördes 

med tankarna just att höja kompetensen och att göra förskolan mer jämlik över hela 

landet så att alla barn får samma möjligheter till lärande. Förskolan ses som den första 

arenan i skolsystemet och kanske den viktigaste arenan för små barn, där möjligheter till 

utveckling, samspel och lärande ska genomsyra verksamheten.  

 

Vi vill avsluta avsnittet med tidigare forskning med ett citat av Birgitta Kennedy, som vi 

tycker innefattar mycket av det som vi tagit del utav. Hon säger i tidningen Förskolan 

2009 nr 2;  
 

Det räcker inte med en vacker pedagogisk genomtänkt miljö. Det måste finnas vuxna med 

visioner, som är nyfikna på att förstå vad det innebär att vara barn i dag, som lyssnar på 

barnen, som är närvarande och kan utmana barns utforskande och undersökande. Vuxna 

som vågar ta ställning för förskolans roll i ett demokratiskt samhälle, som en plats där 

styrkan är att vi möts olika och får förhandla och tänka tillsammans för att bli klokare. 

Om vi utgår från barns rätt kan jag se vilken otrolig vinst barnen gör som lärande och 

utforskande människor om de får vistas i miljöer där de vuxna har tänkt kring dess 

pedagogiska konsekvenser. Jag ser dagligen barn som tack vare miljöerna får möjlighet 

att bli på olika sätt. […] Detta skapas inte av sig själv, bara för att miljön finns där. Det 

skapas av pedagoger och barn som i en spännande utmanande miljö förmår att 

välkomna, upptäcka och utmana varandra. Miljön, rummet, materialet, utmaningarna 

kan hjälpa oss men utan människor blir det dött.  

                                                                             (Kennedy, Förskolan 2009 nr.2 s.39). 

 

2.7 Sammanfattning  

 

Att miljön har stor betydelse för barns utveckling belyses starkt i studiens litteratur och 

forskningsunderlag. Förskolan kan ses som den första lärandearenan i skolsystemet för 

små barns möjligheter till lärande och utveckling, vilket medför ett stort ansvar för 

förskollärarna i denna verksamhet.  

 

Den nya reviderade läroplanen, Lpfö98 [rev10] har ett förstärkt pedagogiskt uppdrag 

och det står att ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Lpfö, rev10 

s.9). Den ska också utgå från barnens behov och intressen och dessa ska ligga till grund 

för hur förskollärarna utformar miljöerna på förskolan (Lpfö98, rev10). 

 

Björklid (2005) påpekar att det är av vikt att miljön är flexibel och kan förändras och 

utformas efter barnens olika behov samt att den ger utmaningar och inspiration till 

lärande. Även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) påtalar miljöns 

betydelse där barn i samspel med sin omgivning erövrar sin omvärld och där den 

pedagogiska miljön har stor betydelse för deras lärande. Miljön ska genom rummets 

utformning, materialet och klimatet som råder utmana barnet att utforska och upptäcka 

nya erfarenheter som ger möjligheter till vidare utveckling och lärande.  
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Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att leken och lärandet ses som en 

interaktiv helhet och oskiljbara från varandra. Förskolans innemiljö ska vara så 

självinstruerande att barn kan klara sig utan att behöva be en vuxen om hjälp, detta gör 

de får en känsla av att kunna själva och det möjliggör att självkänslan ökar, menar 

Kennedy (2009). I en sådan miljö ska materialet finnas på en nivå så att barnet blir 

nyfiket och lockas till utforskning och lärande. Att erbjuda ett löst material, så som 

kuddar, madrasser eller filtar gör att barns lek kan bli flexibel, de kan ändra lekmiljön 

efter det tema som de just nu lockas till. I leken utforskar barnet sin omvärld och sina 

erfarenheter i kommunikation med andra barn och vuxna menar Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003). 

 

Även Trageton (1996) tar upp materialets betydelse. Han menar att det ostrukturerade 

materialet är att föredra eftersom detta kan ha flera användningsområden och som 

därmed gynnar barns fantasi och kreativitet. Liknande tankar har Eriksson Bergström 

(2013) som menar att det neutrala materialet är utvecklande, då barnen förhandlar 

verbalt i den kollektiva leken.   

 

Att barn lär i många olika kontexter och situationer och inte bara under arrangerade 

verksamheter har framkommit i den tidigare forskningen som vi tagit del av. I dessa 

sammanhang har miljön en stor betydelse för barns lärande. Miljön ska vara så 

självinstruerande att barnen kan ta egna initiativ och lockas till ett lustfyllt lärande. 

  

Det vi kan se när vi tagit del av den tidigare forskning som gjorts, är att den utgår från 

barnens perspektiv. Den handlar om hur miljö på förskolan bör se ut för att möjliggöra 

för det kompetenta och nyfikna barnet. Det vi vill undersöka är vad miljön betyder för 

barnen och deras lärande men sett ur förskollärarnas perspektiv. Detta har kommit att bli 

vårt intresseområde i denna studie.  
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3. Syfte  
Vi kommer att undersöka förskollärarnas uppfattningar om den fysiska miljöns 

betydelse för barns möjligheter till lärande på förskolan. Därutöver undersöks även hur 

de axlar det ansvar som det förstärkta didaktiska uppdraget i Lpfö98 [rev10] innebär.  

 

3.1 Frågeställningar/forskningsfrågor  

 

 Hur kan miljöns utformning främja barns lärande? 

 Vad i miljöns utformning kan utgöra ett hinder för barns lärande? 

 Vilka medvetna val görs när miljöerna iordningställs på förskolan? 

 

 

3.2 Begreppsförklaringar 

 

I vårt arbete kommer vi att använda följande begrepp; 

 

Miljö innefattar i detta arbete den fysiska innemiljön i form av möbler, material och 

rummets utformning. 

 

Ostrukturerat material uttrycker Trageton (1996) är material som kan ha många olika 

användningsområden så som återvinningsmaterial, tyger, garner och material från 

naturen som stenar, pinnar och snäckor. Det är material som kan ses som motsats till 

traditionella leksaker. 

 

Hemlik miljö menar Nordin Hultman (2004) är då miljön är enkel och påvisar ordning 

och renlighet samt utformas med gardiner, dukar och krukväxter. 

 

Flexibel miljö, menar Björklid (2005) är då miljön kan förändras och utformas efter 

barnens behov och intresse samt att den ger utmaningar och inspiration, 

 

Verkstadsliknande karaktär är ett begrepp som Nordin-Hultman (2004) använder i 

sin miljöbeskrivning av förskolor. Denna miljö karaktäriseras av rumsavgränsningar i 

form av hyllor och lådor för att skapa olika miljöer så som bygg/konstruktionshörn, hem 

- dockvrå och vrår för läsning och samling. Centralt i dessa miljöer är sand, vatten, färg 

och stafflier som ständigt finns tillgängligt för barnen för att utforskas på ett laborativt 

och experimenterade arbetssätt. 

 

Lärande. Barns lärande beskrivs av Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) som 

relationellt, det vill säga barn lär i interaktion och kommunikation med sin omvärld. De 

menar att barns sätt att uppfatta och ge uttryck för något förändras när de lär. Lärande 

för barn handlar om handling och medvetande. De möter något nytt, de undersöker och 

bearbetar det, skapar sig en förståelse, och får ny kunskap.  

                                                                  

Löst material är ett begrepp som Pramling Samuelsson och Aspliund Carlsson (2003) 

använder för filtar, kuddar och madrasser. Detta material menar författarna  möjliggör 

att leken kan bli flexibel. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt vill vi redogöra för två olika teorier inom området som har betydelse för 

vårt arbete. En teori vi tar hjälp utav är den ryske kulturpsykologen Lev S Vygotskij 

(1995) som är den sociokulturella teorins grundare. En nyare teori är det 

utvecklingspedagogiska perspektivet som har utvecklats av Ingrid Pramling Samuelsson 

tillsammans med Maj Asplund Carlsson (2003). 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

En av de teorier vi valt att utgå från är Vygotskijs sociokulturella perspektiv där 

utveckling och lärande ses som en interaktion mellan människor och miljö. På förskolan 

interagerar pedagoger och barn varje dag i den fysiska miljön. Eftersom vi vill ta reda 

på hur förskollärarna tänker kring den fysiska miljön och vilka kunskaper de har om 

miljöns betydelse för barnens lärande så ser vi en koppling till det sociokulturella 

perspektivet där just interaktionen mellan människa och miljö är en viktig del. I boken 

”Vygotskij och skolan” som är skriven av Lindqvist (1999) finns det texter som är 

skrivna av Vygotskij. Enligt Lindqvist så menar Vygotskij att läroprocessen är ett 

samspel mellan en aktiv elev och en aktiv pedagog i en aktiv miljö. Det är just detta 

samband och samarbete som vi vill undersöka i vår studie. Samarbetet mellan pedagog 

och barn såg Vygotskij som själva kärnan i utvecklingsprocessen. Miljön är av 

betydelse för barnets fantasi och kreativitet och det är viktigt att miljön stimulerar och 

utmanar barnet. Vygotskij menar att det är när barnet samspelar med mer kompetenta 

medaktörer som de har möjlighet att utvecklas i sin potentiella utvecklingzon. Hans 

begrepp ”zone of proximal development” förkortas ofta ZPD. Den närmaste 

utvecklingszonens innebörd är att människan tillägnar sig kunskap och är en 

beskrivning av hur lärandet går från det yttre till det inre. Barnet gör lärandet till sitt 

eget. Vygotskij ser barnets möjligheter till utveckling som den centrala frågan för hur 

undervisning skall bedrivas. Det är inte barnets brister som ska vara utgångspunkten 

utan dess potential menar Vygotskij. En god undervisningsmiljö skapar goda 

möjligheter för barnet att få utvecklas i sin närmaste utvecklingszon (Lindqvist, 1999).  

 

Kreativiteten och fantasin är central i Vygotskijs teorier och han anser att just 

kreativiteten är livsnödvändig för människan. Därför bör barnen få möjlighet att 

utveckla sin kreativa förmåga redan i förskolan. Det är i det sociala samspelet och när 

barnet får redskap för sina tankar och handlingar som människans medvetande skapas. 

Vygotskij skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) att ett barn som 

ser, hör och upplever mycket, som skaffar sig många erfarenheter, får en betydelsefull 

och produktiv fantasiförmåga. Detta gör man genom att bl.a. vidga deras erfarenheter så 

de får en djupare förståelse och en stadig grund att stå på i sitt skapande. På detta sätt 

menar Vygotskij att verklighet och fantasi är varandras förutsättningar (Vygotskij, 

1995).  

 

I likhet med flera av de forskningsstudier som vi redogjort för tidigare i arbetet så är 

Vygotskij ytterligare en förespråkare, kanske den första, för att lek och lärande hänger 

ihop. Han anser att leken och fantasin är viktiga förutsättningar för att ett lärande ska 

äga rum. Han menar vidare att människan föds som en social varelse som påverkas och 

anpassar sig efter andras behov. I leken får barnet möjlighet att lära sig den 

grundläggande förståelsen för hur det sociala samspelet fungerar (Vygotskij, 1995). 
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4.2 Utvecklingspedagogiskt perspektiv 

 

I det här avsnittet vill vi synliggöra den utvecklingspedagogiska teorin. Den 

utvecklingspedagogiska teorins grundtankar förutsätter en närvarande, medveten och 

reflekterande pedagog. När förskollärarna utformar verksamhetens miljöer ser vi att 

dessa kompetenser är nödvändiga och därför anser vi att det utvecklingpedagogiska 

perspektivet kopplar till denna studies syfte och frågeställningar. Det är professor Ingrid 

Pramling Samuelsson och några andra forskare vid Göteborgs universitet som enligt 

vissa källor (till exempel: Persson, 2008; Vallberg Roth, 2002) anges vara de som 

utformade utvecklingspedagogiken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons 

(2003) bok, Det lekande lärande barnet, i en utvecklingspedagogisk teori, baserar sig på 

nyare forskning som med utgångspunkt i Vygotskijs teorier kring barn har utvecklat 

grunden för utvecklingspedagogiken. De utvecklingspedagogiska tankarna har 

utvecklats ur den fenomenografiska ansatsen och kan sammanfattas i dessa tre punkter; 

 

• Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 

• Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 

• Att ta till vara mångfalden av barns idéer.  

                                                   (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s.58).  

 

I ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt ger pedagogerna barnen förutsättningar att 

bli medvetna om sin omvärld och sitt eget lärande. Här gäller det för pedagogerna att 

inta ett barnperspektiv och ta reda på hur barnen tänker för att sedan kunna 

problematisera kring detta. Här kan då barnen bli medvetna hur de ska bygga vidare på 

sina egna kunskaper för att sedan få en djupare förståelse för innehållet i sin 

verksamhet.  

 

Att arbeta utifrån den utvecklingspedagogiska teorin betyder för pedagogerna att se 

barnens lärande som en del av hela deras erfarenhetsvärld och på så vis integrera 

lärandet i så många aktiviteter som möjligt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003).  

 

Utvecklingspedagogiken kopplas till förskolans tradition och andra förskolepedagogiska 

ansatser. Den spontana leken utgör en av många arenor för barns lärande, men här är 

även pedagogen med och skapar förutsättningar för att barnen ska ha möjlighet att 

reflektera. Det är då av vikt att pedagogen har en kompetens att både arrangerar miljöer 

som får barnen intresserade, men också att kunna se deras intentioner.  

 

I likhet med Vygotskijs teori om barn och lärande så menar utvecklingspedagogiska 

anhängare att lärandet sker i samspel med andra. Här ska pedagogerna kunna samtala 

med barnen om vad de gör och vad de lär sig i olika aktiviteter och på så vis tematisera 

innehållet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlson 2003). En annan sak som de två 

teorierna har gemensamt är att de menar att barn har olika uppfattningar och upplevelser 

av samma erfarenheter. Det är pedagogernas uppgift att skapa förutsättningar, utifrån 

barnens intressen, för ett lärande som barnen själva blir medvetna över och reflekterar 

över. Detta är något som är grundläggande i den utvecklingspedagogiska teorin, att 

utifrån hur barnet uppfattar och förstår något ska pedagogen skapa möjligheter och 

problematisera kring innehållet. Pedagogen använder barns frågor och svar och detta 

blir som ett innehåll i pedagogiken. För detta ska komma till stånd krävs att pedagogen 

har både metodkunskap och kunskap om hur barn tänker (Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö, 2007). 



  
 

17 

5. Metod 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gjort för att nå vårt syfte och få svar på 

våra frågeställningar. Vi kommer också att redogöra för hur vi gått tillväga i vårt 

genomförande av vår kvalitativa studie. Vi beskriver även vårt urval, databearbetning 

och beaktande av de etiska aspekterna. 
 

5.1 Val av metod 

 

Utifrån Lantz (2007) är det studiens syfte som ska vara avgörande för vilken metod som 

undersökningen ska bygga på. Studiens huvudsyfte i denna undersökning är att ta reda 

på pedagogers föreställningar om miljöns betydelse för barns möjligheter till lärande. 

Utifrån detta gjorde vi valet att använda oss av en kvalitativ metod, där vi som forskare 

samlade in och tolkade utsagorna med en fenomenografisk ansats, där avsikten var att ta 

del av ett urval pedagogers uppfattningar om ämnet (Patel & Davidsson, 2011). I vår 

datainsamling har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få fram 

fenomen som inte går att få genom standardiserade enkätundersökningar (Ahrne & 

Svensson, 2011). Vi har dessutom valt att fotografera den fysiska miljön på förskolorna 

för att det ska förtydliga det vi fick fram i intervjuerna med pedagogerna.  

 

5.2 Intervjuer  

 

Enligt Dalen (2008) är djupintervjuer ett bra angreppsätt då man ska fokusera på hur 

andra personer upplever sin livsvärld. Genom intervjuer menar författaren att det finns 

möjligheter att få fram beskrivande information om hur andra människor upplever en 

situation eller problem. Vårt syfte är att ta reda på informanternas erfarenheter och 

uppfattningar och därför anser vi den kvalitativa intervjun är en lämplig metod. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att med den kvalitativa forskningsintervjun kan 

man förstå den levda vardagsvärlden från informantens perspektiv, samt att tolka och 

beskriva de teman som informanterna upplever i sin livsvärld. Vidare uttrycker 

författaren att intervjuaren i en kvalitativ intervju ska ha kunskap om ämnet för att 

kunna följa upp informantens svar. Detta anser vi att vi har, dels med vår långa 

beprövade erfarenhet men också efter relevant litteraturläsning i ämnet.  

 

I den kvalitativa intervjun menar Ahrne och Svensson (2011) att det finns möjlighet att 

anpassa frågorna och deras följd efter situationen i intervjun. Detta möjliggör att vi får 

ta del av en bredare bild av informantens uppfattningar än vad en enkätundersökning 

med standardiserade frågor och svarsalternativ kunnat ge. Vidare menar Dalen (2008) 

att användandet av semistrukturerade intervjuer där frågorna är förkonstruerade i en 

intervjuguide är lämpligt. I denna bör frågor i inledningen ligga i periferin för att sedan 

centreras till ämnet vi vill valt att undersöka och avslutningsvis avrundas med någon 

fråga om de har något att tillägga. I våra intervjuer har vi därför valt att använda oss av 

dels fasta frågor men också av öppna följdfrågor utan någon bestämd ordningsföljd. På 

detta sätt anser vi att vi får möjlighet att få svar på vårt syfte men också att det finns 

möjlighet för att bredda undersökningen. Vi är också medvetna om att vi är påverkade 

av våra förkunskaper i ämnet så under intervjuerna har vi lagt vikt vid att förhålla oss 

neutrala till ämnet och lyssna samt visa genuint intresse för vad informanten berättar 

(Dalen, 2008).  
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5.3 Urval  

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att det finns olika benämningar för den person som 

intervjuas. Författarna uttrycker att respondenten svarar på frågor från intervjuaren 

medan informanten svarar på frågor som kommer från dennes kultur eller sociala miljö. 

Vi ansåg att informanten var den bästa benämningen i detta studiens syfte så i detta 

arbete har vi valt att kalla den som intervjuas för informant. 

 

I studien har vi gjort ett strategiskt urval, vilket enligt Trost (1997) betyder att forskarna 

först väljer ut ett antal kriterier som de utgår ifrån för hitta de intervju personer de söker. 

Vi har valt att vända oss till förskollärare i vårt verkansområde där vi vet att fortbildning 

och studiebesök gjorts i syfte av att lyfta miljöns betydelse. Ett par av  informanter har 

tidigare arbetat på Reggioinspirerande förskolor, där man använder sig av uttrycket; 

”miljön som den tredje pedagogen”. I denna inriktning finns en medvetenhet av att 

miljön har stor betydelse i verksamheten. Vi har också valt att intervjua för oss kända 

förskollärare som vi vet har goda pedagogiska kunskaper och som vi sedan tidigare 

erfarenheter vet är vältaliga, vilket kan ses som ett bekvämlighets urval (Bryman 2011). 

Dessa båda urval grundar sig från tidigare erfarenheter av intervju som metod, då 

slumpmässigt utvalda informanter valdes. Vid detta tillfälle fick vi inte någon som helst 

respons. Därför valde vi nu att utgå från vårt eget verksamhetsområde och vi valde 

också på förhand ut de informanter som vi ansåg skulle vara lämpliga för att få svar på 

vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

 

Trost (1997) menar att det är viktigt att forskaren vet vad hans/hennes urval står för och 

enligt Dalen (2008) är det av vikt att noggrant välja ut informanterna som man tror kan 

ge en variation av beskrivningar i undersökningen. Antalet informanter ska inte vara för 

stort eftersom det är tidskrävande att både intervjua och i efterarbetet med att 

transkribera den insamlade datan. Men antalet ska ändå vara tillräckligt stort så att det 

finns underlag för tolkning och analys i bearbetningen. När man märker att ett mönster 

uppstår, samma svar kommer igen i empirin så har man enligt Ahrne och Svensson 

(2011) uppnått en mättnad. Därför kan man inte i förväg bestämma hur många 

intervjuer man ska genomföra. Författarna menar att genom att varva intervjuerna med 

analys så kan man avgöra när man uppnått en mättnad.  

 

När vi hade intervjuat åtta förskollärare märkte vi en mättnad, det vill säga att vi såg ett 

återkommande mönster i svaren. Förskolorna ligger i ett förortsområde i en stad på 

västkusten och det är mestadels likartade villaområden med familjer från medelklassen. 

I området bor få familjer med invandrarbakgrund och arbetslösheten är låg. 

Informanterna kommer från fem olika förskolor och arbetar med olika 

åldersfördelningar i barngrupperna.  

 

Alla informanter är förskollärare och har mellan 5 - 30 års erfarenhet inom 

barnomsorgen. Med informanternas olika långa yrkeserfarenheter och deras erfarenheter 

av olika åldersindelningar i barngrupperna ansåg vi att de skulle kunna ge oss en bred 

och noggrann beskrivning av studiens syfte.  

 

5.5 Genomförande 

 

Kontakten med informanterna skedde via telefon och alla informanterna var för oss 

välkända förskollärare från vårt verksamhetsområde som vi tidigare haft kontakt med i 
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olika situationer. I telefonkontakten presenterade vi oss och berättade att vi nu påbörjat 

vårt självständiga arbete i vår utbildning till förskollärare. Vi förklarade vårt syfte med 

studien och frågade om de kunde tänka sig att vara delaktiga i vår studie. När de gett oss 

klartecken bestämdes datum och tid och vi skickade via mail ut intervjuguiden för att de 

skulle kunna förbereda sig på innehållet. Vi ville att informanterna skulle få tid på sig 

att tänka igenom frågorna för att på detta vis kunna ge en så fördjupad uppfattning som 

möjligt av fenomenet. Genom att presentera vår studie och att ha delgett informanterna 

intervjufrågorna i förväg uppfyller vi Informationskravet som faller under de etiska 

principerna. 

 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en pilotintervju med en av våra tidigare VFU 

handledare. Att utföra en pilotintervju menar Dalen (2008) är av vikt eftersom man då 

kan testa intervjuguiden men också öva sig själv på att intervjua. Dessutom ger den 

möjlighet att pröva så att den tekniska utrustningen fungerar. Under pilotintervjun 

användes först mobiltelefon för inspelning, men efter ett par frågor stängdes den av och 

intervjun fick istället fortsätta med läsplatta som inspelningsverktyg. Detta blev en 

erfarenhet att ta med i den fortsatta undersökningen, då tillgång till läsplatta fanns med 

som inspelningsinstrument. Även intervjuguidens utformning ändrades, så att den fick 

en tydligare struktur efter denna pilotstudie.  

 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss av tidsmässiga skäl. Dels var det 

semestertider för informanterna och dessutom skulle storstädning ske på respektive 

förskola och risk fanns att innemiljöerna skulle vara undanröjda för städningens 

ändamål. Vi hade bett informanter att avsätta cirka en timma för intervju och 

miljövisning och denna tid upplevdes vara rätt avvägd till ändamålet. De olika 

intervjuerna inklusive fotografering tog mellan 45 min - 1 timma. Alla informanterna 

hade förberett plats för intervjuerna i rum där vi kunde sitta avskilt och slapp att bli 

störda. Vi inledde samtliga intervjuer med en kort presentation av vår studie och 

informerade om de forskningsetiska aspekterna som studien vilar på. Dessutom 

informerade vi dem att vi som intervjuare skulle hålla en låg profil under intervjun och 

att vi därför inte skulle komma med några argument eller motsägningar under intervjun 

(Dalen, 2008). Författaren menar ytterligare att informanten måste få ta tid på sig att 

berätta och att vi som intervjuare ska använda oss av öppna följdfrågor för att få en 

djupare förståelse i fenomenet, vilket vi följde under samtliga intervjuer. Vi har en 

uppfattning av att alla intervjuerna kändes inspirerande och att de flöt på bra. Som en 

avrundning avslutade vi intervjuerna med att fråga om de hade något att tillägga och 

tackade för att de tagit sig tid. Dessutom erbjöds de att ta del av studien när den är klar. 

Två av informanterna ville dock inte delta med hjälp av inspelningsinstrument. De 

kände sig stressade och bad att mobilerna skulle stängas av. Vi fick då använda oss av 

penna och papper och föra anteckningar istället.  

 

Efter varje intervju lyssnade vi på vårt datamaterial och studerade våra anteckningar 

innan vi transkriberade vårt insamlade material samma dag eller dagen efter. Detta 

kallar Patel och Davidsson (2011) för löpande analys. På detta sätt kan man få idéer om 

fortsatta intervjuers upplägg och en annan fördel är att intervjun och observationen 

fortfarande är färskt i minnet. Vi kunde med denna analys se att vi behövde ändra på 

formuleringen i en av våra intervjufrågor. Vi valde att skriva ner, transkribera materialet 

ordagrant men att inte ta med ord som ”äh”, som vi ansåg var irrelevanta för 

sammanhanget, samt information som inte hörde till studiens syfte. Sedan skrev vi ut 

vårt datainsamlade material för att lättare få en överblick och för att lättare kunna se 
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skillnader och likheter i materialet. Utifrån detta har vi sedan kunnat dela in vår empiri i 

olika kategorier utifrån våra forskningsfrågor.   

 

5.6 Etiska principer  

 

Patel och Davidsson (2011) belyser vikten av att i alla forskningsstudier måste etiska 

överväganden diskuteras och tas ställning till. I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer vad det gäller informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Innan vi startade samtliga 

intervjuer har vi tillsammans med våra informanter gått igenom de forskningsetiska 

principernas innebörd. Informanterna har dessutom blivit erbjudna att ta del av studiens 

färdigställda material. 

 

1. Informationskravet innebär att vi informerade våra informanter om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar. 

Dessutom ska det tydligt framgå att de uppgifter som de delger endast kommer att 

användas för denna forskning. 

2. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva får bestämma över sin medverkan 

dels hur länge men också att de har rätt att avbryta sin medverkan utan några negativa 

påföljder.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att all information som berör informanten behandlas 

med sekretess. Anonymitet tillämpas, ingen nämns med namn eller beskrivs som gör det 

möjligt för utomstående att förstå vem informanten är.  

4. Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas för forsknings 

ändamål, enligt Vetenskapsrådet. Dessutom bör informanterna erbjudas en rapport eller 

sammanställningen av studien, menar Vetenskapsrådet (2002). 

 

5.7 Metodkritik 

 

Studiens tillförlitlighet beror på dess reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Stukát, 

2005). Dessa tre faktorer bestämmer hur trovärdig uppsatsens resultat blir. I en 

undersökning finns det alltid brister i tillförlitligheten vilket är viktigt att synliggöra. 

 

5.7.1 Reliabilitetet, validitetet och allmängiltighet  

 

Enligt Stukát (2005) handlar reliabilitet om resultatets tillförlitlighet. Reliabiliteten bör 

alltså ses mot bakgrund av den situationen som råder vid intervjutillfället. Att svaren på 

samma fråga från informanterna inte är identiska ska alltså inte ses som en låg 

reliabilitet. För att öka tillförlitligheten av intervjuerna har vi bett om att få göra 

miljöobservationer genom fotografering på de olika förskolorna. Validitet i en studie 

handlar om hur de instrument vi valt att använda undersöker det vi avser att undersöka. 

Är det som kommer fram i undersökningen det man ämnat att mäta eller ligger det 

utanför studiens syfte? Här är det viktigt att vi som intervjuare ser över våra frågor till 

informanterna så de håller sig till vårt tänkta syfte. Ska vi titta på vår studies 

allmängiltighet, det vill säga i vilken grad som resultatet är giltigt i stora sammanhang, 

kan resultatet sägas gälla för alla i den yrkesgrupp som våra informanter tillhör? I vår 

studie beror allmängiltigheten på hur många informanter vi har, om de har samma 

utbildning och vilka yrkeserfarenheter de har (Stukát, 2005). Vårt resultat har en 

allmängiltighet med bärighet i andra förskolepedagogiska kontexter. 
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6. Resultat  
I detta kapitel kommer vi att presentera det resultat som har framkommit i vår studie. Vi 

valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och för att få svar på våra 

forskningsfrågor bestämde vi oss för att intervjua våra informanter. Syftet med vår 

studie var att ta reda på förskollärarnas uppfattning om miljöns betydelse för barns 

lärande och vilka medvetna val de gör när de iordningställer miljöerna på förskolan. De 

teorier vår forskning vilar på är det sociokulturella perspektivet och det 

utvecklingspedagogiska perspektivet där en gemensam grundtanke är att lärande sker i 

interaktion med andra och i ett för barnet meningsfullt sammanhang. Båda teorierna 

menar också att pedagogen har ett stort ansvar för att ordna förutsättningar för detta. Det 

är dessa tankar vi har med oss när vi analyserar svaren från våra informanter. Vi har valt 

att synliggöra resultaten i form av teman utifrån de mönster vi fått fram från svaren i 

intervjuguiden (se bilaga A) med våra åtta informanter. 

6.1 Främja barns lärande 

 

I detta avsnitt ska vi redogöra för vad informanterna anser att en miljö som främjar 

barnens lärande innebär. Utifrån vår empiri har vi fått fram ett resultat där vi kan se att 

samtliga informanter har uppfattningen att miljön har betydelse för barns lärande. De 

uttrycker att miljön ska vara inspirerande, lockande och lustfylld så att barnen blir 

intresserade och kan utveckla ett lärande.  

 

Gemensamt för informanterna är att de anser att bra fungerande miljöer på ett naturligt 

sätt möjliggör att barn spontant skapar smågrupper. Med dessa miljöer menas; 

inspirerande miljöer, lockande material och medforskande förskollärare. Men den 

fysiska miljön kan också vara förskollärarna menar en informant som också belyser att; 

Det är pedagogernas kunskap som styr verksamheten och det är inte miljön som är 

kompetent utan pedagogernas förhållningssätt. 

 

6.1.1 Utgå från barnens intresse  

 

Informanterna menar att verksamheten ska ge barnen möjligheter att utforska och att ta 

del av varandras erfarenheter för att på detta sätt skapa lärtillfällen. Därför gäller det att 

vara lyhörd och att skapa inspirerande miljöer utifrån barngruppens olika intresse och 

behov och som ger flexibla möjligheter.  

När förskollärarna iordningställer miljöerna uppmärksammas barnens tankar och idéer 

på olika sätt. Flertalet förskollärare menar att de genom observationer och som 

medforskande pedagoger får en insikt om vad barnen just nu visar intresse för i 

verksamheten. Vidare menade också informanterna att på en småbarnsavdelning där alla 

barnen kanske inte har det verbala språket ännu är det viktigt att pedagogerna är 

uppmärksamma på vad barnen visar intresse för, vad de pekar på att de vill leka med 

och så vidare. Detta uttrycker en informant så här; 

Det är mycket pedagogens tillåtande och  inlyssnande sätt att se vad de vill göra. Ju mer 

man är i barnens nivå desto mer ser man vad barnen vill göra. Ju mer som är synligt ju 

mer kan ett litet barn peka på om man inte har det talade språket. 

En annan informant som också arbetar på en småbarnsavdelning säger att de ändrar i 

miljön efter vad de ser att barnen är upptagna av och var de befinner sig. Hon säger;  
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Vi gör medvetna val utifrån var barnen är befinner sig och vad de är upptagna av. Till 

exempel så körde våra barn med bilar på den långa fönsterbrädan. Det stod grejer i 

vägen och det dånade så, då satte vi på tyg (ljuddämpande material) och gjorde det mer 

tillgängligt för dem att köra. Det blev som en väg. Man får vara lyhörd för barnens 

önskningar. 

 

Andra tar upp att det är i de kontinuerliga samtalen, vid matsituationerna eller i leken 

med barnen som det framkommer vad de just nu är intresserade och lockade av. 

Flertalet informanter brukar intervjua barnen, frågor som tas upp är då dels om de 

populära rummen som fungerar bra men också vad barnen tänker om de miljöer som 

inte fungerar lika bra. De anser att det är vikt att ha med barnen i denna process och att 

det är viktigt att förankra barnens tankar. En informant påpekar; Det är viktigt att 

barnen får vara med och forma miljöerna, man kan intervjua dem och låta dem komma 

med förslag.  

 

6.1.2 Tilltalande miljö 

 

Att miljön på förskolan inte ska vara hemlik utan ska ses som en miljö med 

verkstadskaraktär där kreativiteten ska flöda har flera tagit upp. I denna miljö ska 

barnen finna tillgängligt ostrukturerat material och en verksamhet som får dem 

inspirerade att utforska och att undersöka sin omvärld. En informant beskriver att; 

miljön på avdelningen direkt talar om vad man ska göra, den signalerar olika saker. 

Hon uttrycker vidare att det har betydelse hur möblerna är placerade i förhållande till 

dörrar och fönster och att rummets färgsättning påverkar för att få ett lugn. Rummen ska 

vara tilltalande och tala om vad man kan göra i dess miljöer. Ett par av informanterna 

menar att de ser det som en fördel att ha glasfönster mellan rummen och i dörrarna in 

till de olika rummen, så som de nya förskolorna ofta byggs i dag. Detta gör att 

förskollärarna kan se vad som sker i de olika rummen och barnen kan se en pedagog 

genom rutan vilket ger trygghet. Dessutom kan det förhindra konflikter, menar en av 

informanterna. Men å andra sidan, uttrycker en annan av dem; kan flera små rum främja 

till att barnen spontant delar upp sig i mindre grupper.  

 

Alla informanterna är eniga om att det är väsentligt för barns lärande att miljön är 

flexibel och tillåtande så att den kan tillgodose alla olika behov och intressen. En 

informant uttrycker att barnen har olika behov och därför måste det finnas olikheter i 

miljöerna som ska vara förändringsbara. Hon säger;  

 
Jag tror att barn dras till olika miljöer om vi har ”bäddat” för det, någon gillar en miljö 

som är lugn en annan en miljö där det är lite mer livligt och jag tror att det kan vara 

olika stunder på dagen. Det känns därför väldigt viktigt och rimligt att vi presenterar och 

skapar olika miljöer tillsammans med barnen. 

 

Att skapa utrymme för ett eller några få barn i miljöerna är något som flertalet av 

informanterna tar upp och som de ser främjar lärandet. Det måste finnas utrymme för 

många olika lärmiljöer i verksamheten, eftersom vi lär på olika sätt, menar dessa 

informanter. En av dem beskriver: 

 
Det kan det kännas skönt att få möjlighet att sitta lite i lugn och ro och jobba ostört, 

många har långa dagar. Så den fysiska miljön har jättestor betydelse, det är viktigt att 

man känner sig lockad och inbjuden till aktiviteter och jag tycker att man kan påverka det 

genom hur man skapar den fysiska miljön.   
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En annan uppfattning som informanterna tar upp är att tydlighet i miljön är av vikt. De 

uttrycker att det blir lugnare i barngruppen med tydliga miljöer och då skapas tid och 

möjligheter för lärande. Flera av informanterna menar att man kan tydliggöra miljön 

med hjälp av text och bild, var till exempel de olika materialen ska vara. På backarna 

med duplo finns ordet och färgen för vilka duplobitar som ska vara där i.  

Enligt våra informanter blir på detta sätt miljöerna  tydliga och barnen ges möjlighet att 

bli självständiga när de söker efter material eller då de ska plocka undan materialet. I 

sådana miljöer kan barnen känna sig kompetenta och trygga och de kan känna tillit till 

sin egen förmåga. En informant uttrycker; 

Med en tydlighet kan barnen förstå vad som är meningen här i denna miljö och då 

behöver barnen inte komma i konflikt för att de inte förstår vad rummet är avsett för […] 

målet är ju att barnen ska bli självständiga.   

Ytterligare tankar vad som främjar barns lärande i miljön svarade samtliga informanter 

är att miljöerna ska vara lockande, inspirerande och tillgängliga allt efter barnens behov. 

 

6.1.3 Materialets tillgänglighet 

 

Gemensamt för samtliga informanter är att de anser att materialet ska vara tillgängligt. 

Flera påpekade också att det ska finnas material som är ostrukturerat. Med detta 

förhållningssätt görs barnen kompetenta och det ostrukturerade materialet bidrar till en 

kreativitet i leken och i barnens utforskande som bidrar till utveckling.  

 

Alla informanterna anser att det är viktigt att materialet på avdelningen finns tillgängligt 

för barnen i deras egen nivå för att främja barns lärande. Barnen ska inte i förväg 

behöva tänka ut vad de har lust att pröva, utan behöver inspireras och lockas av det 

tillgängliga materialet, menar en informant.  

 

Barnen bör både kunna se och nå materialet och kan de inte det så kan det vara ett 

hinder för lärandet, ansåg samtliga informanter. Materialet ska vara tillgängligt för att 

främja barnens lärande, men också för att det ökar pedagogernas närvaro och för att de 

då slipper gå ifrån och hämta saker i en eventuell samspelssituation. Barnen slipper 

också avbrott i sin lek om de själva kan nå det de vill leka med. En av informanterna 

påpekar att en miljö med tillgängligt material kan minska konflikter och främja 

samspelet. Hon menar att när barnen själva kan nå sakerna så slipper de avbryta leken 

för att hämta hjälp. Men då bör det också finnas gott om material så det inte blir bråk 

om sakerna.  

 

Två av informanterna menar att om materialet behövdes ställas upp så skulle det i varje 

fall vara synligt för barnen. Men miljön kan också bli för ”serverande”. Om allt material 

inte finns framme kan också det vara främjande för lärandet tyckte en informant;  

Till exempel om barnen måste klättra upp på en stol för att nå olika saker så kan det 

också vara främjande för lärandet och motoriken. Barnen lär sig bäst om det är lite 

hinder, utmaningar. Om allt finns tillgängligt och det inte blir någon utmaning så tänker 

inte barnen själva, till exempel. hur gör jag om jag vill dricka vatten och så vidare. 

Att miljön ska vara förändringsbar var alla eniga om, men att materialet ska få vara 

flexibelt, fanns det delade uppfattningar om. Någon menar att materialet ska stanna i 

rummet för att det lätt ska kunna plockas bort, medan en annan informant anser att 

materialet måste få vara flexibelt. Hon beskriver: om man inte tillåter det kreativa 
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flexibla tänkandet så tycker jag att man stoppar samverkan mellan barn. Som grund bör 

man ha en tillåtande miljö där en träkloss kan få användas på olika sätt i olika miljöer. 

Ibland kan materialet också plockas bort och återkomma vid ett annat tillfälle, eller bara 

byta plats så att det känns som nytt och spännande igen. Detta är något som en av 

informanterna uttrycker så här; ibland kan barnen upptäcka ett material bara för man 

byter plats för det på avdelningen, de ser det igen och så blir det spännande. 

 

6.1.4 Barngruppen 

Det finns delade uppfattningar kring hur barngrupperna åldersmässigt bäst delas in, men 

flertalet informanter anser att åldershomogenagrupper främjar lärande då de anser att 

dessa i miljöer kan pedagogerna iordningställa med lockande och inspirerande material 

för just denna åldersgrupp. 

Alla har en uppfattning av att smågrupper främjar barns lärande, dels i fördelningen 

barn och barn men också i barn och pedagog situationer. I en sådan miljö utvecklas 

samspelet och möjligheter att skapa ett lärande.  

Barngruppen delas därför in i mindre grupper, dels av pedagogerna som ser barnens 

olika behov men också efter barnens olika intressen. Dessutom gör barnen egna 

spontana indelningar under dagen utifrån deras olika intressen. Informanten belyser; 

 
Många gånger kan man fråga barnen hur de vill ha det, för de har ofta bra svar, de kan 

jättemycket. De vet hur de vill ha det. Vi måste våga lita på dem och låta dem känna att vi 

tror på dem. Barnen ska vara med när vi förändrar våra miljöer så att de kan känna att 

de äger det. 

Att under olika tider på dagen dela in barngruppen i mindre grupper för att till exempel 

arbeta med projektarbetet främjar lärandet anser flera informanter. I de mindre 

grupperna finns större möjligheter för alla barn att göra sin röst hörd och i dessa miljöer 

med färre barn skapas ett lugn och konflikterna blir inte lika många, menar en 

informant. En annan informant uttrycker att lärandet främjas i smågrupper där det är 

lättare att samtala om det individuella lärandet, det finns barn som behöver 

ensamsituationer för att få fatt i sitt lärande och det behöver vi vara lyhörda för. 

Flera informanter uttrycker tydligt att barngruppens åldersspridning, har betydelse för 

lärandet. Dels anser de att materialet i miljöerna inte kan vara tillgängligt för alla barn i 

barnsammansättningen, 1-5 år, mycket av materialet måste av säkerhet för de yngsta 

barnen flyttas upp till en högre höjd, där det heller inte självklart blir synligt för dem. 

Många av informanterna uppger att de arbetar med att dela in barnen i mindre grupper 

under dagen för att på så vis främja lärandet i ett samspel. Här gör pedagogerna 

medvetna val i gruppindelningarna där de ser att vissa barn funkar bättre tillsammans. 

Informant; 

Pedagogerna får vara med och styra upp det, t.ex. dela in i smågrupper. Vi delar in 

barnen på förmiddagen i tre grupper, en pedagog går iväg, skogen, lekplats mm, en kan 

vara inne och arbeta med projektet och den tredje kan vara på gården med lite flera 

barn. Då kan vi styra upp vilka barn som funkar att vara tillsammans. 
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6.1.5 Lek och samspel 

Gemensamt för informanterna är att de anser att lärandet sker genom samspel, barn och 

barn, barn och vuxna. Några av informanterna berättade vidare att barnen lär sig i 

samspel när de kommunicerar och imiterar varandra. En säger; i leken och i samspel 

med andra händer det ju saker med barnen, det är ju då ett lärande sker.  

Flera av informanterna påvisar att miljön ska främja till socialt samspel. Detta kan göras 

genom att miljön inrättas med material som kan användas av flera barn samtidigt. En 

informant påpekar; det ska också finnas tillräckligt med material, som till exempel 

utklädningskläder, så flera kan leka tillsammans. 

Flera informanter tar upp det ostrukturerade materialets betydelse för barns samspel, de 

menar att med ett sådant material sker ständiga dialoger mellan barnen och fantasin och 

kreativiteten stimuleras. Detta uttrycker en såhär; 

Det är väl det här med tyger, med detta ofärdiga material kan de diskutera fram vad det, 

tyget, ska föreställa i denna lek just nu. Samma samtal förekommer inte med till exempel 

”Skopis”, där är bilen alltid ”Skopis” och inget annat och det medför då inte samma 

diskussion mellan barnen Det blir ett samspel som de själva skapar i sina diskussioner. 

 

6.2 Hindrande lärmiljöer 

Vad informanterna anser kan vara ett hinder för barns lärande kommer vi beskriva i 

detta avsnitt. Vissa av de aspekter som de tycker är främjande för lärandet kan även 

vara ett hinder då de inte fungerar på ett optimalt sätt. 

 

6.2.1 Materialets otillgänglighet 

Något som anses vara ett stort hinder för barns lärande är då de inte själva når materialet 

på avdelningen. När pedagogerna pratar om materialets tillgänglighet kommer de även 

här in på betydelsen av vilka åldrar man har på avdelningen. Material som kan vara 

farligt för de små barnen som till exempel saxar, små pärlor, lego och så vidare kan få 

ställas upp på så det inte blir tillgängligt. Men de menade vidare att det berodde mycket 

på vad pedagogerna hade för inställning till detta. En informant säger; 

Hinder kan vara materialet och jag tror också att om man har 1-5 års avdelningar så är 

det inte så lätt, för det är de små som tar för mycket plats, de stora får inte den 

stimulansen. Jag tror på att man delar upp barnen avdelningsmässigt, små, mellan och 

stora barnen, för att barnen ska få en utveckling och gå vidare. Jag tror på det! Jag anser 

inte att man inte kan ha samma material för en 5 åring som man har på en 

småbarnsavdelning. 

 

6.2.2 Rummens fasta utformning 

 

Flera av förskollärarna tar upp att förskolans fasta lokaler har betydelse och kan framstå 

som ett hinder då de ska forma en utvecklande lärmiljö. Att arbeta i lokaler med möbler 

som inte är anpassade efter barnens storlek och, där det är mycket genomgång kan 

upplevas som en hindrande faktor, eftersom leken och aktiviteterna ständigt avbryts, 

menar en informant.  
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Något som enligt informanterna också kan hindra ett lärande i samspel är en miljö som 

inte är flexibel och med alltför mycket regler kring. När barnen leker vill de gärna 

förflytta materialet i och mellan rummen, och får de då inte detta så blir det ett hinder 

för samspelet. Detta har en informant tankar om; 

Jag tänker att om man inte får ha en flexibel fysisk miljö så kan det hindra mycket att 

man inte får leka in sig tillsammans i ett annat rum och om man inte får ta med sig 

material, alltså om man har ett mycket strikt tänk kring miljön och man har en massa 

regler kring material som finns där.  

 

6.2.3 För stora barngrupper 

Något som kan hindra barnens sociala samspel är barngruppens storlek. För stora 

grupper gör det trångt och försvårar samspelet och leken anser två av informanterna. 

Ett ytterligare hinder i barns utveckling beroende på barngruppsindelningen tar 

informanterna upp då de beskriver att de i den åldersblandade indelningen, 1-5 år, ofta 

tvingas säga nej till de äldre barnen, för att de är upptagna med de yngre barnens 

omvårdnad. De känner sig otillräckliga och en informant belyser att hon ofta känner sig 

stressad av att inte hinna med de äldre barnen. Flertalet av informanterna menar att barn 

i olika åldrar har olika behov och intressen och att åldershomogena grupper är att 

föredra. Dock förespråkar en informant en åldersblandad indelning, 1-5 år, där de yngre 

barnen lockas och inspireras av de äldre, i en miljö som är tillrättalagd så att de yngre 

barnen i princip kan använda samma material som de äldre och där det finns en vuxen 

som är tillgänglig i sådana situationer eller med material som kräver det. Hon 

poängterar också, det har betydelse vilken barngrupp och vilka pedagoger man jobbar 

tillsammans med och vilket förhållningssätt man har. Vidare uttrycker hon att de olika 

avdelningarna på förskolan på sikt kommer att specialisera sig på olika teman, så som 

teater, musik och skapande, ett mål i slutändan är att miljön ser olika ut på de olika 

avdelningarna med en stor öppenhet mellan avdelningarna och där vi ser att barnen 

kan gå dit där de tycker det är spännande att vara.  

 

6.2.4 För många barn i leken 

Informanterna berättar om hur vissa rum på avdelningarna inte fungerar, barnen 

använder inte dem, där kan pedagogerna få hjälpa till genom att själva vistas där, sätta 

sig ner och vara närvarande. Enligt flera av informanterna så kan barnen behöva hjälp 

att ”styra upp” leken för att komma igång. De olika rummen på avdelningen kan också 

vara reglerade i hur många som får vistas där. När för många barn är i rummen ökar 

konflikterna enligt en informant som berättar om ett rum på sin avdelning,  

Detta rum är mycket populärt, men de får turas om att var där inne, det går inte med för 

många för då kommer de inte överens. […] Barnen har varit med och fått bestämma 

antalet och satt upp bilder på detta på dörren och det fungerar riktigt bra. 

 

6.3 Medvetna val vid utformning av miljöer 

Här kommer vi att redovisa de svar vi fått från informanterna om vad som påverkar dem 

när de iordningställer miljöerna på deras förskolor. 
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6.3.1 Ekonomisk medvetenhet 

Studien visar att samtliga förskollärare uppfattar att miljön har stor betydelse och att det 

är av vikt att de utformar en miljö som ska inspirera och locka till ett lustfyllt lärande. 

Ansvaret för hur miljön iordningsställs vilar på pedagogerna och de menar att det är av 

viktigt att arbetslaget tänker och diskuterar utifrån de förutsättningar som finns.  

 

I flera av intervjuerna diskuterades det om att förskolan idag ska vara ett komplement 

till hemmet och dessa informanter menar att de erbjuder en miljö av verkstadskaraktär. 

Där det finns mycket ostrukturerat material ges det möjlighet till ett kreativt skapande. I 

dag återanvänds mycket material så som korkar, tyger, knappar och med detta ofärdiga 

material menar en informant, […] sparar vi pengar, det kostar ju ingenting och det är 

inget som blir rätt eller fel när barnen skapar och konstruerar. 

 

En annan informant berättar att de för pedagogiska diskussioner kring varför ett visst 

material önskas att köpas in, vilket hon uttrycker: 

  
Vi försöker att köpa in mindre och mindre material till varje avdelning, utan vi köper in 

till huset och det medför att det blir mer diskussioner kring varför man vill köpa in ett 

visst material. Vi försöker att inte köpa färdiga leksaker, vi ska ha ett kompliterande 

material på förskolan. Men vi saknar kreativa beställningsmaterial, för vi vill ha mer 

stimulerande och flexibelt material. 

 
6.3.2 Läroplanens betydelse 

Alla informanterna anser att läroplanen har ökat medvetenheten om miljöns betydelse 

för barnens lärande. De flesta informanter tyckte att läroplanen används mer idag och 

menar att läroplanen alltid ska finnas med, som ett levande moln som alltid är med oss i 

verksamheten, uttrycker en av informanterna. Den ökade medvetenheten i verksamheten 

formulerar en annan informant så här:  

Läroplanen har påverkat mycket i miljötänket, men inte bara i det avseendet utan i 

många andra. Vi tänkte inte så mycket på vad det stod i den gamla läroplanen, vi 

diskuterade aldrig den när den kom utan den bara hamnade i nån hylla. Vi är mycket mer 

medvetna nu.  

Flera informanter lyfte förändringen som skett kring den fysiska miljön på förskolan de 

senaste årtiondena. Förut skulle miljön vara mer ”hemlik”. Men så var det då och 

barnen hade det bra då också, påpekade en informant.   

Några av informanterna tycker att det är viktigt att det sker ett reflektionsarbete om 

miljöns utformning och att alla i arbetslaget är engagerade i ämnet. Det är förskollärarna 

som innehar huvudrollen när det gäller utformning av förskolans miljö och en informant 

ansåg att de behöver uppbackning från ledningen eller utvecklingspedagoger i sin egen 

miljöutveckling. För att hämta inspiration till miljöförändringar nämner flera att det får 

detta genom att besöka andra förskolor där de hittar andra sätt att tänka kring miljöer 

och material. Men det är utifrån vad barnen uppehåller sig kring och vad de är 

intresserade av som miljöförändringarna ska ske. En informant påpekade att det står i 

läroplanen att vi ska utgå från barnen: Det står klart och tydligt att vi ska stimulera 

barns utvecklande och lärande och då säger det sig själv att vi måste förändra miljön 

och att vi måste observera vad som händer. 
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Läroplanen finns i dag aktivt med i informanternas verksamheter på ett annat sätt än 

tidigare uttrycker flertalet informanter. Den har bidragit till att de idag bland annat är 

mera uppmärksammade på miljöns betydelse och de anser att det är av vikt att det 

ständigt förs diskussioner i arbetslagen för att förskollärarna själva ska inspireras och 

utvecklas. 

 

6.3.3 Arbetet ska synas 

Informanterna tog upp att man ska kunna se i miljöerna vad man arbetar med på 

avdelningen. I ett temainriktat arbetssätt väljer man olika mål i läroplanen att arbeta mot 

och då syns det också i miljön. En informant säger: När vi arbetar med olika mål i 

läroplanen så anpassar man miljön efter dem. Alltså är det intentionerna i läroplanen 

som får styra oss. Pedagogerna utformar miljön efter de tema man arbetar med och det 

ska vara en genomgående röd tråd i verksamheten. Flera av informanterna arbetade just 

nu med Språket som tema och påpekar att detta kan synas på olika sätt, t.ex. genom 

böcker, sångpåsar, sagolådor och genom de dokumentationer som finns på väggarna. På 

detta sätt blir utformningen väldigt barnstyrd, menar en informant.  

 

6.3.4 Barngruppens behov  

 

Precis som vi tagit upp i de tidigare avnitten ”Främjande lärmiljöer” och i ”Hindrande 

lärmiljöer”, så är barngruppens utforming av betydelse då pedagogerna iordningställer 

miljöerna på förskolan. Informanterna menar att åldersfördelningen och storleken på 

barngruppen, barnens behov och intressen är faktorer de måste ta hänsyn till då de 

utformar miljöer. På detta sätt gäller det också att miljön är flexibel och förändringsbar. 

En informant berättar:  

 
Man måste ju fundera lite på vad man har för barn i en grupp. Det förändras ju hela 

tiden, som nu till hösten får vi ju nästan en helt ny grupp. Vi har sex stycken flickor som 

är 5-6 år som slutar och att det är klart att det påverkar. Samtidigt så börjar man kanske 

inte göra några stora omändringar utan man får känna av lite grand vad är barnens 

intresse och var vill de leka någonstans.  

 

Informanterna menar vidare att det är barnens behov och intressen som får styra vid 

inköp av material också. Om barnens intresse är legobygge får pedagogerna se över om 

det finns tillräckligt av det, är det i ateljén barnen uppehåller sig får de se till att det 

finns tillräckligt med material för skapande där.  

 

6.3.5 Genusmedveten påverkan 

 

Samtliga informanter belyser att materialet bidrar till att främja samspel och lärande. De 

menar att ett medvetet val kan vara att tänka i ett genusperspektiv då man införskaffar 

nytt material. Att ha ett blandat genusneutralt material är att föredra eftersom pojkar och 

flickor leker mer tillsammans då och detta motverkar stereotypa könsroller i lekarna. 

Informanterna beskrev också att de blandar material som till exempel byggklossar med 

dockor för att locka både pojkar och flickor till rummen. En informant påpekade att: 

alla barn ska ha möjlighet att prova olika material. En annan informant berättade att de 

har en Likabehandlingsplan som de följer på sin förskola. Hon menar: Vi vill skapa en 

könsneutral miljö och som ska motverka de traditionella könsrollerna. Vi använder vår 

Likabehandlingsplan och försöker hålla den levande. 
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Men de informanter som arbetade på småbarnsavdelningar menade att så länge barnen 

är små så leker pojkar och flickor med samma saker, den medvetenheten kommer i ett 

senare skede. Informant säger; 

Rent materialmässigt i denna ålder (1-3) så tycker jag att barnen leker väldigt blandat. 

Ur ett genusperspektiv så leker de med samma material, både kille och tjej. Jag tror det 

kommer senare, när barnen börjar tänka att de är kille och tjej. Vi försöker ha en blandat 

material och få in alla att leka, o ja våra könsroller är ju ganska stereotypa, kvinnan ska 

städa osv. Nu har våra pojkar hjälpt till att skura stolarna här så sådana saker kan man 

ju tänka på. 
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7. Analys  
I detta kapitel kommer vi att analysera den empiri som har samlats in kopplat till de 

teoretiska perspektiven som vi har utgått från i vår studie.  

 

7.1 Miljö 

 

Vi kan se i våra intervjuer att informanterna anser att miljön har en stor betydelse för 

barnens utveckling och lärande. Vi kan även se många likheter i informanternas tankar 

och litteraturen vi tagit del av angående utformningen av miljön på förskolan. Utifrån 

det utvecklingspedagogiska perspektivet belyser Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) att miljön bör vara så tillgänglig som möjligt för barnen för att öka 

möjligheterna till ett lärande. Författarna menar i likhet med Strandberg (2009), 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och informanterna att miljön också ska vara 

så självinstruerande att barnen kan klara av mycket på egen hand 

 

Kennedy (2009) menar även att detta inte bara är bra för att barnen slipper be om hjälp, 

utan för att det ökar barnens självkänsla när de kan själva. Detta återkommer även i 

Björklids (2005) kunskapsöversikt som talar om en lättillgänglig miljö där barnen kan 

leka själva och som stimulerar deras utveckling. Men enligt informanterna är det ändå 

viktigt att pedagogerna är närvarande och finns till hand om barnen behöver det. Här ser 

vi kopplingar i informanternas förhållningssätt till det utvecklingspedagogiska synsättet 

som förutsätter en närvarande, medveten och reflekterande pedagog (Pramling 

Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003).  

 

Flera informanter tar också upp hur viktigt det är att ha diskussioner i arbetslaget om 

förändringar utifrån vilken barngrupp man har. En sådan föreställning ger Kennedy 

(1999) som menar att hur pedagogerna iordningställer miljön på förskolan visar vilken 

barnsyn de har. Med en miljö som är självinstruerande och som gör barnen kompetenta 

finns också en barnsyn som hänger ihop med det utvecklingspedagogiska perspektivet, 

enligt det föds ett barn med en nyfikenhet och en vilja att förstå sin omvärld. Beroende 

på den verksamhet och miljö som finns på förskolan utvecklar barnen olika förmågor 

och bildar på så vis en förståelse för sin omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Här såg vi en skillnad i ett svar från en av informanterna som ansåg att 

det finns en risk att miljön kan bli för instruerande. Hon menade att då blir det inga 

utmaningar i miljön för barnen. 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons studie (2010) visar på olika aspekter för 

vad som karakteriserar en förskola med god kvalité. En aspekt som framkom är lärarnas 

kompetens. Detta belyser också en av informanterna som menar att hon kan se en ökad 

pedagogisk medvetenhet på verksamheten idag, med den ökade förskollärartätheten. 

Hon påpekar att kraven har ökat och verksamheten har förändrats från en barnpassning 

till en mera lär inriktad verksamhet med uttalade mål. 

 

7.2 Barngrupp 

 

Att miljön ska utformas utifrån barnens behov och intressen är en grundidé i de 

utvecklingspedagogiska tankar, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003). Pedagogerna ska inta ett barnperspektiv för att kunna se vad barnen är upptagna 

och intresserade av för att sedan utforma verksamheten efter detta. Informanterna menar 
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att genom observationer, intervjuer och vardagliga samtal med barnen ser de var 

barnens intressen ligger. På så sätt utgår pedagogerna ifrån barnens styrkor vilket vi ser 

i både Nordin-Hultman (2004) och Vygotskijs (1999) tankar om att verksamheten ska 

ha sin utgångspunkt i barnets potential istället för att se till dess brister.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser vikten av att barnen får möjligheter 

att vara delaktiga när förskolans miljöer konstrueras, på detta sätt tar pedagogerna 

tillvara på barnens erfarenheter och intressen som ger möjligheter till utveckling. Men 

hur stort ansvar vilar på barnen, i detta avseende? Är det utifrån svaren i barnens samtal 

med pedagogerna och i barnens egna beslut om till exempel barnantalet i olika rum som 

ansvaret i miljöutformningen ska ligga eller är det pedagogernas kunskaper som ska 

ligga till grund för miljöns utformning på förskolan? Flera av informanterna menar att 

barnen ska vara med när vi förändrar våra miljöer så att de kan känna att de ”äger det”. 

Vi kunde se skillnader i informanternas tankar om barngruppen skulle vara 

åldershomogen eller åldersblandad. De flesta ansåg att det bästa var om det var 

åldershomogena grupper eftersom materialet då kunde vara mer tillgängligt. Men  

någon uttryckte fördelarna med att ha en 1-5 årsindelning där de små barnen lär av de 

stora. Detta förhållningssätt kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet och 

Vygotskijs (1999) teori om att små barn inspireras av mer kompetenta kamrater.  
 

7.3 Rum 

  

Utformning och tydligheten i rummen är också något som informanterna anser vara 

viktigt. De menar att genom att dela in rummen med olika vrår, så kallade ”rum i 

rummet” så barnen får fler valmöjligheter och det blir lugnare. Strandberg (2009) 

skriver också om rummen och vad de signalerar till barnen, om de inbjuder dem till lek 

eller lugn och ro.  

 

Alla informanterna tog upp materialets tillgänglighet som betydelsefullt för barns 

lärande. Dock tyckte informanterna att saker som är farliga för de små barnen som 

saxar, små pärlor, lego mm, kunde stå uppe på hyllorna, men ändå synligt. Här ser vi 

likheter med Nordin-Hultmans (2004) avhandling. Hon jämför svenska och engelska 

förskolor och studien visar att i svenska förskolor står mycket av det så kallade 

”smutsiga” materialet högt uppe på hyllorna medan det finns tillgängligt i de engelska.  

 

7.4 Samspel  

Något som är framträdande i de flesta intervjuerna är just att barnen lär i leken. 

Informanterna belyser att verksamheten ska ha en sådan miljö så att barnen ges 

möjligheter att utforska och ta del av varandras erfarenheter i ett socialt sammanhang. 

De uttrycker också att miljön ska ge möjlighet till samspel genom att den får vara 

flexibel och att barnen får flytta materialet i leken. Det ska finnas gott om material så 

flera kan leka tillsammans och det ostrukturerade materialet som stimulerar barnens 

fantasi är att föredra. Här ser vi kopplingar till Vygotskijs (1999) teorier om att barn lär 

i interaktion med andra. Han menade också att fantasin och kreativiteten är central i 

barnets lärande. I leken och fantasin får barnet möjlighet att tillägna sig kunskap, 

bearbeta den och göra lärandet till sitt eget. Dessa tankar ser vi hos informanterna som 

uttrycker att det är i leken som det händer saker med barnen. 
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Något som kommit upp i intervjuerna är att det är viktigt att miljön är tydlig, rummets 

signaler gör att barnen vet vad de kan göra i de olika rummen. Att pedagogerna tänker 

så här lyfter Nordin-Hultman (2004) och hon menar vidare att svenska förskolor ofta 

har liknande inredningar. Det finns målarrum, byggrum, dockvrår och så vidare. Men 

samtidigt så anser också flera informanter att miljön ska vara flexibel och inte så statisk. 

Här ser vi att det kan uppstå en konflikt i hur flexibel miljön och materialet får vara. 

Eriksson Bergström (2013) tar upp i sin avhandling att ju tydligare ett rum är, signalerar 

en aktivitet, desto mer regler brukar det finns i det också.  

En likhet bland informanterna är uppfattningen av att smågrupper främjar barns lärande, 

dels i fördelningen barn och barn men också i barn och pedagog situationer. I en sådan 

miljö utvecklas samspelet och möjligheter att skapa ett lärande. 
 

Flera informanter tar upp det ostrukturerade materialets betydelse för barns samspel, de 

menar att med ett sådant material sker ständiga dialoger mellan barnen, vilket gör att 

fantasin och kreativiteten stimuleras. Detta belyser även Trageton (1996), det 

ostrukurerade materialet ökar barns kommunikation just eftersom materialet inte är 

strukturerat och inte en färdig leksak. Men vi kunde se en skillnad i dessa svar då några 

informanter inte nämnde det ostrukturerade materialet alls.  
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8. Diskussion 
I nästkommande två avsnitt kommer vi att diskutera vårt metodval, därefter kommer vi 

att diskutera undersökningens resultat, vad som gjorde oss förvånade och hur vi ser på 

de svar som studien gav. 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att kvalitativa undersökningar både är tids- och 

arbetskrävande, vilket kan ses som negativt. Dessa tankar upplever vi stämmer väl 

överens med våra erfarenheter. 

 

Vi valde att använda oss av inspelning som metod under sex av våra  intervjuer, vilket 

vi anser gav en större möjlighet att följa med i diskussionerna med informanterna, än 

vad anteckningsmetoden hade möjlighet att ge. Dessutom fanns möjlighet att lyssna på 

det inspelade materialet ett flertal gånger och betoningar i diskussionen kan vara 

givande information. 

 

En annan reflektion vi gjort är att urvalet av informanter kommer från samma 

verksamhetsområde, med liknade sociala och kulturella förhållanden. Dessutom arbetar 

samtliga förskolor i området med samma projektinriktning. Kanske hade vi fått andra 

svar från informanter arbetande i ett andra verksamhetsområden med en annan social 

och kulturell sammansättning. 

 

Men vi upplever det som en styrka i vår undersökning att vi valt informanter som är 

bekanta för oss i vårt verksamhetsområde och att intervjuplatsen varit förlagd på deras 

arbetsställen. Detta anser vi har påverkat att informanterna har känt sig bekväma i 

situationen och att frågestunden flutit fritt på ett naturligt sätt. Samtidigt är vi medvetna 

om att vår objektivitet kan påverkas av vår relation till informanterna. Kanske hade även 

ett för oss okänt urval gett oss andra svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

  

Något som varit svårt att påverka i vår studie är när på året vi skulle genomföra vår 

datainsamling. Under sommarmånaderna när detta självständiga arbete är förlagt har 

tidspressen känts av i negativ riktning. Vi var tvungna dela på oss när vi genomförde 

våra intervjuer och observationer för att hinna med tillräckligt många intervjuer innan 

sammanslagningarna av förskolorna. Vid sammanslagningen iordningsställs samtliga 

förskolor för storstädning och därför kunde inte fotografering genomföras på ett för 

undersökningen rättvist sätt. Vi är medvetna om att det kan vara en nackdel att vi inte 

båda var närvarande under samtliga intervjuer, vi har inte fått samma 

förstahandsinformation från våra informanter vilket kan påverka vår tolkning av 

materialet. Men vi har tagit del av varandras material och tillsammans diskuterat våra 

upplevelser från våra intervjuer och vårt transkriberade material under ett flertal 

tillfällen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

På våra arbetsplatser, VFU placeringar och i andra mötesforum har vi erfarenheter av att 

ekonomin kan upplevas vara ett hinder i den pedagogiska verksamheten. Det förs 

dikussioner kring att lärartätheten är lägre i dag trots att barngrupperna har ökat, det 

medför att förskollärarna upplever att det är svårare att dela barnen i mindre grupper, än 
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vad det var för 15 år sedan. En annan konsekvens är att verksamheten blir mer sårbar 

vid tillfällen då någon i arbetslaget är borta, eftersom vikarier inte sätts in med en 

självklarhet. I vårt uppdrag ska vi dokumentera vår verksamhet och barns lärande, detta 

görs ofta med hjälp av foton, vilket medför en hög belastning på läromedelspengarna. 

Detta är exempel på ekonomiska faktor och som vi förvånas över att inte någon av våra 

informanter tagit upp som ett hinder i miljöns betydelse för barns lärande. Men vi ser 

det som glädjande att de ser på sitt uppdrag med positiva, kreativa ögon, där samspel 

och en god barnsyn styr.   

 

Liksom våra informanters uppfattningar om miljöns betydelse, så anser vi att de 

åldershomogena barngrupperna är att föredra. Med en sådan åldersfördelning kan 

miljöerna utformas så att de inspirerar till ett lustfyllt lärande med utmanande material 

anpassat till just denna åldersgrupp. Allt material kan placeras på en nivå som gör att 

alla barn ges möjlighet att vara kompetenta. Barnen får ett rikare utbud av material som 

anses vara utvecklande för just detta ålderspann. Denna indelning gör att det kan vara 

lättare att hitta kamrater med liknande intresse och vid olika samarbetsövningar och 

lekar underlättar det att vara många i ungefär lika ålder. Trots informaternas uppfattning 

att de åldershomogena grupperna är att föredra så arbetar de flesta i åldersblandade 

verksamheter. Det kan om möjligt beor på en rädsla att släppa på det gamla och trygga 

eller ”flyter” verksamheten bara på utan att pedagogerna tillsammans reflekterar över 

miljöns betydelse för barns möjligheter till lärande, är tankar som vi reflekterar över. 

 

En annan reflektion vi gjort utifrån vår emipri är förskollärarnas uppfattning av att 

materialet ska vara synligt och tillgängligt för barnen. De menar att allt material kan av 

säkerhetsskäl inte vara placerat på en låg nivå, utan ställs på en högre men väl synlig 

nivå, där endast de äldre barnen ska kunna nå det. Endast en informant ansåg att allt 

material kunde vara placeras på låg nivå, men att det då kräver närvarande pedagoger. 

Detta håller vi med om, men föredrar trots allt de åldershomogena barngrupperna. 

 

Just materialets tillgänglighet är en aspekt som har varit framträdande i många olika 

avseende. Informanterna har pekat på vikten av att barnen ska nå materialet för att bli 

kompetenta, för att stimuleras, för att själva få välja vad de vill göra och använda det när 

de vill. De talar om att ha en flexibel miljö som är föränderlig efter barnens behov och 

intressen. Men informanterna pratar också om tydlighet i miljön, barnen ska se vad de 

kan göra i de olika rummen och veta vad de ska använda materialet till. Detta kan vi se 

blir en krock för både pedagoger och barn. Många gånger vet inte pedagogerna vad de 

ska tillåta barnen och barnen vet inte om de får förflytta material från ett rum till ett 

annat, och så vidare. Vi menar att det viktigt att pedagogerna i arbetslaget för ständiga 

diskussioner om hur de vill ha det för att undvika konflikter.  

 

En annan aspekt av tillgängligheten som en informant redogjorde för är om miljön kan 

bli för ”serverande”. Om allt är tillgängligt och synligt för barnen kan det vara en risk 

att det inte blir någon utmaning för dem, de tänker inte själva. Barn behöver utmaningar 

och lär sig som mest när det är visst hinder. Att själva tänka efter att de kanske ska föra 

fram en stol för att klättra upp och nå något kan vara en problemlösning som utmanar 

och utvecklar barnet. Detta var ett nytt sätt att se på tillgängligheten för oss som var 

spännande att diskutera.  

 

Ett flertal av våra informanter har påtalat att det är av vikt att förskollärarna tillsammans 

med övriga i arbetslaget och ledning diskuterar miljöns betydelse för barns utveckling. I 

dessa diskussioner finns möjlighet för pedagogerna att se över vilken barn- och 
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kunskapssyn som råder på förskolan. Är de överens, kan de komma fram till en samsyn 

eller är det en tillgång med olikheter i detta ämne, är frågor som kan vara intressanta att 

lyfta. Detta tar också Läroplanen upp i texten, förskolan ”ska främja lärande, vilket 

förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 

lärande” (Lpfö98, rev 10 s, 6). Även Skolinspektionen (2012) uttrycker att 

förskollärarna behöver vidare utbildning för att öka medvetenheten i hur de utformar 

och utvecklar miljöerna för att locka till utveckling och lärande.  

 

Något som gjorde oss nyfikna och inspirerade var det en informant berättade angående 

inköp av material. Hon beskrev att på den förskola hon arbetar på fördes diskussioner 

när de skulle beställa gemensamt material till förskolan. Då fick pedagogerna motivera 

varför de ville ha ett visst material. Det kändes som ett nytänk och var något som vi 

själva kunde ta till oss till våra respektive förskolor.  

 

Det vi kunde se i vår empiri var att förskollärarna hade en klar uppfattning om miljöns 

betydelse för barns lärande och att de utformade miljöerna så att barnen hade möjlighet 

att utveckla sin självständighet. Huruvida den redovisade upppfattningen om miljöns 

betydelse omfattade alla i arbetslaget är en fråga som vi inte kan besvara.  Vi menar att 

en gemensam uppfattning om miljöns betydelse tar tid och det gäller att alla i 

arbetslaget är eniga i processen. Som vi redogjort för i kapitel ”Tidigare forskning” så 

handlar det om vilken barnsyn som råder i arbetslaget vilket också återspeglas i miljön. 
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9. Slutord  
 

Till sist vill vi återvända till det Nordin-Hultman (2004) skriver om i sin bok, att inte 

barn är på ett visst sätt utan blir på ett visst sätt beroende på vilken miljö de befinner sig 

och i vilket sammanhang. Därför har det varit glädjande att få ta del av den kunskap 

våra informanter innehar som visar på en medvetenhet om och ett engagemang i miljöns 

och materialets betydelse som utgår från barnens behov och intresse.  
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Bilagor 

Bilaga A  

 

Intervjuguide: 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vilken uppfattning har du om innemiljöns betydelse för lärande i förskolan? 

3. Hur ser du att innemiljön kan främja barns lärande? 

4. Hur ser du att innemiljön kan hindra barns lärande? 

5. Vilken uppfattning har du kring att innemiljön kan främja barns sociala samspel 

på förskolan? 

 

6. Hur ser du att innemiljön kan hindra barns sociala samspel på förskolan? 

 

7. Hur ser du på innemiljön i förhållande till läroplanen? 

8. Anser du att läroplanen har inverkat på hur ni iordningställer lokalerna? I så fall 

hur? 

9. Vad är det som påverkar era ev. förändringar i innemiljön?  

10. När gör ni dessa förändringar? 

11. Vad har du för tankar kring ert val av material i verksamheten? 

12. Vilken betydelse har barngruppens sammansättning när ni iordningställer 

innemiljöerna? 

 

13. Hur låter ni barnen vara delaktiga i utformningen av innemiljön? 

 

14. Hur tar ni reda på barnens behov? 

 

15. Vilka medvetna val gör ni när ni iordningställer innemiljöer för att möjliggöra 

att barnen ska kunna bli självständiga individer? 

 

16. Har du något att tillägga som har betydelse för innemiljön? 

 

 


