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Förord 
 

Vi vill inleda detta examensarbete med att tacka de personer som hjälpt oss att genomföra 

denna studie. Ett hjärtligt tack riktas till de fem förskollärare vilka så generöst ställt upp med 

sin tid för att samtala med oss, om den fysiska miljön och dess betydelse för barns lärande. 

Tack för ert förtroende, er uppriktighet och för mycket tänkvärda och intressanta samtal!  

 

Vårt allra varmaste och kärleksfulla tack går till våra familjemedlemmar som allt som oftast 

visat förståelse och tålamod under denna hektiska process!  

 

Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Henning Johansson och de bekanta 

som vi vänt oss till för att få stöd och råd. Tack Peter, Martina, Eva, Per och Jenny 

 

 

Malin Eriksson 

Matilda Bergkvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          

 

Sammanfattning 

 
Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares uppfattningar kring den fysiska 

inomhusmiljön och dess betydelse för barns lärande i förskolan. Med inspiration från 

fenomenologin har vi utfört kvalitativa intervjuer med fem förskollärare på fem olika 

förskolor. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är: Vad har pedagoger för uppfattning kring 

arbetet och utformningen av den fysiska inomhusmiljön? Hurdana uppfattningar har 

pedagoger om vad som kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö? Hur uppfattar pedagoger 

den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande? Resultatet påvisar att den fysiska 

inomhusmiljön är en grundsten för att allt annat ska fungera och vid utformningen så tas 

utgångspunkten i barngruppens intressen och behov. En god fysisk inomhusmiljö ska vara 

lustfylld och locka barnen till att vilja leka. Den fysiska inomhusmiljön har stor betydelse för 

barns lärande eftersom barn lär sig främst via lek. Barn kan dock lära sig i vilka miljöer som 

helst men en god fysisk inomhusmiljö utgör ett hjälpverktyg som underlättar arbetet. Det 

finns en problematik kring materialanvändandet i de åldersblandade grupperna, där 

förskollärarna slits mellan att ha tillgängligt material på en låg nivå samtidigt som det kan 

vara för farligt för de yngsta barnen. Slutsatsen som vi drar av resultatet är att det finns en 

professionalitet och medvetenhet kring den fysiska inomhusmiljön där barns intressen och 

behov utgör utgångspunkten, att åldersblandade grupper kan vara problematiskt när det gäller 

tillgängligt material samt att det är mycket upp till förskollärarna själva, i deras profession, att 

hitta vägar till lärande för barnen oavsett hur miljön ser ut. 
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1. Inledning 
 

Vi är två studerande som går sista terminen på distanslärarutbildningen vid Luleå Tekniska 

Universitet med inriktning mot de tidigare åldrarna i förskolan, förskoleklass. Under de 

verksamhetsförlagda veckorna av vår utbildning har vi lagt märke till hur lika utformningen 

av den fysiska inomhusmiljön kan vara och se ut. De flesta förskolors planlösningar är 

mestadels konstanta. Det finns en tambur, ett rum för lek och måltider och enstaka rum för 

olika aktiviteter, såsom måleri och dockvrå. Daram och Eriksson (2008)  påpekar i sin rapport 

att skolmiljön kanske är den viktigaste miljön av alla i samhället. Varje vardag går nästan en 

och en halv miljon elever till skolan i Sverige och ett genomsnittligt barn tillbringar under 

sina första nitton år ungefär halva sin vakna tid i skolmiljön. Därför menar vi, att det torde 

vara viktigt att barn och elever får möjlighet att vistas i en god inomhusmiljö. Men hur ser en 

god inomhusmiljö ut?  

 

När man läser i läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Skolverket, 2010), angående den fysiska 

inomhusmiljöns utformning så är texten ganska diffus. Där framgår att förskolan ska erbjuda 

en miljö som är både trygg och utmanande för barnen. ”Miljön skall vara öppen, innehållsrik 

och inbjudande” (Skolverket 2010, Lpfö 98, s.9). ”Den skall inspirera barnen till utforskande 

av omvärlden och locka dem till lek och aktivitet.” (ibid., s.6). Björklid (2005) framhåller att 

den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande ofta hamnar i skymundan för 

den psykosociala miljön. Björklid menar fortsättningsvis att det finns rikligt med 

forskningslitteratur kring fysisk miljö och lärande som avskilda vetenskaper men väldigt lite 

forskning kring samspelet mellan dessa.  

 
Därför vill vi nu ta tillfället i akt att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på den fysiska 

inomhusmiljöns betydelse för barns lärande.  

 

Kunskaperna som erhålls via denna studie är intressanta och relevanta för oss blivande 

yrkesverksamma pedagoger, då vi vill skapa miljöer som utgår ifrån barns intressen och 

behov. Vi vill med vår uppsats bidra till diskussionen om den fysiska inomhusmiljön i 

förskolan relaterad till förskolans pedagogiska uppgifter. 
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1.1 Definition av begrepp 
 

I denna undersökning återkommer vissa centrala begrepp. Beskrivningarna är våra egna 

definitioner av begreppen. 

 

Fysisk inomhusmiljö 

Med den fysiska inomhusmiljön avser vi miljön som barnen vistas i och möter i förskolan 

med avseende på hur rummen är utformade och möblerade samt tillgång och tillgänglighet av 

olika material och leksaker.  

 

Lärande 

Begreppet lärande menas i denna studie den process som ständigt sker hos barnen i 

förhållandet till den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Begreppet lärande kommer även att 

utvecklas i bakgrunden. 
 

Förskola 

Med förskola menar vi en planerad pedagogisk verksamhet, utan någon speciell inriktning 

och innefattar barn från ett till fem år. 

 

Material 

Omfattar material för skapande, bygg, rollek och alla lösa saker såsom pennor, papper, 

leksaker, böcker med mera. 

 

Pedagoger 
I texten använder vi ibland ordet pedagoger istället för förskollärare vilket syftar till de som 

arbetar inom förskolans ramar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om förskolans fysiska 

inomhusmiljö, och dess betydelse för barns lärande.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

Utifrån vårt syfte har vi tagit fram tre frågeställningar som vi vill undersöka: 

 

 Vad har förskollärare för uppfattning kring arbetet och utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön? 

 Hurdana uppfattningar har förskollärare om vad som kännetecknar en god fysisk 

inomhusmiljö? 

 Hur uppfattar förskollärare den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande? 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel börjar vi med att beskriva hur förskolans fysiska inomhusmiljö sett ut ur ett 

historiskt perspektiv. Sedan ämnar vi relatera vårt forskningsområde till styrdokument, en ofta 

refererad utredning och två utvärderingar som berör barnomsorgen. Därefter redovisas lärande 

och forskning kring sambandet mellan lärande och fysisk miljö. Slutligen redovisas tidigare 

forskning om fysisk inomhusmiljö. Vi har valt att använda en dispositionsprincip som innebär 

att vi börjar med en ingress, som sammanfattar det väsentliga, därefter ”brödtexten”, som är 

en mer utförlig framställning. 

 

2.1 Förskolans fysiska miljö ur ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva den svenska förskolans framväxt, från 1800-talet till 

dagens moderna samhälle. Eftersom förskolan har sin bakgrund från dessa tider har vi valt att 

göra en tillbakablick för att se den långa vandringen som förskolan har gjort. För att kunna 

förstå sig på förskolans miljö kan det vara betydelsefullt att man få en djupare insyn i hur det 

såg ut historiskt. Under industrialismens början skedde det förändringar i det svenska 

samhället. Industrisamhället accelererade och lönearbete blev den mest dominerade formen av 

försörjning. Under den tidiga perioden av industrialismen rådde det hårda arbetsförhållanden 

som innebar långa arbetsdagar, låga löner och vågsamma arbetsuppgifter. I och med detta 

hade barnen inte så många alternativ att välja mellan, utan de följde sina föräldrar till arbetet. 

Fabriksgolvet blev då barnens skola, styrd av klockan och ständigt i behov av arbetskraft 

(Jensen & Harvard, 2009). Under de tidigaste småbarnsskolornas tid tog man i bruk de lokaler 

som fanns och anpassningarna till de mindre barnen inskränkte sig till det nödvändigaste, som 

utrymme för kläder och toalettbestyr. Vallberg Roth (2002) menar att ett hem enligt Fröbel 

var betydelsefullt för barn. Genom att ge barnen husliga sysslor och uppgifter kunde 

verksamheten förknippas med hemmet. Miljöns utformning under årens lopp har påverkats av 

Fredrich Fröbels tankar och idéer. Fröbel framhöll också att verksamheter skulle vara öppna 

för alla barn, och alla som besökte den skulle få möjligheten att vistas i en pedagogisk och 

harmonisk miljö som främjade deras utveckling, sysselsättning och lek skulle lyftas fram. 

Johansson och Åstedt (1996) beskriver att Barnstugeutredningen ledde till större ytor och på 

1990-talet infördes det pedagogiska krav på byggande för barnomsorg, genom 

socialstyrelsens krav för förskolan. Men barnstugeutredningen fick inte de konsekvenser som 

utredarna hade tänkt sig, men den betraktas ändå som en milstolpe, eftersom den satte barnens 

nyfikenhet, intresse och aktiviteter i fokus. 

 
 

2.1.1 Från dåtid till nutid  

Vallberg Roth (2002) har försökt att ge ett vidgat perspektiv för olika perioder, genom att 

lyfta fram betydelsebärande relationer för den svenska förskolan. Först kan man läsa om Guds 

läroplan som präglades av småbarnsskolor, Luthers lilla katekes och barndomens paradis: en  

praktisk och utförlig handbok för mödrar och lärarinnor i småbarnsskolor. Ändamålet med 

småbarnsskolan var att lärarinnan med kärleksfull och kristlig hand skulle ge barnen moralisk 

omvårdnad, syftesenlig fysisk- och intellektuell sysselsättning. Småbarnsskolornas rum 

bestod av en skolsal, ett mindre läsrum, ett lekutrymme, en tambur för ytterkläderna och ett 

afträde (där barn kunde utföra sina behov under vintertiden). Material som man använde sig 
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av var bland annat griffeltavla, sandbänk, skolklocka, pekpinne, stafningslåda och Abc-

lithografier. Leken hade inget stort utrymme, utan fick en starkare ställning från 1860-talet 

och så framåt. Vallberg Roth beskriver vidare hur en typisk dag kunde se ut förr i det vi idag 

kallar förskola. Dagen började klockan åtta, så att barnen som tagit med sig mat kunde äta. 

Vidare på schemat så fanns det läsövningar som oftast var mellan klockan nio och tolv och 

mellan klockan två och fyra på eftermiddagarna. Mycket fokus riktades kring läs- och 

skrivövningar. Vallberg Roth menar att kyrkan hade i hög grad stort inflytande över familj 

och bondehushåll. Syftet med fostran var inte att förändra eller utveckla utan man fortsatte i 

förra generationens spår.  

Efter Guds läroplan kom det goda hemmets och hembygdens läroplan som varade mellan 

slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet (Vallberg Roth, 2002). Innehållsliga områden i 

det goda hemmets och hembygdens läroplan var: sång och musik, småbarnsgymnastik, rytmik 

och sånglek, teckning, slöjd, husliga sysselsättningar, trädgårdsskötsel, barn och djur, poesi 

och rim och ramsor. Här menar Vallberg Roth att det behövdes en ledarinna och inte 

lärarinna. Barnen skulle inte fyllas med skolkunskap utan god vård och omsorg skulle 

utveckla barnen.  

Den tredje perioden kallar Vallberg Roth (2002) för folkhemmets socialpsykologiska läroplan 

som sträckte sig mellan mitten av 1900-talet och till mitten av 1980-talet. Det var inte förrän 

på 1930-talet som intresset för förskolan väcktes från kommunernas sida, de började på allvar 

att diskutera småbarnsverksamheten. De kom till insikt kring betydelsen av att fostra barn från 

tidig ålder. Omkring 1940- 1950-talet tog de enskilda kommunerna över förskole- och 

fritidsverksamheten istället för staten och socialstyrelsen, som i sin tur tog ansvaret att ge ut 

råd och anvisningar om hur verksamheterna skulle bedrivas. Vallberg Roth skriver även att 

under denna tid antogs bland annat nya arbetstitlar, som 1955 antogs titeln förskollärare.  

Vidare i Vallberg Roth (2002) kan man finna att basmaterialen för denna tid var bland annat: 

vatten, kritor, sax, papper, utklädningskläder, byggmaterial, pussel, spel, sagor och berättelser 

på kassett, trä, faktaböcker, textil, experimentmaterial och musikinstrument. Samverkan 

mellan förskolan och grundskolan ökade i planerna under denna tid.  

Under 1980-talet kom en speciell arbetsplan från socialstyrelsen som gjorde att förskolan och 

lågstadium skulle samverka för kontinuitet. Sista perioden: det situerade världsbarnets 

läroplan, utspelar sig i vår nutid. Vallberg Roth (2002) menar att det kan vara svårt att läsa av 

sin samtid. Det mest betydelsefulla som händer är att utbildningsdepartementet 1996 tog över 

ansvaret för verksamheterna från socialstyrelsen, därefter utformades läroplanen för 

förskolan. Under denna tid så förknippas förskolan med bland annat flerrumsbetonade inne- 

och uterum, lek- och skapandematerial och kognitivt material, samt ett brett innehåll från 

natur, kultur till samhället och datorlek.  

 

2.1.2 Dåtidens förskolor, barnkrubborna och barnaträdgården 

Ekström (2007) beskriver förskolans historia och förändringar i verksamheten genom årens 

lopp, han nämner bland annat att de första barnkrubborna kom till Sverige på 1800-talet (detta 

bedömer författaren var den första mallen av förskola). Barnkrubborna uppkom för att ta hand 

om de klasslösa och fattiga barnen. Fattiga ansågs inte själva kunna fostra sina barn. För att 

undvika att en ny generation av lata och fattiga människor kom in i samhället, valde den 

högre klassens människor att omhänderta barnen. Den högre klassens människor menar 
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Ekström var de människor som hade det bättre ställt ekonomiskt. Lokalerna och rummens 

utformande var inte anpassade för barnens behov. Enligt Ekström präglades barnkrubborna av 

omsorg där huvuduppgiften blev att försöka tillgodose barnens fysiska behov och uppfostra 

dem till goda samhällsmedborgare.  

I Sverige öppnades den första barnträdgården 1904 av systrarna Moberg där de pedagogiska 

idéerna inspirerades från Friedrich Fröbels verksamhet i Tyskland (Lindahl, 1998). Friedrich 

Fröbels sätt att tänka kring barn har präglat den svenska förskolan, där sambandet mellan 

hemmet och modern var bestydelsefullt. Detta menar även Nordin-Hultman (2006) när hon 

lyfter fram att Friedrich Fröbels tankegångar hade en inflytelserik påverkan på förskolan när 

miljön skulle utformas, miljön skulle likna ett hem och inte en institution. Den fysiska miljön 

i Fröbels anda skulle vara hel och ren, ordning och reda samt att det skulle vara fasta tider 

under dagen. Verksamheten i barnträdgården skulle bygga på barnens egna erfarenheter och 

ge dem nya upplevelser. Barnträdgårdens huvudsyfte under denna tid var att avlasta den 

arbetande husmodern. Vallberg Roth (2002) konstaterar att barnen behövde vistas i en 

lämplig miljö som gynnade deras utveckling. Lindahl (1998) menar i sin studie att: ”Fröbels 

lära förespråkar en utvecklingspedagogik där det viktigaste och mest grundläggande syftet 

med fostran var att lära barnen tänka mer självständigt” (Lindahl, 1998, s.65).                                                                                                 

 

2.1.3 Daghem - barnstugeutredningen 

Under 1970-talet byggdes daghemmen ut, detta ledde till att synen på verksamheten 

förändrades. Johansson och Åstedt (1996) skriver i sin studie att barnstugeutredningen som 

gjordes mellan 1968-1972 innebar en del förändringar. Bland annat en större uppmärksamhet 

på de små barnens behov av pedagogiska verksamheter. Ett förslag var att dela in barn efter 

ålder i småbarnsgrupper för de yngsta. Tallberg Broman (1995) anser att barnomsorgen fick 

en viktigare uppgift än att bara vårda barnen, verksamheten skulle vara pedagogisk. Syftet var 

att verksamheten skulle främja barns utveckling på alla nivåer lika väl som emotionellt och 

intellektuellt. Då rekommenderades det att varje barngrupp skulle ha tillgång till egna tillhåll 

samt en lekhall. Barnstugeutredningen innebar också ett nytänk runt innemiljöns ytor, det 

handlade nu om att få stora ytor att leka på och att undvika hallar i planlösningarna. 

Barnstugeutredningen ville förändra den dominerande synen på rumsfunktionerna. Johansson 

och Åstedt (1996) menar att barnstugeutredningens förslag inte fungerar i praktiken; daghem 

med lekhallar utan korridor ledde till att lekhallen blev ett rum med höga ljud. De hade i detta 

dokument sammanställt att de ville sätta barns nyfikenhet, intresse och ett undersökande och 

laborativt sätt i centrum.  

 

2.2.4 Vår nutida förskola 

Genom åren har det skett olika förändringar i samhället som gett spår i förskolans 

verksamhet. Under 1990-talet förändrades ekonomin i samhället, detta ledde till olika 

besparingar även inom barnomsorgen. Barnomsorgen blev drabbad på så sätt att 

personaltätheten minskade medan barngrupperna ökade. Dahlberg, Moss och Pence (2006) 

menar att utvecklingen av förskoleinstitutionerna i Sverige är:  
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... en påminnelse om att de resultat som dessa institutioner förväntas producera inte är 

begränsade till individuell utveckling eller ekonomisk framgång; de bör också omfatta 

sociala framsteg och resultat som gynnar samhället i stort.  

           (Dahlberg, Moss & Pence, 2006, s.99) 

Den största förändringen av alla för förskoleverksamheter är att år 1998 fick förskolan sin 

egen läroplan, lpfö 98. I den kan pedagoger i förskolan avgöra vilka vägar som kan tänkas 

leda mot de strävansmål och riktlinjer som finns. I lpfö 98 står det bland annat att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 

samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. 

 (Skolverket, 2009, Lpfö 98, s.5) 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) påpekar att förskolan är barns första skola, där 

man bör ta fasta på de oändliga möjligheterna att lära och utvecklas. Dahlberg m.fl., (2006) 

menar att förskoleverksamheter är socialt konstruerade. Förskolor har då inga naturgivna 

egenskaper, inga nödvändiga syften eller inneboende kvaliteter. De menar med andra ord att 

förskolor är vad vi människor gör dem till. Vill vi att förskolor ska vara trygga och lärorika så 

blir de det. 

2.2 Förskolans styrdokument och utvärderingar om dess fysiska miljö 

 

Svensk förskoleverksamhet har under ett drygt decennium varit föremål för ett antal reformer. 

Dessa har handlat om organisationen i sig men även berört verksamhetens utformning. 

Styrdokumenten talar bland annat om att lokalerna ska vara funktionella, inbjudande, 

utvecklande och inspirerande för barnen men även att miljön ska ses som en aktiv part i det 

pedagogiska arbetet, och att barnen ska få möjlighet till inflytande gällande dess utformning. 

De aktuella utvärderingarna av förskolan (Skolverket 2004, 2008) som gjorts efter reformen 

år 1998, påvisar att de pedagoger som är nöjda med sina lokaler har stora, luftiga och ljusa 

lokaler som lätt kan delas av till mindre rum. Missnöjet visar sig i bland annat för små och 

nedslitna lokaler som minimerar barns rörelselek.  

 

I Socialstyrelsens skrift om lokaler för barnomsorg (1995) ställs följande krav på en byggnad 

som används av barn: ”byggnaden skall stimulera barn i deras utveckling och underlätta 

personalens arbete” (ibid. s.13). Vidare kan man läsa att ”utformningen ska vara funktionell 

och lokalerna mångsidigt användbara” (ibid. s.13).  

 

I Skolverkets skrift kring kvaliteten i förskolan (2005) ges allmänna råd och kommentarer 

som framhåller att förskolans miljöer ska vara ”trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande” 

(ibid. s.20). De ska vara utformade så att en varierad pedagogisk verksamhet ”stödjer både 

enskilda barns utveckling och lärande samt grupprocesser” (ibid. s.20). Vidare kan man även 

läsa att ”den pedagogiska miljön ska ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet” (ibid. 

s.20) och att den ska vara anpassad efter barnens behov. 

 

Utifrån den första läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Skolverket, 2009) framgår det att miljön 

är en viktig del av verksamheten. Miljön i förskolan ska vara trygg, rolig, utmanande och 
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locka till olika aktiviteter samtidigt som den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Den 

ska även vara ”öppen, innehållsrik och inbjudande” (ibid. s. 8) för barnen. Det framgår också 

att arbetslaget ska ”erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande” (ibid. s. 10).  

 

I den andra reviderade versionen av läroplanen för förskolan, lpfö 98, (Skolverket 2010) som 

trädde i kraft 1 augusti 2011, framgår att ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande” (ibid. s.9). Den ska inspirera barnen till utforskande av omvärlden och locka dem 

till lek och aktivitet. ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus” (ibid. s.7). ”De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten” (ibid. s.12). 

 

2.2.1 Aktuella utvärderingar av förskolans fysiska miljö 

 

I den första nationella utvärderingen av förskolan (Skolverket, 2004) efter reformen 1998 (då 

förskolan fick en egen läroplan), framgår i avsnittet om den fysiska inomhusmiljön, att hälften 

av de intervjuade pedagogerna är nöjda och hälften är missnöjda med lokalernas storlek. 

Några av de nöjda pedagogerna beskriver sina lokaler som stora, luftiga och ljusa samt att de 

har många resurser gällande miljö och lokaler. De missnöjda nämner att lokalerna är för små 

och nedslitna. Större utrymmen önskas för bland annat rörelselek. 

 

I den andra nationella utvärderingen av förskolan (Skolverket, 2008), vilken tar sin 

utgångspunkt i att följa upp de resultat som framkom i rapporten och utvärderingen år 2004, 

framkommer att några fler pedagoger var nöjda med sina lokaler och ett mindre antal var 

missnöjda, än vad som framgick år 2004. De nöjda pedagogerna nämnde lokalernas storlek, 

ljus och luftighet som positivt och att lokalerna lätt kan delas av till mindre rum med bland 

annat vikskärmar. Missnöje fanns fortfarande, sedan den första utvärderingen, gällande att 

lokalerna är för små och nedslitna. Förändringar i miljön görs för att kunna anpassa den till 

barnens behov, förutsättningar och intressen. Flera av pedagogerna uppgav att de har stationer 

och pedagogiska hörnor och att de arbetar för att skapa rum i rummen. På detta sätt kan de 

skapa utrymmen som signalerar till barnen vad de kan erbjudas och välja att göra. Material 

försöks förvaras synliga och lättåtkomliga, och möblemanget är i flertalet förskolor i barnens 

höjd. 

 

2.3 Barn och lärande 

Lärande är dels en vetenskap, dels en process hos varje enskild individ men också något som 

förknippas med den stora samhällssektor som ofta benämns ”utbildningssektorn”. Lärande 

som vetenskap sorteras i Vetenskapsrådet under Utbildningsvetenskap (www.vr.se). 

Högskoleverket och SCB (2011) upptar lärande som ett forskningsämne. Den första 

forskarutbildningen i Sverige i forskningsämnet Lärande startade 1995 vid dåvarande 

Högskolan i Luleå (nuvarande Ltu). Sedan 2009 har Ltu en forskarskola för Lärande i 

praksis. Lärande definieras som vetenskapligt område, som fokuserar på människans sätt att 

förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande utifrån de erfarenheter hon gör. Vår 

uppsats ingår i ämnet lärande.  

Lärande är starkt förknippat med skolan och dess formella lärande. Men man ska dock inte 

förglömma att lärande sker även utanför skolan, ett så kallat informellt lärande. Lärande kan 

ske hela tiden och överallt, lek och lärande hänger ihop. Trageton (2009) delar den 

http://www.vr.se/
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ståndpunkten då han påpekar att barns inlärning i förskolan främst sker genom lek och att lek 

upptar mer än halva barnens tid i förskolan.  

I läroplanen för förskolan, lpfö 98, (Skolverket, 2010) kan man bland annat läsa att 

verksamheten ska främja det lustfyllda lärandet. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

menar att bakom denna formulering finns en tanke att hela barnet och dess värld måste täckas 

för att lärande ska komma att ske på bästa möjliga sätt. Lärandet måste också vara en del av 

barnets egen avsikt. Men för en del människor är det inte alltid en självklarhet att se och ta 

med barnets hela värld. En grund för att kunna närma sig barns perspektiv är våra antagande 

om hur vi förstår oss på andra människor. Enligt Johansson (2003) kommunicerar människor 

med andra genom att delta i varandras världar. Något som inte ska glömmas är att 

kommunikation inte bara är ord som sägs muntligt, utan det kan vara gester, tonfall och 

ansiktsuttryck. Dessa faktorer formar människors sätt att tänka och sättet att vara. Johansson 

skriver vidare om att det inte är en fråga om inlevelse eller att känna som den andre, utan som 

en strävan att förstå den andres varande i världen. Man kan inte som människor fullt ut kliva 

ur vår egen kropp och kliva in i en annans och förstå den människan till fullo. Arbetet med 

barn i förskolan där pedagoger ska skapa en vardag där omsorg och pedagogik fungerar som 

en helhet, måste man skapa utrymme och gränser för utforskande och upplevelser.  

Løkken, Haugen och Röthle (2005) skriver om det fenomenologiska perspektivet där kroppen 

förstår och bemästrar hela tiden allt mer, genom det blir världen verklighet. För att barnen ska 

kunna lära och utvecklas borde pedagoger ta till vara på barns livsvärld, existens, mening, 

intention och upplevelse. Johansson (2003) skriver om maktens betydelse, makt är något som 

är närvarande överallt. Hon menar att barn har lika stor rätt att få makt över sig själv, sina 

rättigheter och sitt eget lärande.  

Vallberg Roth (2002) menar att pedagoger ska se barnen som en kompetent deltagare som har 

samma rättigheter till inflytande i sitt eget lärande, där kommunikation har en betydande roll. 

Trageton (2009) beskriver att barn ska ses som den tredje pedagogen och att de ofta är 

effektiva hjälppedagoger för varandra vilket leder till vidareutveckling genom att de 

upptäcker och utbyter erfarenheter. Strandberg (2006) påpekar att delaktighet är mer än att ha 

inflytande. Om barnen får vara delaktiga har de rätt till att undersöka, experimentera, utveckla 

och omforma. Delaktighet blir då rätten att vara med innan man vet, eftersom den inre 

sakkännedomen har sin grund i yttre gemensamma sysselsättningar. Strandberg menar då att 

barns delaktighet är en central angelägenhet. Johansson (2003) menar att det är viktigt att man 

har närvaro i barnens värld. 

De vuxna arbetar med att vara nära, möta och förstå barnens intressen och vilja. De kan 

ibland visas som en fullständig hängivenhet i barnens aktiviteter. Pedagogerna uttrycker 

då en stark gemenskap med barnen och deras fokus är ständigt riktat mot barnen. Det 

finns en fysisk och psykisk närvaro i det barnen gör. Man har ögonkontakt, är nära i 

kroppshållning och samspel. Tiden ägnas åt engagemanget i barnen. Glädje är vikigt. 

Pedagogerna visar att de har roligt tillsammans med barnen. 

(Johansson, 2003, s. 51) 

Trageton (2009) framhåller att pedagogen spelar stor roll för barns lärande. Pedagogen ska 

finnas i den fysiska miljön och observera barnen för att kunna förstärka inlärningen genom att 

till exempel ”förbättra planeringen av utrymmen, hjälpa till med material och se till att det 

finns tid avsatt” (ibid., s. 19). 
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Dysthe (2003) menar att dialog, samspel och lärande tillsammans bildar en helhet och att 

lärande sker ständigt och överallt bland annat i hemmet, skolan, på fritiden och på affären. 

Man ska ta tillvara på varje lärandetillfälle som ges.  I lpfö 98 (Skolverket, 2010), kan man 

läsa att barn erövrar och söker kunskap genom lek, utforskande, socialt samspel och 

skapande. Lindahl (1998) framhåller att barn många gånger visar god förmåga att själva lösa 

uppgifter. Detta gör barn genom att upptäcka, fundera, hitta en lösning och sedan handla 

strategiskt för att slutföra uppgiften som de påbörjade. Här menar hon att det också är viktigt 

att vuxna har en vetskap om hur barn ser på världen, så att barnens initiativ till eget lärande 

inte förstörs av de vuxnas förkunskaper.  Barn lär sig nya saker varje dag om sin omvärld, 

detta gör det enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) med alla sina sinnen i samspel 

med sin omgivning. De menar att barn i tidig ålder har en medvetenhet om att klara av 

uppgifter, som vardagen kan erbjuda. Vidare skriver Pramling Samuelsson och Sheridan att 

barn stärks av de uppgifter som de klarar av att utföra, och om barnen i dessa situationer blir 

glatt bemötta utvecklar de en nyfikenhet samt håller kvar lusten att lära resten av livet. Thulin 

(2006) menar att:  

Ett lärande är alltid ett lärande om något. Men vad detta något är hör ihop med hur lärare 

definierar detta något och hur de väljer att gestalta det tillsammans med de barn som ingår 

i sammanhanget. Lärares medvetenhet om lärandets innehåll ses därför som en viktig 

faktor för det utfall lärandet får i förhållande till de barn som är involverade i 

lärsituationen. 

(Thulin, 2006. s. 12) 

En annan vikig del som Thulin (2006) tar upp är lärandets objekt. Hon menar för att få ett bra 

lärandeobjekt krävs vissa saker. Det meningsfulla sammanhanget, betydelsen av att uppfatta 

sammanhanget, lärarnas goda intentioner med innehållet, om språk och medlemskap och att 

man försöker att undvika den förrädiska fällan (att man blir för enkelspråig i sitt arbete). För 

att undvika fällan kan det vara bra att prova nya metoder i sitt arbete.  

2.3.1 Lärande och fysisk miljö 

Sambandet mellan lärande och fysisk miljö lyser med sin frånvaro i forskningssammanhang 

menar flera forskare, däribland Björklid (2005) som anser att den fysiska miljöns betydelse 

för barns lärande och utveckling ofta hamnar i skymundan för den psykosociala miljön. De 

forskare som dock studerat detta samband är övertygade om att den fysiska miljön har 

betydelse för barns inlärning. Läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Skolverket, 2010), är diffus i 

sin beskrivning om hur den fysiska miljön ska se ut och inga konkreta tips går att utläsa. Dock 

står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att det är barns intressen 

som ska ligga till grund för utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Man bör ha i åtanke 

att den fysiska inomhusmiljön inte bara kan skapa förutsättningar utan också hinder för barns 

lärande. Upplevs den fysiska miljön som otillgänglig, otrygg och understimulerande så kan 

barnen hämmas i sin utveckling.  

För att beskriva den fysiska inomhusmiljöns koppling till lärande börjar vi med att plocka ut 

några för oss väsentliga delar ur läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Skolverket, 2010), som vi 

nämnt i den tidigare litteraturdelen. Förskolan har som första uppdrag att lägga grunden för ett 

livslångt lärande. För att möjliggöra detta livslånga lärande i den fysiska miljön förespråkar 

läroplanen att miljön ska vara ”öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2010, Lpfö 

98, s.9). Man poängterar också att ”barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 

uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras” (ibid., s.6). Det är därför viktigt att 
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pedagogerna tar i beaktning vilka behov och intressen barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för, och dessa intressen bör ligga till grund för utformningen av den fysiska miljön. Lpfö 98, 

beskriver på olika sätt att det är viktigt att den fysiska inomhusmiljön är rätt utformad för att 

kunna främja lärandet. Läroplanen ger dock ingen vägledning för hur en god fysisk 

inomhusmiljö ska vara utformad i praktiken. 

 

Björklid (2005) har gjort en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i 

förskola och skola. Hon framhåller att den fysiska skolmiljön är både en plats för lärande och 

arbete, men även en plats där eleven ska få möjlighet till att utvecklas och socialiseras. Hon 

beskriver vidare att miljöbegreppet omfattar såväl fysiska och sociala som kulturella 

egenskaper, och att man urskilja två olika typer av miljöer. Den objektiva miljön innefattar 

den miljö som finns till förfogande, såsom den befintliga planlösningen, rummens storlek och 

läge. Den kan även innefatta ett basutbud av möbler som finns till förfogande. Den subjektiva 

miljön består av de egna valen man väljer att göra inom ramen för den objektiva miljön, så att 

rummet kan anpassas till ett bestämt ändamål som individerna själva skapar. Vidare beskriver 

Björklid att den fysiska miljön både kan skapa förutsättningar men också hinder för lek och 

lärande. Upplevs den fysiska miljön som otillgänglig, otrygg och understimulerande så 

utforskar och leker inte barn i den miljön. Detta i sin tur leder till att barnen kan hämmas i sin 

utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt.  

Olika forskare har tagit fasta på att det finns kopplingar mellan lärande och fysisk miljö men 

menar att det forskas för lite kring detta. Björklid (2005) framhåller att den fysiska miljöns 

betydelse för barns utveckling och lärande ofta hamnar i skymundan för den psykosociala 

miljön, detta gäller även vid planering och utvärdering. Hon anser att det finns rikligt med 

forskningslitteratur kring fysisk miljö och lärande som enskilda vetenskaper men väldigt lite 

forskning kring samspelet mellan dessa. Hon påpekar dock att de få forskare som studerat 

detta samspel är övertygade om att den fysiska miljön har stor betydelse för barns lärande. 

Lundahl (1995) skriver även hon om detta samspel och menar att arkitekturens betydelse för 

barns emotionella, praktiska, sociala och intellektuella utveckling har kommit i skymundan, 

och forskning kring samspelet mellan barn och rum lyser med sin frånvaro. Hon har i sin 

undersökning dragit slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan barns utveckling och 

deras förhållande till rum. Många filosofer, pedagoger och psykologer understryker detta 

starka samband men Lundahl menar att många har svårt att konkret beskriva hur det ser ut. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att den pedagogiska miljöns utformning har 

en stor betydelse för barns inlärning. De anser att miljön bör vara utformad på ett sådant sätt 

att den utmanar barnen till ett lustfyllt lärande där bland annat leken, kreativiteten och 

skaparlusten ska ingå. Vikten av att tänka igenom de utrymmen man har på sin förskola för att 

just kunna ge de bästa förutsättningarna för barns lärande blir därför viktig.  

Som ett sista exempel på hur den fysiska miljön och barns lärande nu uppmärksammas inom 

skolvärlden har vi val att skriva om projektet Skola 2000. Detta projekt pågick i skolan under 

slutet av 1990-talet, eftersom det hade framgått att arbetsmiljön på alla andra områden än den 

fysiska miljön genomgått stora förändringar sedan sekelskiftet. Projektet hade år 2000 ett 

tiotal skolor involverade. Målet var att skapa en modern skola som svarar till den aktuella 

läroplanen (Wallin, 2000). Wallin framhåller att projektet starkt betonar skolans fysiska miljö 

i samband med elevernas utveckling och bygger på en genomtänkt integration av pedagogik, 

arbetsorganisation och fysisk miljö. Tanken är att en fysisk miljö som är ergonomiskt 

utformad, estetiskt tilltalande, som bidrar till en bättre psykosocial miljö och som är 

pedagogiskt funktionell, även bidrar till en ändrad undervisning, nya elev- och lärarroller samt 
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en förändrad arbetsorganisation. En bra fysisk miljö förutsätts alltså leda till bättre 

förutsättningar för barns lärande. 

 

2.4 Teori och tidigare forskning kring fysisk inomhusmiljö inom förskola och skola 

 

Det finns rikligt med forskning kring den fysiska inomhusmiljön i förskola och skola. I vårt 

urval av forskningslitteratur har det framkommit att det som byggdes under den stora 

utbyggnadsperioden börjar bli slitet och allt för många hus är dåliga, med bristande 

planlösningar, trånga utrymmen och buller. Det behövs mer kunskap om den fysiska miljöns 

betydelse för barns lärande för att använda de resurser som idag finns på rätt sätt, så att det 

kan utmynna i kvalitet. Vi måste komma ihåg att dagens barn lär på andra sätt än gårdagens 

barn. Barnen måste få möjligheten att vara kreativa och ha inflytande kring den fysiska 

miljön, vilken de vistas i stora delar av året. Miljön måste vara anpassad för alla åldrar inom 

förskolan, ett till fem år, eftersom miljön inte stimulerar barnen på samma sätt. En god fysisk 

miljö ska skapa god och relevant stämning vilket i sin tur leder till välbefinnande hos barnen. 

Lokalens utformning, inredning och helhet är av stor vikt för intrycket som barnen får. 

Lokalen ska inte efterlikna ett kontor, utan det ska vara utformat som en verkstad med platser 

där barnen kan utveckla sina kunskaper och experimentera sig fram. Belysningen i skolan är 

viktig och det bästa ljuset är dagsljuset. När det gäller valet av färg i lokalen så ger blå och 

grön färg en lugn inverkan och skapar känslor av välbefinnande. Gul färg ger en positiv 

inverkan och stimulerar inlärningsförmågan.  

 

Den fysiska inomhusmiljön verkar många gånger komma i andra hand när man läser litteratur 

om förskola och skola. Rådet för arkitektur, form och design (2008) har skrivit en rapport 

kring hur framtida skolor skall byggas. Där framkommer det att trots rapporter om brister i 

barns fysiska miljöer, trots erfarenheter från fältet och trots en allt intensivare rapportering i 

medier så hamnar ändå skolmiljön i skymundan. Laike (2005) skriver att det är viktigt att vi 

studerar barns miljöer, då barn idag upplever så många fler miljöer än vad tidigare 

generationers barn har gjort. Dagens barn vistas också mer i olika sorters offentliga miljöer. 

Han menar att väldigt få studier ger konkreta tips på hur en barnmiljö kan vara beskaffad, för 

att barn ska trivas och må bra i den. Björklid (2005) påpekar att många förskolor 

ursprungligen är byggda för mindre barngrupper än vad som oftast förekommer i dagens 

samhälle, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt många förskollärare oftast 

önskar. Fortsättningsvis menar Björklid att skolornas fysiska lokaler idag inte anpassade till 

dagens syn på lärande utan snarare till den gamla ”förmedlingspedagogiken”.  

 

Bengtson (1993, refererad i Björklid, 2005) har genomfört studier om ”friska” (goda) 

respektive ”sjuka” (dåliga) utformningar av den fysiska inomhusmiljön i förskolan och har 

utgått från målen i läroplanen för förskolan, lpfö 98, i den pedagogiska verksamheten. 

Bengtson fann att de goda miljöerna kännetecknades av att de hade utformats som ett stöd för 

den pedagogiska verksamheten, vilket ger möjlighet till livliga lekar och lugn samvaro både 

enskilt och i grupp. En god miljö är även rymlig och flexibel. De gemensamma nämnarna i 

beskrivningen av de dåliga miljöerna var störande genomgångsrum, bristande överblick och 

bullriga miljöer samt brister i planlösningen. Detta skapade stress, gav buller och dålig luft.  

 

De Jong (2005) skriver att oavsett om lokalens förutsättningar är goda eller dåliga, kan 

byggnaden användas. Strandberg (2006) menar att de rum som finns i dagens svenska 

förskolor och skolor har fullt tillräcklig potential att utvecklas till goda lärmiljöer. Både de 

Jong (2005) och Lundahl (1995) påpekar att goda lokaler och förutsättningar underlättar 
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arbetet i verksamheten och att det finns föreställningar om att duktig personal fungerar bra 

oavsett lokalernas utformning. Lundahl anser att duktiga pedagoger kan åstadkomma 

fantastiska resultat även i en dålig miljö, men att en god arkitektur är ett viktigt pedagogiskt 

hjälpmedel. De Jong menar dock att duktig personal har rätt till en god arbetsmiljö och att 

energin ska läggas på barnen istället för att övervinna praktiska hinder. ”Både børn, 

pedagoger og ledere fortjener lokaler, hvor velbefindende, motivation og lyst till att lere 

fremmes”. (”Både barn, pedagoger och lärare förtjänar lokaler, där välbefinnande, motivation 

och lust till att lära främjas”). (De Jong, 2005, s.113). 
 

Hygge (2005) har forskat kring bullers påverkan av barns prestationer. Han konstaterar att 

buller försämrar minnet, uppmärksamheten, språkfärdigheten, språkförståelsen och 

inlärningen. Det har gjorts jämförandestudier med skolbarn för att undersöka 

inlärningsprestationer i bullriga kontra tysta miljöer. Flera resultat har visat att till exempel 

återgivning av text försämras i en bullrig miljö. När det gäller val av ljus och färg framhåller 

Küller (2005) att i ett rum bör färgsättningens generella drag avspegla naturen. Där kommer 

ljuset från ovan, varför taket bör vara ljusast, väggarna mindre ljusa och golvet mörkast. Det 

är viktigt att det är ljust i hela rummet och inte enbart i det centrala synfältet. En användning 

av kraftfulla färger, kontraster och mönster bör undvikas. Varma färger såsom rött, orange 

och gult har en aktiverande inverkan på människan medan kalla färger såsom blått, turkos och 

grönt betraktas som lugnande. Sivik (2005) poängterar att det är mycket viktigt att tidigt i 

planeringen ha med ett kunnigt färgtänkande när man arbetar med byggd miljö. Tyvärr menar 

Sivik, att det är många gånger så att frågan om färgsättning är det sista man tar ställning till. 

Detta kan jämföras med att ”försöka slänga in jästen när degen redan är i ugnen” (ibid., s.59).  

 

De Jong (2005) har observerat hur lokaler inom barnomsorg och skola ser ut. Hon beskriver 

lokalutformning med utgångspunkt av rumslig struktur och menar bland annat att möjligheten 

att gå runt i en byggnad (cirkel) bidrar till större tillgänglighet och valfrihet. Man har på så 

sätt överblick över många andra rum, vilket ger kontroll. Lokalernas utformning och den 

rumsliga strukturen påverkar även de sociala relationerna i olika grad. Samarbete underlättas 

av närhet, både fysisk (antal meter) och visuell närhet i form av ögonkontakt genom siktlinjer. 

När man kan se varandra går det att vinka och peka från långt håll. Utformningen av 

verksamheten styr vilka som kan få daglig, spontan kontakt med varandra och vilka som inte 

får det. Bjurström och de Jong (2006) har i en komparativ fallstudie undersökt den fysiska 

miljön i typiska 1950- 60- och 70-talsskolor samt Waldorfskolor. Bjurström och de Jong 

skriver att under 1960- och 70-talet experimenterade man med olika slags utformning där 

bland annat öppenplansskolorna utvecklades, men att dessa planlösningar inte varit helt 

framgångsrika. Det riktas kritik till att allt för många öppna planlösningar i skolan kan bidra 

till oro och koncentrationssvårigheter hos elever, om de inte får chans att gå undan och arbeta 

enskilt eller i grupp. Kirkeby (2006) har också tagit fasta på problematiken kring de öppna 

planlösningarna där hon observerat samspelet mellan barn och den fysiska miljön i tre danska 

skolor. Hon menar att dagens elever arbetar allt mer med projektarbeten, självständigt eller i 

grupp. Därför är ett stort, öppet klassrum inte en optimal rumslösning med hänsyn till den nya 

arbetsformen. Olika aktiviteter kräver olika typer av lokaler, menar hon. Denna kritik gällande 

den öppna planlösningen som både Bjurström och de Jong (2006) även Kirkeby (2006) tar 

upp är intressant eftersom det i lpfö 98, (Skolverket, 2010) klart och tydligt står som mål att 

miljön ska vara öppen. 
 

Vad gäller den fysiska utformningen av förskolans miljö så framhåller Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) hur viktigt det är att miljön inte förblir statisk. Den ska kunna användas 
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och förändras på ett flexibelt sätt beroende på barns intressen och på vilka verksamheter som 

pågår. Vidare anser författarna att förskolan måste skapa en fysisk miljö som möjliggör till 

barns eget skapande och att utveckla alla sina uttrycksmedel såsom ”bild och form, teknik, 

konstruktions- och bygglek, gymnastik och idrottslekar, musik och sång, rytmik, dans, drama 

och rörelse, språk, text, etc” (ibid., s.90).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar vidare att barnen skall kunna använda 

samtliga utrymmen under dagen. De ska kunna möblera om och skärma av utrymmen 

beroende på aktivitet eller funktion i verksamheten. De anser också att barnen och personalen 

tillsammans kan hjälpas åt att skapa utrymmen där barn kan få vara för sig själva. Skantze 

(1995, refererad i Björklid, 2005) har kritiserat samhällets syn på barns behov av fysisk miljö. 

Hon menar att barn inte är småväxta vuxna, som har samma behov som vuxna. Hon ser en 

utveckling där man bortser från barnens behov och inreder lokalen som ett kontor med 

arbetsbord och datahörna. Hon menar att skolan istället ska ha en verkstadskaraktär som 

inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar. Även Trageton (2009) 

menar att lekmiljön måste ha en verkstadskaraktär så att barnen själva kan konstruera till 

exempel med toalettrullar, textilier, trä och garn. 
 

Spelar den fysiska miljön i skolan någon roll? Daram och Eriksson (2008) menar att den 

fysiska miljön spelar stor roll på flera olika sätt. Nedan presenteras en kortfattad version av 

deras fyra starka motiv till varför den har betydelse:  

 

 
1. Pedagogik och rum samverkar 

Den fysiska miljön ska stödja, inte motverka en vald pedagogisk modell. Rummets 

storlek och organisation erbjuder antingen möjligheter, eller ställer upp hinder för ett 

önskat arbetssätt.  

 

2. Kvaliteten i den fysiska miljön påverkar trivsel, trygghet och stimulans 

Att skapa miljöer ute och inne där elever och skolpersonal kan trivas och känna sig 

trygga och som bidrar till fysisk och psykisk stimulans är betydelsefullt för 

verksamheten. 

 

3. Delaktighet och inflytande vid utformning av den fysiska miljön är mål och 

medel 

Genom att låta elever, lärare och övrig personal som befinner sig i skolan vara delaktiga 

i ett förändringsarbete kan man uppnå både förståelse och kunskap hos eleverna om den 

demokratiska processens dynamik och dessutom nå ett bättre resultat i utformningen av 

den fysiska miljön. 

 

4. Skolbyggnaden som symbol i samhället 

Skolbyggnader och skolmiljöer ger signaler inte bara till dem som vistas i skolan, utan 

även till dem som befinner sig i det omgivande samhället. Den fysiska miljön 

kommunicerar värden. I skolans fall handlar det både om vilka värden som tillmäts barn 

och unga och om hur skolarbete och kunskap värderas i bred mening. 

            

                 (Daram & Eriksson, 2008, s. 16) 

 

Vad kännetecknar ett bra rum? Strandberg (2006) påpekar att ett bra rum ska ge barn 

möjligheter att utvecklas men att det inte finns någon mall på hur ett bra rum i förskolan ska 

se ut, utan goda läromiljöer kan se ut på många olika sätt. Inom det sociokulturella 
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perspektivet är miljön föränderlig då barnet kan uppfatta en och samma miljö på olika sätt 

beroende på vilken aktivitet som utförs. (Strandberg, 2006; Nordin-Hultman, 2006; Björklid, 

2005). Miljöns betydelse för utveckling är även beroende på vilken ålder barnet har. En miljö 

kan stimulera en lågstadieelev men samma miljö kan inte på samma sätt stimulera en 

mellanstadieelev. ”Det är hur miljön existerar för barnet som är det väsentliga.” (Strandberg, 

2006, s.20). Pedagoger och lärare bör inte lägga allt för stor energi till att iordningställa 

miljöer åt barnen. 

Det är bättre att vuxna tillsammans med barn kontinuerligt reflekterar över, omprövar 

och utvecklar rummets socio-kulturella kontext. Miljöförändringar där barnen inte är 

med, leder inte till utveckling utan snarare till främlingsskap. Saker och ting förändras 

men barnen vet inte varför det ändras, eller hur det går till.  

(Strandberg, 2006, s.24)  

Vidare menar Strandberg (2006) att det viktiga inte är vad som finns i rummet i fråga utan 

vilken möjlighet barnen har till att nyttja det som erbjuds. ”På en förskola underlättades de 

små barnens utveckling när material och hjälpmedel lyftes ned och placerades i ögonhöjd” 

(ibid. s.23). Strandberg tar vidare upp några aspekter på vad man kan uppmärksamma vid 

förändringar av miljön ur ett Vygotskij perspektiv. Han frågar vilka interaktioner och 

aktiviteter som är möjliga i rummet, vilka artefakter som finns att tillgå där samt om barnen 

har möjligheter att göra utvecklingshopp och om rummet ger plats för kreativa innovationer:  
 

Interaktioner 

Vilka samspel är möjliga i rummet? Hur kan barnen relatera till varandra i rummet? 

Hur kan barnen samspela med läraren i rummet? 

Aktivitet 

Vad är möjligt att göra i detta rum? Vilken typ av aktiviteter är möjliga i detta rum? 

Vilka är omöjliga? 

Artefakter 

Vilka artefakter, alltså verktyg, har barnen tillgång till i rummet? 

Utvecklingshopp 

Finns en förväntan om utveckling i detta rum? Har barnen tillgång till detta hopp? 

Kreativitet 

Är rummet ”färdigt” eller finns det utrymme för barnens innovationer i detta rum? Är 

det möjligt för barnen att förändra rummet i någon av de uppräknade aspekterna?  

(Strandberg, 2006, s.23-24) 

 

Laike (1995, refererad i Olsson, 2004) att alla miljöer ger upplevelser och får oss människor 

att reagera. Upplevs miljön som harmonisk mår vi bra och känner stimulans och har lättare för 

att koncentrera oss. Upplever vi däremot det motsatta kan situationen kännas otrivsam och 

påfrestande och det gör att vi försöker hålla sinnesintrycken på avstånd. När en så stor del av 
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vår mentala energi går åt för att avskärma oss får vi helt enkelt svårt att koncentrera oss och vi 

kan känna oss irriterade och stressade.  

 

Skantze (1998) har fokuserat på barns upplevelser av fysiska lokaler i skola och boendemiljö. 

Hon har velat komma åt barnens perspektiv och har därför låtit barn på tre skolor skriva 

uppsatser om platser de brukar vara på. De rum som var populärast i skolan var slöjdsalar, 

bibliotek eller egna platser någonstans i skolmiljön. Detta på grund av att de rummen verkar 

bjuda in till att barnen ska få göra något roligt. Barn upplever miljön kring sig med hela sin 

kropp och alla sina sinnen. Slöjdsalen och biblioteket fängslar barnen med alla sina föremål, 

lukter, färger, böcker och uppställda saker som andra barn skapat. Även arkitekturkritikern 

Lundahl (1995) har uppmärksammat hur viktigt det är att titta på vilka rum barnen vistas i och 

att hus och rum för små barn inte bara innebär en praktisk ram med tak och golv, utan det 

innefattar en mängd saker, bland annat ljus, klanger, dofter, material, form, inblick och 

utblick. Lundahl har med arkitekturen som utgångspunkt observerat ett tjugotal barnhem och 

skolor i fem olika länder i Europa, däribland Sverige. Dessa diskuteras utifrån begrepp som 

färg, inredning, möbler, ljus och utemiljö. Hon har i sin undersökning dragit slutsatsen att 

dessa begrepp kan utgöra ett betydelsefullt hjälpmedel i det pedagogiska arbetet och att det 

finns ett starkt samband mellan barns utveckling och deras förhållande till rum. Den fysiska 

miljön kan, med andra ord, underlätta barns förutsättningar för lärande. Barn är bra på att 

avläsa arkitekturens uttryck och om den inte ger stimuli, trubbas barnen av för de impulser 

som rum kan ge. 

  

Nordin-Hultman (2006) har forskat kring de pedagogiska miljöernas betydelse. Hon har i en 

jämförande studie mellan engelska och svenska förskole- och klassrum gett perspektiv på hur 

rummen är disponerade och var materialen placeras. Grundmönstret för hur rummen är 

disponerade i de svenska förskoleavdelningarna, är att avdelningarna oftast är uppdelade i tre 

olika rum. Det största rummet är ett lek-matrum där man äter men även där barnen bland 

annat kan sitta med pyssel och spela spel. Det andra rummet är ett lek/bygg-vilrum där bygg 

och konstruktionslekar är framträdande men där även samlingar och vila förekommer. Det 

tredje rummet är dockvrån som är till för rollekar. Utöver avdelningens rum finns ofta 

gemensamma lokaler för flera avdelningar. Dessa rum är ateljé/målarrum, 

verkstad/snickarrum, våtrum och rörelse- eller hopprum. De typiska engelska 

förskolerummen består till skillnad från de svenska oftast av ett stort, öppet rum, indelat med 

hjälp av bord, låga hyllor och skärmar så att flera hörnor eller aktivitetsområden bildas. Det 

finns inga starkt avgränsande väggar eller dörrar och alla områden är omedelbart tillgängliga. 

När det kommer till själva materialen i inomhusmiljön så anser Nordin-Hultman att barns 

åtkomlighet att själva kunna ta fram det material de önskar ger en större 

kombinationsmöjlighet, vilket även kan leda till att materialet i sig blir mer intressant. Hon 

menar vidare att det även ger barnen en större möjlighet att skapa meningsfulla aktiviteter där 

de skapar en nyfikenhet för sin omvärld. Ett kännetecken för svenska förskolor är att 

materialet är kategoriindelat; tillgängligt respektive otillgängligt. Det som är tillgängligt är det 

material som barnen oftast använder sig av. Material placerat högt upp och utom räckhåll för 

barnen används sällan. 
 

 

Till det material som inte är tillgängligt hör allt som kan skapa oordning och är svårt att 

hålla rent. Det är det som är vått, kladdigt eller smetigt, och som kan smutsa ner och 

lämna spår efter sig. Det kan också vara material som kan spridas ut på ett okontrollerat 

sätt, t.ex. pärlor och sådant som kan höja ljudnivån.  

                     (Nordin-Hultman, 2006, s.78) 
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Lökken, Haugen och Röthle (2005) menar även de att lekmaterialet ska vara placerat så det 

underlättar för barnen att hämta det till sin lek. De menar också att barn inte ska behöva be 

vuxna om hjälp för att komma igång med sin lek. Trageton (2009) anser att materialutbudet i 

förskolan måste innehålla fem skapandemedia såsom ”teckning/målning, familjevrå och 

musik-/rörelseutrymme” (ibid. s.98) och att utbudet av material är avgörande för lekens 

kvalitet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller att olika uttrycksformer kräver 

olika material, och att tillgången till ett varierat material har en stor betydelse för vad barnen 

tar till sig och utvecklar. Vid bygglek så krävs det först och främst utrymme men även en 

tillgång till varierat och flexibelt material, så att komplicerade konstruktioner kan utföras. 

Pramling Samuelsson och Sheridan har i sina undersökningar funnit att pedagoger med fördel 

låtit byggen stå kvar i flera dagar så att barnen kunnat återvända och utveckla både leken och 

bygget, tills de själva tröttnar på det. Till dans och musik bör barnen ha tillgång till 

musikkassetter och olika sorters instrument. Dessa bör finnas tillgängliga och inte förvaras i 

något förråd. De belyser även vikten av att barnen har tillgång till utklädningskläder, så att de 

kan gå in i såväl yrkesroller som äventyrslekar. För att utvecklas i sitt bild- och formskapande 

behöver barn dagligen ha tillgång till material utöver det vanliga såsom papper, kritor och 

färgpennor. Slutligen påpekar Pramling Samuelsson och Sheridan att det är viktigt att tänka 

igenom de utrymmen som finns till förfogande och hur man bäst kan arrangera materialet så 

att barnen blir inspirerade till att använda det.  

När det gäller barns inflytande kring sin egen miljö menar Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) att barn har rätt till att vara delaktiga i sitt eget lärande och att det därför är viktigt att 

barnen aktivt deltar i utformningen av den fysiska miljön. På så sätt inspireras de till aktivitet, 

samtal, lek och socialt umgänge. Lundahl (1995) menar att barn idag har lite att säga till om 

kring sin miljö och att deras medverkan sällan efterfrågas.  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi först att beskriva metoden vi valt för att uppnå vårt syfte. Därefter 

redovisas genomförandet av empiriinsamlingen samt att vi redogör för de etiska 

forskningsprinciperna vi tagit ställning till. Avslutningsvis diskuteras undersökningens 

tillförlitlighet, i validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Metodval 

De frågeställningar som vi ville fördjupa oss i var; Vad har förskollärare för uppfattning kring 

arbetet och utformningen av den fysiska inomhusmiljön? Hurdana uppfattningar har 

förskollärare om vad som kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö? Hur uppfattar 

förskollärare den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande?  

 

Vi ville få reda på pedagogernas uppfattningar utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

snarare än att mäta frekvensen eller mängden av något, vilket görs vid kvantitativa studier 

(Starrin & Svensson, 1994). Därför ansåg vi en kvalitativ metod vara lämplig. Fenomenografi 

är en kvalitativ forskningsansats vilken syftar till att studera hur olika människor uppfattar 

olika aspekter av sin omvärld. Vi har i vår uppläggning hämtat inspiration från den ansatsen. 

Enligt Larsson (1986) är den fenomenografiska ansatsen en filosofisk analys över hur något 

upplevs av människor. Med andra ord hur ett fenomen uppfattas av människor, det är 

innebörden som är centralt och inte förklaringar, frekvenser eller samband. Man vill göra ett 

försök på att visa hur saker framstår och inte hur något egentligen är. I sin ursprungliga form 

utmärks fenomenografin av att världen för människan är den som hon/han har erfarit. Det är 

den som människan kan beskriva vilket innebär att det finns en stor variation av 

beskrivningar. Genom att från människors utsagor vaska fram beskrivningskategorier kan 

forskaren undersöka relationer mellan dessa och rangordna dem på olika sätt. Inom 

fenomenografin resonerar man i termer av första och andra ordningens perspektiv men är 

kanske inte främst intresserad av varför människan tänker på ett visst sätt (Marton & Booth, 

1997). Fenomenografin är alltså intresserad av den logiska strukturen i utsagorna. I vår 

undersökning är vi emellertid också intresserade av hur den fysiska inomhusmiljön påverkar 

lärandet. Den andra och tredje forskningsfrågan i denna undersökning ger oss möjligheter att 

diskutera även den aspekten av resultaten. Vid redovisning av resultaten använder vi av den 

anledningen inte det fenomenografiska sammanhang använda begreppet 

“beskrivningskategorier” utan använder i stället begreppet “teman”. Detta begrepp är vanligt 

förekommande i fenomenologiska rapporter . Uljens (1992) har också påvisat att det finns 

relationer mellan fenomenologi och fenografi.  

 

Kvale (1997) menar att denna metod innebär att forskare sätter sig in i och försöker förstå hur 

människor tänker, samt hitta variationer och likheter i deras uppfattningar. Kihlström (2007a) 

skriver att uppfattningar grundar sig på såväl teoretisk kunskap som praktiskt handlande och 

ses alltid som en relation mellan subjekt och objekt, mellan individ och omvärld. En kvalitativ 

metod innebär att undersöka och förstå ett specifikt fenomen, (Stukát, 2005) vilket i vårt fall 

var att undersöka förskolans fysiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lärande. 

Stukát poängterar att det vid en kvalitativ studie handlar om att tolka och förstå resultat 

snarare än att generalisera, förklara och förutsäga resultat. 
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I korta drag kan man då säga att kvalitativa intervjuer handlar om att fånga upp ord och 

begrepp som har betydelse för ens undersökning. Denna strävan bestämde vi oss för eftersom 

vi inte ämnar nå en förklaring till inomhusmiljöns betydelse för barns lärande utan ville 

undersöka uppfattningar kring den. Larsson (1986) menar även att den här ansatsen är särskilt 

lämpad när ämnet handlar om pedagogik. Uljens (1992) betecknar fenomenografin som en 

empirsikt vetenskap. Vi lutar oss mot den för att få tag i vår empiri. Uljens (1998) menar 

också att fenomenografin ”nöjer sig med att beskriva förändringar i subjekt-objektrelationer” 

(Uljens, 1998, s. 126). Vår ambition är emellertid att också förstå vår empiri i relation till hur 

innehållet i den kan påverka barns lärande. Vi markerar det genom att använda ”tema” som 

begrepp i resultatredovisningen. 

3.1.2 Intervju  

 

För vår empiriinsamling valde vi att använda oss av kvalitativ intervju där vi hade en låg grad 

av standalisering, det betyder att respondenten får större utrymme att ge uttryck för sina svar. 

Kvale (1997) nämner att det vid en kvalitativ intervju ger en större öppenhet. Patel & 

Davidson (2003) lyfter fram att i en kvalitativ intervju förekommer ofta frågor med låg grad 

av standalisering. Den kvalitativa intervjun syftar till att bygga upp kunskap om ett ämne av 

gemensamt intresse mellan två parter. (Kvale, 1997). Patel och Davidson (2003) förklarar 

kvalitativa intervjuer som intervjuer, oftast i utforskande syfte, där man inhämtar så mycket 

information som möjligt kring ett visst problemområde. I vårt fall är det att undersöka och 

jämföra uppfattningar av den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande hos ett antal 

pedagoger. Vidare i Patel och Davidson kan man läsa att:  

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av standardisering, dvs. frågor som 

intervjuaren ställer ger utrymmer för intervjupersonen att svara med egna ord. 

Intervjuaren kan i en kvalitativ intervju, välja att ställa frågor i en bestämd ordning, 

med hög strukturering eller så kan intervjuaren ställa frågor i den ordning som faller sig 

bäst i det enskilda fallet.                                                                                                                                

                                                                                                               (Patel & Davidson, 2003, s.78) 

 

Vi valde att använda oss av halvt strukturerade intervjuer, något som Hartman (2004) 

beskriver som ”en intervju med relativt hög grad av öppenhet” (ibid. s.234). Trost (2005) 

anser att inför en intervju är det betydelsefullt att tänka på hur frågorna formuleras, det vill 

säga att frågorna man ställer inte är ledande och leder respondenterna in i en viss riktning. Ett 

annat tillvägagångssätt är enkätundersökning vilket innebär att man kan nå ut till en stor 

undersökningsgrupp och därmed får ett bredare underlag (Stukát, 2005). Nackdelen med 

enkäter är att den avlägsnar forskaren från den skol- eller förskolverklighet som man söker 

kunskap/uppfattningar om (Johanson & Svedner, 2001). Vi ville få djupare uppfattningar från 

några förskollärare för att på så sätt få ett bredare perspektiv. Kvale (1997) menar att man kan 

erhålla betydelsefull kunskap även från ett fåtal undersökningspersoner. 

 

Vi började med att formulera frågorna av öppen karaktär (se Bilaga 2), något som är 

betydelsefullt när man vill få rika och fylliga svar från respondenten kring de teman som man 

berör i intervjun (Kvale, 1997). De frågor vi valde behandlade bland annat pedagogiska 

överväganden, vad som kännetecknar en god inomhusmiljö och vilken betydelse 

inomhusmiljön har för barns lärande. Vi kontaktade de förskolor som vi valt ut för att se om 

de var villiga att ställa upp. Alla var positiva till att delta. Därefter kom vi överens om datum 

och tidpunkt. Vi skickade sedan ut ett brev (se Bilaga 1) där vi beskrev syftet med studien 

samt vilka aspekter intervjun skulle behandla. Vi utförde samtliga fem intervjuer under två 
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dagar vid olika tidpunkter. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. Trost (2005) 

menar att det kan vara ett gott stöd att ha en kollega med sig som är samspelta med varandra. 

Men om man ska se till de som blir intervjuade kan situationen bli annorlunda, de kan komma 

att känna sig i underläge vilket Trost anser att man som intervjuare ska undvika att de känner. 

Vi övervägde detta men kom fram till att det är till vår fördel om båda lyssnat till samtliga 

svar vid intervjuerna när vi ska bearbeta dessa. Pedagogerna intervjuades enskilt eftersom vi 

ville få fram den enskilda personens tankar. Trost (2005) menar att intervjua personer en åt 

gången, är att föredra eftersom man kan få reda på respondenternas enskilda uppfattningar 

och åsikter, samt kan man få en större omväxling i svaren.  

 

Alla intervjuer genomfördes på de förskolor där förskollärarna arbetade i något av respektive 

förskolas samtalsrum. På så sätt kunde intervjuerna genomföras under lugna förhållanden och 

i princip utan störande moment. Vi har båda under utbildningens gång fått ta del av olika 

modeller för professionella samtal där vi fått öva intervjuteknik. Vi satt medvetet mittemot 

förskollärarna, för att kunna hålla ögonkontakt. Vi använde oss av ett medvetet kroppsspråk, 

för att visa att vi var intresserade. Vi lade våra egna värderingar åt sidan och bekräftade 

samtalspartnern även om vi tyckte olika, och framförallt försökte vi visa den intervjuade att vi 

var nyfikna på deras uppfattningar genom att lyssna aktivt och ställa följdfrågor på deras svar. 

Tiden för intervjuerna varierade mellan trettio och femtio minuter och frågorna ställdes efter 

den riktning som samtalet fick. Vi valde att använda oss av en diktafon vid intervjuerna, just 

för att man då på säkrast sätt kan fastställa de svar man får från de intervjuade. Trost (2005) 

menar att det positiva med ljudinspelning är att man kan lyssna på tonfall och ordval många 

gånger efteråt. På så sätt kan man fånga upp nyanseringen i den ”gamla” intervjun. Genom att 

spela in samtalet kunde vi även på ett helt annat sätt fokusera på vad informanten sade och 

formulera mer relevanta följdfrågor. Patel och Davidson (2003) anser att det finns fördelar 

och nackdelar med att spela in intervjuer. Respondentens svar registreras precis som den är 

och inga misstolkningar kan göras, vilket är en fördel. Men det är även en mycket 

tidskrävande metod, då materialet måste skrivas ut. Det man bör komma ihåg är att: 

... aldrig så noggranna bandinspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan ersätta de 

intryck man får vid själva intervjun, ej heller det man ser och hör eller ”läser mellan 

raderna”. Allt sådant är värdefullt vid analys av data.  

(Trost, 2005, s.54)                                                                                                                                                    

Trost (2005) lyfter även fram att vid användning av diktafon kan man lära sig genom att höra 

sig själv om sådant som gick bra och mindre bra, samt kan man lättare koncentrera sig på 

samtalet under intervjun.  

 

3.2 Genomförande 

 
3.2.1 Urval 

 

Vi gjorde ett medvetet urval av informanter på två olika sätt. För det första valde vi att enbart 

intervjua förskollärare, vilket kan underlätta med tanke på att de har en likvärdig pedagogisk 

utbildning som oss. För det andra valde vi att intervjua en förskollärare som varit med och 

ritat upp sin förskola, med hjälp av en arkitekt. Denna förskola har varit verksam i cirka fem 

år och befann sig tidigare i en lägenhet i ett bostadsområde med begränsade utrymmen. Vi 

hade en tanke om att se ifall det skulle finnas några tydliga skillnader i uppfattningarna kring 
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inomhusmiljöns betydelse för barns lärande mellan förskollärarna som arbetat på befintliga 

förskolor, och förskolläraren som varit med i planeringen kring sin förskola. En sådan 

jämförelse blev dock inte aktuell då respondenterna gav liknande svar oberoende vilken 

förskola de arbetade i. Medvetna om att detta i sig kan ses som ett resultat, är det dock inget 

vi fördjupat oss i eller tagit upp i en diskussion.  

Alla förskolor är belägna i samma kommun utan någon specifik pedagogisk profilering. 

Intervjuerna genomfördes på fem olika kommunala förskolor med fem olika förskollärare 

som vi kände till, vilka vi kontaktade på förhand. Vi valde därmed att använda oss av ett 

strategiskt urval som enligt Trost (2005) även är det mest brukliga i en kvalitativ undersökning. 

Det är dock ett urval som inte anses representativt i statistisk mening. Samtliga förskollärare 

jobbar i barngrupper med barn i åldern ett till fem år, och åldersspannet på respondenterna 

varierar mellan trettiofem till sextiofem år. 

Anledningen till att vi valde att intervjua fem förskollärare är att vi anser att det antalet krävs 

för att få in empiri med tillräcklig variation för att kunna göra analyserna. Begränsningen i 

antal uppåt har vi satt för att, med den tid vi har till disposition, kunna på ett mer grundligt 

sätt analysera undersökningen. Om vi hade valt att intervjua fler förskollärare så hade 

intervjuerna fått bli kortare och det i sin tur kunnat leda till att viktig information ur 

förskollärarnas djupare tankegångar gått förlorad. Stukát (2005) menar att ifall man har alltför 

många intervjuer så finns risken att analysen blir för ytlig och att den tar för lång tid att 

genomföra, vilket då motarbetar syftet med undersökningen.  

3.2.2 Bearbetning av insamlad data 

 
För att få svar på de frågeställningar som vi ställt oss i vårt syfte sammanställde vi i förväg tio 

frågor som vi ville ha till grund för själva intervjuerna (se Bilaga 1). Vi valde här att inte göra 

allt för många frågor då vi hade en önskan om att intervjun skulle utvecklas till ett naturligt 

samtal, där nya infallsvinklar möjligen kunde dyka upp och individuella följdfrågor kunde 

ställas. Under intervjuerna hade vi satt upp en begränsad tid på cirka trettio till fyrtiofem 

minuter att hålla oss inom. Denna tid har varierat på grund av pedagogernas svar och hur 

länge de kunde avvaras i sin verksamhet. I genomsnitt kan vi säga att varje intervju varade i 

cirka fyrtio minuter.  

 

Då vi skulle sammanställa de svar vi fått vid våra intervjuer började vi med att göra upp en 

tabell på datorn där alla frågor och respondenters svar fanns representerade. En ruta för varje 

fråga. Svaren skrevs av så ordagrannt som möjligt genom att spela upp det respondenterna 

sagt med diktafonen. När alla svaren var ifyllda i respektive ruta skrev vi ut dessa och klippte 

ut dem. Därefter klistrade vi fast alla svar till fråga ett på ett papper, till fråga två på ett papper 

och så vidare. Detta gjorde att vi fick en bra översyn hur de olika pedagogerna svarade på de 

olika frågorna. Därefter lyssnade vi av varje pedagogs hela intervju för att säkerställa att vi 

fått med allt. Slutligen markerade vi systematiskt den information som var relevant för vår 

undersökning med en överstrykningspenna. Till slut hade vi ett överskådligt material där vi 

lätt kunde se de variationer av svar vi fått på de olika frågorna. Att tydliggöra mönster på 

detta sätt i ett insamlat material, är ett induktivt förlopp. Arbetar man induktivt i forsknings 

och utvecklingssammanhang försöker man dra slutsatser eller formulera en teori utifrån 

fynden man gör i empirin (Patel & Davidsson, 2003, Hartman, 2004). Genom att vi använder 

oss av citat ur intervjuerna och av kommenterande text menar Patel och Davidson (2003) att 

texten blir tydligare att tolka för läsarna. 
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3.3 Etiska överväganden 
 

Vid vetenskaplig forskning finns det en del etiska riktlinjer som man ska ta i beaktning, vilket 

vi gjort i denna undersökning. I humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, 

(HSFR, 1991) kan man ta del av de riktlinjer som man borde ta i beaktning. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfyllde vi genom att ge information till de berörda förskollärarna om 

vad undersökning handlade om. Vi gjorde ett personligt besök på varje förskola innan själva 

intervjun. Då lämnade vi också ett personligt brev (se Bilaga 2) där de kunde läsa sig till vad 

som skulle ske under intervjun och vad de hade för rättigheter. Intervjuerna skedde på frivillig 

basis, om man inte ville vara med så var det helt okej. Samtyckeskravet uppfylldes då alla fem 

förskollärare tackade ja till att bli intervjuade av oss båda. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att förskollärarnas riktiga namn eller förskola inte nämns i denna undersökning. Då 

kan inte deras uppfattningar härledas till dem. Svaren som vi fick under intervjun behandlades 

konfidentiellt, så studien kommer inte att användas i kommersiella bruk eller andra icke 

vetenskapliga syften (HSFR, 1991), vilket förskollärarna fått kännedom om. I och med detta 

så uppfyllde vi nyttjandekravet. 

3.3.1 Validitet och reliabilitet  
 

Begreppet validitet menas med att man i en studie verkligen undersöker det som avser att 

undersökas (Patel & Davidsson, 2003). I vårt fall var syftet att undersöka förskollärares 

uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lärande.  

Under undersökningens gång har vi alltid utgått och förhållit oss till vårt syfte, detta resulterar 

i att validiteten ökar. Det vi menar är att vårt resultat kan ses som ett bevis på att validiteten är 

ansenlig då det innehåller olika personliga uppfattningar från förskollärare. Vi har inte gjort 

någon provintervju under rapportens gång på någon grupp som liknar den grupp som ska 

undersökas, vilket Kihlström (2007b) menar kan sänka måttet av validiteten. Kihlström menar 

vidare att validitet kan vara kommunicerbarhet, vilket innebär att läsaren ska förstå vad som 

står i själva rapporten. Det finns svagheter med alla metoder, men Larsen (2009) skriver att 

dessa kan uppvägas om man använder sig av flera metoder i samma studie. I vår studie har vi 

bara använts oss av en metod och den är intervjuer, som då kan ses som en svaghet. Det som 

ska kommas ihåg är att det var förskollärarens uppfattningar som vi ville komma åt och inget 

annat, och då fann vi att intervjuer var det som passade bäst. Det som kan göras med 

kvalitativa intervjuer menar Larsen är att säkerställa validiteten i undersökningen, då den 

intervjuade tillåts att prata fritt. 

 

Sedan finns begreppet reliabilitet som Kihlström (2007b) omnämner. Reliabilitet betyder 

tillförlitligheten i studien. Det ska finnas ett resultat som är trovärdigt och att 

tillvägagångssättet man använt sig av är förtroendeingivande. Kihlström (2007b) menar att en 

tränad intervjuare håller måttet för en ansenlig reliabilitet i en undersökning, det är därför 

viktigt att du som intervjuare är förberedd. Under vår förskollärarutbildning har vi fått 

tillfällen att öva oss på färdigheter i intervjuteknik, som i sin tur har varit väldigt 

betydelsefulla under denna studies gång. En annan infallsvinkel för att uppnå en god 

reliabilitet är att spela in intervjun på band, så att allt som sägs kommer med. Om man inte 

använder sig av ljudinspelning utan enbart anteckningar finns en risk att man missar svaren 

eller att man tolkar svaren direkt och inte det som egentligen sagts. Patel och Davidson (2003) 

menar i sin tur att mer spontana svar kan ges om man använder sig av anteckningar, eftersom 
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det finns en angelägenhet att låta oklanderlig och felfri när en ljudinspelare är i närheten. Patel 

och Davidson menar vidare att validitet och reliabilitet har ett sorts förhållande till varandra; 

de är varandras förutsättningar och påverkar varandra på så sätt.  

 

4. Resultat 

Vi kommer nedan att redovisa resultatet utifrån våra tre frågeställningar: Vad har 

förskollärare för uppfattning kring arbetet och utformningen av den fysiska inomhusmiljön? 

Hurdana uppfattningar har förskollärare om vad som kännetecknar en god fysisk 

inomhusmiljö? Hur uppfattar förskollärare den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns 

lärande? 

4.1 Vad har förskollärare för uppfattning kring arbetet och utformningen 

av den fysiska inomhusmiljön? 
 

Här presenteras de centrala teman i förskollärarnas utsagor som går att härleda till deras 

arbete kring den fysiska inomhusmiljön. De olika temana har fått följande rubriker; kunskap, 

betydelse, förändringar, barns behov och intresse, barns delaktighet, utvärdering och 

planering.  

4.1.1 Centrala teman rörande arbetet och utformningen 

Kunskap 

Förskollärarnas svar på hur de införskaffar och skapar sig kunskap om den fysiska 

inomhusmiljön visar att de hämtar kunskap från egna erfarenheter, litteratur, kurser, 

läroplanen, diskussioner i arbetslaget och barngruppen. 

Jag har jobbat i många år, så man har sett mycket och så får man erfarenhet. (Sonja) 

/…/  ja alltså, vi kollar vad barnen har för önskemål, det är jätteviktigt. Sen kollar vi in läroplanen, 

det ska man ju göra. (Sonja) 

/…/ …kurser som vi får läsa, sedan läser jag i tidningar och böcker. (Lena) 

 

Betydelse 

Genomgående visar förskollärarnas svar att den fysiska inomhusmiljön har stor eller väldigt 

stor betydelse för verksamheten. Anledningarna varierar i att den fysiska inomhusmiljön kan 

vara ett hjälpverktyg för barns lek, att inomhusmiljön är en grundsten för att allt annat ska 

fungera och att den ska vara trivsam för alla som vistas i den. 

Det hänger ihop. Vi ska ju prioritera att barn tränas socialt, språket, att de stimuleras till 

konstruktion, att de tränar sin grov- och finmotorik. Allt det hänger som ihop med hur vi lyckas 

med lekmiljön. (Lena) 

/…/ en genomtänkt lokal med genomtänkt upplägg för lek funkar ju både bra för mig och för 

barnen så självklart har den stor betydelse. (Siv) 

/…/ självklart är det viktigt att man känner trivsel och stimulans. (Rebecka) 
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Genom att den fysiska inomhusmiljön är så betydelsefull prioriteras den högt hos 

förskollärarna. De menar att ifall de inte har en fungerande fysisk inomhusmiljö så fungerar 

sällan annat som man planerar. 

/.../ Den prioriterar vi väldigt mycket. Om man inte har en fungerande inomhusmiljö som känns 

stimulerande så är det svårt att planera något som känns bra. (Gunilla) 

Förändringar 

Förskollärarna uppgav att större förändringar av den fysiska inomhusmiljön sker minst en 

gång i halvåret, ibland oftare, beroende på ifall inte den fysiska inomhusmiljön fungerar. 

Trånga utrymmen som leder till konflikter, för stora barngrupper, rum som inte används av 

barnen, för mycket spring är exempel på en icke fungerande fysisk inomhusmiljö enligt 

förskollärarna.  

/…/ att möblera om kan ske varje månad. (Lena) 

/.../ vi vill att lokalerna ska nyttjas annars så är barnen på samma ställe hela tiden och det blir fler 

konflikter. (Siv) 

Förskollärarna uppgav att mindre förändringar sker ganska ofta och vid behov. Små 

förändringar kan handla om att byta ut tuschpennor, spel och bilar.  

Mindre förändringar kan vi göra någon gång då och då men man får inte ha för bråttom att ändra, 

man måste låta det vara för att de ska hinna hitta det nya i inomhusmiljön så att leken får komma 

igång.  (Siv) 

 

Barns behov och intresse 

Att erbjuda barnen en inomhusmiljö som är utformad efter barngruppens behov och intressen 

är grundtanken enligt förskollärarna men de beskriver även att de utgår från sig själva, dock 

inte i lika stor hög grad som barnen. 

Vi utgår från barnen men ibland kan det vara så att det är något som jag tänker, att det här rummet 

blev ”spring mig, spring mig”, och då kanske man kan göra så här istället. (Siv) 

/…/ utifrån barngruppen, sammansättningen, vilka behov de har. (Rebecka) 

/…/ Vi ändrar miljön utifrån barnens behov just då, för det förändras hela tiden. (Gunilla) 

Barns delaktighet 

En annan fråga berörde barns delaktighet kring utformningen av den fysiska inomhusmiljön. 

Förskollärarna beskriver att barnen till stor del blir delaktiga genom att pedagogerna 

observerar vad barnen verkar vara intresserad av. Det framgick även att de ibland frågar 

barnen om önskemål kring den fysiska inomhusmiljön men att det många gånger kan vara 

svårt att tillmötesgå önskemålen på grund av olika faktorer, såsom pengar och tid. 

Vi frågar barnen vad de vill leka med.  (Rebecka) 

/…/ Man måste använda hjärnan, barn har utsmyckade versioner om hur det ska vara. Till viss del 

kan man tillmötesgå dem, men det är inte möjligt att till exempel få det ultimata prinsessrummet. 

(Rebecka) 
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/…/ de är egentligen inte delaktiga på det sättet att de säger till oss eller att vi frågar dem så 

mycket, men på det sättet de är delaktiga är att vi ser vad de håller på med och vad de gör. De är 

delaktiga i handlingen men inte så ofta i diskussioner. (Lena) 

 

Utvärdering och planering 

När det gäller utvärdering av den fysiska inomhusmiljön, menar förskollärarna att det 

huvudsakligen sker genom samtal och diskussioner i arbetslaget och inte genom skriftlig 

dokumentation. Det framgår att dessa dokumentationer kan ske flera gånger per dag och att 

det är viktigt att utbyta tankar och idéer kring vad som skulle behöva förändras. 

Vi utvärderar egentligen inomhusmiljön varje dag, väldigt ofta går vi runt och pratar om den. Den 

är ständigt i fokus . (Gunilla) 

/…/ Utvärdering i att man sätter sig ner som man gör med så mycket annat gör vi inte alls 

egentligen. (Lena) 

När det gäller planering säger förskollärarna att de inte planerar den fysiska inomhusmiljön 

varje vecka. Oftast förekommer detta under utvärderingsdagarna som sker två gånger per år. 

I planeringen ingår den också. Då tänker vi allt i kring hur vi tänkt jobba under hösten och våren. 

Hur ska vi jobba? Ska vi jobba mycket med rörelser? Behöver vi ytor? Måste vi möblera om? 

(Lena) 

 

4.2 Hurdana uppfattningar har förskollärare om vad som kännetecknar en 

god fysisk inomhusmiljö? 

Vi har valt att dela upp denna fråga kring vad som kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö i 

två olika teman. Dels lokalutformning och dels material. 

4.2.1 Lokalutformning 

Genomgående visar förskollärarnas svar att lokalutformningen kan vara ett hjälpmedel för att 

underlätta deras arbete. De framhåller att planlösningen är viktig. En god planlösning 

innehåller ett stort rörelserum och flertalet smårum, gärna med verkstadskaraktär. Barnen 

tycker om att stänga om sig eller skapa rum i rummen. Öppen planlösning framhålls som det 

optimala för att kunna ha god överblick på vad barnen gör. 

En god planlösning om man fick välja, en liten gympahall eller lekhall för rörelse, eftersom 

rörelsebehovet är så stort hos barnen. (Lena) 

/…/ Jag vill att förskolan ska signalera verkstad, inte mest mysigt. (Lena) 

…/ Först och främst måste man utgå ifrån de basala behoven, man måste ha hall och rum att äta i och 

vila… borde vara både stora och små rum, man kan gärna ha många små rum, barnen tycker om att gå 

undan och skapa rum i rummen. (Siv) 

Genomgående framhåller förskollärarna att barngrupperna ökat i antal sedan lokalerna 

byggdes och att de flesta känner sig lite trångbodda eftersom lokalerna byggdes för mindre 

barngrupper. Här påpekar dock förskolläraren på den nybyggda förskolan att de är nöjda med 

sina lokaler, detta beror på att de fått vara med och bestämma utformningen av den. 
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Det är för stora barngrupper idag. Vi försöker att göra rum i rum, för barnen gillar små krypin. Vi är inte 

riktigt nöjda med inomhusmiljön, vi är för trångbodda. (Sonja) 

/…/ Nu har vi lekhallen till allt möjligt, och så delas det med en annan avdelning. Det är ett stort 

genomgångsrum som skapar oro. Vi försöker föra grejor åt sidan så man kan använda det men om 

man ska ha plats så blir det att vi går ut. (Lena) 

Förskollärarna beskriver olika sorters rum de anser ska finnas i den fysiska inomhusmiljön för 

att barnen ska stimuleras. De olika rummen är rörelserum, skapanderum, bygg- och 

konstruktionsrum eller bil- och dockrum och ett rum för lugnare aktiviteter. Genomgående 

påpekar förskollärarna problematiken kring att vilorummet, vilket i många fall även utgörs av 

rörelserummet, är stängt under en lång period under dagen på grund av sovande barn.  

Det skulle finnas ett skapandeutrymme, ett utrymme för bil- och docklek, ett utrymme för att 

stänga om sig om man ville vara ifred. (Gunilla) 

/…/ …bygglek, dockvrå för social träning och skriva, rita och måla. (Rebecka) 

/.../ ...rummet där vi vilar är förstås stängt. Barnen kan sova fram emot två. (Lena) 

En annan viktig aspekt kring en god fysisk inomhusmiljö handlar om pedagogers och barns 

välbefinnande i förskolans lokaler. Förskollärarna menar att det är viktigt att pedagoger och 

barn trivs och mår bra av sin fysiska inomhusmiljö och att understimulerande, 

instutitionsliknande miljöer inte lockar barnen till att leka. 

/.../... finns inget värre än att mötas av en miljö som inte är lustfylld, då har man inget att komma 

med. (Lena) 

/.../ barn behöver lite ljus och färg och lite glamour. Det ska vara trivsamt. Det ska inte vara så 

strikt och tråkigt. (Gunilla) 

4.2.2 Material 

Förskollärarna beskriver att valet av material utgår ifrån vad barnen tycks vara intresserade av 

och utifrån barnens olika åldrar. De nämner även att de kan välja material utifrån sina egna 

uppfattningar kring vad barnen skulle uppskatta och utvecklas av, dock inte i lika stor 

utsträckning som utifrån barnens intressen. Materialet ska vara av pedagogisk karaktär och 

stimulera till samarbete, skapande, motorik, konstruktion och inlärning. En annan viktig 

aspekt som de nämner är att materialet ska utmana barnen. 

 
Vi försöker kolla vad som finns, hur ser barngruppen ut och vilka behov finns det… om vi har många ett 

till treåringar måste vi kolla vad behovet är där. Samma gäller då de äldre åldrarna. (Sonja) 

Vi själva byter material eftersom vi tror att det kan vara bra att ta fram lera eller något. (Lena) 

Genomgående uppgav förskollärarna att det finns en problematik kring materialanvändningen 

på förskolorna. Problematiken grundar sig i de åldersblandade grupperna. De menar att det 

finns svårigheter kring presentationen av material av säkerhetsskäl för de yngsta barnen. 

Förskollärarna påpekar vikten av att material och leksaker ska finnas på en låg nivå så att alla 

barn själva ska kunna plocka fram det de vill använda. Förskollärarna menar att det finns både 

positiva och negativa aspekter kring åldersblandade grupper. 

Det finns en svårighet när det gäller materialet. De små lockas och vill använda materialet men det 

är för farligt. (Siv) 

Jag önskat att allt ska vara så långt ner som möjligt. Så att barnen ser, det ska inte finnas en massa 

spel ovanpå varandra, då ser man bara en trave med grejor, helst ska det vara lagom mycket, så 
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man får en överblick som barn och får en lust att använda ett material. Det är lite svårt med 

blandade åldrar. (Lena) 

/…/är inte så lätt att sätta grejor långt ner och lättillgängligt. Man skulle ha mer hyllor. (Lena) 

 

Här ställdes en följdfråga kring olika lösningar på problemet kring åldersblandade grupper vid 

användandet av material. Förskollärarna menar att det finns både för- och nackdelar med att 

ha åldersblandade grupper. De menar att med åldershomogena grupper skulle man kunna ha 

material som stimulerar på varje enskild individs nivå men att fördelen med åldersblandad 

grupp är att barnen lär av varandra, då menar de främst de yngre som lär av de äldre.  

Blandade åldrar har för- och nackdelar, material kan man inte alltid ha framme som man 

egentligen vill, för man måste tänka på säkerheten. (Sonja) 

 

Förskollärarna uppgav att det inte inhandlas material så ofta och att det finns mycket 

gratismaterial som man kan använda eller låna av andra förskolor. Materialet som inhandlas 

ska vara barnsäkert. 

Grejor ska vara barnsäkert, man ska inte förvara material som kan vara farligt på något sätt. (Siv)  

            Det är inte bara det man köper som är bra, kottar är gratis. (Siv) 

/…/ och även så kan vi ju låna av andra förskolor. Vi försöker att ha utbyte av andra och man ska 

ju alltid fråga. (Gunilla) 

 

4.3 Hur uppfattar förskollärare den fysiska inomhusmiljöns betydelse för 

barns lärande? 

 

För att redovisa förskollärarnas utsagor i denna frågeställning har vi valt samma teman som 

under föregående fråga: Lokalutformning och material.  

4.3.2 Lokalutformning 

Genomgående visar förskollärarnas svar att den fysiska inomhusmiljön har väldigt stor 

betydelse för barns lärande. De påpekar att lärandet är socialt och att barns inlärning sker 

främst via leken men att lärande sker hela tiden. Förskollärarna menar att inomhusmiljöns 

lokaler måste vara lustfyllda och inbjuda till lek så att barn stimuleras till lärande. Det 

framkom även vid intervjuerna att förskollärarna ansåg att miljön på förskolan inte ska vara så 

strikt och steril. Istället ska man få en hemmastadd känsla som ger trygghet och ro och känns 

välkomnande. Färger kan också användas för att stimulera olika sinnen. Respondenterna 

påtalade även att det är viktigt att barnen får känslan av att olika rum inspirerar till olika 

aktiviteter. När de kommer in i ett rum ska de genast känna att här vill jag bygga exempelvis. 

/…/ rummet ska inbjuda till lek, experimenterande och tillgång till lugn. (Sonja) 

/.../ Väldigt mycket, har man en fungerande inomhusmiljö så ser man det på barngruppen, de blir 

duktigare på att leka. (Gunilla)  
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Här ställdes en följdfråga kring om de anser att barn lär sig bättre i en god fysisk 

inomhusmiljö än i en dålig fysisk inomhusmiljö. Förskollärarna menar att de tror att barnen 

lär sig bättre i en god fysisk inomhusmiljö men att de inte kan bevisa detta . De påpekar dock 

att en god pedagog kan fånga upp lärande i vilken miljö som helst, vare sig den är god eller ej. 

Det framkom även bland respondenterna att hur personalen trivs i miljön också naturligtvis 

påverkar hur de kan locka fram lusten till lärande hos barnen. Om inte förskolelärarna trivs i 

lokalerna smittar även den känslan av sig till barnen. 

/…/ I en bra inomhusmiljö mår ju även pedagogerna bra, pedagogerna blir motiverade och 

lustfyllda även dom.  (Gunilla) 

Är svårt att säga, går som inte ta på. (Siv) 

/.../ Jag tror att man lär sig bättre i en god stimulerande miljö, för då kan barn få aha-upplevelser. 

(Sonja) 

/…/ Finns ju ingen miljö där ingenting stimulerar, men en god miljö underlättar ju för mig 

eftersom det blir mer lättarbetat. Naturligtvis kan säkert en del barn vara i den karjaste miljön och 

ändå gå framåt men den har stor betydelse. (Lena) 

4.4.3 Material  

Förskollärarna uppger i intervjuerna att de material man har i förskolan är viktigt och att det 

tillsammans med den fysiska miljön bidrar till lärandet.  

/…/ Framförallt ska det vara en lustfylld miljö där det finns spännande material och spännande 

saker att jobba med. (Rebecka) 

/…/ vi måste ha material som kan utveckla. (Lena) 

Förskollärarna menar att materialets tillgänglighet och säkerhet kan vara av betydelse 

för barns lärande. Eftersom att smått material undviks eller placeras på en högre nivå för 

att de yngsta barnen inte ska kunna stoppa dessa i munnen, blir det automatiskt ej 

tillgängliga för dem vilket kan hämma dem i deras utveckling. 

/.../ Det kan hamna över hela golvet, och så i barnens munnar. (Sonja) 

 

5. Diskussion 

Här nedan sammanfattar vi resultatet av undersökningen och redovisar de slutsatser vi dragit 

utifrån detta. Därefter diskuteras studiens resultat. Sedan följer en diskussion kring metoden 

vi använt oss av för denna rapport. Avslutningsvis ger vi några förslag på fortsatt forskning 

och avrundar rapporten med ett slutord. 

5.1 Sammanfattning och slutsats 

 Vad har pedagoger för uppfattning kring arbetet och utformningen av den fysiska 

inomhusmiljön? 

 

Sammanfattningsvis beskriver den första besvarade frågeställningen att den fysiska 

inomhusmiljön har stor betydelse för förskollärarna i sitt arbete. Den beskrivs som ett 

hjälpverktyg och att det är en grundsten för att allt annat ska fungera. De skapar kunskap om 

den fysiska inomhusmiljön främst genom egna erfarenheter men även utifrån litteratur, 
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kurser, läroplanen, diskussioner i arbetslaget och den egna barngruppen. Vid utformningen av 

den fysiska inomhusmiljön försöker förskollärarna främst att utgå från barns behov och 

intressen. Men det framkom även att utformningen ibland kunde utgå från dem själva om de 

märker att miljön inte fungerar. Större förändringar i den fysiska inomhusmiljön såsom 

ommöblering av större möbler sker minst en gång i halvåret. Mindre förändringar som att 

byta ut pennor eller bilar sker mer ofta, minst en gång i månaden. När det gäller barnens 

delaktighet kring utformningen beskriver förskollärarna att barnen blir delaktiga på det sättet 

att de observerar vad barnen verkar vara intresserade av. Det händer att de frågar barnen om 

önskemål men det är mer sällan. Vad gäller utvärdering framgår det att de utvärderar genom 

muntliga diskussioner och inte genom skriftlig dokumentation. Dock sker de muntliga 

dokumentationer flera gånger om dagen.  

Slutsatsen som vi drar kring detta är att förskollärarna verkar vara väldigt medvetna om vikten 

av en god fysisk inomhusmiljö i förskolan och att de utgår från denna vid all planering. De 

överväganden som görs vid utformningen av den fysiska inomhusmiljön sker främst med 

utgångspunkt av barns intressen och att miljön ska främja leken (jfr Lpfö 98). Vidare kan man 

dra slutsatsen att barns delaktighet sker främst på ett indirekt sätt genom att förskollärarna 

observerar barnen i deras aktiviteter – precis det som Trageton (2009) belyser vikten av. 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att den fysiska inomhusmiljön är starkt eftersatt när det gäller 

att dokumentera skriftligt, vilket kan vara en bidragande orsak till att den inte belyses på 

samma sätt som de psykosociala aspekterna (jfr. Björklid, 2005) 

 

 Hurdana uppfattningar har pedagoger om vad som kännetecknar en god fysisk 

inomhusmiljö? 

 

Resultatet av denna frågeställning visar att en god fysisk inomhusmiljö när det gäller 

lokalutformningen är att det ska vara öppna ytor med god översikt, ett stort rörelserum och 

flertalet smårum. Smårummen får gärna vara av verkstadskaraktär. Förutom rörelserum 

nämner de skapanderum, bygg-och konstruktionsrum eller bil- och dockrum. Alla utom 

förskolläraren på den nybyggda skolan framhåller att de känner sig lite trångbodda eftersom 

lokalerna byggdes för mindre barngrupper. En annan viktig aspekt för en god fysisk 

inomhusmiljö som de nämner är barn och pedagogers välbefinnande i förskolans lokaler. Det 

är viktigt att barn och pedagoger trivs och mår bra på den arbetsplats som de befinner sig i 

under stora delar av året. Vad gäller val av material påpekar förskollärarna att de även här 

utgår ifrån barnens intressen och åldrar. Det finns dock tillfällen då de väljer material utifrån 

sina egna uppfattningar kring vad barnen skulle uppskatta och utvecklas av. Materialet som 

väljs ska utmana och vara av pedagogisk karaktär samt stimulera till samarbete, skapande, 

motorik, konstruktion och inlärning. Det är även av vikt att materialet är barnsäkert. En 

problematik som framgick gällande materialanvändandet handlar om de åldersblandade 

barngrupperna, vilka består av barn från ett till fem år på samtliga förskolor. Förskollärarna 

menar att de skulle vilja kunna placera allt material på en låg nivå, så att barnen själva ska 

kunna plocka fram det de vill använda när de vill utan att behöva fråga en vuxen. Detta ses 

som en svårighet på grund av säkerhetsskäl för de yngsta barnen. Det påpekas dock att det 

både finns för- och nackdelar med åldersblandade grupper. Fördelen med att ha 

åldersblandade grupper är främst att barn lär av varandra, inte minst de yngre som lär av de 

äldre. En nackdel är att man inte kan ha vilket material som helst framme. 

Slutsatsen av denna besvarade fråga är att lokalerna helst ska vara av verkstadskaraktär med 

öppna ytor. Förskollärarna står inför en komplex balansgång mellan att kunna erbjuda en 
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fysisk inomhusmiljö där det dels ska finnas tillgängligt material som utmanar men också 

tillgängligt material som är tryggt för samtliga åldersgrupper. Det finns en ständigt 

närvarande medvetenhet i den vardagliga verksamheten om detta dilemma, men det framgår 

ej i intervjuerna hur de aktivt arbetar i frågan för att komma någonvart i denna utmaning. Det 

finns visioner hos förskollärarna liknande de bilder som litteraturen målar upp av en 

befrämjande fysisk miljö, att den till exempel ska vara inbjudande med tillgängligt material 

(Skantze, 1998; Lundahl, 1995; Nordin-Hultman, 2006), men att ramfaktorer (i form av 

blandad barngrupp, lokaler osv.) ställer upp hinder som kan vara svåra att ta sig förbi. 

 

 Hur uppfattar pedagoger den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns 

lärande? 

 

Sammanfattningsvis framhåller förskollärarna att den fysiska inomhusmiljön har väldigt stor 

betydelse för barns lärande. De påpekar att lärandet är socialt och sker hela tiden, främst via 

leken. Inomhusmiljöns lokaler ska vara lustfyllda och inbjudande så att barn lockas till att 

leka. Det framhålls även att färgval kan stimulera olika sinnen. Förskollärarna menar att de 

tror att barn lär sig bättre i en god, stimulerande fysisk inomhusmiljö än i en dålig men att det 

kan vara svårt att bevisa. De anser dock att en god pedagog kan fånga upp lärande i vilken 

miljö som helst. De framhåller även att det är viktigt att barn och pedagoger trivs och mår bra 

i sin fysiska inomhusmiljö eftersom välbefinnande kan locka fram lusten till lärande. 

Materialet är också en viktig komponent till lärande i den fysiska inomhusmiljön och dess 

tillgänglighet kan vara av betydelse, speciellt för de yngsta barnen. Om barnen inte har 

tillgång till material kan deras utveckling hämmas. 

 

Slutsatsen av den sista besvarade frågan är att att förskollärarna ser den fysiska miljöns 

utformning som viktig, men att det är mycket upp till dem själva i deras profession att hitta 

vägar till lärande för barnen oavsett hur miljön ser ut. Man måste ta vissa aspekter i beaktning 

när man utformar miljön, såsom vilket samspel och vilka aktiviteter som är möjliga i rummet. 

Detta kan vi koppla till Strandbergs (2006) Vygotskij-inriktade plan över faktorer man bör 

uppmärksamma i den fysiska miljön som vi beskrivit i litteraturens bakgrund; Interaktioner, 

Aktivitet, Artefakter, Utvecklingshopp och Kreativitet (ibid.). Det hela stämmer väl överens 

med hur Thulin (2006) beskriver det; det meningsfulla sammanhanget (trivsam miljö, trivsam 

barngrupp, meningsfulla aktiviteter), samt intresserade pedagoger som inte är rädda för att 

prova nya tillvägagångsssätt för att fånga lärandet, är betydelsefullt.  

 

6. Diskussionsanalys 

 
Nedan visas vår metoddiskussion och diskussionsanalys av resultatet, där vi återkopplar till 

tidigare forskning, styrdokument samt det sociokulturella perspektivet som vi använt som 

utgångspunkt i studien. 

 

 6.1 Metoddiskussion 

Metoden som vi valde att använda oss utav var kvalitativa intervjuer. Genom intervjuerna 

som gjordes kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande och relevant 

litteratur, fick vi en bättre förståelse om dess betydelse. Trost (2005) menar att intervjuer är en 
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bra metod att använda sig av om man vill få information kring vilka uppfattningar och 

föreställningar som respondenterna har. På så sätt föll det naturlig för oss att använda 

intervjuer. En av de mer uppenbara nackdelarna med en kvalitativ intervju är kontrolleffekten. 

Detta betyder att intervjuaren själv kan påverka intervjuresultatet. Respondenten kan ibland 

svara utifrån vad han/hon tror att intervjuaren vill höra, allt för att ge ett bra intryck eller för 

att undanhålla avsaknad om kunskap. Något som vi upplevde som positivt var att vi använde 

oss av diktafon under samtliga intervjuer. Via ljudinspelningarna kunde vi lyssna till tonfall 

och ordval upprepade gånger efteråt. Minnet är en angelägen ingrediens vid tolkning och 

analys, detta är något som Trost (2005) anser. Ljudinspelningarna gav oss även en välförsedd 

datainsamling som vi sedan kunde bearbeta in i olika teman. Under samtalen som gjordes 

valde vi båda att delta, vilket förenklade intervjuerna och efterarbetet.  

Vi valde att intervjua fem stycken olika förskollärare som jobbat olika länge, samt utan 

pedagogisk inriktning, för att få ett bredare perspektiv. Kvale (1997) menar att man kan 

erhålla betydelsefull kunskap även från ett fåtal undersökningspersoner. Något som kan 

diskuteras, är om intervjuerna kunnat bli bättre om vi delat på oss? Trost (2005) menar att 

risken för maktövergrepp blir större med två intervjuare, och att den intervjuade kan hamna i 

någon form av underläge. Men Trost skriver också att det kan vara till fördel att vara två 

intervjuare eftersom man blir ett gott stöd till varandra. Under intervjuernas gång kände vi 

aldrig av att respondenterna var i underläge. För att motverka underlägelsekänslan använde vi 

oss av ett medvetet kroppsspråk, för att visa att vi var intresserade. Vi lade våra egna 

värderingar åt sidan och bekräftade intervjuarna även om vi tyckte olika, och framför allt 

försökte vi visa den intervjuade att vi var nyfikna på deras uppfattningar genom att lyssna 

aktivt och ställa följdfrågor på deras svar. Samtalen fick formen av ett vanligt och trevligt 

samtal och vi känner oss nöjda med genomförandet av intervjuerna.  

Då det kommer till de teman som vi kom fram till, har vi i fenomenografisk anda arbetat så att 

beskrivingsteorierna inte överlappar varandra (Marton & Booth, 2000). Ingen information 

skulle komma till spillo efter att tematiseringen var färdig. Detta tycker vi har varit en stor 

utmaning eftersom att förskollärarnas uttalanden berörde många olika aspekter, som i sin tur 

hade en naturlig koppling till varandra. Vi anser att de teman vi kom fram till belyser såväl 

det gemensamma som variationen i förskollärarnas svar. Vi har dock, av skäl vi tidigare 

redovisat, inte studerat den logiska strukturen för att belysa första- eller andra ordningen. 

Något som vi kunde ha tänkt på var att ha med någon form av ”trivselfrågor”, för att 

förskollärarna skulle känna sig ännu mer bekväma i den ”ovanliga” situationen. Trots att vi 

inte använde oss av några sådana frågor flöt samtalen på, och de intervjuade var avslappnade. 

En annan aspekt som man kan titta på, är ifall vi skulle ha använt oss av observationer, hade 

det kunnat öka trovärdigheten för studien, eftersom man då hade sett om det som sades i 

intervjuerna stämde med verkligheten. Under arbetets gång har vi kunnat fokusera på 

kvaliteten i förskollärarnas uttalanden i stället för att mäta, jämföra och försöka värdera deras 

svar i form av numeriska fackord. 

Sammanfattningsvis kan man säga att valet av intervjuer som metod för att uppnå vårt syfte, 

har varit ett väl fungerande tillvägagångssätt för att få fram vårt empiriska material till vår 

analys. Tack vare de fem intervjuerna som vi genomförde med de fem olika förskollärarna 

fick vi fram ett väl tilltaget underlag för vårt examensarbete. 
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6.2. Resultatdiskussion 

 

Som vi tidigare i undersökningen påtalat är det en ganska diffus beskrivning av hur den 

fysiska inomhusmiljön ska vara utformad i läroplanen, lpfö 98 (Skolverket, 2010).  I resultatet 

av denna studie kan vi ändå utläsa att respondenterna bland annat utgår från läroplanens 

riktlinjer och mål när utformningen ska ske. Detta blir för oss en gåta eftersom det inte står 

något specifikt om hur den fysiska inomhusmiljön ska vara utformad. Det verkar vara upp till 

arbetslaget på varje enskild förskola att själva komma fram till hur de ska utforma miljön så 

att den stimulerar och utmanar barnen. Detta måste betyda att det ställs höga krav på 

förskollärarnas kunskaper kring ämnet. Förskollärarna menar att arbetslaget ses som en viktig 

kunskapskälla, då mycket av det som rör den fysiska inomhusmiljön reflekteras och 

diskuteras muntligt kollegorna emellan. Samtliga förskollärare påpekar att de inte utvärderar 

skriftligen, utan genom just dessa diskussioner. Frågan är om inte denna kunskap skulle 

kunna synliggöras mer, om den fysiska inomhusmiljön uppmärksammades i skriftliga 

dokument såsom kvalitetsredovisningar eller lokala arbetsplaner? Genom att sätta ord på det 

som faktiskt sker i verksamheten, kan det enligt vår mening innebära att förskolläraryrkets 

professionella status ökar. 

 

Vidare i vårt resultat av denna studie kan vi utläsa att respondenterna uppgav att den fysiska 

inomhusmiljön är betydelsefull och kan vara ett hjälpmedel för att allt annat ska fungera i 

verksamheten, däribland barns stimulans till lek. Förskollärarna talade om hur viktig själva 

leken samt utrymme att röra sig är för barns lärande. Lundahl (1995) är inne på samma linje då 

hon menar att inomhusmiljön kan utgöra ett betydelsefullt hjälpmedel i det pedagogiska 

arbetet och att det finns ett starkt samband mellan barns utveckling och deras förhållande till 

rum. Daram och Eriksson (2008) menar även de att den fysiska miljön har betydelse eftersom 

pedagogik och rum samverkar. Många förskollärare uttryckte att de var trångbodda i sina lokaler 

och att de upplever barngruppen som för stor och lite rörig. Vi undrar om det kanske kan finnas en 

koppling mellan Laikes (2005) resonemang om att förskolans inredning påverkar barns 

välbefinnande? Han menar nämligen att en rörig miljö med allt för många intryck gör att stressen 

ökar och barnen får svårare att koncentrera sig. Fortsättningsvis framhåller förskollärarna att 

barngrupperna har ökat under årens gång samtidigt som lokalerna är bestående, vilket försvårar 

det pedagogiska arbetet. Detta går i samklang med vad Björklid (2005) påpekar nämligen att 

många förskolor ursprungligen är byggda för mindre barngrupper än vad som oftast 

förekommer i dagens samhälle, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt många 

förskollärare oftast önskar. Vi tror att ifall denna ökning av barngrupper fortsätter i samma 

takt som den gjort de senaste åren, kommer förskolorna runt om i landet att bli än mer 

trångbodda och därmed kvaliteten på arbetet att minska. Vi ställer oss frågandes till när 

gränsen är nådd? 

 

När det gäller barns inflytande kring utformningen av den fysiska inomhusmiljön 

understryker läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Skolverket, 2010), betydelsen av att barns 

behov och intressen ska vara en utgångspunkt när miljön utformas. Förskollärarna ger uttryck 

för att barnen ges ett indirekt inflytande genom att de observerar vad barnen är intresserade av 

och vilka behov som finns. I sammanhanget framkommer även att förskollärarna utgår ifrån 

sina egna uppfattningar om vad de tror barnen skulle tycka om. De pedagogiska 

överväganden som ovan beskrivs kan ställas i relation till det Johansson (2003) skriver om att 

kommunikation inte bara är ord som sägs, utan även gester, tonfall och ansiktsuttryck. Om nu 

samtliga förskollärare utgår från barnens intressen när de utformar miljön kan vi i så fall 

konstatera att intressena hos dessa barn, på dessa förskolor, är snarlika, då avdelningarna 

utifrån förskollärarnas beskrivningar, har liknande innehåll och utformning av rum.  
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När det gäller förändring av den fysiska inomhusmiljön framhåller Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) att det är viktigt att den fysiska utformningen av inomhusmiljön inte förblir 

statisk, utan den ska kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt. I vårt resultat framgår 

att pedagogerna iordningställer inomhusmiljön till största delen själva utan barnens hjälp, men 

de ger uttryck för att utgångspunkten är barngruppen och barnens intressen. Då inte alla 

pedagogerna använder sig av barnen vid ommöblering tolkar vi det som att de observerar och 

lyssnar på barnen, för att se vad de är intresserade av att göra och utifrån det förändras sedan 

miljön. För att relatera detta till det sociokulturella perspektivet, som innebär att miljön 

förändras och skapas tillsammans med andra i en social praktik (jfr. Strandberg, 2006; 

Dysthe, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999), kan vi se att samspelet mellan 

pedagog och barn inte fortlöper fullt ut. Vi ser barnen som inaktiva medskapare till 

förändringen i miljön snarare än aktiva medskapare. Pedagogerna utgår från barngruppen och 

tar tillvara barnens uttryckta intressen när förändringar i inomhusmiljön ska ske men hur 

delaktiga är egentligen barnen själva? Det som styrde förändringarna var ifall pedagogerna 

ansåg att miljön inte fungerade på det sätt de önskat, att barnen inte leker, för mycket spring, 

uteblivet användande av rum eller att det uppstår konflikter. Vi anser precis som Laike (2005) 

att om miljön upplevs som harmonisk och fungerande så mår vi bra, vilket i sin tur kan leda 

till att lärande underlättas. Det är därför av stor vikt att undersöka varför inte rummet fungerar 

och försöka hitta nya lösningar som kan göra rummet mer attraktivt.  

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att barnen skall kunna använda samtliga 

utrymmen under dagen, vilket inte går i samklang med förskollärarnas utsagor. Det framkom 

en problematik kring vilorummet, vilket stora delar av dagen upptas av sovande barn. Detta 

vilorum används även många gånger som rörelserum, vilket betyder att barnen berövas sitt 

rörelsebehov. Många gånger tvingas barn gå ut för att kunna röra på sig. Förskollärarna 

berättade för oss hur deras förskolor såg ut och det framkom att samtliga förskolor består av 

flera avdelningar och befinner sig inom samma byggnad.  Den nybyggda förskolans 

avdelningar har ett mycket gott samarbete medan samarbetet på de resterande förskolorna 

nyttjas lite eller inget alls. Vi undrar om denna trångboddhet som beskrivs i de flesta förskolor 

skulle kunna lösas genom ett öppnande av dörrar till andra avdelningar? Detta skulle i sin tur 

möjliggöra flera smårum, av verkstadskaraktär som Skantze (1995, i Björklid, 2005) 

framhåller och kanske även en lösning av rörelserumsproblematiken?  

 

Resultatet för frågeställningen om vad som kännetecknar en god fysisk inomhusmiljö visar att 

förskollärarna ville att det skulle finnas ett stort rörelserum och flertalet smårum, gärna med 

verkstadskaraktär. Vissa verkstadspedagogiska innehåll som beskrevs fanns i förskolorna, 

såsom bildmaterial i skapanderummet. Tekniska, naturvetenskapliga och laborativa material 

skulle man dock kunna se mer utav för att på så sätt få en större bredd av barnens lärande 

inom flera olika områden. Smårummen som förskollärarna beskriver ska utgöras av 

skapanderum, bygg- och konstruktionsrum eller bil- och dockrum och ett rum för lugnare 

aktiviteter. Dessa önskemål av rum som förskollärarna gav som svar går i raritet med Nordin-

Hultmans (2006) beskrivning för hur rummen är disponerade i en typisk svensk 

förskoleavdelning, där det vanligtvis finns ett större rum (lek/matrum) och några smårum dels 

för konstruktionslek och docklek. Vi ser de ovannämnda rummen som om de alltid kommer 

att finnas, eftersom även den nybyggda förskolan bestod av dessa rum. De känns 

traditionsbundna och kommer nog att vara det en lång tid framöver. 

 

På vår följdfråga kring uppfattningen om barn lär sig bättre i en god kontra dålig fysisk 

inomhusmiljö svarade samtliga förskollärare att de tror att barnen lär sig bättre i en god fysisk 
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inomhusmiljö. Det framgår dock att det är inget de konkret kan bevisa utan det grundar sig 

enbart på ett troende, och att just detta samband mellan fysisk inomhusmiljö och lärande i stort 

sett är outforskat och att det är svårt att konkret beskriva hur det ser ut, precis som flera olika 

forskare framhållit (jmf. Lundahl, 1995; Björklid, 2005; Laike, 2005). Förskollärarna menar att 

de tror att en god pedagog kan fånga upp lärande i vilken miljö som helst, vare sig den är god 

eller ej, vilket även Lundahl (1995) påpekar. Dock menar både Lundahl (1995) och de Jong 

(2005) att den fysiska inomhusmiljön kan vara ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel för att 

underlätta barns förutsättningar för lärande. Detta samband verkar vara väldigt svårt att ta på 

men kommer förhoppningsvis att klarna i framtiden, då den fysiska inomhusmiljön och dess 

betydelse för lärande förhoppningsvis blivit mer utforskat.  
 

När det gäller materialfrågorna i vår undersökning framgår att förskollärarna vill att materialet 

ska vara av pedagogisk karaktär som stimulerar och utmanar barnen. Samtliga förskollärare 

nämnde en viss problematik kring åldersblandade grupper när det gäller användandet av 

material. De anser att de gärna skulle vilja presentera material på en låg nivå så att samtliga 

barn själva kan använda det utan att behöva fråga en pedagog, men av säkerhetsskäl för de 

yngsta barnen måste de placera materialet högre upp. Denna problematik tar även Strandberg 

(2006) upp då han påpekar att miljöns betydelse för utveckling är beroende på vilken ålder 

barnet har. Han menar att en och samma miljö inte kan stimulera samtliga barn, ett till fem år, 

på samma sätt. Det här ser vi som mycket problematiskt och utgör en stor utmaning i vårt 

framtida yrke, nämligen att hitta en balans i vad som går att ha tillgängligt för de yngsta 

barnen, och vad som måste förvaras utom räckhåll för dem ur säkerhetssynpunkt. Samtidigt 

som det är en trygghet för barnen att kunna nå materialet och plocka av det själv, ligger det en 

utmaning i att prova det farliga också för att se om man behärskar det.  En fråga som väcks, är 

ifall förskollärarnas syn på säkerhet även innehåller vissa tankar kring ett behov av ordning 

och reda? 

 

Av resultatet för frågeställningen kring sambandet mellan fysisk inomhusmiljö och lärande, 

framkom att det inte går att påvisa att den fysiska miljön enskilt påverkar barns lärande. 

Ingenstans i våra intervjuer kan vi urskilja något som tyder på att förskollärarna heller har sett 

något sådant. Dock påpekar förskollärarna att miljön naturligtvis påverkar, precis som så 

många andra faktorer i förskolan och alla respondenter var rörande överens om att den fysiska 

miljön är en grundsten som spelar in i huruvida barnens utveckling påverkas positivt. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att den pedagogiska miljöns utformning har 

en stor betydelse för barns inlärning och att miljön bör vara utformad på ett sätt som utmanar 

barnen till ett lustfyllt lärande. Detta går även att utläsa i lpfö 98, (Skolverket, 2010) där det 

bland annat står att verksamheten ska främja det lustfyllda lärandet. Av resultatet gick det 

även utläsa att förskollärarna framhåller att den fysiska inomhusmiljön ska vara lustfylld för 

barnen och att det inte finns något värre som pedagog än att arbeta i en fysisk miljö som inte 

är lustfylld. Vi har tidigare i undersökningens litteraturdel beskrivit forskare som menar att 

lärandet är socialt, att det sker jämt och ständigt, vilka situationer/miljöer man än befinner sig 

i och att det är viktigt att ta tillvara på varje lärandetillfälle som ges. (Dysthe, 2003; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Detta framkom i våra intervjuer då förskollärarna anser att 

barn lär sig tillsammans, främst i leken och att man kan lära sig saker i den mest torftiga 

miljö. Vi menar att det beror mycket på pedagogens förhållningssätt när det gäller barns 

lärande. Om pedagogen är duktig på att inbjuda barnen till olika aktiviteter och ser barnet som 

en medaktör så kan nog lärande ske även i ett mörkt, kalt rum. Fortsättningsvis tror vi även att 

både barn och pedagoger kan lära mycket av varandra om de utformar den fysiska 

inomhusmiljön tillsammans. För visst tycker barn att det är spännande och motiverande när 
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något nytt händer? Vi kan också tänka oss att barnen blir mer motiverade till att städa och 

plocka undan saker som de använt när de varit med och bestämt var sakerna ska vara.  

Vallberg Roth (2002) anser att barn har rätt till inflytande i sitt eget lärande och vi tror att 

barn vill vara med och skapa sin miljö som de vistas i dagligen. Vad gäller 

lokalutformningens och materialets betydelse för barns lärande så anser förskollärarna att den 

fysiska inomhusmiljön på en förskola inte ska vara så strikt och steril. Den ska ge en 

hemmastadd och välkomnande känsla där man kan känna sig trygg. Detta tycker vi är en 

vettig beskrivning eftersom det i läroplanen för förskolan, lpfö 98, (Skolverket, 2010) 

beskrivs att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och att man ska skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen att utvecklas. Känner man inte sig ”hemma” på förskolan kan det 

bli svårt. Materialets tillgänglighet och säkerhet var de faktorer som förskollärarna främst tog 

upp som kan ha betydelse för barns utveckling. Och det är ju självklart, har man inte tillgång 

till ett material så är det omöjligt att arbeta med det. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

 
Efter att ha fördjupat oss i den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande, och 

utifrån vad som framkommit i vår studie, tycker vi att det skulle vara av betydelse att 

undersöka hur åldersblandade förskolor runt om i landet hanterar 

materialanvändningsproblematiken, som dessa intervjuade förskollärare talar om. En annan 

fundering som skulle vara intressant att fördjupa sig vidare i, är vilket samarbete förskolor 

och arkitekter har vid nybyggnationer av förskolor? Vilket inflytande har barnen när det 

byggs nytt? Det vore såklart även otroligt intressant att undersöka och konkret beskriva hur 

den ultimata förskolan 2012 skulle se ut, när det gäller planlösning, utifrån arkitekters 

synvinkel.  

 

6.4 Slutord  

Under arbetets gång har ett starkt intresse för den fysiska inomhusmiljöns betydelse väckts 

samt många nya tankar dykt upp. Vi ser det som en utmaning i vår framtida yrkesroll att hitta 

metoder och sätt som stimulerar barnens utveckling i de, ofta ”slitna” lokaler som de flesta 

förskolor består av idag. I den bästa av världar skulle man utforma en förskola så att den 

stimulerar alla barns sinnen och skapar de allra bästa förutsättningarna för alla barns 

utveckling. I verkligheten ser det dock inte alltid ut så. Lokalerna finns redan och de 

ekonomiska förutsättningarna för att bygga om och möblera precis som man skulle vilja ha 

det, finns inte alltid. Trots allt känner vi en stor tilltro till att vi i framtiden tillsammans med 

duktiga ambitiösa pedagoger, kommer att kunna skapa den allra bästa förskolan för vår 

kommande barngrupp, utifrån de förutsättningar som finns.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Beskriv vad den fysiska inomhusmiljön betyder för Er i ert arbete? 

3. Vilka kunskaper/kompetenser utgår Ni ifrån när Ni utformar inomhusmiljön? 

4. Vad anser Ni är en god inomhusmiljö? Vilka material? Vilken planlösning?  

5. Vad är det som styr eventuella förändringar i miljön och hur ofta sker dessa? 

6. På vilket sätt är barnen delaktiga i utformandet av den fysiska inomhusmiljön? 

7. Hur prioriterar Ni den fysiska inomhusmiljön? Vilka resurser läggs på den? 

8. Hur tänker Ni kring utvärdering av den fysiska inomhusmiljön? 

9. Har inomhusmiljön någon betydelse för barns lärande? I så fall, på vilket sätt? 

10. Vilka hinder och möjligheter upplever Ni att det finns vid organisationen av den 

fysiska inomhusmiljön?  

 

Finns det något mer angående den fysiska inomhusmiljöns utformning som ni känner att vi 

inte berört, som ni vill berätta? 
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Bilaga 2. 

 

 

 

Den fysiska inomhusmiljön och dess betydelse för barns lärande- hur uppfattar 

ni den? 

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista treminen på vår utbildning vid Luleå tekniska 

universitet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vårt mål är att undersöka förskollärares 

uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljön och dess betydelse för barns lärande i 

förskolan. Med begreppet fysisk inomhus miljö avser vi hur förskolor är inredda, hur 

planlösningar ser ut, vilket material som finns samt hur pedagoger arbetar med den. 

 

Vi hoppas därför att ni som verksamma förskollärare ska kunna delge oss med värdefull 

information kring ämnet och i forskningsyfte ställa upp på en samtalsintervju. Vi kommer 

båda att närvara under intervjun och för att underlätta bearbetningen av svarsmaterialet 

kommer vi att banda in samtalet med en diktafon. Vi värnar om er anonymitet och svaren ni 

ger kommer inte att kunna härledas till er. Så fort materialet är analyserat kommer det att 

raderas och preskriberas.  

 

Intervjun kommer att ta ca 30 minuter, där vi kommer att beröra era tankar kring vad ni anser 

är en god fysisk inomhusmiljö, vad ni utgår ifrån när ni arbetar och utformar den samt om den 

fysiska inomhusmiljön har någon betydelse för barns lärande. 

 

Tack för att ni tar er tid! Har ni några funderingar så får ni mer än gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Eriksson, 07X-XXX XX XX, erimal-0@student.ltu.se 

Matilda Bergkvist, 07X-XXX XX XX, matbej-8@student.ltu.se  

 

 

mailto:erimal-0@student.ltu.se
mailto:matbej-8@student.ltu.se

