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Abstrakt
Syftet med denna studie har varit att få en vidgad förståelse för den fysiska miljön i förskolan.
Detta har utmynnat i tre frågeställningar som behandlar artefakter i- och planering av den
fysiska miljön, samt internationella betingelser. I studien har kvalitativa intervjuer med
pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-6 i Sverige och Sydafrika genomförts. Genom
intervjuerna har pedagogernas uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön kunnat erhållas.
Med en fenomenografisk ansats och en kvalitativ forskningsanalys har vi kunnat kategorisera
dessa uppfattningar i olika teman. Utifrån de teman som identifierats har vi kunnat få fram
vilka artefakter som är viktiga i den fysiska inomhusmiljön i förskolan så som ett varierande
utrymme och dokumentation samt aspekter på vad som är viktigt att tänka på vid planering av
den fysiska inomhusmiljön, till exempel tillgänglighet och barngrupp. Vi har även kunnat
identifiera skillnader och likheter mellan Sverige och Sydafrika exempelvis ansågs det i båda
länderna vara viktigt att materialet på förskolan är varierande. Studien har gett oss en
betydligt större förståelse för hur planering av den fysiska miljön går till, exempelvis hur
viktigt det är att planera miljön utifrån den barngrupp som ska befinna sig i den, och vilka
artefakter som borde finnas där. Vi har i studien även fått fram vilken stor betydelse
förhållningssättet har för hur den fysiska inomhusmiljön på förskolan ser ut. Ett exempel på
detta är de svenska pedagogernas tankar kring matsituationerna som en lärandesituation som
borde utnyttjas och de planerar också sin miljö så att både vuxna och barn kan äta tillsammans
Nyckelord: fysisk miljö, lärande och förskola.

Abstract
The purpose of this study has been to gain understanding of the physical environment in
preschools. The study has three research questions that, within an international context,
pinpoint artefacts in- and planning of the physical environment. Qualitative interviews have
been used as a method to collect data. Interviews were performed with preschool teachers
who work with children in the ages 1-6 in Sweden and South Africa. The teachers’ opinions
have been categorized as themes. Identified themes show which artefacts are important in the
environment, such as a varying space and documentation of children’s work. The themes also
show aspects of what is important to think about when planning the physical environment,
such as availability of materials and the child group composition. Differences and similarities
between Sweden and South Africa are also identified in the themes. The study shows that the
teachers´ attitudes towards children make a big value for how the physical environment in
preschools is designed.
Keywords: physical environment, learning and preschool.
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Inledning
Vi är två studenter som läser till lärare i förskola och förskoleklass vid Luleå Tekniska
universitet. Under våra verksamhetsförlagda veckor, som är en del av vår utbildning, har vi
upptäckt att den fysiska miljön på förskolorna har varit lika i deras utformning. De flesta av
förskolorna har haft en utformning med många mindre rum, en tambur, ett rum för måltider
och lek och några rum för olika aktiviteter såsom ett dockrum och ateljé. I Kvalitet i förskolan
(Skolverket, 2005) beskrivs att lokalernas utformning och material ska underlätta för
förskolan och genom en pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran, omsorg och lärande.
Lokalerna ska vara utformade så att de stödjer och underlättar det pedagogiska arbetet. Att
lokalerna underlättar det pedagogiska arbetet för pedagoger men även utvecklingen hos
barnen tycker vi är bra och självklart, men hur ska den fysiska miljön se ut för att göra allt det
möjligt?
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs det inte konkret hur den fysiska miljön ska
utformas. Det står att verksamheten ska vara ”rolig, trygg och lärorik för alla barn som
deltar.”(Skolverket, 2010, s. 5) Miljön ska vara trygg men samtidigt locka till lek och
aktivitet, den ska inspirera barnen (Skolverket, 2010). Vid planering och utvärdering av
pedagogisk verksamhet nämns inte lokalernas betydelse speciellt mycket, de psykosociala
aspekterna för barns lärande är betydligt mer betydelsefulla och rådande än en god fysisk
miljö (Björklid, 2005).
Med denna studie vill vi ta reda på hur pedagoger i förskolan ser på den fysiska miljöns
betydelse för verksamheten. Vi har haft möjlighet att göra denna studie både här i Sverige
men också i Sydafrika. En av oss har haft en fem veckor lång verksamhetsförlagd utbildning
på en förskola i Johannesburg. Vi anser att denna studie kommer att ge oss kunskaper som vi
blivande förskollärare kommer ha stor nytta av.

Arbetsfördelning
All litteratur har vi arbetat fram tillsammans. Därefter har vi delat upp litteraturen och
fördjupat oss i hälften var för att sedan delge varandra innehållet genom samtal och
gemensamt skrivande. Intervjuerna har vi gjort hälften var. En av oss gjorde intervjuerna med
de sydafrikanska pedagogerna och den andre gjorde intervjuerna med de svenska
pedagogerna. Därefter har vi har bearbetat och lyssnat igenom våra egna intervjuer för att
sedan genom att läsa varandras resultat och genom samtal ta del av varandras intervjuer.
Sedan har vi tillsammans analyserat och kommit fram till de skillnader och likheter vi ser
mellan de båda länderna. All text som finns i denna studie har vi tillsammans bearbetat och
läst igenom flera gånger. Vi anser att vi har tagit lika stort ansvar på alla delar i studien.
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Syfte
Syftet med studien är att få vidgade perspektiv om den fysiska inomhusmiljön på förskolan
och dess betydelse i Sverige och Sydafrika.

Frågeställningar
-

Vilka artefakter kännetecknar den fysiska miljön i förskolan?

-

Vad är viktigt att tänka på vid planering av den fysiska miljön i förskolan?

-

Vilka likheter och skillnader kan identifieras när det gäller Sverige och Sydafrika?
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Bakgrund
När ordet miljö hädanefter skrivs menar vi inomhusmiljön i förskolan. I följande kapitel
beskrivs vikten av en fungerande miljö i förskolan, rummens utformning, material samt
barnens delaktighet utifrån tidigare forskning och teorier om den fysiska miljön i förskolan.
Därefter kommer en kort beskrivning om internationell forskning kring den fysiska miljön.
Efter det skriver vi om våra teoretiska utgångspunkter, relationen mellan sociokulturellt
lärandeperspektiv och fysisk miljö, svensk och sydafrikansk läroplan och deras syn på fysisk
miljö samt sydafrikansk läroplans relation till konstruktivistiskt lärandeperspektiv. Till sist
beskriver vi vår kvalitativa ansats, som är fenomenografisk.

Vikten av en fungerande miljö i förskolan
För yngre barn är en tydlig fysisk miljö, som tillåter utforskande med kropp och sinnen,
viktig. Då kan barnen identifiera miljön, den kan väcka nyfikenhet och den kan kännas
meningsfull för dem (Björklid, 2005). Dessutom kommunicerar yngre barn på andra sätt än
med språket, som exempelvis materialet på förskolan (Nordin-Hultman, 2004). Barn har en
relation till tingen och materialen i miljön och interagerar med dem. Strandberg (2006) menar
att det är viktigt att uppmärksamma förskolors och skolors rum eftersom de i hög utsträckning
påverkar barnens lärande genom att vara utformade på olika sätt. Samspelet i och med den
sociala och fysiska miljön är för barnen grunden för lärande och utveckling och förskolan är
en av de viktigaste platserna där detta samspel äger rum (De Jong, 2010).
Den fysiska miljön skickar ut signaler om vad som kan förväntas ske i den pedagogiska
verksamheten. Miljön borde därför vara utformad på så sätt att den underlättar barns
utveckling samt stimulerar och utmanar barnen i deras lekar och aktiviteter på förskolan
(Björklid, 2005). Om det i miljön är dålig ordning, bristande städning eller ger ett negativt
intryck kan detta förmedla ett negativt budskap om bristande omsorg. Detta kan påverka de
sociala interaktionerna på förskolan. Lärande kan ses som ett resultat mellan både fysisk,
social och kulturell omgivning vilket i en miljö som beskrivs ovan kan få negativa
konsekvenser och barnens lärande och utveckling blir lidande (Björklid, 2005).
En viktig sak att tänka på vid planering av miljön är att barn behöver kunna leka och utforska
i verksamheten. Barn lär genom att leka, det är svårt att skilja på lek och lärande hos barn.
Barnen utforskar sin omvärld, tar in nya intryck och kommunicerar med sina vänner i leken.
Barn upptäcker sina förmågor och intressen i leken och de utvecklas socialt, känslomässigt,
motoriskt och intellektuellt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Barns sätt att relatera
till miljön handlar mycket om sinnen, rörelser och kroppen, betydligt mer än vad det gör för
oss vuxna. Barn relaterar miljön till dem själva och den blir ett medel för dem i deras
utveckling. I en viss miljö kan barnen inspireras och lusten till att fantisera kan lockas fram.
Vi anser i likhet med Skantze (1998) att miljön på förskolan borde vara en miljö där barnen
får chans att vidga sin värld och alltmer ta del av omvärlden genom sin lust till utforskande
och upptäckande.
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Rums och lokalers utformning
Enligt Strandberg (2006) handlar utvecklingen av rum på förskolan om yta, det handlar också
om design och inredning men att det i första hand ska formas rum som ska gagna aktiviteter
för lärande och utveckling och i andra hand se fina ut. Vidare menar Strandberg (2006) att det
inte finns en enda modell för en god lärandemiljö, utan att de kan se ut på olika sätt. Enligt
Björklid (2005) borde miljön vara så pass lättillgänglig för barnen att de inte behöver be om
hjälp utan att de kan klara sig själva. Miljön ska dessutom vara självinstruerande så barnen
inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. Barn ska kunna leka ostört med minsta
möjliga avbrott i leken och själva kunna välja med vad de leker. Miljön bör vara en bra
utvecklingsmiljö, vilket handlar om att skapa en miljö som stimulerar barnens positiva
utveckling med stöd från läroplanens mål (Skolverket, 2010). Förskolans miljö handlar alltså
inte bara om den psykiska miljön utan även den fysiska, såsom utrymmen och material
(Björklid, 2005). Utformningen på förskolan får inte vara statisk, miljön ska kunna förändras
och användas på olika sätt beroende på vilka aktivteter som är igång och vad som barnen för
tillfället är intresserade av (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). En fungerande fysisk
miljö handlar om att skapa en miljö som stimulerar barnens positiva utveckling. Barn behöver
en miljö där de kan klara sig själva, där barnen blir inspirerade till olika typer av aktiviteter,
till utforskande och upptäckande (Björklid, 2005). Vissa rum kan fungera bra för vissa
aktiviteter och dåligt för andra. Ett rums egenskaper kan därför aldrig bedömas som antingen
bra eller dåliga. Det blir då viktigt att det finns rum med olika egenskaper och som fungerar
för olika aktiviteter (De Jong, 2010).
När det kommer till att planera och utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolor och
skolor händer det ofta att lokalernas utformning kommer i skymundan (Björklid, 2005). En
vanlig föreställning är att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur den fysiska
miljön ser ut och att lokalerna inte är det viktigaste (De Jong, 2010). Enligt Björklid (2005)
framstår det tydligt både internationellt och i Sverige att den fysiska miljön är en viktig faktor
när det gäller kvalitet i barnomsorgen. Lundahl (1995) konstaterar att det finns ett starkt
samband mellan barns utveckling och deras förhållande till rum, inte bara i Sverige utan även
i andra länder som hon har gjort sin undersökning i, som Norge, England, Italien och
Tyskland (Lundahl, 1995).

Material
Även materialet på förskolan måste planeras och tänkas igenom innan det placeras ut i
verksamheten. Material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus betonas som
viktiga enligt Björklid (2005). Tillång till löst material såsom stolar, kuddar, bord och
madrasser är värdefullt för samspelet mellan den fysiska miljön och barnens lek. Barnen kan
enkelt ändra i miljön så att den passar det som de leker med just då (Björklid, 2005).
Traditionellt sätt är det leksaker som ger möjligheter till lärande och praktiska aktiviteter som
förekommer på förskolor. Studier om leksaker på förskolor visar på liknande mönster
(Björklid, 2005). Barnen ska erbjudas material som utvecklar och fördjupar deras
läroprocesser. Barnen ska kunna utnyttja miljön och materialet på sina egna villkor. Därför
måste materialet finnas tillgängliga på en höjd som passar och visas i barnens synfält (Lenz
Taguchi, 1997). Strandberg (2006) hävdar att små barns utveckling kan underlättas när
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materialet är placerat i deras ögonhöjd, tillgången barnen får till materialet blir betydelsefull
för lärandet.
I en jämförelsestudie som Nordin-Hultman (2004) har gjort mellan förskolor i Sverige och
England kom hon fram till att det i Sverige fanns lite material för skapande aktiviteter. Det
material som fanns fann hon dessutom vara otillgängligt placerat för barnen och det användes
sällan. Variationen på materialet var inte heller så stort, material som lockade barnen till
aktiviteter där de kunde koncentrera sig, som fångade och höll kvar deras uppmärksamhet var
det också brist på. Det material som var betonat i de svenska förskolorna var material för
rörelse aktiviteter inomhus.

Barns delaktighet
Den pedagogiska miljön ska inspirera barn till olika typer av verksamheter och handlingar, till
utforskande och upptäckande. Barnomsorgens lokaler måste ses som en miljö för barn och där
barns utveckling tas som utgångspunkt (De Jong, 2010). I läroplanen för förskolan beskrivs
att barn ska tillåtas vara delaktiga i utformningen av verksamheten och på så sätt medverka
till att bli delaktiga i sitt eget lärande (Skolverket, 2010). Barnen ska kunna utnyttja alla de
utrymmen som finns på förskolan, de ska kunna flytta möbler och material så att det passar
till deras olika aktiviteter (Björklid, 2005). Det krävs att de vuxna lyssnar på barnens
synpunkter. ”Då barnen är informatörer till de vuxna, blir det möjligt att också förändra den
givna barn- och vuxenrollen och därmed uppnå ömsesidig respekt barn och vuxna
emellan.”(s. 31). Förskolans stora mål är att fostra barn till demokratiska medborgare, detta
kräver att barnen redan i förskolan har inflytande och kan påverka både sin egen situation och
verksamhetens innehåll (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).

Vår teoretiska utgångspunkt – sociokulturellt lärandeperspektiv
I vår studie har vi valt att utgå ifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv som handlar om det
sociala samspelet. Vi har utgått från sociokulturellt lärandeperspektiv när vi skapat vår miljö
(se figur 1). Vi har valt detta perspektiv därför att vi ser stora möjligheter för barnen att lära
sig i samspel med andra i och med hjälp av miljön. Den fysiska miljön blir viktig för att detta
sociala samspel ska kunna fungera och vi har därför valt detta perspektiv.
Människor föds in i en värld och utvecklas där i samspel med andra (Vygotskij, 1978). Ända
från det att vi föds så skapar vi våra erfarenheter tillsammans med andra i vår omgivning.
Med hjälp av andra så förstår vi hur världen ska förstås och fungera, för barn sker detta
genom lek och andra former av samspel som barnen har med personer i miljön runt omkring
dem (Säljö, 2000). Barnen får redan från tidigaste barndomen ta del av kunskaper och
färdigheter genom att de samtalar, lyssnar, härmar i samverkan med andra i sin omgivning
(Dysthe, 2003). Det förhållande som barnet har till miljön förändras i samband med barnets
aktivitet i miljön. Barnen får nya förhållanden och utvecklar nya uppfattningar om miljöns
olika betydelser (Dysthe, 2003).
Det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt på att den kunskap vi tar in skapas genom
samarbete med andra och inte i första hand genom individuella processer. För lärande så är
samarbete och interaktion helt avgörande (Dysthe, 2003). Språkanvändning och
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kommunikation är centrala delar i ett sociokulturellt perspektiv och det är det som utgör
länken mellan barnet och dess omgivning (Säljö, 2000). Enligt Vygotskij så har det stoff som
finns inuti huvudet, alltså de inre processerna, föregåtts genom yttre aktivitet som skett
tillsammans med andra. Detta sker med hjälp av olika medel som finns i personens kulturella
miljö (Strandberg, 2006). Vygotskij menade att den sociala samverkan är själva
utgångspunkten för lärande (Dysthe, 2003).

Relationen mellan den fysiska miljön och sociokulturellt lärandeperspektiv
Det finns en nära relation mellan den fysiska och den sociala miljön. Lokalernas utformning
och den rumsliga planlösningen har betydelse för upplevelsen av gemenskap. Storleken på
rummen avgör hur många barn som kan vistas där samtidigt vilket spelar roll för barnens
lekgemenskap och för hur de utvecklar sociala relationer. Samarbete kan underlättas av den
fysiska miljöns utformning genom fysisk närhet, alltså hur nära barnen kan sitta varandra och
genom visuell närhet, alltså hur bra de kan se varandra och få ögonkontakt (De Jong, 2010).
För att interaktioner mellan barn och mellan barn och vuxna ska kunna ske krävs det också att
det finns en fysisk fungerande miljö. En dåligt fungerande fysisk miljö kan påverka den
sociala miljön, vilket då försämrar barnen utvecklande enligt ett sociokulturellt perspektiv.
Den sociala miljön blir beroende av den fysiska miljön. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv
är den fysiska miljön en viktig faktor för barns lärande. I miljöer finns kunskaper,
värderingar, känslor, förväntningar, livsmönster och artefakter inbäddade. Barnet förhåller sig
kreativt till sin miljö, använder de delar som är meningsfulla för dess egen utveckling.
Förskolan i Sverige ska erbjuda en miljö som är trygg, utmanande och lockar barnen till lek
och aktivitet. Alla som arbetar i förskolan ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för
utveckling, lek och lärande (Skolverket, 2010). Miljön ska inspirera barnen att utforska
omvärlden. Den fysiska miljön såsom lokaler, inredning, möblering och material nämns dock
väldigt kortfattat och övergripande (Björklid, 2005).

Sydafrikansk läroplan
I Sydafrika finns det ingen specifik läroplan för barn upp till fem år. Däremot finns det en
guide som det Sydafrikanska departementet för social utveckling har gett ut (Department of
social development, 2012). Detta är en guide för tidig barndoms utveckling och är till för de
som ska starta eller har en förskola för barn under 5 år. Varje förskola har även sina egna mål
på vad de vill att barnen ska kunna och ha uppnått i vissa åldrar. Dessa mål är specifika för
varje åldersgrupp.
Guiden innehåller större övergripande mål om vilka förutsättningar som ska ges till barnen,
hur de anser att barn lär och utvecklas samt vad pedagogerna behöver kunna för att hjälpa
barnen utvecklas på bästa sätt. I guiden går det att läsa om hur viktigt det är att som pedagog
vara medveten om vad barnen behöver och vad de är intresserade av så att de utifrån det kan
planera aktiviteterna. Barnen ska ges lämpliga utvecklingsmöjligheter och aktiviteter som
hjälper dem att utveckla sin fulla potential. Enligt guiden följer barnen en viss
utvecklingskurva men de gör detta i olika takt. Barn lär sig bäst när de aktivt får upptäcka sin
värld och lära sig mer om den.
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Skolornas egna mål och riktlinjer är betydligt mer detaljerade än de som finns i guiden. På
skolan som en av oss besökt och praktiserat på i Johannesburg har de mål och riktlinjer för
varje åldersgrupp.

Sydafrikas läroplan och konstruktivistiskt lärandeperspektiv
Den guide som de kan använda sig utav i Sydafrika kan kopplas till konstruktivistiskt
lärandeperspektiv (Piaget, 1976). I likhet med vad som står i guiden påstod Piaget att
utvecklingen hos barn sker i stadier. Dessa stadier uppträder hos de flesta barn och deras
ordningsföljd är alltid densamma. I de olika stadierna har barnen olika beteenden och tankar
som är speciella för just det stadiet i utvecklingen. Däremot behöver inte den kronologiska
åldern vara densamma hos två barn som befinner sig i samma stadium, detta på grund av att
barnen kan ha skillnader i den neurologiska mognaden, deras intelligens, deras tidigare
upplevelser samt den kulturella miljön de lever i (Piaget, 1976). I guiden står det att det är
viktigt att barn aktivt får upptäcka och lära sig om sin omvärld. Även Piaget betonade att
barnets individuella undersökande i sin omgivning är viktigt för deras utveckling och lärande
(Svensson, 1998).
Piaget utvecklade stadieteorin för att kunna visa på centrala teman i tänkandets utveckling.
Stadieteorin sågs som hjälp och som argumentation för vad som är möjligt att lära barn i olika
åldrar (Halldén, 2011) vilket det i den guide de kan använda i Sydafrika också menar. Skolan
en av oss har besökt har sina egna mål och riktlinjer som även dem utformade efter barnens
ålder och vad som barnen förväntas kunna i de olika åldrarna.

Fysisk miljö och konstruktivistiskt lärandeperspektiv
Barn är utifrån ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv naturligt motiverade till att lära sig
något nytt så länge de erbjuds aktiviteter på olika områden (Dysthe, 2003). Ny kunskap bildas
i mötet mellan vad barnen redan vet och det nya de får uppleva (Dysthe, 2003). Utifrån ett
konstruktivistiskt sätt att se på lärande måste barnen få rika möjligheter till att vara aktiva och
upptäcka sin omvärld (Svensson, 1998), därför att barnens lärande sker i aktivt engagemang
och inte genom information utifrån (Dysthe, 2003). Det är inte miljön som lär barnet utan det
är barnets vilja att lära som möjliggör skapandet av ny kunskap. Fokus ligger på barnens inre
tankar och deras medfödda motivation. Miljön ska vara anpassad så att barnen fortsätter att
vara intresserade och motiverade. Ur ett konstruktivistiskt lärandeteoretiskt perspektiv
beskrivs det inte om hur samspel mellan individer och miljö kan bidra till barnets utveckling,
så som det gör i ett sociokulturellt lärandeteoretiskt perspektiv (Svensson, 1998).

Fenomenografiska utgångspunkter
Fenomenografin är en kvalitativt inriktad forskningsansats där kvalitet står för beskrivning av
ett meningsinnehåll. Fenomenografin är knuten till pedagogiska frågeställningar då den
uppstod som ett svar på forskningsproblem i ämnet pedagogik (Larsson, 1986). Ansatsen
används för att kunna hantera vissa typer av forskningsfrågor, framför allt frågor som är
relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000). I denna
studie är forskningsfrågor om den fysiska miljön på förskolor i fokus. Intresset ligger i de
meningsinnehåll som består av människors uppfattningar av aspekter på omvärlden.
7

Uppfattningarna som människor har är olika då människor har olika erfarenheter och de har
olika relationer till världen (Uljens, 1989). I fenomenografin studeras andras erfarenheter, det
som fokuseras på är olika sätt att uppfatta ett fenomen på (Marton & Booth, 2000). Det
viktiga är inte att finna det som är unikt utan variationen i människors uppfattningar om
fenomenet är det viktigaste (Marton & Booth, 2000).
Genom att använda ett fenomenografiskt perspektiv går det att få fram uppfattningar kring
den fysiska miljön på förskolan. Det fenomenografiska perspektivet tillåter intervjupersonerna
att uttrycka sin tankar och känslor om ett fenomen. Det blir möjligt för oss att få fram
uppfattningar om den fysiska miljön från de båda länderna men även uppfattningar kring de
lärandemöjligheter som skapas i respektive land utifrån olika lärandeteorier. Vi kan utifrån
den fenomenografiska ansatsens variationssökande få möjlighet att identifiera skillnader i
förhållningssätt och syn på lärande hos pedagogerna. Det gör det då möjligt för oss att se om
det sociokulturella perspektivet på lärande blir tydligt i de svenska pedagogernas
uppfattningar samt om det konstruktivistiska perspektivet på lärande syns i de sydafrikanska
pedagogernas uppfattningar.

Metod
I följande kapitel beskriver vi metoden för genomförandet av vår studie. Intervjuer beskrivs
då vi valt det som en av våra datainsamlingsmetoder, vi har även valt att använda oss utav
bilder och då har vi även gjort observationer. Vi har även skapat en egen ritning av en
förskolemiljö. Vidare beskrivs hur vi har genomfört våra intervjuer samt vårt bildurval,
ritningsurval och analysmetod.
Vi använder ordet pedagoger om de personer som arbetar på förskolan både i Sverige och i
Sydafrika. Detta för att pedagogerna i Sydafrika inte kallas för förskollärare utan för lärare
och då passar det att använda ett ord som kunde användas om pedagogerna i båda länderna.
Pedagogerna vi intervjuade i Sverige var alla utbildade förskollärare och arbetade med barn
på förskolan. Pedagogerna i Sydafrika hade olika typer av lärarutbildningar men de arbetade
alla med barn i åldrarna 1-6.

Intervjuer
För att få fram resultat som formas inom den fenomenografiska ansatsen krävs det att
datainsamlingsmetoden inbjuder människor till att tänka, reflektera och på olika sätt dela med
sig av sin erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Intervjuer är
basen i den fenomenografiska ansatsen på grund av att syftet är att få reda på hur någon
förhåller sig till sin omvärld (Larsson, 1986).
Enligt både Patel och Davidson (2003) och Svensson och Starrin (1996) är kvalitativa
intervjuer lämpliga att använda då forskaren vill upptäcka och identifiera uppfattningar som
intervjupersonerna bär på. I den kvalitativa intervjun används oftast en låg grad av
standardisering, något som Kvale och Brinkmann (2009) förklarar med att den kvalitativa
intervjun är en halvstrukturerad intervju. Detta innebär att intervjun varken är ett öppet samtal
eller ett strängt strukturerat frågeformulär vilket ger mer utrymme för intervjupersonen att
svara med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Marton och Booth (2000) förklarar det som
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att intervjun äger rum på två nivåer. På den ena nivån handlar det om en kontakt mellan två
människor där intervjun kan ses som ett socialt samtal. På den andra nivån försöker
intervjuaren frigöra den intervjuades ännu inte tänkta tankar. Under våra intervjuer försökte vi
föra att samtal med pedagogerna, ett sorts samtal som kan kännas igen från det verkliga livet,
alltså på den första nivån (Marton & Booth, 2000). Samtidigt försökte vi under intervjuerna få
fram pedagogernas tankar om vårt fenomen, den fysiska miljön på förskolan, vilket då leder
oss in på den andra nivån. Den andra nivå försökte vi nå genom att ställa frågor till
pedagogerna som förde dem tillbaka till det ämne som vi ville skulle stå i fokus.
Under våra intervjuer använde vi en intervjuguide (se bilaga 1) där vi formulerat frågor och
som vi sedan kombinerade med de bilder vi valt att visa under intervjuerna. Intervjuguide
använde vi även när vi visade vår ritning. Eftersom vi använder oss utav en halvstrukturerad
intervju hade vi intervjuguiden som hjälp för att hålla igång samtalen (Stukát, 2011). Vi
ställde även följdfrågor, exempelvis med frågor som Stukát (2011) nämner: ”Vad menar du
med det? Kan du berätta mer?”(s. 40). Intervjuerna registrerade vi genom att göra en
ljudinspelning av dem. Genom att använda en ljudupptagare kunde vi istället för att anteckna
koncentrera oss på intervjun och hålla igång samtalet med intervjupersonen (Trost, 2010). En
ytterligare fördel med ljudinspelning är att det går att lyssna igenom intervjuerna flera gånger
(Trost, 2010).
Vi gjorde klart för intervjupersonerna vilket syfte intervjun hade innan den började, att
personerna inte behövde svara på alla frågor om han/hon inte ville samt att vi har
tystnadsplikt (Trost, 2010). De fick även reda på att deltagandet självklart är frivilligt och att
de uppgifter de ger oss enbart kommer att användas till vår studie. Detta skedde genom att vi
ringde upp eller frågade dem personligen så att de kunde ge eller inte ge sitt medgivande
(Vetenskapsrådet, 2002)
I Alerby & Hörnqvist studie (2005) nämner de författaren Carlssons (1999) tankar kring
fördelen med att använda sig utav bilder för att få fram synpunkter. Bilder kan enligt henne
uttrycka saker som användningen av bara ord missar. Bilder kan också göra så att samtalet
handlar om något mera konkret och synligt. De kan hjälpa till att stimulera samtalet och kan
hjälpa till att öka möjligheterna att förmedla känslor om en plats. Vid intervjuerna visade vi
bilder (se bilaga 2), i Sverige visades bilder på förskolemiljöer i Sydafrika och i Sydafrika
visades bilder på förskolemiljöer i Sverige. Vi visade även en ritning av den miljö som vi
själva skapat utifrån teorier vi tagit del av (se figur 1, s. 11).

Observationer inför fotograferingstillfällena
När vi skulle ta bilderna i de respektive förskolemiljöerna, som vi sedan skulle använda oss av
i våra intervjuer, observerade vi först var i miljön barnen befann sig. Innan vi tog bilderna
hade vi tillsammans gått igenom vad vi ville ha bilder på vilket var de utrymmen på förskolan
som barnen vistades i och där barnen var delaktiga i olika typer av aktiviteter.
Observationerna vi har gjort kan kallas för ostrukturerade då vi inte på förhand hade
konstruerat ett observationsschema (Patel & Davidson, 2003). Våra observationer hjälpte oss
välja de utrymmen där bilderna skulle tas. Bilderna kunde vi sedan använda i våra intervjuer
med pedagogerna. Patel och Davidson (2003) skriver att den kunskap som erhålls genom
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observationer ofta ligger som grund för vidare undersökningar med hjälp av andra tekniker
för att samla information, i vårt fall de intervjuer som vi gjorde med pedagogerna.

Genomförande
Urval
Inför vår studie valde vi först ut två förskolor där vi sedan tog våra bilder. Förskolorna ligger i
en mellanstor svensk stad och i en miljonstad i Sydafrika. Förskolan i Sverige valde vi därför
att vi tidigare varit i kontakt med den förskolan och kände till deras miljö. På förskolan i
Sydafrika hade en av oss en fem veckors lång praktik vilket gjorde att vi hade möjlighet att
först observera rummen på förskolan och sedan ta bilderna. Av bilderna vi tog valde vi sedan
ut tio stycken var och skickade dem till varandra, med korta förklaringar om vad som fanns på
de olika bilderna, för att kunna använda dem under intervjuerna. Vi valde bilder på utrymmen
som vi ansåg att barnen befann sig i och utnyttjade.
Vi intervjuade 6 pedagoger i varje land och detta gjorde vi enskilt. Vi begränsade antalet
intervjuer till 12 stycken, detta ger självklart inte en fullständig bild av den fysiska miljön i
förskolan men i vår kvalitativa intervju ligger styrkan i variationen av svar från
intervjupersonerna. De tolv intervjuerna vi har genomfört har bidragit med en tillräckligt stor
variation av uppfattningar då syftet i en kvalitativ studie är att ge så många olika
uppfattningar chansen att komma med (Larsson, 1986). Intervjuerna räckte för att få reda på
det vi ville få reda på vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigaste.

Ritningsurval
Vi har skapat en miljö (se figur 1) som vi tycker är lätt att förändra och anpassa till olika
aktiviteter och grupper. Vi ser gärna att miljön ska kunna användas på ett flexibelt sätt
beroende på vilka verksamheter som pågår och vad barnen för tillfället är intresserade av.
Detta för att i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) framgår det att ”verksamheten ska
utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.” (s.
5)
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Figur 1: Ritning av vår miljö som vi skapat med hjälp av teorier vi har tagit del av.

Föränderlig miljö
I vår miljö har vi använt oss utav vikväggar. Sådana är enkla att flytta på, de kan ställas ut för
att forma och avgränsa ett utrymme och de kan skapa rum i rummet. Vi vill också att där ska
finnas låga bänkar och hyllor med hjul på, för att lättare kunna organisera om i rummet. Ett
stort och tomt rum kan få barnen att känna att här kan det kastas saker och springas omkring.
Det kan då bli ett väldigt stökigt och oorganiserat rum, något som vi tror kan undvikas med
hjälp av vikväggar och flyttbara möbler. Vårt rum är ett luftigt och öppet rum med mycket
ljus från fönster. Genom att ha en miljö som är anpassningsbar går det att låta barnens
erfarenheter, intressen och kunskaper vara utgångspunkt för utformningen (Pramling
Samuelsson & Sheridan, 1999). Det är viktigt för oss att barnen ska kunna bli inspirerade av
miljön, den ska fånga deras intresse och få dem engagerade. I vår planerade miljö har vi valt
att placera en stor matta i ena hörnet av det stora rummet. På mattan kan samlingar ske och
den kan användas som arbetsplats. I närheten av mattan ser vi gärna att det finns en soffa. En
soffa där barnen kan sitta och läsa, tillsammans med pedagoger eller enskilt. Soffan ska också
fungera som en plats där barnen kan få lite lugn och ro. Kanske kan barnen få lite extra
omsorg i soffan av en pedagog när de saknar mamma eller pappa lite extra mycket.
Anpassade möbler
Bord och stolar som finns i vår miljö är alla anpassade efter barnens kroppslängd och inte
efter de vuxnas behov. Detta för att de ska kunna göra så mycket som möjligt själva
Materialet tycker vi ska vara lättillgängligt för barnen, det ska finnas på deras höjd, barnen
ska inte behöva fråga pedagogerna utan de ska själva kunna förse sig med det material de är
intresserade av. De ska kunna välja vad de ska leka och arbeta med utan pedagogernas hjälp
och inverkan. Barnen har sina egna lådor, lådor i ögonhöjd där de själva kan spara teckningar
och pågående arbete.
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Material
I vår ateljé får barnen möjlighet att arbeta med många olika sorters material. Barnen får här
tillfälle att utveckla sin kreativitet och sin fantasi. Materialet består inte bara av målarfärg och
pennor utan en mängd material som barnen kan få inspiration ifrån. Kapsyler,
pappförpackningar, pärlor, tråd, spik, trä, knappar med mera. Vi vill ha en dator, en bärbar
som kan ställas upp var det passar bäst just den dagen. På datorn kan barnen öva att läsa och
skriva. De kan spela spel, tillsammans eller enskilt. Böcker ska det finnas i vår miljö. Böcker
från olika genrer som också ska finnas i barnen ögonhöjd så att de själva kan välja bok. Vi ser
helst inte att det finns för många tavlor på väggarna därför att där vill vi få plats med barnens
arbeten, teckningar och målningar. Barnen får då se deras arbeten upp på väggarna, de får se
att deras arbeten leder någonstans och att de har betydelse (Strandberg, 2006).

Analysmetod
Vårt resultat har vi valt att redovisa genom att använda en kvalitativ analys metod. I våra
analyser av intervjuerna har vi strävat efter att identifiera betydande mönster som uppkom i
samtalet med pedagogerna (Patton, 1990). Intervjuerna analyserades och tolkades för att få
fram meningsinnehållet och har bearbetats var för sig. Vi har lyssnat igenom våra intervjuer
flertalet gånger för att hitta sektioner som vi anser varit relevanta för våra frågeställningar.
Vår bearbetning har gått till så att vi har arbetat med våra intervjunoteringar och sektionerna
på ljudinspelaren och sedan valt att skriva ner de citat som vi anser vara viktiga för våra
frågeställningar (Patton, 1990).
Genom att sedan jämföra skillnader och likheter i uppfattningarna hos förskollärarna kunde vi
börja kategorisera utsagorna i olika grupper, grupper vi kallar för teman (Uljens, 1989). Dessa
teman har vi enskilt kommit fram till under bearbetningen av våra intervjuer, först
uppfattningar utifrån vår frågeställning om vad för artefakter som kännetecknar den fysiska
miljön på förskola, Steg 1 i vår analys. Sedan uppfattningar utifrån vår frågeställning om vad
som är viktigt att tänka på vid planering av den fysiska miljön i förskolan, Steg 2 i vår analys.
I fenomenografin används kategorier för att sammanföra skilda uppfattningar som en grupp
individer har av samma fenomen. Vi har kategoriserat uppfattningarna med hänsyn till
skillnader i deras innebörd. Marton och Booth (2000) kallar dessa kategorier för
”beskrivningskategorier” (s. 163), vilka beskriver variationen av de intervjuades
uppfattningar. Kategorierna är inte på förhand definierade av oss, analysen utgår alltså inte
från färdiga kategorier (Uljens, 1989). Våra kategorier har alltså formats och bestämts under
tiden vi analyserade intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att genom att använda
kvalitativa intervjuer kan vi få förståelse för de centrala teman som den intervjuade upplever
och förhåller sig till. Teman redovisas med våra egna kommentarer men också med citat från
pedagogerna vi har intervjuat (Patel & Davidson, 2003).
Steg 1 i vår analys: tolkning av uppfattningar om vad för artefakter kännetecknar den fysiska
miljön på förskolan i de två länderna. Detta har gett oss teman.
Steg 2 i vår analys: tolkning av uppfattningar om vad som är viktigt att tänka på vid planering
av förskolans fysiska miljö. Detta har gett oss teman.
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Steg 3: jämförelse mellan de två länderna utifrån vår tredje frågeställning. Vi redovisar de
skillnader och likheter vi anser oss se.
När vi gjorde steg 3 i vår analys gick vi först igenom varandras teman och resultat från
intervjuerna. Därefter kunde vi diskutera de likheter och skillnader vi sett från de olika
temana. Vi gick även igenom de bilder vi tagit på förskolorna för att kunna jämföra även dem.
Eftersom vi enskilt spenderade en del tid på förskolorna kunde vi även diskutera med
varandra några av de observationer vi gjort på miljön på de olika förskolorna. Med hjälp av
all denna information kunde vi då skriva ner och göra vår slutliga sammanfattande analys.

Resultat
I resultatet redovisas analysen av det insamlade materialet genom att inledningsvis presentera
innebörden i de teman vi identifierat. Därefter presenteras vad pedagoger i Sydafrika
respektive Sverige håller fram, det gäller både artefakter i- och planering av den fysiska
miljön. Teman som framträtt i analysen beskrivs nedan mer utförligt och vissa av de bilder (se
bilaga 2) vi använt under våra intervjuer finns med tillsammans med kommentarer från
pedagogerna. Till sist görs en jämförelse mellan länderna med hjälp av de framkomna
temana.

Innebörd i de identifierade temana
Steg 1 – kännetecknande artefakter
Varierande utrymmen – Temat innehåller uttalanden om vikten av en variation i de
utrymmen som finns på förskolan, olika lärandemiljöer för olika typer av aktiviteter.
Material – Temat material innehåller uttalanden om de ting som finns på förskolan, såsom
leksaker, skapande material och byggmaterial.
Möbler – Temat möbler innehåller uttalanden om de möbler som finns på förskolan, bord,
stolar och skåp.
Färg och form – Temat innehåller uttalanden om dekorationer i rummen på förskolan och
vikten av att det finns färger och former på väggarna och i utrymmena.
Dokumentation – Temat innehåller uttalanden om att barnens arbete ska vara synligt på
väggar, dels för att det anses viktigt för barnen samt för att det skapar en trevlig miljö.

Steg 2 – viktigt att tänka på vid planering av den fysiska miljön
Hälsa och säkerhet – Temat innehåller uttalanden om att barnens måste vara trygga och
säkra i miljön på förskolan samt uttalanden om barnens hälsa.
Tillgänglighet – Temat innehåller uttalanden om att det material och möbler som finns på
förskolan ska vara på barnens nivå. Barnen ska själva klara av att förse sig med det material
de vill samt kunna sätta sig vid bord och stolar utan de vuxnas hjälp.
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Barngrupp – Temat innehåller uttalanden om vikten av att utgå från den grupp av barn som
ska befinna sig i den fysiska miljön.
Variation – Temat innehåller uttalanden om att miljön inte ska vara för statisk, det ska kunna
gå att ha olika typer av aktiviteter och miljön måste då vara enkel att ändra utifrån olika
behov.
Inbjudande miljö – Temat innehåller uttalanden om vikten av en miljö som gör att barn och
föräldrar känner sig välkomna och barnen bjuds in till olika aktiviteter.
Stimulerande miljö – Temat innehåller uttalanden om att barnen ska känna att det är en rolig
miljö på förskolan, en miljö som väcker deras intressen.

Pedagoger i Sydafrika talar om Steg 1 – kännetecknande artefakter
Centrala teman utifrån pedagogernas utsagor som vi anser går att härleda till vår
frågeställning om vad för artefakter som kännetecknar den fysiska miljön på förskolan. De
olika temana har fått rubrikerna varierande utrymme, material, möbler, färg och form samt
dokumentation.
Varierande utrymmen
Pedagogerna betonade att det är viktigt med en variation av utrymmen. Fem pedagoger
nämnde att det borde finnas utrymmen för olika sorters aktiviteter såsom ett lekutrymme, ett
utrymme för att måla och skapa, en bokhörna, en bygg och matematikhörna samt en
datahörna. Tre pedagoger tyckte även att utrymmet borde vara stort därför att barnen behöver
det.
“Computer area, a special place for art. Enough space so that they can play, they need a big space.”

Fyra pedagoger ansåg att en öppen planlösning där det kan skapas rum i rummet är optimalt.
Detta för att de vuxna ska kunna se allt det som sker på förskolan.
”Big area where you can have separate areas set out.”
“Everything should be transparent; no one should do anything they are ashamed of.”
“A big room...different areas.”

Bilden i figur 2 visades vid intervjuerna med pedagogerna i Sydafrika. De tyckte alla sex att
detta rum var väldigt användbart och bra att ha på förskolan, fyra pedagoger ville dessutom att
om de själva skulle planera en egen miljö (se intervjufråga 5, bilaga 1) ha ett liknande
utrymme i den miljön. Detta trots att fem pedagoger nämnde att de hellre ville ha en mer
öppen planlösning. De tyckte att rummet verkligen var tillgängligt och anpassat efter barnen
och att ha ett helt rum bara för målande och skapande ansåg pedagogerna var väldigt bra och
något de inte haft mycket erfarenhet av.
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Figur 2: Rum i Sverige

Material
En stor variation på materialet på förskolan verkade vara en viktig faktor för pedagogerna.
Det verkade vara viktigt att det finns mycket material som barnen kan använda sig utav och
leka med. Hälften av pedagogerna ansåg också att material borde bytas ut regelbundet.
”Lots of materials.”
“Fill up each area with material for the different activities.”

Just på den förskolan en av oss var på i Sydafrika hade de varannan vecka olika teman, teman
som behövde olika sorters material vilket gjorde det viktigt för pedagogerna där att materialet
lätt ska kunna bytas ut och anpassas efter de olika temana.
“Toys that you could change every two week to fit your theme.”

Möbler
Pedagogerna ville ha möbler som passar barnens ålder. De ansåg att det är viktigt med bord
och stolar i barnens höjd. Det borde inte finnas stängda skåp utan öppna hyllor på låg nivå så
att barnen lätt kan hämta saker därifrån. Möbler som är enkla att flytta verkade också vara
något som de föredrog och möbler som de kan ställa undan när de inte behöver dem. Två
pedagoger tyckte att möblerna kunde användas till att dela av ett rum och skapa olika små
rum i ett stort rum.
“Kids size tables and chair”
“You could even use some of the furniture’s to block of, and create a room in a room.”

Fyra pedagoger påpekade i likhet med hur vi planerade vår miljö (se figur 1, s.11) att det
borde inte bara finnas stolar och bord utan gärna också mattor och soffor med många kuddar
där barnen kan sitta om de hellre känner för det.
“Carpet with cushion, where they can sit and read. “
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Färg och form
Det verkade vara viktigt med färglada rum för pedagogerna i Sydafrika. Fyra ansåg det viktigt
att ha dekorationer på väggarna med starka färger för att göra det fint och för att det skapar en
värme i rummet. De verkade tycka att för mycket vitt på väggarna gör rummen tråkiga och att
det inte passar när det är små barn som ska vistas där. Enligt fem av de intervjuade
pedagogerna får gärna bord, stolar, persienner och gardiner vara i skarpa, klara färger.
“Decorate the walls...bright colors.”
“I would put art all over the walls, to make it a bit lively.”

Dokumentation
Som vi har beskrivit i vårt ritningsurval (se ritningsurval, s 10) tycker vi att det är viktigt med
att sätta upp barnens arbete på väggarna för att visa att barnens arbete har stor betydelse. Detta
verkade även vara viktigt för pedagogerna i Sydafrika, att barnens arbete hänger på väggarna
så att de själva och att deras föräldrar kan se det påpekade fem av de intervjuade pedagogerna.
Pedagogerna uttryckte att det är viktigt att barnen får se sitt arbete uppe på väggarna men det
verkade också vara viktigt att det hänger där för att det ser fint ut och det gör väggarna
roligare att se på.
“It is very important, for a child to know that their work is important. With the work that they have done has
been acknowledged.”
”Children’s work on the walls, they love to see their pictures on the wall.”

Pedagoger i Sverige talar om Steg 1 – kännetecknande artefakter
Centrala teman utifrån pedagogernas utsagor som vi anser går att härleda till vår
frågeställning om vad för artefakter som kännetecknar den fysiska miljön på förskolan. De
olika temana har fått rubrikerna varierande utrymmen, material, möbler och dokumentation.
Varierande utrymmen
Under intervjuerna kom det fram att fyra av pedagogerna tyckte att det var viktigt med olika
lärandemiljöer. Att det skulle finnas en ateljé där barnen kunde skapa och forma, ett byggrum
där barnen kan experimentera och bygga och träna teknik. Ett rum för rollekar där barnen kan
leka rollekar, olika yrken, kamrater och så vidare.
”Viktigt med lekrum där barnen får träna sin sociala kompetens genom att leka rollekar om yrken, familjeliv,
kamrater och så vidare.”
”Jag tycker att det är viktigt med byggrum och ateljé där det ska finnas mycket material och barnen får
möjlighet att skapa och forma.”
”Försöker skapa många olika miljöer som främjar barns lärande och lockar till lek.”

Även viktigt att ha en miljö där barnen kan ta det lugnt och bara slappna av och läsa böcker i
lugn och ro. En datorhörna där barnen kan spela spel, träna läsning och skrivning, matematik
och så vidare. Ett rum som lätt går att anpassa efter aktivitet var något som fem av de
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intervjuade pedagogerna ansåg var bra. Med ett sådant rum kan miljön lätt ändras beroende på
aktivitet.
”Barn vill ha utrymmen där de får vara ifred och leka och inte bli störda.”
”Om man har ett stort rum är det bra med flexibilitet så att det kan användas till olika saker som rörelse, dans,
drama och där barnen kan uppträda.”

Material
Det framgick under intervjuerna att någonting som alla pedagoger tyckte var viktigt var att det
skulle finnas mycket material. Detta material ansåg pedagogerna ska vara varierande så att det
kan finnas någonting som intresserar alla. Det ska vara ett material som utmanar barnen och
gör det spännande för dem. Materialet ska främja lek och synliggöras för barnen.
”Det ska finnas ett berikande material som synliggörs för barnen.”
”Det ska vara ett varierande material så att det blir spännande och utmanande för barnen, att alla barnen
känner att de hittar någonting som passar dem.”

Materialet som används i verksamheten ska vara sådant som intresserar barngruppen som
verkar där. Materialet ska kunna plockas bort och tas fram beroende på vad pedagogerna ser
intresserar barnen och vad som fungerar i verksamheten.
”När vi planerar och tar fram material så tänker vi på vad som intresserar barnen i just den barngruppen, och
ibland får vi plocka fram och plocka bort material beroende på vad som fungerar.”

Möbler
Pedagogerna tyckte att möblerna skulle vara både höga och låga. Låga stolar och bord för lek
och höga stolar och bord vid matplatsen. Vid de höga borden ska det finnas tripp trapp stolar
så att barnen lätt kan ta sig upp och ner själva. De höga borden vid matplatsen ska finnas till
för att även pedagogerna ska kunna utföra ett bra arbete utan att slita ut ryggen och kunna
hjälpa barnen på bästa sätt. Pedagogernas professionella reflektion om vår ritning (se
intervjufråga 4, bilaga 1) var att det är bra om hyllor och skåp är på barnens nivå. Hyllorna
ska gärna vara öppna och inte allt för djupa så att materialet synliggörs för barnen.
”Möblerna ska till största del vara på barnens nivå, höga möbler kan vara bra vid matsituationer då det finns
stolar så barnen ändå kan ta sig upp.”
”Ska finnas både höga och låga möbler, låga möbler för lek och högre matbord med tripp trapp stolar som
barnen lätt kan ta sig upp och ner för.
”Låga bord och hyllor i t ex ateljén så att barnen kan plocka själv, då också bra mad öppna hyllor så att barnen
ser vad som finns.”
”Tänka ut vad för möbler som är bra för barnen, vad som är bra för oss på avdelningen.”

Ska även finnas soffor eller andra mjuka möbler som kan användas för att kunna sitta skönt
och bara ta det lugnt, slappna av eller vid läsning. En bra belysning är viktigt. Belysningen
ska helst även kunna gå att variera så att pedagogerna kan ställa in den på det vis de vill ha
den.
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”Belysningen är jätteviktig. Den ska vara varierande och det ska finnas olika sorters belysning.
Allmänbelysning och punktbelysning.”

Dokumentation
Pedagogerna nämnde mycket om att det är viktigt att ha dokumentation på väggarna. Dessa
dokumentationer ska vara lågt placerade så att barnen kan få syn på sina egna arbeten. Även
bildspel ska vara placerade så att de är synlig för barnen. Dessa bildspel ska pedagogerna på
avdelningen försöka hålla igång hela tiden och uppdateras med jämna mellanrum.
Dokumentation gör lärandet synligt för barnen och bidrar till en trevlig miljö.
”Bildspel där aktiviteter med barnen har dokumenterats ska man försöka uppdatera och ha igång hela tiden
och de ska vara placerade på ställen där barnen kan få syn på dem.
”Dokumentationer är viktiga och ska hållas lågt så att barnen ser dem.”
” Dokumentation bidrar till en trevlig miljö med varierande färger och motiv.”

Bilden i Figur 3 visades under intervjuerna med pedagogerna i Sverige. Pedagogerna var
positiva till det de såg, speciellt all den dokumentation som finns uppe på väggarna. Deras
professionella reflektioner (se intervjufråga 1, bilaga 1) var att det var bra att
dokumentationen var placerad i en höjd där barnen lätt kunde se sitt eget arbete samt att
arbetena på väggen gjorde att rummet såg fint och trevligt ut.

Figur 3: Rum i Sydafrika
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Pedagoger i Sydafrika talar om Steg 2 – viktigt att tänka på vid planering
av den fysiska miljön
Centrala teman utifrån pedagogernas utsagor som vi anser går att härleda till vår
frågeställning om vad som är viktigt att tänka på vid planeringen av miljön på förskolan. De
olika temana har fått rubrikerna hälsa och säkerhet, tillgänglighet, barngruppen och variation.
Hälsa och säkerhet
Att barnen känner sig trygga och säkra är enligt alla pedagoger väldigt viktigt. Möbler och
material måste vara säkert för barnen att använda. Inga farliga saker som barnen kan skada sig
på får finnas i miljön på förskolan. Miljön måste vara hälsosam och ren och släppa in ett
naturligt ljus i rummen.
”The safety of the children…that they feel safe and secure.”
“That the rooms are clean and healthy for the children.”

Det är viktigt att mattor och annat tvättas för att undvika spridningen av bakterier och
sjukdomar.
“Important to watch out when a kid is sick, don’t let them use each other’s hats. Clean the blankets often.”

Tillgänglighet
Pedagogerna var alla ense om att materialet måste vara tillgängligt för barnen. Att barnen
enkelt ska kunna använda och tillgodose sig av det material de vill ha och som finns på
förskolan. Barnen ska själva kunna sätta sig vid bord och stolar, utan de vuxnas hjälp. Bord
och stolar måste alltså vara i barnens höjd och inte i de vuxnas. Alla lådor och hyllor måste
vara öppna och lätta för barnen att nå upp till, allt för att de själva ska kunna förse sig med
material.
“...lots of materials on their level.”
”Kids size tables and chairs.”
“Shelves where the kids can take of their own puzzles, and take their own book out of.”

Men samtidigt ska även lärarna enkelt kunna kontrollera vad och hur barnen använder
materialet. Barnen verkar inte helt själv få välja och använda det material de vill utan att en
vuxen har godkänt det.
“Easy access for the children to equipment but it must be so that the teacher can control it, the children can’t
just come running and pull of.”

När pedagogerna i Sydafrika fick se bilden i Figur 4 fick vi blandade reaktioner. Tre
pedagoger tyckte att det var ett rum med bra tillgänglighet för barnen, lågt bord och låga
möbler med material som var bra placerat för att barnen lätt ska kunna använda det själva.
Två av pedagogerna visste inte riktigt vad de skulle tycka om rummet, de ansåg att det stora
bordet inte var tillräckligt anpassat efter barnen men att de mindre möblerna var bra och
tillgängliga för barnen. En pedagog tyckte att det var för lite material i rummet för barnen att
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välja ifrån och hade hon fått ändra på någonting i miljön (se intervjufråga 2, bilaga 1) hade
hon lagt dit mer saker och mer dekorationer på väggarna för att göra rummet mindre stelt.

Figur 4: Rum i Sverige

Barngrupp
Något som är viktigt att utgå ifrån vid planering av miljön (se intervjufråga 5, bilaga 1) enligt
pedagogerna är barngruppen som ska befinna sig i miljön. Det är viktigt att tänka på vilken
grupp det är som ska vara och arbeta i miljön och utifrån det planera den. Det är viktigt att
tänka på vad som fungerar för den gruppen och vad som fungerar för barnen i den gruppen.
Vilka mål finns det för barnen som ska befinna sig i den miljön och utifrån det planera den.
Pedagogerna menade att det behövs tänkas på hur gamla barnen är som ska vara i miljön och
vad som är viktigt för dem att ha i miljön.
”The group you are planning for, what do you want the children to achieve.”
“What works for the children, focus point when you design.”

Variation
Miljön måste göra det möjligt att ha olika sorters aktiviteter med olika sorters material för att
barnen ska kunna utveckla alla sina intellekt. Barn lär på olika sätt och behöver olika saker för
att utvecklas. Miljön måste kunna varieras på olika sätt och för olika ändamål.
”A variety in activities to broaden all aspects of children’s intelligent.”
”A variety of material.”

Pedagoger i Sverige talar om Steg 2 – viktigt att tänka på vid planering av den
fysiska miljön
Centrala teman utifrån pedagogernas utsagor som vi anser går att härleda till vår
frågeställning om vad som är viktigt att tänka på vid planering av miljön på förskolan. De
olika temana har fått rubrikerna barngruppen, tillgänglighet, inbjudande miljö och
stimulerande miljö.
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Barngrupp
Genom intervjuerna med pedagogerna framkom det att barngruppen är någonting som är
viktigt att tänka på vid planering av miljön på förskolan. När miljön utformas är det viktigt att
utgå ifrån barngruppen, vilka barn som är där, åldern på barnen, vad som verkar intressera
barnen. Miljön bör kunna ändras efter barngruppen.
”Man ska utgå ifrån barnen som finns på avdelningen”
”Viktigt att utgå från barngruppen när man planerar miljön. Tänka på vad som passar just de barnen som går
på avdelningen. Man kan få ändra miljön hundra gånger innan det blir bra”
”Tänka på barngruppen och vilka som är där och sedan utgå ifrån det.”

Tillgänglighet
Tillgänglighet i verksamheten var någonting som fem av pedagogerna tryckte på. Materialet
som finns i förskolan ska vara synligt och finnas tillgängligt för barnen så att de kan verka
självständigt. Hyllorna ska vara låga och inte allt för djupa så att materialet blir synligt och
lättåtkomligt för barnen. Det är viktigt att det är på barnens nivå.
”Att material är lättåtkomligt för barnen, så barnen ska kunna vara självständiga.”
”…att materialet synliggörs för barnen.”
”Är det tänkt att barnen ska måla så ska det finnas tillgängligt för barnen. De ska kunna hämta färger själva,
kunna tvätta penslarna i vattenrännan, kunna ta och hänga upp förkläden själva.”

De svenska pedagogerna tyckte att detta rum var väldigt bra anpassat för barnen. Deras
professionella reflektioner (se intervjufråga 1, bilaga 1) var att de tyckte det var lätt att se att
detta var en verksamhet för barn. De ansåg att det var bra med de låga borden och att allt var
placerat på barnens nivå.

Figur 5: Rum i Sydafrika
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Inbjudande miljö
Pedagogerna tog upp att en inbjudande miljö är någonting som är viktigt att tänka på.
Föräldrar och barn ska känna sig välkomna. Tamburen är bland det första som ett barn med
förälder möter då de kommer till förskolan. Är då viktigt att den inte är för stel och steril utan
att den känns inbjudande och att föräldrar och barn förstår att här pågår det verksamhet. Barn
ska känna att här finns det någonting för mig och föräldrarna ska få ett bra första intryck.
”Tamburen är viktig för det är oftast där man möter barn och föräldrar och då är det viktigt att tänka på vilket
intryck man vill ge. Många kan nog känna att mötas av en steril miljö är inte speciellt kul eller inbjudande.”
”Barnen ska känna att här pågår det verksamhet, här kan jag finna någonting för mig.”

Stimulerande miljö
Under intervjuerna framkom att någonting som pedagogerna ansåg vara viktigt var att miljön
i verksamheten skulle vara stimulerande. Miljön ska vara stimulerande på det sätt att den
utmanar barnen och främjar lek och lärande. Barnens intresse ska väckas och de ska känna
lust att lära sig och prova sig fram.
”…utgå från att det blir en stimulerande miljö”
”Barnen ska känna att det här är en miljö som är rolig för mig, här finns det möjligheter.”
”Det ska vara stimulerande. Så man väcker barnens intresse och de känner lust att ta sig an och prova saker.”

Skillnader och likheter mellan Sverige och Sydafrika
Utifrån steg 3 i vår analys gjorde vi en jämförelse mellan de olika temana och åsikterna som
pedagogerna hade i de olika länderna. Detta gjorde vi genom att använda våra intervjuer men
också genom observationer vi gjorde när vi tillbringat tid på förskolan. Vi har även kunnat se
likheter och skillnader på de bilder vi tagit på de olika förskolemiljöerna.
Likheter utifrån vår frågeställning; Vilka artefakter kännetecknar den fysiska miljön på
förskolan?
Pedagogerna i båda länderna fann det viktigt med ett varierande lärandemiljöer på förskolan.
Det ska finnas olika sorters utrymme för olika aktiviteter. Olika platser såsom en datahörna,
bokhörna, ateljé och bygghörna ansågs vara viktigt i båda länderna, därför att barnen får då
möjlighet att utveckla olika typer av färdigheter. Barnen ska kunna stimuleras i alla sina
sinnen och på så vis utvecklas. Barn ansågs också i båda länderna utvecklas på olika sätt och
barn är intresserade utav olika saker vilket gör att det blir viktigt med varierande
lärandemiljöer för att se till varje barns unika behov och intresse. Även materialet ansåg de
flesta av våra intervjuade pedagoger vara viktigt. Det är viktigt att det finns ett varierande
material som intresserar barnen och får dem att bli nyfikna och uppmuntrade till att utforska.
De visade sig även i båda länderna att materialet borde plockas fram och tas bort beroende på
vad barnen är intresserade av vid olika perioder. Materialet får betydelse både ur ett
sociokulturellt lärandeperspektiv och ur ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv men på olika
sätt. Ur det sociokulturella perspektivet är det viktigt att barnen kan nyttja materialet på sina
egna villkor, vilket de svenska pedagogerna också nämner under intervjuerna. Ur det
konstruktivistiska perspektivet är det viktigt att materialet håller barnen intresserade och
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motiverade och de sydafrikanska pedagogerna ansåg att det ska finnas mycket material, och
att materialet byts ut vilket vi tolkar är för att barnen inte ska tröttna. De svenska och de
sydafrikanska pedagogerna har alla liknande tankar kring materialet och det går att dra
liknelser till både sociokulturellt och konstruktivistiskt lärandeperspektiv utifrån deras
uppfattningar.
När det gäller möblerna som borde finnas på förskolan var svaren från de båda länderna
ganska lika. De tyckte att det ska finnas bord och stolar i barnens höjd så att de enkelt kan
sätta sig ner om de vill. Hyllor och lådor borde även de finnas på en nivå så att barnen själva
kan välja att leka med ett material utan att behöva fråga en vuxen om hjälp. Det nämndes i
båda länderna att en soffa, kuddar och matta borde finnas så att barnen kan välja var de ska
sitta. Då kan barnen själva välja var det passar dem bäst att sitta och leka, rita och arbeta. När
det gäller dokumentation fanns det också vissa likheter, pedagogerna i båda länderna tyckte
att det var viktigt att barnens arbete kom upp på väggarna så att barnen själva kunde se dem.
Pedagogerna uttryckte att dokumentation är ett bra sätt att göra väggarna på förskolan
färgglada och mer levande.
Likheter utifrån vår frågeställning; Vad är viktigt att tänka på vid planering av den
fysiska miljön i förskolan?
Det var viktigt i båda länderna att fokus ligger på den grupp som ska befinna sig i miljön när
den ska planeras och utformas. Vilka barn är det som ska vistas i miljön, hur gamla barnen är,
vad är barnen i gruppen intresserade av och på så vis fundera ut vad som fungerar för dem.
Tillgänglighet var det också mycket fokus på under intervjuerna. Det är viktigt att materialet
ska vara tillgängligt för barnen i miljön. De ska finnas på barnens nivå och det ska vara enkelt
för barnen att se vad för material som finns. Det kan göras med hjälp av öppna lådor och
hyllor, någon nämnde genomskinliga lådor som gör materialet extra synligt för barnen.
Pedagogerna från båda länderna menade att tillgänglighet är viktigt vilket går att koppla till
ett sociokulturellt perspektiv på lärande. De sydafrikanska pedagogerna har alltså ett annat
perspektiv just i temat om tillgängligheten.
En annan likhet vi kunde se genom våra intervjuer var att miljön ska vara inbjudande och
värmande. Det är viktigt att miljön inte är för steril och stel. Björklid (2005) menar att om den
fysiska miljön ger ett negativt intryck kan detta, speciellt ur ett sociokulturellt
lärandeperspektiv, påverka de sociala interaktionerna vilket i sin tur kan få negativa
konsekvenser på barnens lärande och utveckling. Det är viktigt för att barnen ska trivas och
vara bekväma då de spenderar en stor del av sin tid på förskolan.
Skillnader utifrån vår frågeställning; Vilka artefakter kännetecknar den fysiska miljön
på förskolan?
I Sydafrika ser pedagogerna gärna att miljön består av ett stort utrymme där det kan bildas
små rum i det stora rummet. I Sverige däremot ser pedagogerna gärna att miljön består av
flera små rum som är till för olika aktiviteter, såsom ett rum som är till för skapande där det
ska finnas material som är till just för det ändamålet. På skolan som besökts i Sydafrika har
varje åldersgrupp ett eget klassrum, även de yngre barnen vilket hör ihop med den
sydafrikanska guiden (Department of social development, 2012) och det konstruktivistiska
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lärandeperspektivet som vi tagit upp i vår bakgrund. Vi anser att uppfattningarna från de
sydafrikanska pedagogerna visar på ett relativt tydlig konstruktivistiskt förhållningssätt. På
förskolan i Sverige finns det inte ett rum till en åldergrupp utan flera rum till en grupp barn i
olika åldrar. En skillnad när det gäller möblerna på förskolan är att i Sverige har pedagogerna
gärna både låga och höga bord och stolar, något som pedagogerna i Sydafrika fann en aning
otillgängligt för barnen. De höga borden är i Sverige till för att även pedagogerna ska kunna
sitta bekvämt och inte slita ut sina ryggar med att sitta vid låga bord hela dagarna. Till de
höga borden används dock tripp-trapp-stolar som barnen lätt kan använda själva. I Sydafrika
sitter inte pedagogerna med barnen när de äter vilket gör att de höga borden som används i
Sverige inte behövs på samma sätt. Ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv är
matsituationerna en utmärkt möjlighet till sociala interaktioner vilket de sydafrikanska
pedagogerna inte tycks se som en lärandesituation. Vi anser att de sydafrikanska
pedagogernas konstruktivistiska lärandeperspektiv blir ännu tydligare.
På skolan i Sydafrika ligger mycket fokus på färger och former. Vilket vi har sett inte bara
genom våra intervjuer utan även genom våra observationer på förskolan. Färglada rum anses
vara väldigt viktigt för pedagogerna där. Färgerna rött, blått och gult fanns i princip varje
klassrum. Alla stolar och bord var i dessa färger och även persienner och gardiner hade klara,
skarpa färger. Pedagogerna tycks anse att för att små barn ska trivas måste det finnas mycket
färg i miljön. På förskolan i Sverige har pedagogerna inte alls lika mycket fokus på färger,
väggarna på förskolan är mycket diskretare och har inte mycket färg. Däremot finns mycket
av barnens arbete på väggarna, vilket det också gör på skolan i Sydafrika.
Skillnader utifrån vår frågeställning; Vad är viktigt att tänka på vid planering av den
fysiska miljön i förskolan?
Under intervjuerna med pedagogerna i Sydafrika nämndes barnens hälsa och säkerhet flertalet
gånger. Det är väldigt viktigt att det inte finns något som är farligt för barnen i miljön. Allt
material måste vara säkert för den åldersgrupp som ska använda det. Det är mycket viktigt att
se upp när barn är sjuka så de inte smittar varandra, tvätta mattor och annat ofta så att inga
bakterier sprids. Något om detta nämndes det inte mycket om i intervjuerna med de svenska
pedagogerna. Under rubriken likheter nämnde vi att pedagogerna i de båda länderna tyckte
det var väldigt viktigt att tänka på tillgänglighet för barnen vid planering av miljön. Av
pedagogerna i Sydafrika fick vi dock känslan av att denna tillgänglighet ändå ska vara
kontrollerad av de vuxna. Enligt några pedagoger från Sydafrika får inte barnen bara
okontrollerat springa in i ett rum och börja plocka ner material och annat från hyllorna.
Barnen måste ha ett godkännande från de vuxna innan de börjar en aktivitet. Det tyder på att
pedagogerna måste godkänna det material barnen har valt att leka med och det verkar som att
pedagogerna anser att barnen inte själva kan välja det rätta materialet för dem. Detta kan
kopplas ihop med det konstruktivistiska perspektivet på lärande där barnen anses befinna sig i
olika stadier och i de olika stadierna behöver de arbeta med ett visst sorts material.
Pedagogerna i Sydafrika lyssnar inte mycket på barnen utan de bestämmer själva, utifrån
skolans mål, nationella mål och deras lärandeteori, vad barn i olika åldrar borde leka med.
Genom intervjuerna från Sverige framkom det att tamburen på förskolan var väldigt viktig för
pedagogerna. Detta för att skapa en inbjudande miljö och eftersom tamburen är det första som
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barn och föräldrar möter när de kommer till förskolan, anser pedagogerna att den är viktig att
tänka på. Pedagogerna i Sydafrika nämnde inget om tamburen det kan kanske bero på att på
deras förskola finns det inga tamburer. För pedagogerna i Sydafrika är det viktigt att miljön
kan varieras för att kunna ha olika sorters aktiviteter. Vi tror att det kan bero på att på deras
förskola har de ett rum till varje åldersgrupp. Detta rum måste då kunna formas och anpassas
efter olika sorters arbete. En sista skillnad vi såg var att pedagogerna i Sverige nämnde att
miljön ska vara stimulerande och utmanande för barnen, vilket inte framkom speciellt tydligt i
intervjuerna med pedagoger i Sydafrika.

Diskussion
I detta kapitel diskuterar vi vår metod och vårt resultat i relation till den litteratur vi använt i
bakgrund och metoddel. Vi har även relaterat till vår egen ritning (se figur 1) och till de
skillnader och likheter som finns i vår resultatdel.

Metoddiskussion
Vi valde att använda oss utav en fenomenografisk ansats och en kvalitativt inriktad forskning
i vår studie. Ansatsen ansåg vi svarade till vårt syfte. Vi ville ta reda på vad pedagogerna hade
för erfarenheter och uppfattningar kring den fysiska miljön i förskolan. Den variation vi funnit
i de intervjuades svar är det intressanta för vår studie, inte det som är unikt (Marton & Booth,
2000) Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod kan likheter och skillnader mellan
personers uppfattningar kring samma fenomen upptäckas (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi
anser att den kvalitativa metoden har gett oss tillgång till de intervjuades åsikter och
uppfattningar om den fysiska miljön i förskolan.
I urvalet valde vi att göra intervjuer med sex pedagoger var. Eftersom vi ville få fram en
variation av olika uppfattningar ansåg vi att 12 personer kunde ge oss detta. Hade vi använt
färre respondenter hade det kunnat bli svårt för oss att dra slutsatser om skillnader och
likheter i intervjupersonernas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi gjorde intervjuerna var
för sig vilket kan göra att intervjuerna kan se lite olika ut. Vi använde oss utav en
intervjuguide men det går att kritiskt påstå att det fortfarande kan bli skillnader i intervjuerna
eftersom vi inte gör dem tillsammans. I Sverige tycktes pedagogerna vara vana vid denna typ
av intervjuer och de kändes säkra på de frågor som ställdes. I Sydafrika däremot verkade
några av pedagogerna väldigt osäkra under intervjuerna, de verkade inte som att de hade blivit
intervjuade så många gånger tidigare. Pedagogerna var rädda för att svara fel på våra
intervjufrågor och de frågade ett par gånger om det var rätt svar de hade gett. Vi försökte få
dem att förstå att det inte fanns några felaktiga svar utan att det var deras åsikter vi var
intresserade av.
En nackdel med kvalitativ intervju kan vara att intervjupersonen leder in samtalet på andra
ämnen vilket vid vissa tillfällen skedde under våra intervjuer. Vissa gånger fick vi leda in
samtalet på vårt ämne, den fysiska miljön i förskolan, vilket inte alltid var så enkelt. En
positiv detalj i våra intervjuer var att vi spelade in dem. Detta gjorde det mycket lättare för oss
att koncentrera oss på intervjun istället för att behöva sitta och anteckna det som sades (Trost,
2010). Det blev också lättare för oss när vi sedan skulle göra vår analys för vi kunde då lyssna
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igenom intervjuerna gång på gång för att komma fram till de teman vi har i vårt resultat
(Patton, 1990).
Vi valde att använda bilder (se bilaga 2) under våra intervjuer. Detta tyckte vi både var
positivt och negativt. Det var väldigt lätt att föra samtal kring bilderna, intervjuerna flöt på
väldigt bra och bilderna gjorde intervjupersonerna väldigt intresserade då de fick möjlighet att
se en förskola från ett annat land. Något som var negativt var att vissa bilder inte riktigt
speglade verkligheten då t.ex. vissa möbler såg större ut på bild än vad de var i verkligheten.

Tillförlitlighet och giltighet
För att kunna tala om hög tillförlitlighet ska situationerna vara standardiserade (Trost, 2010),
om vi intervjuar en och samma person och får olika svar betraktas det i en kvantitativ
undersökning som en datainsamling med låg tillförlitlighet. Kvalitativa intervjuer har en låg
grad av standardisering och eftersom vi använt oss av kvalitativa intervjuer i vår studie kan
det ses som vår studie har en lägre grad av tillförlitlighet. För en kvalitativ forskare behöver
dock inte de lågt standardiserade intervjuerna innebära en låg tillförlitlighet därför att för dem
är det viktigare att fånga det unika och få en variation i svaren än att samma svar alltid fås
(Patel & Davidson, 2003). Detta gör i så fall att vår studie kan ses ha tillräcklig tillförlitlighet
då vi under vår analys av våra intervjuer försökt fånga de intervjuades olika uppfattningar.
Enligt Uljens (1989) kan tillförlitligheten i kvalitativa studier mätas genom att kontrollera
analysen och dess kategorier. Lyckas kategorierna bra och noggrant kommunicera
meningsinnehållet ger detta en högre tillförlitlighet i kvalitativa studier (Uljens, 1989), vilket
vi har strävat efter i analysen av våra intervjuer. De teman vi fått fram i studien anser vi vara
noggrant utformade efter intervjupersonernas uppfattningar och de citat vi använt har vi
transkriberat så exakt som möjligt vilket gör att vår studie får en hög tillförlitlighet.
Vi har under våra intervjuer använt oss av en ljudinspelare och genom att använda en
ljudinspelare under intervjuerna kan intervjuerna avlyssnas flera gånger och forskaren kan
försäkra sig om att allting blivit rätt uppfattat vilket ökar tillförlitligheten (Patel & Davidson,
2003).Giltigheten i kvalitativa studier är inte bara relaterad till datainsamlingen utan det
strävas efter en god giltighet under alla delar av forskningsprocessen (Patel & Davidson,
2003). I fenomenografiska studier är beskrivningskategoriernas relation till de uttryckta
uppfattningarna det som ger en hög giltighet. Vi anser att våra teman noggrant presenter de
uppfattningar som kommit fram under intervjuerna vilket gör att giltigheten blir hög. Det
resultat vi fått fram i vår studie anser vi går att generalisera. Den grupp med pedagoger vi har
intervjuat kommer från olika förskolor och av dem har vi fått liknande uppfattningar. Att ta
upp vår studie på andra orter och se liknande resultat framträda anser vi vara möjligt.

Resultatdiskussion
I likhet med vad vi sett under våra verksamhetsförlagda veckor tycker vi att det i den svenska
förskolan verkar vara många små rum som pedagogerna föredrar. En lärandemiljö till olika
aktiviteter såsom ett stort matrum, byggrum, ateljé och ett rum för rollekar. Nordin-Hultman
(2004) menar att det finns ett i huvudsak enhetligt kulturellt mönster för hur en förskola
inreds och utrustas. Det grundläggande mönstret i en svensk förskoleavdelning är enligt
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Nordin-Hultman (2004) att den består av tre rum. Som vi skrivit om i bakgrunden anses de
viktigt att miljön på förskolan inte är för statisk (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). De
svenska pedagoger som vi intervjuat vill gärna ha vissa rum som är speciellt anpassade till
vissa sorters aktiviteter. Vi tänker att genom att ha speciellt anpassade rum riskerar rummen
till viss del bli statiska då det är tänkt att det är en speciell aktivitet som ska ske där inne. Det
kan vara svårt att anpassa rummet till andra typer av aktiviteter t.ex. kan det vara svårt att göra
om ateljén, ett rum som de svenska pedagogerna verkade tycka vara ett väldigt viktigt rum,
till ett rum för rollekar. Det som är positivt med speciellt anpassade rum är att barnen lätt kan
se vad som är meningen att de ska göra inne i rummet. Det blir lättare för barnen att själva
konstruera sina egna aktiviteter utan att behöva be de vuxna om hjälp. Detta blir, vilket även
Björklid (2005) poängterar, viktigt för att barnen ska bli delaktiga och kunna ta ansvar för sitt
eget lärande. I läroplanen (Skolverket, 2010) finns det mål som säger att förskolan ska sträva
efter att varje barn får möjlighet att påverka sin egen situation, utvecklar sin förmåga att ta
ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö samt att barnen får delta i olika former av
samarbete och beslutsfattande.
På förskolan i Sydafrika hade alla ett klassrum för varje barngrupp. Att ha flera rum till
samma barngrupp verkade inte vara något de stött på särskilt ofta utom kanske hos de allra
minsta barnen i åldern 1-2. Förskolan i Sydafrika skiljer sig från den svenska då
verksamheten i förskolan där påminner mer om verksamheten i den svenska grundskolan.
Upplägget är mer att pedagogerna har klasser och lektioner med barnen, fast anpassade efter
deras ålder. Fri lek sågs det inte mycket av när barnen var inomhus utan då var det planerade
lektioner och aktiviteter som barnen skulle hålla på med. Den enda fri lek som vi lade märke
till var när barnen var ute, vilket de mindre barnen var ganska ofta. Pedagogerna i Sydafrika
nämnde att de gärna ville ha ett stort rum för barnen men som kan delas av med hjälp av
möbler och vikväggar. Detta tror vi beror på att det är så det ser ut på deras förskola men att
rummen inte är speciellt stora. Pedagogerna är vana vid att ha ett rum till alla barnen, också
för att de är en pedagog på en klass med ca 17 barn och att då ha många rum skulle göra det
svårt för dem att se och hålla reda på alla barnen.
Det här med att kunna hålla reda på alla barnen och se vad de gör och vart de är tycker vi
pedagogerna i Sydafrika har betydligt mer fokus på än pedagogerna i Sverige. Om vi jämför
nedanstående citat märks det ganska tydligt. Pedagogen i Sydafrika vill ha koll på barnen,
miljön ska vara genomskinlig och inget barn ska kunna göra något de kommer att skämmas
för. Alltså måste pedagogerna alltid ha uppsikt över vad barnen gör och säger. Pedagogen i
Sverige däremot ger barnen mer frihet till att leka själva och hon/han verkar inte se något
problem med att barnen lämnas ensamma vid vissa tillfällen.
”Everything should be transparent; no one should do anything they are ashamed of.”
”Barn vill ha utrymmen där de får vara ifred och leka och inte bli störda.”

Tillgänglighet för barnen tycks vara viktigt för alla pedagogerna både i Sverige och i
Sydafrika och också för oss i vår utformning av vår miljö (se figur 1, s.11). Allt material
borde finnas på barnens nivå så att de enkelt kan ta det som de vill ha utan att behöva hjälp
från pedagogerna. Pedagogerna påpekar att materialet ska vara varierande för att kunna locka
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alla barnen på förskolan. Några av de svenska pedagogerna uttryckte att planering av material
på förskolor som har ålderblandade barngrupper kan vara svårare än på de förskolor som har
ålderindelade barngrupper. På de åldersblandade förskolorna finns barn i åldrarna 1-5 år vilket
gör att det måste finnas en större variation av material för att alla barn ska kunna hitta något
som de blir intresserad av. På förskolan i Sydafrika är barnen uppdelade efter ålder och har
därför inte detta problem med materialet. Pedagogerna i Sydafrika uttryckte att det är viktigt
att ha material som passar den ålder som barnen i gruppen har. Material som används i en
grupp med treåringar bör enligt dem inte användas till en grupp med femåringar vilket hör
ihop med deras konstruktivistiska lärandeperspektiv och tron på att barnen utvecklas i stadier.
Möbler såsom bord, stolar och hyllor ska alla vara placerade och anpassade utifrån barnen och
deras behov. Detta verkar vara väldigt viktigt att tänka på vid planering av den fysiska miljön
på förskolan och om vi tittar på de bilder vi tagit från de olika förskolorna visar även de på att
mycket material för olika typer av aktiviteter är viktigt för barnen (se bilaga 2). Det som dock
skiljer sig mellan pedagogerna i Sverige och de i Sydafrika är att i Sydafrika uttrycker
pedagogerna att barnen ska ha material och annat tillgängligt men att de inte själva kan
bestämma själva när och vad de vill använda utan att fråga de vuxna först. Det blir en mer
begränsad tillgänglighet för barnen än vad de svenska pedagogerna ger barnen på förskolan i
Sverige Denna begränsning anser vi gör att barnen i Sydafrika inte får chans till lika många
lärandesituationer som barnen på den svenska förskolan får. Eftersom vi utgår ifrån det
sociokulturella perspektivet blir en begränsad tillgänglighet av miljön också en begränsad
tillgänglighet till de sociala interaktioner som annars hade blivit möjliga för barnen.
I vårt resultat kan vi utläsa en annan viktigt aspekt att tänka på vid planeringen av den fysiska
miljön, nämligen vilken barngrupp det är som ska befinna sig i miljön som planeras.
Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att tänka och komma på vad som fungerar och inte
fungerar för just den barngruppen. Vad är det barnen är intresserade av och vad klarar de av
att göra. Pedagogerna i båda länderna nämnde detta flertalet gånger men de nämnde aldrig hur
de skulle ta reda på allt detta om barngruppen. Vi tolkar det som att pedagogerna, både i
Sverige och i Sydafrika, observerar barnen i deras aktiviteter för att på så vis se vad som
fungerar och intresserar dem. Detta anser vi tyder på att de inte ofta frågar barnen om deras
synpunkter och vad de tycker utan att de istället själva tolkar vad de tror barnen intresserar sig
för. Detta tycker vi gör att barnen inte blir tillräckligt delaktiga och de blir inte aktiva
medskapare av miljön. Som vi uttryckt ii bakgrunden menar Björklid (2005) att det krävs att
de vuxna lyssnar på barnens synpunkter för att de ska kunna känna att miljön på förskolan är
deras. Utifrån den sociokulturella teorin blir det viktigt att den fysiska miljön gör så att
samspelet mellan de människor, barn som vuxna, som befinner sig i den fungerar. Inkluderar
de vuxna inte in barnen i utformningen och planeringen av den fysiska miljön går de miste om
det samspel som kan ske och barnen går miste om ett ypperligt tillfälle för utveckling.
Om vi jämför vår ritning med de olika pedagogernas uppfattningar om den fysiska miljön
verkar det som att utformningen är lik den i Sydafrika. Ett stort rum som kan delas av och
skapa små rum i rummet. I vår miljö finns det dock vissa rum som är avdelade såsom ett
vilorum och ett matrum vilket påminner mer om miljön i den svenska förskolan. Vi har i vår
miljö också en ateljé, men denna ateljé anser vi inte vara statisk. Detta för att allt material är
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placerat vid väggarna eller skåp med hjul som lätt kan dras undan. Stafflin som barnen målar
vid är lätta att ställa undan vilket gör att hela rummet kan öppnas för att kunna använda det till
något annat.
Enligt pedagogerna i Sydafrika var färger väldigt viktigt för de yngre barnen. Det borde enligt
dem användas klara starka färger på väggar, bord och stolar för att då trivs barnen. De
kommenterade vissa bilder (se bilaga 2) från den svenska förskolemiljön med att rummen inte
var gjorda för barn, att de såg för sterila och tråkiga ut då det inte finns så mycket färg där
som på deras förskola. Pedagogerna i Sverige och Sydafrika hade tydligen olika åsikter om
vad som är en inbjudande miljö för barnen samt vad som anses vara sterilt och stelt. Vi vill att
det i vår miljö (se Figur 1, s. 11) ska finnas teckningar och arbeten som barnen har gjort på
väggarna. Enligt oss får gärna väggarna då vara i en neutral färg då teckningarna barnen har
gjort syns bättre och får mer fokus än om väggarna hade varit i en färgglad färg. Vi ser gärna
att det finns en del färgglada material i vår miljö till exempel att soffan, kuddarna och mattan
är i färgglada färger för att på så vis skapa värme i rummet.
Pedagogerna i Sverige ansåg att en inbjudande miljö har en tambur som välkomnar och ger
barn och vuxna ett bra första intryck. Inbjudande på det sättet att när barnen ser sig omkring
kan de finna något som de känner lockar dem och gör dem intresserade. Mer konkret än så går
det inte att beskriva deras uppfattningar kring en inbjudande miljö. De uttryckte aldrig exakt
hur denna inbjudande miljö kunde skapas.
De sydafrikanska pedagogerna tycks ha mindre tillit till barnen än vad de svenska
pedagogerna tycks ha. På den sydafrikanska förskolan vill pedagogerna inte lämna barnen
ensamma och de vill inte låta barnen välja allt för egen hand. Vi tycker att det tyder på ett
förhållningssätt som anser att vuxna vet bättre än vad barnen gör. De stadieteorier som finns i
det konstruktivistiska lärandeperspektivet anser vi tydligt syns i de sydafrikanska
pedagogernas uppfattningar. Utifrån vårt resultat tycker vi att det märks att pedagogerna i
Sverige tänker mer på barnens psykiska välbefinnande än vad pedagogerna i Sydafrika gör.
Det nämns i alla fall mer om barns välmående i intervjuerna med de svenska pedagogerna.
Det går att se att de svenska pedagogerna utgår ifrån sin läroplan (Skolverket, 2010), då de
uttrycker att miljön måste vara stimulerande, inbjudande och att den ska locka barnen till
olika lekar och aktiviteter. I intervjuerna med de sydafrikanska pedagogerna nämns det
däremot inte mycket om barnens välmående. De nämner att barnen ska känna sig trygga i
miljön men inte mer än så.

Slutord
Vi har efter vår studie fått en större förståelse om hur den fysiska miljön på förskolan kan se
ut. Vi har fått ta del av pedagogers synpunkter vilket vi har tagit till oss och kommer att kunna
ha stor nytta av i vårt kommande yrke. Utifrån vår studie tycker vi att det går att se att den
fysiska miljön påverkas av pedagogernas förhållningssätt och perspektiv på lärande. I studien
har vi sett att pedagogerna vi har intervjuat ger uttryck för ett sociokulturellt perspektiv samt
ett konstruktivistiskt perspektiv. Pedagogerna vill ha miljöer som fungerar för deras
verksamhet och deras mål för barnen. Hur pedagoger ser på barnen och deras utveckling
ligger till stor del som grund för hur den fysiska miljön i förskolan planeras. Vi har utgått från
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vårt perspektiv när vi planerat och ritat vår ritning och pedagogerna tycks ha gjort det på sina
arbetsplatser.
Det hade varit intressant att göra liknande studier även i andra länder, exempelvis våra
grannländer. Pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse för den fysiska miljön och en
studie som fokuserar bara på det hade kunnat ge tydligare bilder om hur den fysiska miljön
kan se ut med pedagoger som har olika lärandeperspektiv.

30

Referenslista
Alerby, E. & Hörnqvist, M-L. (2005). Reflections from a school on a school. Reflective
Practice. no 2.
Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan
lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
De Jong, M. (2010). Förskolans fysiska miljö. Riddersporre, B. & Persson, S. (red.),
Utbildningsvetenskap för förskolan. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
Department of social development. Guidelines for early childhood development services.
Republic of South Africa. (2012)
http://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_ecdguidlines.pdf
Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur.
Halldén, O. (2011). Piaget – kunskap om meningsskapande. Forssell, A. (red.), Boken om
pedagogerna. (6., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur.
Lenz Taguchi, H (1997). Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS.
Lundahl, G. (1995). Hus och rum för små barn. Stockholm: Arkitekternas forum för
forskning och utveckling (ARKUS).
Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.
Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. (1. uppl.) Diss.
Stockholm : Univ.
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och
rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. (2. ed.) Newbury Park,
Calif.: Sage.
Piaget, J. (1976[1968]). Barnets själsliga utveckling. (3. tr.) Lund: LiberLäromedel.
Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet: i en
utvecklingspedagogisk teori. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (1999). Lärandets grogrund: perspektiv och
förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur.

31

Skantze, A. (1998). Barns rum som möjlighetsrum. I Berefelt, G. (red.). Barnens rum.
Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Univ.
Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer. Stockholm:
Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1397
Hämtad: 2012-11-01
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm:
Skolverket.
Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm:
Norstedts akademiska förlag.
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, A. (1998). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. Lund: Studentlitteratur.
Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Uljens, M. (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad: 2013-01-17
Vygotskij, L.S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes.
Cambridge, Mass.: Harvard U.P..

32

Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide
Intervju 1: Med bilder på förskolemiljöer från motsatt land. Dessa frågor ställdes efter varje
visad bild.
-

Intervjufråga 1: Vilka är dina professionella reflektioner om miljön på bilden?

-

Intervjufråga 2: Hade du som professionell ändrat på något i miljön?

Denna fråga ställdes efter att alla bilder var visade.
-

Intervjufråga 3: Vad borde man enligt dig utgå ifrån när man planerar miljön på
förskolan?

Intervju 2: Med bild på vår planerade miljö
-

Intervjufråga 4: Vilka är dina professionella reflektioner om miljön på bilden?

-

Intervjufråga 5: Om du skulle planera en miljö. Hur skulle den se ut? Vad skulle du
utgå ifrån? Vad hade du använt som hjälp?

Översättning
Questions for interview 1: Questions asked after every showed picture.
-

What are your professional reflections about the environment in this picture?

-

Would you, as a professional, change anything in the environment in the picture?

This question was asked after all the pictures were shown.
-

What should you perspective be when you plan the environment?

Questions for interview 2:
-

What are your professional reflections about the environment in this picture?

-

If you were to plan an environment, how would it look? What should your perspective
be? What kind of help would you use?
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Bilaga 2
Bilder från förskolan i Sydafrika
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Bilder från förskolan i Sverige
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