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Abstract 
 

Preschool Indoor Environment 

For playing and learning 

I denna studie är syftet att ta reda på hur förskolepedagoger utformar innemiljön för lek, så att 

den blir en bra lärandemiljö oberoende av barngruppens storlek. En kvalitativ 

forskningsmetod har använts i form av enkäter med öppna frågor. Pedagoger på traditionella 

förskolor samt ute-förskolor i södra Sverige har fått svara på enkäterna. Resultatet visar på att 

det finns både möjligheter och hinder i pedagogernas arbete med att utforma en lärandemiljö 

utefter att barngruppens storlek varierar. Det som framkommer i undersökningen är att 

pedagogernas åsikter varierar, samt bristen på tid till gemensamma djupgående reflektioner.  

Den slutsats som kan dras av undersökningen är att pedagogerna har en strävan i att fullfölja 

sitt uppdrag utifrån förskolans styrdokument. Om de så behöver trolla med knäna.  
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Nyckelord 
Förskolemiljö, pedagoger, barn, möjligheter och hinder 

 

Tack 
Tack till pedagogerna som hjälpte oss med enkäterna. 
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1. Inledning 

 

Vi valde att titta närmare på förskolans innemiljö för vi anar att den är väldigt betydelsefull, 

främst sedan vi läst Nordin Hultmans avhandling Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande (2004). Vi har upplevt under våra verksamma år som barnskötare hur 

barngrupperna har ökat i storlek och ställer oss därför frågande till hur lärmiljön är inredd 

utifrån att många barn ska leka och agera på samma yta. Barnen behöver erbjudas möjlighet 

till lustfylld lek och lärande i förskolans lokaler. Genom att se pedagogen och barnen i 

barngruppen som den första och den andra pedagogen kan miljön ses som den tredje 

pedagogen. Trageton (2009) ser barngruppen som den tredje pedagogen till skillnad från 

Kennedy (2004) som ser miljön som den tredje pedagogen. Enligt skolverkets, Allmänna råd 

(2005) så har leken en stor mening för utveckling och lärande. Vidare står att läsa om hur 

leken tydligt är förbunden till uppdraget som förskollärare utifrån vårt styrdokument 

(Läroplan för förskolan-98 rev10). 

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. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

(Lpfö-98, rev-10:6). 

 

 

 

1.1. Bakgrund 

 

Simmons-Christenson (1997) beskriver Ellen Key som banbrytare till den traditionella 

undervisningen, där hon tycker att småbarnsskolor med dess utformning är stel och 

oinspirerade för barnen. Barnen skall fostras till fria tänkare och deras självständighet skulle 

uppmuntras så att de får tilltro till sin egen förmåga. Key (1900) skrev boken Barnets 

århundrade. Boken förkastade den traditionella undervisningen och lyfte fram en pedagogik 

som bottnade i att pedagogen skulle finnas till för barnen i deras sökande efter kunskap. Key 

var en förespråkare för en utformning av Kindergarten, där barnen skulle lära genom leken. 

Barnen skulle få möjlighet att hitta sig själv och utvecklas utifrån de egna drivkrafterna. 

Simmons-Christenson menar att även John Dewey var en förespråkare i frihetspedagogik. 

Författaren menar att Dewey kom att ha inflytande på förskolans pedagogik fast han inte 

direkt skrivit utifrån de små barnen perspektiv. Simmons-Christenson skriver om Dewey som 

tar upp vikten av att barn behöver göra för att lära och ledorden ”Learning by doing” myntade 

just Dewey (a.a.1997). Johannes Westberg (2008) lyfter fram i sin avhandling om hur 
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förskolans utformning har förändrats från det tidigare helt undervisningsbaserade lärandet där 

barnen fylldes med kunskap i olika ämnen. Svenska, matematik och kristendom var 

huvudsakliga och viktiga. Författaren beskriver också hur förskolepedagogiken växer fram 

med många ledande pedagoger som t.ex. Montessori, Fröbler, Köler och Dewey, och hur de 

kom att påverka hur förskolans pedagogik och innehåll kom att utvecklas. Vidare beskriver  

Westberg hur Göteborg med omgivning blir de första småskolorna som förändrar miljön 

genom att de började ta ut de fasta bänkarna och därmed förändra i inomhusmiljön. Lärarna 

inredde innemiljön så barnen kunde leka i samspel med varandra. Det satsades även på 

utomhusmiljön där sandlåda och gungbrädor byggdes för barnen skulle få möjligheter till att 

utveckla sin lek och sitt samspel (a.a.2008). 

Anders Nelson och Krister Svensson (2005) poängterar hur Socialstyrelsen ger riktlinjer i det 

Pedagogiska programmet från 1987. Innehållet i förskolans utformning beskrivs noga och 

detaljerat och ger en tydlig antydan om vilket lekmaterial pedagogerna bör tillföra de 

pedagogiska miljöerna. Författarna menar att om vi blickar in i nyare styrdokument så lyfter 

de fram barnens lek och lärande i samspel med varandra. Detta är viktiga ingredienser för 

barnens lärande i förskolan. Pedagogerna på varje förskola har som egenansvar tillsammans 

med arbetslaget att se till så att den pedagogiska miljöns utformning och anskaffning av 

lekmaterial främjas (a.a.2005). 

Det är hur pedagogerna lyckas arbeta fram inspirerande lärmiljö som blir till de 

förutsättningar som barnen får i lek och utveckling vidare betonar Kennedy (2004) att miljön 

beskriver vilka barn som finns i lokalen. I en fantasirik och lustfylld miljö finns barns som 

utforskar, leker, samspelar och upptäcker (a.a.2004). I läroplanen står det om pedagogernas 

roll att skapa förutsättningar för att varje barn ska få vara deltagare i samspel och lek där 

barnets intresse och behov ska vara det som pedagogerna fångar upp och plockar fram som ett 

innehåll i verksamheten (Lpfö-98, rev 10). Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling 

Samuelsson är mitt uppe i en forskning om Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter 

att lära och utvecklas i förskolan. Om denna forskning skriver Maria Nöjd (2013) i 

Pedagogiska magasinet hur forskarna i undersökningen ser hur pedagogerna hittat olika 

varianter att lösa problematiken med barnantal. Problematiken kan avstyras genom att samla 

ihop personal och barn till storgrupper som man sedan splittrar upp i smågrupper. Forskarna 

beskriver även hur pedagoger får stänga vissa dela av förskolans rum för att få visuell översikt 

över barnen. För varje enskilt barn blir de pedagogiska strategierna som pedagogerna 
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utformar till många kontakter. För barnet kan det vara svåra att hantera, samtidigt som de ger 

få möjligheter att hitta lekro i de begränsade utrymmena (a.a.2013). 

 

Under vår VFU har vi sett hur barn i lek och sociala samspel kan hamna i de utanförskap som 

Nordin Hultman (2004) beskriver, därför känns det viktigt för oss att få klarhet i vad som 

skapar en stimulerande och lärande lekmiljö på förskolan. Vidare beskriver författaren hur 

barn möter utanförskap i den pedagogiska miljön som inte alltid är tillgänglig för barnet. Om 

pedagogerna ser miljön som en möjlighet till att möta varje individ utifrån dess behov, blir 

miljön en tillgång för barnet. Nordin Hultman menar annars att pedagoger lätt kan se barns 

problematik istället för deras enorma tillgång (a.a.2004). Kenneth Ekström (2007)  skriver om 

de förutsättningar som finns för pedagogen att skapa miljöer där barnen kan interagera. I 

förskolans utformning menar Ekström att det finns yttre faktor som påverkar barnens 

möjligheter att lära och samspela. Hur förskolan är utformad menar Ekström är ett kommunalt 

ansvar vilket medför att varje enskild kommuns budget avgör vilka resurser som bör satsas på 

i förskola/skola (a.a.2007).  

 

Barngruppens storlek har ökat från 12 barn upp till 16 barn i 1-3 års grupper, även syskon 

grupper har ökat och vi ser grupper på upp till 26 barn som leker och agera i samma lokaler 

som 18 barn lekt i tidigare.  Ekström (2007) framhåller de yttre faktorerna som påverkar 

verksamheten ”personalsammansättning, personaldimensionering, barngruppsstorlek, 

barngruppens sammansättning, scheman, lokalers storlek och utformning, läroplaner, skollag, 

kommunala riktlinjer“ (Ekström 2007:44). Författaren beskriver i undersökningen hur 

pedagogerna i sitt dagliga arbete har svårt att få tid till reflektion och dokumentation när 

planeringstiden minskar. Författaren beskriver också att rutiner och rutinmässiga handlingar 

får en nödvändig betydelse för pedagogerna att klara vardagen på förskolan. Vidare tar 

författaren även upp hur barngruppens storlek och sammansättning påverkas. En ökad storlek 

på barngrupp och fler administrativa arbetsuppgifter samt vilken personaltäthet som finns på 

förskolan påverkar en “levande pedagogisk diskussion” på så vis att det blir rutinmässigt 

menar Ekström (2007:193).   
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1.2. Begreppsförklaring 

 
I undersökningen kommer vi använda ett samlat begrepp på de olika yrkesroller som finns i 

ett arbetslag. Vi kommer att i löpande text kalla alla yrkeskategorier som verkar i förskolas 

arbetslag för pedagoger, då vi valt att undersöka arbetslaget och inte specificerat oss på de 

olika yrkeskategorierna på förskolan i denna undersökning. Vi kommer även att använda 

begreppet lärandemiljö som ett samlat begrepp för förskolans olika rum. 

 

1.3. Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på hur förskole pedagogerna utformar innemiljön för lek i förskolan, 

så den blir en lustfylld lärandemiljö oberoende av barngruppens storlek. 

 

1.4. Frågeställning 

 

Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna vid utformandet av en lärandemiljö, när 

barngruppernas storlek varierar i förskolan? 
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2. Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen kommer vi att lyfta olika studier om pedagogens betydelse, miljöns 

betydelse samt barns möjligheter till att knyta vänskapsband i förskolan. 

 

2.1. Pedagogens betydelse för lek och samspel 

Katarina Emmoth (2014) skriver i sin avhandling om hur pedagogerna resonerar om sin roll i 

barnens lärande. Pedagogerna menar att det är viktigt att vara nära i leken så de kan hjälpa 

barnen i konflikthantering. Författaren menar att pedagogerna betonar att de måste vara 

närvarande på riktigt. Pedagogerna resonerar också om sin roll som förebilder under barnets 

dag på förskolan och menar att i sin yrkesroll är pedagogen medvetet förebild i det som sker 

men även som en omedveten förebild när pedagogen inte direkt tänker sig som förebild. En 

viktig del som pedagogerna betonar är tryggheten för barnen. Pedagogerna måste skapa 

förutsättningar för att barnen ska känna trygghet. Trivsel är även en viktig del i vardagen på 

förskolan. Det framkommer i undersökningen att trivsel och trygghet är en grogrund som 

måste finnas för att lärande ska komma till stånd. Detta är viktigt menar pedagogerna i 

undersökningen (a.a.2014). Även Rut Jacoby (1993) beskriver i sitt praktiska projekt om 

pedagogens betydelse för barns lärande genom lek. Jacoby menar att pedagogens profession 

att vara deltagare i leken påverkar barnens utveckling av kognitiva, sociala och emotionella 

förmågor (a.a.1993).  

 

2.2. Miljöns betydelse för lek och samspel 

Emmoth (2014) menar att en av premisserna för lärande är just hur vi strukturera upp vår 

inomhusmiljö. Miljön skall vara inbjudande och erbjuda mycket skapande material med vilka 

barnen kan få experimentera.  Pedagogerna skall finnas tillgängliga men utan att förekomma 

barnet i sin aktivitet. Miljön skall på förskolan utformas så den passar alla barn som är 

delaktiga i verksamheten. Då barngrupperna har vuxit i storlek krävs mer tanke bakom en 

fungerande inomhusmiljö. Emmoths avhandling tyder på detta. Miljön bör förändras efter 

barnens behov och intresse samt gruppstorlek, vilket pedagogerna lättast ser genom att göra 

små observationer av barnens lek. Detta främst för lusten för lek och lärande situationer 

kontinuerligt bör komma till stånd. Allt efter att barngrupperna vuxit finner pedagogerna det 
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viktigt att skapa små ytor där barnen kan finna lekro (a.a.2014). De fysiska aktiviteterna är 

viktiga för barns välbefinnande hävdar Eric Strickland (2005). Vidare lyfter författaren fram 

att det med enkla förändringar går att göra miljön anpassad för inomhusaktiviteter, där barnen 

får arbeta med hela kroppen och träna så väl grovmotorik som finmotorik (a.a.2005).  

2.3. Vänskapsband mellan barnen är betydelsefulla  

Fanny Jonsdottir (2007) skriver i sin avhandling om Barns kamratrelationer i förskolan, hur 

förskolan i sin utformning ligger till grund för barns lärande och social samspel. Där barnen i 

den fria leken, leker olika lekar som inte är styrda av en pedagog. I den fria leken skapas ett 

nära band och förtrogenhet mellan barnen som deltar i leken. För de barn som inte har 

förmåga att ta sig in i leken skapas ett utanförskap som kan vara svårt att bryta. Jonsdottir 

studier visar på att det finns barn som inte har något närmare vänskapsband och blir inte 

uppmärksammat av sina kamrater som en duglig lekkamrat. Författaren lyfter fram 

pedagogens insatser för att möta de barn som inte lyckas i sina lekar. Pedagogen tycker det är 

viktigt att skapa möjligheter för barnen i deras kamratrelationer (a.a.2007). 

 

2.4 Barns inflytande på sin lärmiljö 

Om pedagogerna lyfter fram frågor till barnen, om hur de ser på sin lek och lärmiljö, menar 

Alison Clark (2010) att barnen i ett tidigt skede kan få känna delaktighet i utformningen av 

lek och lärmiljön. Vidare menar författaren att det är av vikt att lyssna på barnens åsikter och 

erfarenhet, då det är en vägledning till hur lärmiljön ska utformas för att göras intressant och 

stimulerande utifrån barnens perspektiv (a.a.2010).  

3. Teori 

3.1. Sociokulturell teori 

Vygotskij är starkt förbunden med sociokulturell teori vilket innebär att vi lär i samspel med 

vår omgivning, människor och miljö. Detta innebär att pedagogerna har ett stort ansvar att 

tillgodose miljön efter behov och varierad gruppstorlek. Det finns ingen given mall över hur 

förskolemiljön bör utformas, det ligger på pedagoger och barn att skapa en miljö som 

passar den grupp som skall samspela där. I boken Fantasi och kreativitet i barndomen skriver 

Vygotskij (2010) att alla människor stora som små har kreativa förmågor och genom minnet 
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skapas förutsättningar för att utveckla dem. I leken menar samma författare att barnen kan 

använda olika uttrycksmedel för att prova sina känslor men även de tankar som barnet mött  

 ” I leken berättar barnet en historia” (Vygotskij 2010:9). Om barnet ska få möjligheter till att 

använda alla sin uttrycks medel i förskolan så behövs det en miljö som ger barnen 

förutsättningar till att vara med i de lekar och aktiviteter som förskolan erbjuder utifrån 

barnets egen förmåga. Säljö menar att inom sociokulturellt lärande teori är det barngruppen 

och lärandemiljön som ligger till grund för att samspel, utveckling och lärande skall äga rum 

(a.a.2010). 

 

Roger Säljö (2010) lyfter fram hur barn i ett första skede lär sig de sociala spelregler som 

finns i samhället från den egna familjen. Familjen och de anhöriga knyter ihop kunskapen 

som finns runt barnet och ger barnet ett sammanhang där barnet lär genom att vara en del i 

familjen. Säljö kallade detta den primära socialisationen. I den sekundära socialisationen 

finns de institutionella lärande miljöerna som påverkar barnets lärande. I den institutionella 

miljön finns lärandet i den grupp barnet vistas. Barnen kan se och pröva olika saker i sin 

omgivning genom att vara deltagare i en grupp. “Valet står inte mellan att huruvida 

människor lär sig eller inte, utan vad de lär av de situationer de ingår i”. (Säljö 2010:28). 

Säljö (2010) beskriver att vi i ett sociokulturellt lärande får kunskapen till oss och den 

kunskapstradering som bildas finns i de olika sammanhang i vilket barnet befinner sig. 

Kunskapstraderingen sker dels medvetet hos barnet men det finns även en ovetande 

kunskapstradering som sker i det som barnet får till sig genom att vara med i de olika sociala 

sammanhangen. Språket och samtalet är en viktig del för att kunna skapa förståelse för det 

som sker. 

Säljö menar att det finns likheter i Vygotskijs och Piagets tankebanor om hur barn lär genom 

att interagera, samtala och uppleva. Piagets teorier bottnar i menar Säljö att barnen ska få 

använda alla register när de försöker förstå sig på uppgifter och då genom att få pröva sig 

fram såväl enskilt som i gruppsammanhang. Barnet får då en medvetenhet av sin egen 

tankeförmåga som blir till en erfarenhet för barnet. Det är i de här sammanhangen som 

författaren menar att Piagets teorier går att hitta i ett sociokulturellt perspektiv då de binder 

samman kognitiva tanketeorier med socialkulturellt lärande. “Kommunikationen är länken 

mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktionen)” Säljö (2010:68).   
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Enligt Vygotskijs teorier menar författaren att barnet behöver få pröva, leka och öva sig i 

olika sociala sammanhang, men för att dessutom förstå behöver barnet i ett sociokulturellt 

lärande vidareutveckla sin kunskap genom att sätt ord på handlingen, samtala och diskutera 

med varandra men även med vuxna (a.a.2010).   

Pia Williams (2006) tar upp Piagets tankar om inlärning, där Piaget menar att det är hur man 

lär in och inte vad som är det väsentliga. Piaget ser alltså att det är pedagogerna som skall 

erbjuda barnen det kreativa som leder till inlärning och vidare i samspelet med kamrater så 

blir lärandet optimalt. Vygotskijs tankar enligt Williams var att inlärning gagnas bäst i sociala 

förekomster med kamrater eller pedagoger där den proximala inlärningszonen kommer till 

stånd, alltså tillsammans med de som vet något mer än en själv och har naturlig kunskap att 

stimulera vidare till sina kamrater. Williams menar att slutsatsen som kan dras av Piagets och 

Vygotskijs tankar angående inlärning, är att de båda framhöll vikten av socialt samspel 

(a.a.2006). 

 

3.2. Lek och lärandemiljöns betydelse 

”Miljön i förskolan signalerar något. Låt det synas att leken är viktig” menar Andersson i sin 

bok (2004:54). Christina Wehner-Godee (2000) tar upp angående förskolans miljö hur den 

kan vara en illusion om hur pedagogerna vill se miljön, det är därför av stor vikt att då och då 

studera barnens lek i förskolan. För det är inte alltid en miljö ger samma tecken till barn som 

till vuxna om hur man förväntas vara här och nu. Författaren utgår från att se vad 

verksamheten erbjuder barnen och hur den kan utvecklas för att utveckla barnen på ett 

kreativt sätt (a.a.2000). Andersson (2004) menar också såsom Wehner-Godee (2000) att det är 

pedagogernas skyldighet att skapa en god lekmiljö där leken kan blomstra utan att behöva 

stanna av för de vardagliga rutinerna. Engagerade pedagoger ser när något i miljön måste 

förändras för att leken skall leva vidare i rummet. Det är pedagogernas synsätt/förhållningssätt 

som styr aktiviteten (a.a.2004). 

Nordin Hultman (2004) ställer sig frågande till att ställa barnen i centrum när det uppstår 

situationer som måste lyftas av pedagogerna. Det är ju av stort intresse att främst se till den 

miljön i vilket barnet befinner sig, vilka förändringar som bör komma till stånd för att gagna 

barnen. Författaren menar att pedagogerna ibland ser barnet som det som har svårigheter 

istället för att vända på det och titta på miljön. Vidare menar författaren i sin avhandling att 

det är stor skillnad på hur en förskola i Sverige är inredd gentemot en förskola i England. I 
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Sverige är förskolorna inredda och tids strukturerade i stort sätt likadant, men det är inte 

många pedagoger som reflekterar över det då de istället ser det som självklart att det ser ut 

som det gör. I England var det mer variationsrikt och där fanns en bredd av aktiviteter för 

barnen att tillgå. I England finns materialet centralt och väl synligt för barnen att tillgå medan 

vi i Sverige håller främst det skapande materialet placerat så barnen behöver be om det. På 

förskolorna i England finns det mycket material för barnen att tillgå jämförelsevis med det 

materialet barnen erbjuds på de Svenska förskolorna. Författaren såg också en skillnad i hur 

pedagogerna valde att presentera materialet för våra barn i de olika länderna. 

Det framstår enligt Nordin Hultman att förskolorna ofta har mycket skapande material men att 

barnen begränsas i användandet av materialet. Det kan vara att materialet inte är tillgängligt 

för barnen utan en vuxens insats. Materialet inte är tillräckligt inspirerande för att det ser 

torftigt ut. Vilka möjligheter till utveckling erbjuds barnen på förskolan utifrån den innemiljö 

pedagogerna en gång skapat och finns den grunden kvar? Avsikten med undersökningen var 

att titta närmre på vilka förutsättningar barn har i förskolan med tanke på det ökade antalet 

barn som visar sig ha vissa svårigheter i vardagen. Pedagogerna måste ta tag i miljön och 

forma den efter gruppens behov och förutsättning. Stora fattiga rum utstrålar rörelseaktivitet, 

små rum utstrålar lekro (a.a.2004).   

 

Med löst material menar Sofia Bergström Eriksson (2000) det material som finns att tillgå 

exempel stolar, bord, filtar osv. för att utveckla leken. Författaren menar i sin studie att barnen 

får rika möjligheter att svänga om leken utefter hur den utvecklas om tillgången på löst 

material är rikligt och tillåtande men också att få flytta runt vart efter leken förändras 

(a.a.2000).  

 

Barnen behöver riklig tillgång till rekvisita betonar Gunilla Lindqvist (1999) för att få 

möjlighet att utveckla sin lek. Pedagogernas syn på lek-ytan blir till den lekmiljö som skapas 

framhåller Trageton (2009). Författaren lyfter fram inredningen och betonar att fel möblering 

och lekmaterial kan bli ett hinder för lek och samspel. Enligt Trageton behöver pedagogerna 

ställa sig frågan hur avdelningen är inredd och vilka möjligheter till lekutrymme det finns, 

men även vilket material som de olika lekvrårna ska innehålla. Den arbetsmiljö som barnen 

erbjuds kan vara dåligt konstruerad så att leken inte kommer igång. För att kunna fysiskt 

tillföra lekmaterial behöver pedagogerna göra observationer av barnens lek och lärande. 

Författaren betonar att pedagogen måste ha kunskap om barnet utvecklingsnivå och mognad. 
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Både den sociala mognaden så som den psykologiska mognaden för att kunna ge möjligheter 

till utmaning och lärande i den pedagogiska miljös utformning. I en god pedagogisk miljö kan 

pedagogen gå in i barnens lek och vara med i leksituationer. Där pedagogen blir stöd för 

enskilt barn men även delta i grupplekar utifrån barnen nivå och skapa lärandesituationer där 

lärandet sker genom barnens lek (a.a.2009). 

   

Pedagogerna kan använda sig av förskolans innemiljö som “den tredje pedagogen” menar 

Birgitta Kennedy (2004:7). Efter att Kennedy studerat olika förskolor kom hon fram till att 

pedagogerna faktiskt kan dra nytta av hur de tänker och planera förskolans innemiljö. Väljs en 

traditionsenlig inredd förskola så behöver barnen oftast alltid en vuxen närvaro för att kunna 

använd det material som finns, om barnen nu vet vad det finns att tillgå. Ser barnen inte 

materialet så blir de inte heller inspirerade att använd det. Författaren menar att barnen blir 

hämmade i sin kreativa lustfyllda utveckling. Väljs istället en förskola som är inredd på 

barnens nivå så ser barnen materialet och blir då kreativt inspirerade att använda det. Barnen 

klarar själva av att utnyttja det som förskolan erbjuder, vilket stärker barnens självkänsla. 

Barnen får också samtala med varandra för att föra leken vidare. Pedagogernas roll här är att 

stötta och se till att det finns inspirerande material att tillgå och att miljön vägleder barnen 

både enskilt och i grupp (a.a.2004). 

 

“Vi måste skapa en förskola där barn och vuxna kan mötas, samarbeta, lära, leka undersöka, 

ha kul och vara i ett meningsfullt sammanhang” (Kennedy 2004:9). Först och främst måste 

pedagogerna inse sin inverkan menar Andersson (2004) om barnen leker eller inte i den 

miljön som erbjuds, därefter är det bra om pedagogerna kan ge barnen lekro under en längre 

tid på dagen i stället för att avbryta för annan pedagogisk verksamhet. Pedagogerna måste ta 

tag i miljön och forma den efter gruppens behov och förutsättning (a.a.2004).  

 

Pedagogerna bör inte förbise barnens betydelse i förskolegruppen, med det menar Trageton 

(2009) att barnen har mycket kunskap att delge varandra som kan snappas upp i leken för att 

enskilt eller i gruppen utvecklas vidare. Barn har ofta lättare att förstå varandra än 

pedagoger har menar författaren. Trageton betonar hur viktigt det är att ge barnen tid i sin 

sociala utveckling när det uppstår konflikter i leken, då det ses som betydelsefullt för 

framtiden (a.a.2009). 
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Trageton (2009) ser alltså barngruppen som den tredje pedagogen till skillnad från Kennedy 

som ser miljön som den tredje pedagogen (2004). Pia Williams (2006) tar upp att barn i olika 

åldrar som möts i förskolan tar lärdom av varandra utifrån den miljö som de vistas i vilket 

betyder att författaren ser både miljön och barnet som viktiga komponenter i det utvecklande 

samspelet (a.a.2006). 

 

4. Metod 

Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod med öppna frågor som besvaras på en enkät. 

Kylén menar att de tillfrågade vill finna en röd tråd i frågorna. Detta för att finna stöd i frågan 

som besvarats innan, författaren menar att det då skapas en tankeföljd i de svar den tillfrågade 

ger (a.a.2004). Med hjälp av kvalitativ forskning kan vi titta närmre på vilken kvalitet 

pedagogerna sträva efter på förskolan och varför. Hade vi istället en valt kvantitativ 

forskningsmetod, så hade vi då redan tidigare bestämt oss för att pedagogerna måste ändra sin 

innemiljö efter flera barn på samma yta för att kunna mäta i vilken utsträckning det verkligen 

är så. Widerberg (2002) beskriver att kvalitet står för dess egenskap medan kvantitet står för 

hur stor sannolikheten är. Jan-Axel Kylén (2004) skriver om öppna frågor och menar att de 

som svarar på enkäten har stora möjligheter att utveckla och bearbeta sin text utifrån egna 

tankar och idéer, om frågor som ställs i en öppen form. Författaren betonar dock att de som 

svarar bör vara något bekväma med att uttrycka sig genom text (a.a.2004). I yrket som 

pedagog menar vi att det finns kunskaper om att sätta ord på verksamhetens innehåll. 

 

Kylén (2004) ser även en vinning i att blanketten har tydliga utrymmen för de svarande att 

skriva på men framhåller dock att utrymmet ska varierande något begränsat då svaren annars 

kan bli för stora. I undersökningen besvaras enkäten personligt av de olika yrkeskategorier 

som finns i ett arbetslag på förskolan (a.a.2004). 

 

Utifrån vårt syfte med undersökningen skrev vi fram frågor som var riktade mot den 

pedagogiska miljön och om hur pedagogerna resonerar kring skapandet av bra lärandemiljö 

med ett varierande barnantal på samma yta. Utformningen på enkäten var tydlig och frågorna 

var fördelade med lika mycket skrivutrymme till varje fråga men för den pedagog som ville 

skriva mer än det begränsade område, fanns möjligheter att skriva på baksidan av enkäten.   
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Göran Ejlertsson (2005) betonar betydelsen av förarbetet och menar att de som arbetar med en 

undersökning måste noggrant sortera och kategorisera svaren efter gemensam nämnare. 

Författaren menar att därefter strukturera man undersökningen i de variabler som finns i de 

kategoriserade svaren (a.a.2005). Även Karin Widerberg (2002) beskriver värdet av att skapa 

teman och menar att som undersökare gäller det att se vad respondenterna faktiskt skriver i 

svaren. Författaren betonar dock vikten av att kunna sitt material för att skapa en förståelse för 

vad som förmedlas och ger tips om att numrera undersökningens materialet men även föra en 

form av register för att underlätta när texten ska skapas (a.a.2002). 

 

4.1. Urval 

I urvalet av förskolor har vi i första skedet valt ut tre kommuner i södra Sverige och tittat på 

deras hemsida för att få information om vilka förskolor som finns i varje kommun. Därefter 

tittade vi på vilka förskolor som har ute-förskola samt traditionell förskola. Utifrån det urvalet 

tog vi sedan första kontakt genom telefonsamtal och frågade om de ville deltaga i 

undersökningen. Till de sex förskolor som sedan svarade att de ville deltaga i undersökning 

skickades enkätundersökningen till tre förskolor de övriga tre besökte vi och delade 

personligen ut undersökningen. Anne Rylen (2005) skriver om valet av 

undersökningspersoner. I urvalet menar författaren att det är viktigt att titta på vilken 

spridning som finns så det är variabler i undersökningen (a.a.2005). I vår undersökning har vi 

inte tagit med pedagogernas ålder, kön eller utbildning då vi delat ut enkäten till samtliga i 

arbetslaget. Vi ser helheten i arbetslaget som en bra variabel. 

4.2. Genomförande 

Valet i att använda enkät med öppna frågor har vi gjort för att förenkla för pedagogerna då de 

själva har kunnat bestämma när de ville svara. I genomförandet av undersökningen har vi 

skrivit tre frågor som riktar sig till pedagogernas tankar och reflektioner om miljöns betydelse 

utifrån vårt syfte (se bilaga 1). Vi har använt oss av två olika sätt att dela ut enkäten. Vi har 

efter telefonsamtal, mailat undersökningen till tre förskolor och fått svaren tillbaka via mail. 

Till de övriga tre förskolorna har vi personligen lämnat enkäten. Vi lämnade ut kuvert med 

våra namn i vilka pedagogerna kunde lämna sina svar så de kunde känna en anonymitet i 

undersökningen. Vi har även personligen samlat in kuverten genom att besöka förskolorna en 

andra gång. Det fysiska avståndet gjorde att vi inte har kunnat besöka samtliga förskolor som 

deltagit i undersökningen, därför valde vi två olika sätt att dela ut enkäten.  Av de fyrtio 
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utdelade enkäter har vi fått svar ifrån trettiofyra. Sex pedagoger har avstått att svara på 

enkäten i undersökningen och det är från de förskolor som vi haft mejlkontakt med.  

 

4.3. Bearbetning 

Vi har läst undersökningsmaterialet och använt den teknik som Widerberg (2002) menar kan 

bringa klarhet i undersökningsmaterialet. Vi har valt att sortera undersökningen efter den 

metod Ejlertsson (2005) men även det som Widerberg lyfter fram genom att sortera in 

undersökningsmaterialet efter teman möjligheter och hinder. Där i tittade vi på de olika 

variabler i teman möjligheter och hinder som framgick i enkäterna. 

 

4.4. Metodkritik 

I undersökningens insamlade enkäter framkommer det att de ställen där pedagogerna fick ett 

ansikte på oss som studenter, har alla svarat. Där vi har haft mejlkontakt har det varit lägre 

svarsfrekvens på enkäten. Valet av att lämna ut en enkät i stället för att intervjua pedagogerna 

gjorde vi med hänsyn till att vår undersökning har legat i anknytning under sommaren och 

semestertider. 

I en enkätundersökning finns inte samma möjligheter att utläsa pedagogernas kroppsspråk och 

mimik vilket är en svaghet i undersökningen. Styrkan med enkätundersökning är att 

pedagogerna kan känna sig anonyma och svaren blir inte tillrättalagda efter vad pedagogerna 

tror vi vill finna för svar i undersökningen. En annan styrka i undersökningen är att frågorna 

är öppna och inga givna svar finns. Vi anser att pedagogerna har svarat ärligt och trovärdigt 

på enkätfrågorna. I de svar vi fått från respondenterna lägger vi inga egna värderingar eller 

vår egen förförståelse som kan påverka tolkningen av svaren. 

 

4.5. Forskningsetiska principer 

I Forskningsetiska principer (2002) finns det är fyra stycken huvudkrav vad det gäller 

forskningsetiska principer. 

Informationskravet, som innebär att den som vill söka kunskap måste tydligt informera de 

berörda om vad syftet är och att det är helt frivilligt att medverka samt att avbryta sin 
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medverkan när de vill. Pedagogerna i undersökningen har blivit informerade om att all fakta 

och insamlande av material sker i anonymitet. 

 

Samtyckeskravet, innebär att de som medverkar i undersökningen själva skall vilja det men är 

personen under 15 år är det föräldrarna/vårdnadshavarna som skall godkänna barnets 

medverkan. 

Samtliga pedagoger har godkänt sin medverkan i undersökningen, pedagogerna har blivit 

informerade om att de kan avsluta sin medverkan när de helst vill. 

 

Konfidentialitetskravet, innebär att det skall vara omöjligt för icke berörda att utläsa 

information om de som valt att medverka i undersökningen. 

Förskolorna och de pedagoger som deltar i undersökningen, har blivit informerade om att all 

fakta och insamlande av material sker i anonymitet. 

 

Nyttjandekravet, innebär att den information som samlats in angående de som valt att 

medverka i undersökningen endast får användas i det syftet som från början var tänkt. 

Pedagogerna informerade om att undersökningen endast kommer att användas i detta enskilda 

forskningssyfte, forskningsetiska principer (a.a.2002). 
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5. Resultat 

I de svar pedagogerna givit framkommer det att flertalet av dem som svarat har liknade och 

jämförlig problematik i sina svar på enkätundersökningen. 

De två teman vi valt att fördjupa oss i är, att se vilka möjligheter respektive hinder 

pedagogerna svarat i de öppna frågorna i enkäten. Därefter har vi tittat på de olika variabler 

som pedagogerna ser i möjligheter och hinder. Det har vi gjort för att förtydliga vad 

pedagogerna ser som en möjlighet i utformningen av lärandemiljön samt vad pedagogerna ser 

som ett hinder. 

 

5.1.  De möjligheter som pedagogerna lyfter fram är 

 

Pedagogerna försöker att se till möjligheterna i de lokaler de har till förfogande att planera 

lärandemiljö. I resultatet framkommer det att många av de svarande pedagogerna menar att de 

skapar rum i rummen och framhåller där vikten av att barnen ska få lekro. “Ju fler 

pedagogiska och inbjudande miljöer vi erbjuder på förskolan desto fler mötesplatser får 

barnen” så menar en pedagog. “Samtidigt skall miljön vara överskådlig för barnen, det skall 

vara lätt för barnen att se var saker finns och det skall vara inspirerande” En annan pedagog 

svarar att för henne har det “ingen större betydelse antalet barn i gruppen utan det primära 

är att se till barnens intressen och önskemål”. 

 

Barnen får ofta möjlighet att vara med och påverka förändringar i inomhusmiljön utefter 

intressen och behov. Pedagogerna framhåller vikten vid att miljön ständigt bör vara 

föränderlig och ser att de med enkla medel kan uppnå detta. Flera pedagoger skriver att de 

tagit bort dörrar för att kunna visuellt överblicka barnen utan att störa dem i leken.   ”Att ta 

bort och sätta dit hinder så man kan ha koll på barnen detta är delvis till följd av att 

barngrupperna blivit större” menar en pedagog. 

 

Flertalet pedagoger skriver att de vill ha en grundstruktur som gör att barnen hittar och kan 

plocka fram ex spel, pussel och skapande material själva. “skapande material skall vara som 

ett smörgåsbord för barnen att kunna använda i sitt skapande” Detta delvis till följd av att 

barngrupperna blivit större. 
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En möjlighet som genomsyrar hela undersökningen är hur pedagogerna tänker kring att vara 

tillgängliga för barnen i de olika lärandemiljöerna och ser det som en möjlighet för lek och 

samspel. De lyfter fram att barnen blir tryggare när det finns vuxennärvaro i rummen. 

 

Flera pedagoger ser det som en möjlighet att kunna fördela barngruppen inne och ute, alltså 

hälften av barngruppen kan vara inomhus och leka på stor yta när de andra barnen är ute och 

tvärtom (när det finns tillräckligt med pedagoger förstås). 

 

5.2. De hinder som pedagogerna lyfter fram är 

 

I utformningen av lärandemiljön beskriver pedagogerna hur de får begränsa barnen genom att 

ha ett visst antal barn per rum ”tråkigt men nödvändigt” skriver en pedagog. 

I strävan att göra rum i rum begränsas de utrymmen som förr kunde användas till fysiskt aktiv 

lekar. ”Utökat antal barn medför oftast att fler matbord/stolar måste till och det i sin tur 

medför att lek ytan minskar för barnen” tar en annan pedagog upp  

I undersökningen framkommer att det är många av pedagogerna som reflekterar enskilt, men 

de saknar aktiva kollegor att resonera och reflekterar med om hur de kan utveckla 

lärandemiljön på förskolan. Men ett flertal pedagoger tar upp planeringstiden och menar att 

“administration går före reflektion”. 

 

De växande barngrupperna kräver mer energi från pedagogerna så “jag orkar inte vara så 

inspirerande som jag skulle önska” menar en pedagog och ser det då som ett hinder till att 

utveckla lärandemiljön. “Mindre aktiva kollegor som inte själva förstår sin inverkan på den 

pedagogiska miljön” skriver en pedagog.  “Det gäller att vi pedagoger inte kör fast och blir 

hemmablinda i vår miljö” menar en annan pedagog 

“Förskolans budget är stram”.  Flera av de pedagoger som svarat lyfter fram ekonomin som 

ett hinder i utvecklandet av lärmiljön. ”Budgeten tillåter inte så stora investeringar” skriver 

en av pedagog. “Mycket av förskolans material har vi fått till skänks från olika företag och 

privatpersoner” menar en annan pedagog. 

Någon pedagog menar att för mycket “löst” material kan förta barnens fantasi och kreativitet, 

detta kan ses som ett hinder i den tillrättalagda förskolemiljön. Samtidigt menar pedagogen att 

för lite “löst” material kan ha samma påverkan. 
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6. Analys 

Det vi ser i undersökningen är att pedagogerna ser till möjligheterna att skapa bra 

lärandemiljöer för barnen där barnen kan skapa lärande genom ” Learning by doing” som 

myntades av Dewey.   

 

6.1. Samspelets betydelse mellan pedagog och barn 

 

Det framkommer tydligt i vår undersökning att pedagogerna resonerar och reflekterar på sin 

egen roll och vilken funktion de har i lärandemiljön. Pedagogen blir till de redskap som barnet 

behöver för att tolka och förstå sitt lärande och den kunskapstradering som bildas finns i de 

olika sociokulturella sammanhang som barnet befinner sig i menar Säljö (2010). Både 

Trageton (2009) och Williams (2006) menar att barn som möts i förskolan tar lärdom av 

varandra och ser gruppen som en viktig komponent i det utvecklande samspelet. Williams 

(2006) tolkar Vygotskijs tankar och menar att inlärning gagnas bäst i sociala samspel med 

kamrater eller pedagoger där den proximala inlärningszonen kommer till stånd, alltså 

tillsammans med de som vet något mer än en själv vilket stimulerar barnet vidare i sitt 

lärande. Vidare betonar författaren vikten av att barnen får rika möjligheter att agera och leka 

tillsamman i en sociokulturell miljö som ger dem utmaningar i leken (a.a.2006).  

 

Likheter som vi ser i undersökningen är hur pedagogerna tänker kring att vara tillgängliga för 

barnen i de olika lärandemiljöerna och ser det som en möjlighet för lek och samspel. De lyfter 

fram att barnen blir tryggare när det finns vuxennärvaro i rummen.  Säljö (2010) menar att 

enligt Vygotskij behöver barnen i ett sociokulturellt lärande få sätta ord på handlingen men 

även samtala och diskutera med varandra och vuxna. Författaren skriver vidare om den 

sekundära socialisationen och menar att den finns i den institutionella lärande miljön. Det är 

där barnen kan se och pröva olika saker i sin omgivning, genom att vara deltagare i en grupp 

(a.a2010). Williams (2006) lyfter fram Piaget som menar att det är hur barnen lär sig som är 

det viktigaste. Om pedagogerna lyckas med att använda barnens kreativitet som inlärning, och 

då i samband med samspel och kamrater blir lärandet optimalt för barnen i förskolan 

(a.a.2006). 
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6.2. Skilda åsikter mellan pedagogerna om mängden material 

Det som framkommer i undersökningen är att pedagogernas åsikter är skilda om vilket 

material som ska vara tillgängligt, men även hur mycket material det ska vara inne på 

avdelningen för barnen att använda i sin lek. Flertalet pedagoger skriver att de vill ha en 

grundstruktur som gör att barnen hittar och kan plocka fram ex spel, pussel och skapande 

material själva. Det som framkommer i denna undersökning är att det finns två delar i 

lärandemiljön, dels den som pedagogerna beskriver med pussel spel och skapande material 

där finner vi att pedagogerna vill ha en struktur för att göra det tillgängligt och överskådligt 

för barnen. Det är omöjligt att mäta tillgängligheten på skapande materialet utifrån 

pedagogernas reflektioner, de beskriver hur de vill göra ett visst material tillgänglig för 

barnen. Nordin Hultman (2004) menar att i de Engelska förskolorna finns skapande materialet 

tillgängligt för barnen utan en vuxen insatts. 

 

Pedagogerna i undersökningen beskriver även den lärande miljö där barnen leker och 

samspelar i så kallad fri lek, där barnen leker roll- och fantasi lekar. I den lek och lärandemiljö 

som pedagogerna beskriver, hur de gör rum i rummen för att göra flera lekstationer går 

pedagogernas åsikter isär om mängden löst material som ska vara tillgängligt för barnen. Det 

kan finnas risker att lärandemiljön stagnerar om pedagogerna har svårt att komma överens om 

mängden löst material som det framkommer i denna undersökning. Kennedy (2004) belyser 

att om förskolan är inredd så materialet blir överskådligt för barnen, skapas nyfikenhet som 

leder till kreativitet. Där kan barnen själva eller med kamrater kan utveckla leken. Det stärker 

då barnens självkänsla och barnen får också konferera med varandra för att föra leken vidare 

(a.a.2004). Enligt Vygotskijs teorier menar Säljö att barnet behöver få pröva, leka och öva sig 

i olika sociala sammanhang för att skapa sig kunskaper om att vara en bra kamrat och få en 

inblick samt en förståelse för de regler som finns i samhället (a.a.2010).  

   

6.3. Reflektionstid 

I resultatet beskriver pedagogerna hur de har svårt att få tillgång till tid för att kunna resonera 

och reflektera djupgående om den pedagogiska miljön. Ju större barngruppen blir desto mer 

tid går det till administrativa uppgifter. Dock beskriver Trageton (2009) om vikten av att göra 

observationer samt reflektioner av barnens lek. Där skapar sig pedagogerna kunskap om 
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barnens utvecklingsnivå och social mognad, för att kunna iordningställa utmanade 

lärandemiljöer för barnen (a.a.2009). 

Nelson och Svensson (2005) menar att i anskaffning och utformning av förskolans miljö finns 

tydliga riktlinjer i nyare styrdokument vilket menas att det är arbetslaget på varje förskola 

som har ett eget ansvar att tillse lekmiljön. Ekström (2007) betonar dock att det utefter 

gruppens ökade storlek blir det mer rutinartat arbete än reflekterande. Författaren tar även upp 

vikten av att låta den pedagogiska diskussionen få ta plats i arbetslaget. 

Även Wehner-Godee (2000) tar upp vikten av att pedagogerna regelbundet bör se in i barnens 

lek. Vidare menar också Nordin Hultman (2004) att de som arbetar i förskolan bör intressera 

sig för den lärandemiljön barnen befinner sig i, genom att se vilka förändringar som behöver 

ske utefter de behov som finns i barngruppen. Författaren belyser dock att pedagogerna inte 

får fastna i enskild barns problematik till lek och samspel utan hela tiden se på vilka 

möjligheter till utmaning som finns i lärandemiljöns utformning (a.a.2004). 

6.4. Lokalens utformning  

De mönster som återupprepas i enkätsvaren är att avdelningens utformning kan bli ett hinder, 

då pedagogerna beskriver hur de får begränsa antal barn i rummen. Resultatet visar även på 

att när barnantalet ökar i barngruppen behövs mer plats till matbord och stolar som i sin tur 

leder till att vissa rum blir övermöblerade. Trageton (2009) lyfter fram hur fel möblering i 

lärandemiljöns utformning kan bli till ett hinder för barnen att leka och samspela. 

Det finns även ett mönster i svaren där pedagogerna beskriver hur de har fått begränsa fysiska 

aktiviteter inomhus pga. att de fått använda alla utrymmen till att göra rum i rum så barnen 

kan få lekro. Nelson och Svensson (2005) beskriver hur pedagogerna i ett arbetslag har i 

uppdrag att tillse den pedagogiska miljöns utformning och anskaffning av lekmaterial. 

Ekström (2007) belyser de yttre faktorerna som påverkar verksamhetens utformning så som 

barngruppens storlek, lokalernas lämplighet och personaltät m.m.   

6.5. Ekonomisk påverkan 

I det som framkommer i undersökningen är hur pedagogernas åsikter är delade om 

anskaffning av material. En grupp i undersökningen beskriver hur de har svårt att anskaffa 

lekmaterial på grund av en stramare ekonomisk budget. Men den andra gruppen ser hur de 

med små medel kan utforma lärandemiljön och ser en möjligheter med material som de får till 
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skänks.  Kennedy (2004) menar för att utveckla lek och samspel behöver pedagogerna tillföra 

lekmaterial. Ekström (2007) ser vidare i sin forskning hur pedagogerna strävar efter de 

riktlinjer och medel som varje enskild kommun ger till driften av förskolan. 

 

 

7. Resultatdiskussion 
 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning diskuteras möjligheter och hinder som pedagogerna 

lyfter fram i enkätsvaren. 

 

7.1. Möjligheter 

 

Flertalet pedagoger begränsas inte av ett varierat barnantal utan ser till de möjligheter de har i 

lokalen och dess utformning genom att hitta nya vägar för att skapa bra lärandemiljöer. I de 

miljöer ser vi hur pedagogerna med arrangemang och drivkraft försöker skapa bra 

lärandemiljöer, utefter de förutsättningar de har med tanke på de yttre faktorerna som Ekström 

(2007) beskriver ex. personaltäthet, barnantal, lokalens utformning samt ekonomiska 

förutsättningar som finns på varje enhet. 

 

I undersökningen har pedagogerna lyft fram vikten av vuxennärvaro som ger lekro och 

trygghet för barnen. Trageton (2009) belyser hur en god pedagogisk miljö ger pedagogerna 

möjligheter att gå in i barnens lek och vara med i leksituationer. Vi ser hur pedagogerna 

strävar efter att skapa bra lek och lärandemiljöer för barnen. Där de i sin strävan efter bra 

lärandemiljöer har plockat bort dörrar för att kunna visuellt överblicka barnen. Det ger även 

en trygghet för barnen att känna en vuxen närvaro när fler barn samspelar på samma yta. 

 

Maria Nöjd (2013) skriver i Pedagogiska magasinet om hur Pia Williams, Sonja Sheridan och 

Ingrid Pramling Samuelsson är mitt uppe i en forskning. Där beskriver författaren att de ökade 

gruppstorlekarna medför att pedagogerna tvingas stänga vissa rum för att kunna visuellt 

överblicka barnen i gruppen I vår undersökning ser vi hur pedagogerna öppnar upp och tar 

bort dörrar för att kunna behålla de viktiga utrymmena utan att tappa fokus på tillsynen. 

Konsekvenserna som kan bli när pedagogerna stänger dörrarna är att barnens ro till lek 
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begränsas då fler barn behöver samsas på en mindre yta. I det begränsade utrymme kan det för 

en del barn vara svårt att leka och agera, vilket medför att pedagogerna kan få en negativ bild 

av barnets förmåga till lek och lärande. När det i själva verket är den pedagogiska miljön som 

ligger till grund av barnens agerande och möjlighet till lek och samspel. I det som kan tolkas 

som en positiv faktor i undersökningen är att pedagogerna själva lyfter fram önskan om mer 

tid för djupgående reflektioner kring barnen, dess lek och lärandemiljö. 

 

 

7.2. Hinder 

 
Pedagogerna upplever att ekonomin är betungande då budgeten är stram. Ekström (2007) 

menar att förskolans utformning är ett kommunalt ansvar vilket medför att varje enskild 

kommuns budget avgör vilka resurser som bör satsas på i förskola/skola. Varje kommun 

satsar olika i sin budget. Det är sedan upp till förskolechefen att fördela de ekonomiska 

medlen för driften av förskolan (a.a.2007). Då kan det se olika ut för varje enskild enhet, där 

pedagogerna är verksamma. Vi tror att det är del av orsakerna till pedagogernas inställning till 

att utforma lärande miljön. Finns inga medel till anskaffning av material beskriver 

pedagogerna i denna undersökning sitt agerande på två olika sett, dels de som nästa har gett 

upp för budgeten är stram och dels de pedagoger som ser till möjligheterna med enkla medel 

att utforma lärandemiljön. 

 

Pedagogerna beskriver i enkäten att de får begränsa barnens utrymme av fysiska aktiviteter då 

de behöver den ytan till att skapa rum i rummen för att barnen ska känna lekro. Vi ser hur 

pedagogerna skapat rutiner i sitt arbete utefter barngruppens storlek för att klara sitt uppdrag, 

vilket kan begränsa barnens kreativitet och möjligheter till att utveckla leken. Säljö (2010) 

tolkar Vygotskijs tankebanor och menar att behöver barnen få utrymme i sin lek för att kunna 

interagera, samtala och uppleva saker tillsammans och gruppen är då utgångspunkten för att 

föra lärandet framåt. Vidare beskriver författaren om Piaget tankebanor där barnen behöver få 

möjligheter till att få utrymme att kunna göra egna reflektioner om de lärande som finns i 

gruppen (a.a.2010).  

 

Det framkommer även i undersökningen att det inte bara är lokalens utformning och den 

strama budget som blir till hinder för pedagogerna. Utan det kan vara när pedagogernas 

åsikter om att iscensätta lärandemiljöns utformning går isär. En orsak till detta kan vara 
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bristen på gemensam djupgående reflektion. Vi ser i resultatet hur pedagogerna reflekterar 

enskilt men inte djupgående och regelbundet i arbetslaget. De konsekvenser som kan uppstår 

när pedagogerna inte hinner reflektera djupgående tillsammans i arbetslaget är att de missar 

att se till barnens sociala mognad och utvecklingsnivå i utformandet av lärandemiljön. Och då 

kan det leda till att barnen inte utmanas tillräckligt i sitt lärande. 

 

Flertalet pedagoger tar upp att de betungas av administrativa uppgifter som tar deras tid i 

anspråk, pedagogerna menar att reflektionerna får stå tillbaka för dessa uppgifter och det kan 

få konsekvenser för pedagogens möjlighet att utforma en bra lek och lärandemiljö. 

 

7.3. Metoddiskussion 

 
Den metod vi har valt att använda i vår undersökning är kvalitativ forskning i form av enkäter 

vilket resulterade i ett empirimaterial för oss att använda i vårt arbete. Vi tog personligen 

kontakt via telefon med de förskolor som vi valt ut till vår undersökning, då vi kände att det 

blev opersonligt att kontakta förskolechefen som sedan skulle förmedla kontakten med 

respondenterna.  Det ser vi nu i efterhand att vi kunde kompletterat vår undersökning genom 

att göra studiebesök på de olika förskolorna för att få en visuell uppfattning om det 

pedagogerna beskriver i sina enkätsvar. Det ser vi som en styrka i fortsatt forskning. Vi ställer 

oss frågande till om vi hade fått ut mer av svaren om vi valt att intervjua pedagogerna, då vi 

kan avläsa deras kroppsspråk och mimik i de svar de ger. 

 

Valet av att använda enkäter till undersökningen har vi gjort då pedagogerna under slutet av 

terminen har utvecklingssamtal och andra avslutningar men även att vår undersökning främst 

låg under sedvanlig semesterperiod. Då ansåg vi att enkäterna skulle vara lättare för 

pedagogerna att svara på när de själva hade möjlighet och inte vara uppbundna av ett inbokat 

tidsbestämt besök. Vi valde att mejla ut hälften av enkäterna då de förskolorna låg ett stycke 

ifrån oss, de andra enkäterna kunde vi personligen lämna till de olika förskolorna. Vi fick 

något bättre respons från de förskolorna vi personligen valde att lämna enkäten till. De frågor 

vi valde ut till enkäten anser vi var tydliga och konkreta. Då de svarande pedagogerna har 

använt allt skrivutrymme och delgivit oss tankar och reflektioner utifrån deras verksamhet. Vi 

menar att pedagogerna har delgivit oss sina djupgående tankar och reflektioner för att de har 

känt en anonymitet i undersökningen. I tolkningen av enkäten finns alltid en tolkningsrisk då 

de som tolkar svaren kan lägga egna värderingar i respondenternas svar. 
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8. Slutsats 

Vår slutsats av undersökningen är att pedagogerna har en strävan att fullfölja sitt uppdrag 

utifrån läroplanens riktlinjer, där de ser till både möjligheter och hinder i sitt uppdrag. I 

undersökningen syns ingen skillnad mellan traditionell förskola och ute-förskola utifrån 

pedagogernas reflektioner och tankar att göra lustfyllda lärandemiljöer. Vi ser också hur tiden 

som pedagogerna har till förfogande till reflektion blir till ett dilemma. 

8.1 Fortsatt forskning 

I denna studie har pedagogerna fått föra fram sina reflektioner och åsikter om barns lek och 

lärandemiljö oavsett varierat antal barn på avdelningen. I undersökningen har vi använt oss av 

enkäter och en kvalitativ forskningsmetod. I ett vidare forskningsarbete ser vi en intressant 

kvantitativ del att fördjupa sig i och det är vilken utbildning kön och ålder respondenterna har. 

Vi ser även en intressant del i lärandemiljön att forska vidare på och det är hur barnen 

resonerar och reflekterar på sin innemiljö på förskolan. 
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Bilaga 1 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Linnéuniversitetet, Växjö. Vi går vår sista 

termin och ska nu skriva vårt examensarbete. Vårt styrdokument pekar på vikten av 

utveckling och lärande i förskolegruppen och att gruppen är av lämplig storlek väl 

sammansatt.  Det finns ingen forskning som pekar på hur den ultimata gruppstorleken eller 

grund bemanningen bäst skall utformas men förskolans miljö skall vara föränderlig och bör 

anpassas utifrån gruppen för att skapa gynnsamma möten. Vårt syfte i detta arbete är att 

undersöka om pedagogerna ute på förskolorna medvetet anpassade lärandemiljön i samband 

med utökade barngrupper. 

Vår fråga utifrån syftet blir då: 

Ställer den utökade barngruppsstorleken förändrade krav på den pedagogiska inomhusmiljön? 

Vi har under denna studie beaktat Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för att er integritet och 

identitet ska vara skyddad. Undersökningen görs helt konfidentiellt där kopplingarna mellan 

svaren på enkäterna och individerna kommer att elimineras, så att inga obehöriga kommer 

kunna ta del av dessa uppgifter. På enkäterna skrivs inga namn, eftersom detta inte är 

intressant i denna studie. I vår studie är inte identiteterna det som är betydelsefullt, utan det är 

era variationer i svaren som är det intressanta. 

Efter att vi fått in era enkäter kommer dessa att sammanställas och kategoriseras så att inga 

handstilar kan röja någons identitet. Era enskilda svar kommer alltså aldrig att synas i vår 

studie och svaren kommer endast att användas i forskningsändamål i vår studie och sedan 

raderas. 

Medverkan i denna studie är helt frivillig och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

Vi ber er att svara på frågorna 

På förhand, tack för er medverkan! 

Karlskrona, Juni  2014 

____________________________________________________________________ 

Pia Olsson                                                                   Ulrika Olsson 
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Syftet med vårt arbete är att undersöka hur ni som pedagoger resonerar och reflektera om 

förskolans lärandemiljö för att möta en allt större barngrupp.   

Vi skulle vilja ha svar på:   

Hur tänker du som pedagog om den pedagogiska miljöns betydelse för barns samspel och 

lärande? 

 

 

 

Hur resonerar ni som arbetslag om den pedagogiska lärandemiljöns utformning för att möta 

en större barngrupp? 

 

 

 

Har ni gjort några praktiska förändringar i er inomhusmiljö utefter ett ökat antal barn på 

samma yta? 

Om ja 

 

i så fall vilka?



  
 

I 
 

 


