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Förord  

 
Vi kan äntligen säga att vi är klara med vår uppsats och att ett nytt liv börjar efter examen. Resan hit                     
har varit likt en berg och dalbana, den har bjudit på många skratt men också många stunder där det                   
känts riktigt tungt. Efter tre och ett halvt år på förskollärarutbildningen lämnar vi nu in vårt                
självständiga arbete. Det ligger många timmars arbete bakom detta, mer än vad vi till en början                
kunnat föreställa oss. Att skriva arbete två och två har sina för och nackdelar, det handlar till stor del                   
om att känna personen väl som skrivandet sker med. Vi fördelade skrivandet och skrev varsina delar                
i uppsatsen då vi arbetade på olika vis och i olika tempo. Vi har diskuterat och gått igenom alla delar                    
så båda är väl insatta i allt. Vi kan efter en knagglig start på arbetet, nu med gott samvete lämna in                     
uppsatsen som båda kan känna sig stolta och delaktiga i.  
 
Vi vill främst tacka vår handledare Malin Norberg för att du redan från knagglig start trodde på oss                  
och höll oss på banan när vi nästan gett upp. Tack för att du fick oss att fortsätta och tack för din                      
fantastiska handledning genom arbetet! Vi vill även tacka våra familjer som ständigt uppmuntrat oss              
att fortsätta skrivandet. Sist men inte minst vill vi tack varandra för att vi tillsammans äntligen rott                 
denna resa i land! 
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Abstrakt  
 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera några pedagogers uppfattningar om den               
fysiska miljön som lärandemiljö i förskolan. Hur ser pedagogerna på de möjligheter respektive             
begränsningar som finns för barns lärande i den fysiska miljön? Tidigare forskning tyder på att barn                
lär och utvecklas i samspel med miljön men att pedagoger allt för sällan gör förändringar i den                 
fysiska miljön. Detta är en kvalitativ studie som genomförts med hjälp av semistrukturerade             
intervjuer. Totalt är det nio intervjuer med nio olika förskollärare som genomförts, och ligger till               
grund för det resultat vi samlat in. Resultatet tyder på att pedagogers uppfattningar om de               
möjligheter och begränsningar som finns i miljön för barns lärande är relaterade till en rad olika                
faktorer. I resultatet fann vi tre huvudsakliga teman. Det första temat, Pedagogernas förhållningssätt,             
där det framgår att hur pedagogerna i verksamheten förhåller sig blir avgörande. Pedagogerna ansåg              
att flexibla och öppna pedagoger var optimalt för att se möjligheter med miljön, medan en pedagog                
med motsatt förhållningssätt snarare kan hamna i att fokusera på de begränsningar som finns. Det               
andra temat, Pedagogernas uppfattningar om möjligheter i den fysiska miljön, här är fokuset på rummets               
utformning och materialets betydelse. Här tyder resultatet att för att möjliggöra lärandet i miljön så               
ansåg pedagogerna att öppna ytor med möjlighet till att göra rum i rummen är att föredra. När det                  
gäller inredning i form av material så visade det sig att enligt pedagogerna kan det traditionella                
materialet som under längre tid har funnits på förskolor i Sverige ses som en begränsning för barn                 
och deras lärande. Medan material som i denna studie kommer att kallas för okodat material istället                
öppnar upp för möjligheter, möjligheter till fler lekar och därmed ökar möjligheterna för lärande, då               
barn genom leken lär. Det tredje och sista temat, Pedagogers uppfattningar om de begränsningar som finns                
i den fysiska miljön, här under tyder resultatet på att begränsningar vara sånt som pedagogerna själva                
inte verkar kunna påverka, ord det fått tillsagda från chefen, barngruppens storlek och ekonomiska              
frågor. Men att även här verkar pedagogernas förhållningssätt kunna spela roll för hur man tillåter               
sig begränsas av dessa faktorer.  
 
Nyckelord: Fysisk miljö, lärande, pedagogik, förskola 
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Introduktion 

Inledning  
Idag är fler barn än någonsin inskriven i den svenska förskolan. Över 480 000 barn, en ökning på 10                   
000 sedan förra året (Skolverket, 2013). Hela 83% av Sveriges ett- till femåringar vistas på förskolan                
dagligen, alltså majoriteten av de barn vi har i Sverige. Det första steget inom det svenska                
utbildningssystemet är förskolan. Idag ses inte förskolan som en plats som enbart är till för               
barnpassning när föräldrarna är på arbete (Markström & Haldén, 2009). Vidare menar författarna att              
idag är föräldrar, pedagoger samt politiker överens om att förskolan är något mycket mer än bara                
barnpassning. Förskolan ses som en viktigt plats för barnen, där de utvecklas och lär sig samt att                 
förskolan ses som det första steget till att forma goda samhällsmedborgare (Markström & Haldén,              
2009).  
 
Under utbildningens gång har vi fått se förskolan ur flera dimensioner. En förståelse för att allt                
tillsammans bildar en helhet och kvalitet har blivit uppenbart. Något vi tycker genomsyrar samtliga              
delar är miljön och dennes betydelse för bland annat barns lärande. Detta är något som även påtalas i                  
läroplanen för förskolan, där det framgår att miljön ska vara anpassad efter varje enskilt barns behov                
och intresse, att den ska vara trygg, utvecklande, inspirerande och lärande (Skolverket, 2016). Det vi               
dock kan se i läroplanen är att det inte finns någon tydlig framskrivning kring förskolans               
inomhusmiljö, utan det som nämns är den sociala och den kulturella miljön, naturmiljön och              
utomhusmiljön. Lika som med övriga läroplansmål lämnas ansvaret till pedagogerna när det gäller             
att realisera målen. Därför anser vi att det blir extra intressant att studera pedagogers uppfattningar               
gällande den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Ses den som en uppsättning möjligheter eller             
genomsyrar den begränsningar för barns lärande enligt pedagogerna.  
 
Så tidigt som under andra halvan av 1800-talet uppmärksammades den fysiska miljön, då av Dewey.               
Han menade att det saknades kunskap kring den fysiska miljön i skolan (Hartman, Lundgren &               
Hartman, 2004). Han såg ett samband med möbleringen i verksamheten och det lustfyllda lärandet.              
Likt Dewey har även Eriksson Bergström (2013) genom sin studie sett att miljöns utformning i               
verksamheten får betydelse för barnens möjligheter till utveckling och lärande, men också att miljöer              
där kodningen inte är så stark är en fördel för att främja detta. Med okodat material reflekterar                 
Eriksson Bergström kring material som inte är färdigt och har en obestämd funktion, exempel på               
sådant material kan vara olika konstruktionsmaterial eller material hämtat från naturen. Material som             
barnen själva får upptäcka och benämna med egna ord. Som exempel tar Eriksson Bergström upp               
neutrala miljöer med lite spretigt material. Att det är mer inbjudande och skapar fler kollektiva lekar,                
än strikta miljöer där det syns tydligt vad som förväntas av barnen. Den fysiska miljön ska i denna                  
uppsats tolkas likt Björklids (2005) förklaring, den fysiska miljön i förskolan innebär de rum och de                
material barnen möter i sin vardag på förskolan. 
 
Det framkommer även påtagliga gånger i forskning att inomhusmiljön är viktig för barnen i              
verksamheten, och är en viktig hörnsten i deras utveckling (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013;              
Qvarsell, 2011 & Hellman, 2015). Därför anser vi att området blir relevant att studera vidare kring. De                 
Jong (2010) bekräftar att samspelet med och i den fysiska miljön är grunden för barnens utveckling                
och lärande samt att förskolan är en av de viktigaste platser där detta äger rum. Forskning visar på att                   
detta är ett aktuellt område samt relevant för vidare vetenskaplig forskning (De Jong, 2010). Speciellt               
studier som lyfter den fysiska miljöns funktion och dennes mångsidiga användningsområde för god             
kvalitet i barnens livsmiljö (De jong, 2010). Det vi även sett vid bearbetning av tidigare forskning                
gällande pedagogers uppfattningar om den fysiska miljön är att den är relativt gammal och              
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genomförd på 1990-talet och därikring (Hallström-Welén & Rindsjö, 1998; Bengtsson, 1993). Vilket            
även medför att resultatet av dessa studier kan ha påverkats av hur samhället såg ut där och då.                  
Liknande studier genomförda idag kanske därför ser annorlunda ut.  
 
Vi vill med denna studie öka medvetenheten kring den fysiska miljön i förskolan, vi hoppas att med                 
denna uppsats kunna göra verksamma pedagoger uppmärksamma på miljöns faktiska betydelse. 
 
Ett citat vi stött på under vår litteraturbearbetning skrivet av Björklid tycker vi ramar in vår studie                 
bra, vi vill därför inleda med detta och önska fortsatt intressant läsning. 
 

“Individen utvecklas genom att söka erfarenheter och kunskap om sin miljö - såväl den sociala som den                 
fysiska. Hon utforskar och förändrar den. Samtidigt påverkar miljön människan i en direkt mening              
genom att den anger förutsättningar och bestämmer gränser” (Björklid, 2005, s.33). 
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Förklaring av begrepp som återkommer i studien 
Här nedan följer en förklaring av vissa begrepp som återkommer på flera ställen i studien. Vi har valt                  
att presentera dem redan här i början för att du som läsare ska få en tydlig bild från start kring vad vi                      
menar med de olika begreppen. Begreppens innebörd i denna uppsats grundar sig i tidigare              
forskning samt informanternas beskrivningar. Vi kommer även återigen behandla begreppen i           
bakgrunden för tydlighetens skull. 
 
Fysisk miljö - Förskolans inomhusmiljö, där med vad den innefattar för material, hur den är inredd                
samt hur den är strukturerad (Björklid, 2005). 
 
Lärandemiljö - Den plats barnen spenderar sin tid på i vardagen, där pedagogisk verksamhet              
bedrivs. Vi studerar alltså inte exempelvis personalrum och förvaringsutrymmen (Björklid, 2005;           
Nordin-Hultman, 2011).  
 
Traditionell miljö - Rum och material som är framställt som något av tradition. Något som följer                
samma mönster sedan en lång tid tillbaka och även följer vissa av dessa mönster idag               
(Whener-Godée, 2002; Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2009; Nordin-Hultman, 2011).          
Det klassiska bilrummet, dockvrån, pysselrum och byggrum. 
 
Kodat material - Material som har en given funktion. Dockor, bilar och annat material som är                
färdigkonstruerat, likt det mönster som återfinns i den traditionella miljön (Eriksson Bergström,            
2013). 
 
Okodat material - Material som inte har en given funktion. Exempelvis naturmaterial och bråte som               
benämns som något av den som förhåller sig till det (Eriksson Bergström, 2013). Kan också vara                
kartonger, kuddar, plaströr m.m. 
 
Konstruktionsmaterial - Material som är framtaget för att bygga och konstruera med. Exempelvis             
kaplastavar, byggklossar och lego (Eriksson Bergström, 2013).  
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Bakgrund 
I denna del av uppsatsen gör vi en genomgång av relevant forskning som vi tagit del av inom vårt                   
valda område. För att klargöra vad vi menar med den fysiska miljön kommer först en inledande                
rubrik om detta, för att skapa djupare förståelse för vad vi menar med begreppet. Sedan följer                
underrubriker kring hur rummet och materialet kan sättas i relation till hur miljön ses som möjlighet                
eller begränsning för barns lärande. Därefter kommer en genomgång av pedagogers uppfattningar            
om barn och barndom, vad det har för betydelse för hur förskolans miljö kan ses som möjlighet eller                  
begränsning för barns lärande. Sedan behandlar vi forskning som berör den fysiska miljön för kvalitet               
och lärande, där nämns förskolans miljö i relation till kvaliteten på förskolan och vad miljön har för                 
betydelse för att nå fram till lärandet. Därefter följer en del som behandlar lek i relation till den                  
fysiska miljön, just för att lek och lärande i relation nästan är oskiljbara (Björklid, 2015). Till sist                 
avrundar vi med ett stycke som visar på tidigare pedagogers uppfattningar gällande miljön som              
möjligheter och begränsningar, samt vad pedagoger i tidigare forskning uttryckt gällande lärande. 

Den fysiska miljön  
Eftersom begreppet fysisk miljö är något som behandlas genom hela uppsatsen så kommer här en               
behandling av vad tidigare forskare sagt om begreppet fysisk miljö och vilket perspektiv vi avser med                
begreppet. Hur det ska tolkas vid läsning av denna uppsats. Vi kommer även i detta avsnitt föra fram                  
vad tidigare forskare sagt om miljöns utformning i relation till de möjligheter och begränsningar som               
finns. Avslutningsvis kommer vi gå igenom forskning som berör materialet i förskolan, materialets             
betydelse för de möjligheter och begränsningar som finns.  
 
Begreppet miljö är från början ett franskt begrepp som betyder plats. Det som finns runt omkring oss                 
och i vår omgivning. Allt i det mänskliga livet utspelar sig i en fysisk miljö. Alla individer ingår i en                    
social grupp och man samspelar med andra i en social miljö. Människans kropp och hälsans               
välbefinnande påverkas av olika egenskaper i den fysiska miljön. Det är individen själv som påverkar               
utformningen samt inredning av den (De Jong, 2010).  
 
Den fysiska miljön i förskolan speglar vad som förväntas av barnen, därför bör miljön framställas så                
att barnens lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Den fysiska miljön i förskolan innebär              
allt ifrån utrymmen till material. En god miljö ska vara flexibel och vad den framställs som ska vara                  
en spegling av de barnen just nu intresserar sig för (Björklid, 2005). Björklid framhåller även två typer                 
av miljöer, den objektiva miljön respektive den subjektiva miljön. Den objektiva miljön omfattar de              
faktiska rummet, rummets storlek, rummet läge osv. Den subjektiva däremot visar författaren på är              
den miljö som blir beroende av hur vi olika individer uppfattar och tolkar den, med andra ord hur vi                   
tilldelar rummet fysisk mening och betydelse. Dessa två begrepp går att tolka som en direkt (objektiv)                
respektive indirekt (subjektiv) miljö (Björklid, 2005). 

Utformningen av den fysiska miljön 

I förskolan har det länge varit en tradition att knyta an samt skapa en miljö som liknar hemmiljön så                   
mycket som möjligt, just för att det är tänkt att miljön ska fungera som en brygga mellan hem och                   
förskola (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2009). I Sverige är förskolorna snarlika i             
utformandet och dess inredning och innehåll skiljer sig inte drastiskt från plats till plats. Rum och                
material framställs ofta som något gjort av tradition, något som länge varit så och följer än samma                 
mönster (Wehner-Godèe, 2002). Dewey visade dock på att den klassiska och traditionella            
möbleringen och val av möblernas placering kan ses som en begränsning för barns lärande, då detta                
bjöd in till det han kallar för passivt lyssnande. Alltså en miljö som inte var inbjudande till lärande,                  
och att man istället skulle placera möblerna och materialet så att det blev mer inbjudande och erbjöd                 
flera möjligheter. Detta menade han vara en väg för att nå fram till lärandet (Hartman et al., 2004).                  
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Även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) reflekterar kring att pedagogerna           
framställer ofta miljön som stillsam, lugn och sval. Snarare än att den är utmanande och väcker ideer                 
till aktiviteter och lek.  
 
Det är i stor grad pedagogerna som ordnar rummet i den fysiska miljön, efter egna uppfattningar och                 
erfarenheter. Miljön kan dock ses och upplevas olika beroende på hur man själv väljer att tolka den,                 
(Vuorisalo, Rutanen & Raittila, 2014; Björklid, 2005). Det är av stor vikt att låta barnen vara med och                  
forma sin miljö, dels för förståelse för dennes uppbyggnad, dels för att barnen ska känna ett ansvar                 
över miljö där de trots allt spenderar stor del av sin vardag (Björklid, 2005). Pedagoger har en viktig                  
uppgift, nämligen att tillstå barnens bästa (Nordin-Hultman, 2011). När författaren uttrycker detta            
skriver hon även fram att barnen formas i den miljö som omger dem, därför är en god planerad miljö                   
av stor vikt och något som verkligen bör reflekteras över i arbetslaget. En genomtänkt miljö bygger                
enligt Whener Godée (2002) på observationer gjorda av pedagogerna, observationer som grundar sig             
på barnen och hur de använder sig av miljön de befinner sig i. En miljö signalerar vad som förväntas                   
av barnen, vad den utsänder för möjligheter och ifall den är framställd för att begränsa. Den kan tala                  
om att här är det springa som gäller eller här är det sitta ner och läsa en bok som är okej att göra. Just i                         
denna aspekt blir det därför extra viktigt att observera, och se vad signalerar miljön till de enskilda                 
barnet. Se möjliga ändringar till att göra förändringar som passar barnen och ger dem möjligheter               
(Whener Godée, 2002). Det verkar finnas en vision från verksamma pedagogers sida att skapa en               
tydligt strukturerad miljö, som är inbjudande samt lockar till fantasi och kreativitet (Sheridan &              
Pramling Samuelssons, 2009). Men att i själva verket så visar det sig i Sheridan och Pramling                
Samuelssons studie att denna miljö framstår som en miljö gjord för att kunna styra och strukturera                
ordningen i barngruppen. Denna typen av styrning reflekterar Tullgren (2004) om som osynlig             
styrning. Tullgren menar på att den ofta används för att minska på springet bland barnen samt dra                 
ner på det som hon benämner som kaotisk lek. Den kaotiska leken kan ofta misstolkas, och ligger                 
väldigt nära det som Øksnes (2013) benämner som den dionysiska leken. Som innebär att vid första                
anblick kan leken verka kaotisk, men egentligen har den ett värde i sig. Detta kan då resultera i att                   
pedagogerna möblerar miljön utefter att barnen inte ska kunna springa så mycket (Tullgren, 2004). 
 
En föränderlig och flexibel miljö är en miljö som utsänder meningsskapande på ett annat sätt än en                 
miljö som är fast (SOU 1997:157). För att förskolan ska kunna bedrivas mot de mål som finns i                  
styrdokumentet så har miljöns utformning betydelse för hur pass mycket barnen inspireras i de olika               
miljöerna. Därför menade man i framtagandet av att erövra omvärlden att det är en aspekt som                
verkligen ligger i tiden, att den vuxna är medveten om de möjligheter som en miljö kan ge (SOU                  
1997:157). Där det är barnens intressen och kunskaper som influerar hur miljön framställs. För att det                
ska uppstå möjligheter till ett aktivt utforskande och kunskapsinhämtning behövs en inspirerande            
miljö som inte bara ger barn möjlighet att fundera och uppleva utan också att agera (Dahlberg &                 
Åsén, 2011). 
 
Eriksson Bergström (2013) reflekterar kring den fysiska miljöns funktion och hur barn påverkas i olika               
miljöer. Forskaren beskriver i sin avhandling hur barn i traditionella miljöer gör flykter till rum för att                 
undgå styrningen som en traditionell miljö lätt kan skapa. Traditionella miljöer avser de miljöer som               
av tradition har framställts. Där exempelvis dockvrå, bilrum och byggrum är något som ofta existerar               
(Nordin-Hultman, 2011). Barnen söker sig då till rum där styrningen inte är lika hög, och risken för                 
att bli kontrollerade inte är lika stor. Där de själva kan upptäcka de möjligheter som finns utan att                  
behöva bli tillbakadragna och begränsade. Det visar sig även att barn ofta tar egna initiativ till lekar i                  
de miljöer som är avsatta för fysiska aktiviteter där miljön inte speglar någon tydlig förväntan på vad                 
som ska ske just där (Eriksson Bergström, 2013).  
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Materialets betydelse för lärandet  

Utbudet av materialet på förskolorna skiljer sig åt från olika förskolor, dock finns det av tradition                
likartade mönster på det material som erbjuds. Denna typ av traditionellt material innefattar bland              
annat pennor och färger för skapande, dockor, fordon och olika typer av konstruktionsmaterial. Detta              
är ett mönster som funnits med av tradition i förskolan sedan länge tillbaka och har sina rötter i                  
Fröbel-pedagogiken (Nordin-Hultman, 2011). När man talar om det traditionella materialet i           
förskolan går det att tolka likt de Eriksson Bergström (2013) uttrycker kring kodat material. Kodat               
material avser de material som har en stark given funktion, och vad som förväntas av tinget är                 
självklart. Motsatsen till denna typ av material benämner Eriksson Bergström som material med             
mindre stark kodning, okodat material. Ett material som möjliggör fler lekar. Detta avser olika typer               
av konstruktionsmaterial och material som tinget benämns av barnen själva. En uppfattning kan vara              
att varje rum på en förskola bör innehålla både flexibla och fasta material, det flexibla materialen kan                 
hjälpa barnen att locka fram nya möjligheter för att till exempel försvara sin lek (Nordtømme, 2012).                
Även detta är en syn Vygotskji hade på kodat och de okodade materialet. Han ansåg det extra viktigt                  
för de mindre barnen med färdig kodade leksaker, då de inte har kommit lika långt i sin förmåga att                   
kunna fantisera och transformera med det okodade materialet som äldre barn tycks klara av              
(Vygotskji, 1995). 
 
Materialet som finns på förskolan kan också tolkas som att det har betydelse för hur barn agerar, vad                  
materialet erbjuder barnen har betydelse för hur barnen förhåller sig (Nordin-Hultman, 2011).            
Författaren diskuterar att barn som utför negativa handlingar kan göra detta för att de saknar               
material som är stimulerande och meningsfulla. Material bär med sig förväntningar och möjligheter             
att skapa intressen och aktiviteter. Men också bär materialet med sig förväntningar på vad som               
förväntas klaras av av barnet, vid olika åldrar och om man är tjej eller kille (Nordi-Hultman, 2011).                 
Materialet placeras därför ofta med en tanke från pedagogernas sida, högt upp på hyllor för att                
barnen anses behöva vuxna för att utöva aktiviteten. Ett annat starkt mönster i placering av material                
är att man placerar det så att blandning av material inte ska ske, material som pedagogerna inte vill                  
ska ha kontakt med varandra placeras på avstånd i förskolans olika rum för att i sån stor mån som                   
möjligt kunna hålla dessa material ifrån varandra. Till exempel är oftast dockvrån och tillgång till               
vatten långt ifrån varandra (Nordin-Hultman, 2011).  
 
Affordance visar sig vara ett relevant begrepp att tala om i samband med barn och den fysiska                 
lärandemiljön som möjlighet eller begränsning. Begreppet avser samspelet mellan människa och           
miljö. Istället för att prata om egenskaper i miljön intresserar man sig för hur miljön kan användas av                  
människor, vilka funktioner den har (Änggård, 2012). Med begreppet affordance förhåller sig            
Eriksson Bergström (2013) till en miljö där barnen får möjlighet att upptäcka miljöns fysiska ting, där                
material inte är så starkt kodat och tinget blir till det dina ögon ser. Man upptäcker olika saker och                   
förvandlar dem. Det handlar om att se miljön som en uppsättning erbjudanden (Eriksson Bergström,              
2013). Konstruktionslek är en lek som i hög grad kan kopplas till begreppet affordance, då det är en                  
lek där barnen själva styr och konstruerar materialet och dess funktion. Erbjuds barnen en miljö med                
möjlighet till affordance så ges barnen enligt resultatet av Eriksson Bergströms studie även             
möjligheten till att fostras till fria barn som kan påverka, förhandla och göra motstånd av egen kraft.                 
Istället för att falla innanför institutionens ramar där miljön och dess material ofta framträder som ett                
verktyg för att disciplinera och fostra barnen till att fortsätta ha en roll som en av alla i kollektivet                   
(Eriksson Bergström, 2013). 
 
Miljöns utformning och vad den erbjuder för material och möjligheter får betydelse för hur barnen i                
verksamheten begränsas eller ges möjligheter till lärande och utveckling, genom fantasi och            
kreativitet samt lusten att lära (Hartman et al., 2004; Björklid, 2005; Nordin-Hultman, 2011; Whener              
Godée, 2002; Eriksson Bergström, 2013). Den fysiska miljön i förskolan utsänder både begränsningar             
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och möjligheter för lärande som det ser ut idag. Om miljön är uppbyggd som otillräcklig, otrygg och                 
inte nog stimulerande visar det sig att barn inte utforskar och leker i den miljön som de annars skulle.                   
Vilket då blir avgörande för barnens utveckling och lärande (Björklid, 2005). Förskolan kan dels ses               
som en plats där man ska ta tillvara på barnens intressen, dels kan förskolan som institution förstås                 
som en miljö där barn i hög grad blir kontrollerade och ledda av vuxen styrning (Markström &                 
Hallden, 2009). Styrning i förskolan kan i det här fallet handla om hur pedagoger formar förskolans                
miljö för att nå fram till de önskvärda barnet från pedagogernas sida. Barn kan dock om de vill                  
undvika denna styrning genom att fly till så kallade fria rum (Tullgren 2004). Rum som författaren                
beskriver likt Eriksson bergström (2013), där barn inte är starkt kontrollerade av vuxna. Barn hittar               
strategier för att undgå styrningen, ofta är dessa strategier någon form av förhandlingar från barnens               
sida (Markström & Halden, 2009).  
  

Olika synsätt på barnet och barndom och dess betydelse för utformningen av miljön  

Synen på barn och barndom är något som ständigt är under rörelse. Hur vi ser och uppfattar barnet                  
kan även se olika ut i olika delar av det lilla land vi befinner oss i. Inom olika sociala och kulturella                     
bildningar ser man skillnad på barn och barndom, korsar man landsgränsen är bilden av barnet långt                
från densamma som det normativa här i sverige (Askland & Sataøen, 2003).  
 
Hur pedagoger ser på barn och barndom spelar stor roll för utformningen av miljön på förskolan.                
Miljön kan tyckas likna en avspegling av den barnsyn pedagogerna har (Nordin-Hultman, 2011).             
Även Åberg och Lenz Taguchi (2007) stärker detta då de visar på att miljön i olika verksamheterna är                  
en individuell uppfattning från pedagogernas sida, samt att det handlar om vilken syn man som               
pedagog har på förskolans roll för barnens utveckling och lärandet. Har pedagoger en bild att se                
miljön som en uppsättning möjligheter så menar Nordin-Hultman att detta kan vara en väg till att ta                 
till vara på barnens kompetenser. Barn är olika individer som alla lär och tolkar på olika sätt, och                  
miljön anses därför vara ett sätt att nå fram till lärandet. Pedagoger bör därför se miljön som en                  
tillgång för barnens utveckling och lärande (Nordin-Hultman, 2011).  

Barns delaktighet och inflytande i utformandet av miljön  

En lärandemiljö i förskolan kan tolkas som en miljö där barnen ges möjligheter till att vara delaktiga                 
och rätt att utöva inflytande. En miljö där barnen haft rätt att utöva demokrati genom att utforma                 
miljön i verksamheten (Qvarsell, 2011; Sheridan & Pramling Samulesson, 2009). Författarna           
reflekterar över att detta är ett sätt för att göra barnen delaktiga, och ett sätt för barnen att uttrycka                   
sina demokratiska rättigheter därmed stimulera lärandet. Även Westerlund (2010) diskuterar detta,           
Westerlund visar på att demokratiskt medborgarskap handlar om rätten till inflytande. Nedtaget till             
förskole relaterade sammanhang tar författaren upp att det handlar om barnens rätt till lek, samspel,               
samarbete och att respektera varandra. I det stora hela handlar det om barnens rätt till inflytande i                 
den verksamhet de finner sig i (Westerlund, 2010). Likt Qvarsell (2011) och Westerlund (2010), lägger               
även Björklid (2005) vikt vid att barnen bör ha inflytande över den miljö de finner sig i. Författaren                  
menar på att det är viktigt för barnen att utöva sina rättigheter i utformningen av miljön, just för att få                    
kunskap om sin miljö och för att få möjlighet att göra miljön till sin. För att kunna nå fram till detta                     
diskuterar författaren att en möjlig väg är att vi vuxna lyssnar på barnen och intar ett barns                 
perspektiv (Björklid, 2005). En studie gjord av Nordin-Hultman (2011) visar dock att barn i dagens               
förskola sällan ges de utrymme och rätt till inflytande som de bör ha. Nordin-Hultman (2011) visar på                 
att barn bland annat inte fysisk sett har det möjligt för sig att utöva demokrati. Dels skriver författaren                  
om att miljöns fysiska uppbyggnad är bunden till planering, dels att barnen är beroende av               
pedagoger för sina aktiviteter. 
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Den fysiska lärmiljön för kvalitet och barns lärande  

Eftersom förskolan är en social plats där människor och olika kulturer möts ligger det sociokulturella               
perspektivet nära de område som studien behandlar. Inom Vygotskjis sociokulturella teori menade            
man att människor i kommunikation med andra och det sociala livet vi finner oss i, alltså den kultur                  
och tid vi lever i formar och utvecklar oss. Människor och den miljö vi har runt oss påverkar hur vi                    
utvecklar våra tidigare erfarenheter och vårt lärande (Vygotskji, 1995). Inom det sociokulturella            
perspektivet ser man att det vi lär sker i samband med omgivningen. Det kan tolkas som en process                  
som uppstår i olika sammanhang där miljön spelar in och är betydelsefull för individen. Lärande kan                
tolkas som en process av all mänsklig aktivitet (Säljö, 2003).  
 
När man talar om lärande kan informellt lärande, och formellt lärande vara två begrepp värda att                
nämna. Med formellt lärande avses de lärande som pågår systematiskt, exempelvis skolan. De             
informella lärandet kan verka mera diffust att förstå, det handlar om lärande som sker i samband                
med något annat. Till exempel lärandet som sker i interaktion med den fysiska miljön (Säljö, 2003).                
Sammantaget ser man inom forskning att lärande sker i relation till något sammanhang och olika               
situationer som individen befinner sig i (Björklid, 2005). 
 
Det är i samspelet med den fysiska miljön som barn lägger grunden för utveckling och lärande,                
förskolan är en av de viktigaste platser där detta äger rum (De Jong, 2010). Miljön på förskolan kan                  
ses som en pusselbit för god kvalitet samt förutsättning för lärande. På en förskola där miljön inte är                  
genomtänkt, utsänder den sämre kvalitet och lägre förutsättningar för lärande (Sheridan & Pramling             
Samuelsson, 2013). En god kvalitet redogör författarna är en verksamhet där barnen i samspel med de                
vuxna ges rättigheter. I den fysiska miljöns synpunkt, en verksamhet där miljön är utformad efter de                
pedagogerna har sett och hört är barnets intressen. Alltså en miljö som bygger vidare på barnen, och                 
det som för barnen är intressant står i fokus. Även Renblad och Brodin (2012) har gjort en studie där                   
resultatet visar att en höjning för kvaliteten i förskolan kan vara att forma miljön utefter det som har                  
uppmärksammats som intressant från många av barnen i barngruppen. I förskolor med lägre kvalitet              
kan en bakomliggande orsak vara att det finns brister i kommunikationen mellan barnen och de               
verksamma pedagogerna (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013).  

Miljöns betydelse för lek och lärande  

Leken har länge varit en viktigt hörnsten inom förskolans ramar. I förslaget till läroplanen att erövra                
omvärlden (SOU 1997:157) presenterades vikten av att förstå leken. Leken sågs som en grundpelare              
redan inom Fröbel pedagogiken, då man såg att leken var en väg för att nå fram till den självständiga                   
individ man strävade efter att barn skulle bli. Barnet skulle få leka fritt, men också lära sig att                  
samarbeta med andra barn. Just för att det var genom att vara aktiv och att lära sig söka kunskap som                    
man utvecklades menades det på inom denna pedagogik, enbart med stöd från omvärlden (SOU              
1997:157).  
 
Nära sammankopplat med lärande ligger leken. I förskolan har leken länge setts som ett redskap för                
pedagogiska sammanhang inom förskolan, samt ett sätt att nå de som framhålls som lärande. I               
barnens värld och även inom förskolepedagogiken är lek och lärande oskiljbara (Björklid, 2005). Då              
barnens utforskande oftast sker i sammanhang kopplade till leken (Øksnes, 2011). I barns liv är lek                
något central och något som hjälper dem att upptäcka världen runt. Det är även i leken som barn                  
utforskar och upptäcker sin omvärld, samt genom leken upptäcker och hittar barnen sina intressen              
(SOU 1997:157).  
 
En fördel för barns lek är ifall miljön kring dem är tillåtande. För att barn ska kunna leka ostört är det                     
viktigt att barnen har tillgång till material utan att de behöver blanda in de vuxna för att få tillgång till                    
det (Björklid, 2005). Författaren visar på att det tydligaste samspelet mellan den fysiska miljön och               
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barns lek är beroende av vilken möjlighet barnen har att tillgå löst material. Såsom, stolar, kuddar,                
bord och små stolar. I dagens styrdokument presenteras det att miljön ska vara öppen, innehållsrik               
och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet (Skolverket,            
2016). Björklid (2005) visar också på att barnen ändrar miljön utefter deras lek. Sådana ändringar syns                
ofta i det vi nämner som konstruktionslek, den lek där barnen själva styr och konstruerar materialet                
och dess funktion. Det är genom denna typ av lek barnen får möjlighet att pröva olika tankar och                  
utveckla lärandet (SOU 1997:157). Eriksson Bergström (2013) menar på att om det framställs miljöer              
för konstruktionslek, och miljöer som erbjuder neutralt lekmaterial så ges barnen automatiskt mer             
möjligheter till flera lekar.  

Vad tidigare forskning visat gällande pedagogers uppfattning om den fysiska miljön  
Vad pedagogerna har för förhållningssätt blir avgörande för hur miljön struktureras i verksamheten             
(Björklid, 2005). En tvärsnittsstudie gjord av Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009)            
visar att de pedagoger som deltog i studien ansåg att förskolan är en plats där barn i samspel med                   
miljön lär och utvecklas. Missnöjen uttrycks dock av medverkande pedagoger gällande de            
arbetsvillkor som råder och i flesta fall är svåra att påverka. Det kunde handla om att pedagogerna                 
saknade utrymme, missnöje över lokalernas utformning, ekonomiska frågor och den begränsade           
personaltätheten ansågs påverka. En annan kartläggningsstudie gjord av Engdahl, Hallström-Welén          
och Rindsjö (1998) visar likt Sheridan et al. (2009) resultat, men också att pedagoger allt för sällan gör                  
förändringar i miljön på förskolan. 
 
En annan studie genomförd av Bengtsson (1993) grundade sig bland annat på intervjuer med              
verksamma pedagoger. Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar en dålig             
respektive bra förskolemiljö från pedagogernas sida. I resultatet fann Bengtsson att samtliga            
pedagoger benämnde en dålig miljö som en miljö där planlösningen var dålig. Författaren reflekterar              
vidare kring att benämna många passager, dålig överblick över verksamheten bland annat. De bra              
miljöerna benämndes som miljöer där man fann harmoni samtidigt som det fanns möjlighet till livliga               
lekar. Rymligt och flexibelt var att föredra enligt pedagogerna i studien.  
 
Pramling Samuelsson et al. (2015) har i sin studie funnit att en vanlig uppfattning från pedagogernas                
sida är att barngruppen i dag är allt för stor, att det sätter hinder för hur förskolan ska bedrivas i                    
praktiken. Pedagogerna i studien menar på att det är allt för få vuxna på de höga antalet barn för att                    
en fungerande verksamhet ska kunna bedrivas (Pramling Samuelsson et al., 2015). 
 
Tidigare forskning som berör lärandet visar på att en uppfattning om lärandet inom förskolan är att                
lärande är något som ständigt sker. Utan att man behöver undervisa och ha ett syfte med att lära ut                   
något till barnen. På förskolan ansåg pedagogerna att det finns ett ständigt lärande i allt som barnen                 
gör (Alatalo, 2017). Vilket går att tolka likt det informella lärandet, den lärande form där man anser                 
att lärande sker i samband med något (Säljö 2003). En annan uppfattning av en förskollärare som är                 
verksam i förskoleklass såg lärande som en mer formell form, denna pedagog menade på att det är                 
den vuxna som ansvarar för att lärande sker, och då genom undervisning (Alatalo, 2017).  
 
I en studie gjord av Pramling Samuelsson et al. (2015) visar resultatet att pedagogerna              
problematiserar åldersblandade barngrupper för att nå lärandet. Pedagogerna i studien menar på att             
det kan vara svårt att anpassa aktiviteter och rummet för barn som både är ett och barn som är sex år.                     
Större del av de medverkande pedagogerna i studien hade därför valt att förhålla sig till               
åldershomogena barngrupper, för att kunna anpassa aktiviteterna och nå lärandet. Resterande           
pedagoger resonerar istället kring att det är ett lärande i sig att ha blandade barngrupper, de                
reflekterar över att barnen då lär av varandra (Pramling Samuelsson et al., 2015).  
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Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera några pedagogers uppfattningar om den fysiska               
miljön som lärandemiljö i förskolan. Hur ser pedagogerna på de möjligheter respektive            
begränsningar som finns för lärandet i den fysiska miljön? 
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Metod  
Då vi i denna studie valt att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska miljön i förskolan                
samt hur de ser på de möjligheter och begränsningar som finns för lärandet, så har vi genomfört en                  
kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat nio förskollärare, en studie som             
innehåller intervjuer med ungefär 6-8 personer ökar möjligheten till att empirin är enskilda individers              
personliga uppfattningar, och inte en mer generell bild av ett område (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,              
2015). Semistrukturerade intervjuer är en intervjumetod som kan användas för att ge informanterna             
utrymme till att delge sina tankar samt reflektioner, vilket gynnar oss då vi på så sätt kunde skapa                  
förståelse för våra frågor utifrån informanternas perspektiv.  

Kvalitativ forskningsmetod, Semistrukturerade intervjuer 
Studiens syfte blev avgörande för valet av metod till insamlingen av data. Semistrukturerade             
intervjuer passade bäst in på vår forskningsdesign, då vår avsikt var att undersöka några pedagogers               
uppfattningar. En kvalitativ intervju kan se ut på många olika sätt. Hur intervjun formuleras blir               
beroende av vilket syfte man har med intervjun. Antalet fasta frågor gentemot öppna frågor kan se                
olika ut från intervju till intervju. När man genomför en kvalitativ forskningsintervju är det också den                
som intervjuar som bestämmer vilken ordning och vilket utrymme varje fråga har            
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Att använda sig av semistrukturerade intervjuer som metod är             
ett sätt för att kunna skapa förståelse för informanternas perspektiv, då semistrukturerade intervjuer             
möjliggör för informanten att reflektera kring sina tankar. Därmed ger det den som utför intervjun               
utrymme för att tolka informanten (Svensson och Ahrne, 2015).  

Urval 
För att få en representativ bild av vad som är enskilda personers uppfattningar av de möjligheter och                 
begränsningar som anses finnas för lärandet i den fysiska miljön, så valde vi att på den begränsade tid                  
vi hade att genomföra nio intervjuer på sex olika förskolor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det               
är viktigt att ha en tanke bakom vilka informanter man väljer ut för att få ett sånt rikt material som                    
möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi hade som tanke att hitta några förskollärare som              
jobbat lite extra med just inomhusmiljön på förskolan. Gärna några som gått ifrån den traditionella               
utformningen av miljöerna, men också några förskolor som förhåller sig mer traditionellt, och det för               
att försöka få en spridning vad gäller deras uppfattningar om inomhusmiljön. Detta gjorde vi genom               
att förhålla oss till ett så kallat strategiskt urval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Med ett               
strategiskt urval menar författarna att den som samlar in material till en undersökning, själv väljer               
vilka som ska ingå i studien och att man har en särskild avsikt med de informanter som väljs. Då                   
man har som målsättning att få ett så informationsrikt material som möjligt (Eriksson-Zetterquist &              
Ahrne, 2015). Detta blev relevant för oss då vi ville se om dessa pedagogers uppfattningar skiljer sig                 
från varandra när det gäller den fysiska miljön, hur den ses som möjligheter eller begränsning för                
barns lärande. Vi sökte på kommunernas hemsidor för att se ifall det fanns några skillnader i hur                 
förskolorna presenterade sig och sitt sätt att arbete. En del av förskolorna uppgav den fysiska miljön i                 
deras presentationer, och vi märkte ganska snabbt att de fanns flera förskolor som utgav sig för att                 
jobba mycket med förskolans miljö, och därmed gått bort ifrån den traditionella utformningen av              
miljön. De förhöll sig nu till något som resultatet visat att informanterna reflekterar över likt en av                 
informanternas benämning på en miljö, en miljö med nytänk. Informanterna presenteras med fiktiva             
namn för att inte avslöja deras identitet i studien.  
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Informant Presentation 
Här under följer en presentation av informanterna. För att det ska bli enkelt att urskilja vid senare                 
läsning har vi valt att namnge informanterna utefter vilket material de förhåller sig till. De som                
angett att de jobbar där de har tagit bort traditionellt material och tillfört okodat material heter -O följt                  
av en siffra för att skilja informanterna åt. De informanter som angett att de förhåller sig till                 
traditionellt material heter -T. Detta för att vi gjort en tolkning utefter resultatet där traditionellt               
material och okodat material tar en stor plats.  
 
O1: 45 år, jobbar på avdelning med 1-6 åringar ute på glesbygden. Anger att hon jobbar på en förskola                   
där de tagit bort allt traditionellt material och tillfört okodat material.  
 
O2: 43 år, jobbar på avdelning med 5-6 åringar på en förskola ute på glesbyggden. Anger att hon                  
jobbar där de har tagit bort traditionellt material och tillfört okodat material. 
 
O3: 28 år, jobbar på avdelning med blandade åldrar 1-6 år. Förskolan är belägen på glesbygden.                
Anger att hon jobbar där de har tagit bort traditionellt material och tillfört okodat material. 
 
O4: 27 år, jobbar på avdelning med barngrupp där barnen är 1-4 år på en förskola ute på glesbygden.                   
Anger att hon jobbar där de har tagit bort det mesta traditionella material och tillfört okodat material. 
 
O5: 51 år, just nu verksam i en förskola med barn i åldrarna 1-5 år ute i glesbygd. Anger att hon jobbar                      
där de har tagit bort det mesta traditionella material och tillfört okodat material. 
 
T1: 44 år, verksam på en avdelning med barn i åldrarna 4-5 år i en förskola på mindre tätbebyggt                   
område. Anger att hon jobbar på en förskola med traditionell miljö.  
 
T2: 47, just nu verksam på en förskola med barn i åldrarna 4-5 år på mindre tätbebyggt område.                  
Anger att hon jobbar på en förskola med traditionell miljö.  
 
T3: 34 år, just nu verksam på en förskola med barn i åldrarna 4-5 år på mindre tätbebyggt område.                   
Anger att hon jobbar på en förskola med traditionell miljö.  
 
T4: 39 år, just nu verksam på en förskola med barn i åldrarna 4-5 år på mindre tätbebyggt område.                   
Anger att hon jobbar på en förskola med traditionell miljö. 

Genomförande 
Innan insamlingen av materialet påbörjades såg vi till att vara inlästa på området och ha ett tydligt                 
formulerat syfte med vår studie, detta diskuterar Löfdahl (2014) blir avgörande för den röda tråden i                
texten och att det även blir till hjälp för att rama in intervjun. Även Eriksson-Zetterquist och Ahrne                 
(2015) pekar på detta som ett viktigt steg då det kan hjälpa till att rikta intervjun och kunna ställa                   
följdfrågor. Nästa steg i processen blev att ta kontakt med förskollärare på utvalda förskolor. Vi såg                
här till att vara ute i god tid då vi vet med oss att inom förskolan är tiden ofta knapp. Vi berättade                      
studiens syfte och frågade om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Samtliga                 
svarade ja och vi kunde då skicka ut ett missiv (bilaga 1) med skriftlig information, där de kunde läsa                   
vad de på telefon hade samtyckt om samt var de kunde vända sig om de hade några frågor eller om                    
de ändrat sig. Samma missiv skickades även ut via e post till pedagogernas chef för att göra dem                  
medvetna om intervjun. Vi hade sedan kontakt via e-post eller telefon och kom där fram till en tid                  
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som passade oss båda. Vi såg till att ha tid till förfogande då känsla av gott om tid medför förtroende                    
(Löfdahl, 2014).  
 
Vi skrev sedan en intervjuguide (bilaga, 2) utefter vårt syfte som fungerade som stöd under intervjun.                
Vi valde medvetet att inte ha en alltför detaljerad guide då detta kan medföra att informanternas svar                 
begränsas och deras berättelser inte hade blivit så fylliga som vi hoppats på. Vi testade frågorna ur                 
intervjuguiden genom att först genomföra en pilotstudie. Detta fungerade som ett prov på ifall              
frågorna höll för vårt syfte, men även som en repetition där vi som intervjuare fick prova                
ljudupptagningen och oss själva som intervjuare (Löfdahl, 2014). Vi informerade innan           
genomförandet av pilotstudien att det material vi samlade in kunde komma att användas även i               
uppsatsen ifall de visade sig besvara vårt syfte. Materialet vi fick in under pilotstudien visade sig vara                 
relevant och möjligheter att besvara syftet fanns, därför valde vi att ha med även dessa i vårt resultat.  
 
Innan genomförandet av intervjuerna hade vi önskat av pedagogerna att få sitta ostört. Platsen man               
sitter på kan få påverkan för vad som sägs och att lämna val av plats åt informanten skapar en viss                    
trygghet från hon eller hans sida (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Informanten hade även både              
på telefon och i missivet blivit informerad om att vi ämnade att spela in intervjun. Vi frågade även på                   
plats ifall de kände sig bekväm med det. Ingen av informanterna hade något problem med               
ljudupptagningen. Ljudupptagning är det som tydligast höjer kvaliteten på intervjun och analysen,            
då informanten sitter slippa vänta på att den som intervjuar för anteckningar (Löfdahl, 2014). Istället               
går det att fokusera på att lyssna och vara med i samtalet på ett annat sätt och därmed ha större                    
möjlighet att komma på följdfrågor.  
 
Samtliga intervjuer har vi delat upp emellan oss och genomfört dem själva, med en informant. Dels                
av bekvämlighetsskäl då vi bor på avstånd ifrån varandra, dels för att vi inte ville placera oss själva i                   
maktposition mot informanten. Då det i sådana fall hade blivit ett, två mot en läge (Stukát, 2011). Väl                  
på plats för att genomföra intervjun berättade vi återigen studiens syfte för att rama in området. Vi                 
berättade även det som framkom i missivet (bilaga 1), gällande deras rättigheter till att bland annat                
när som helst avbryta, att de kommer att ha fiktiva namn i studien och är avidentifierade både de som                   
individ och förskolan som verksamhet. Tiden diskuterades för att veta att informanten hade tid de 45                
minuter som vi hade önskat i missivet. Samtliga hade avsatt 45 minuter som avtalat för detta, dock                 
tog inte alla intervjuer hela 45 minuter. Ett tidsspann på 20-45 minuter höll sig intervjuerna inom,                
även intervjuerna från pilotstudien.  

Analysmetod 
För att sedan analysera vårt materialet blev steg ett att transkribera våra inspelade intervjuer. Att göra                
transkriberingar innebär att man överför ljud till skrift. När man transkriberar ändrar man även              
materialet så att det bli grammatiskt korrekt, till exempel säger vi inte punkt när vi pratar utan detta                  
är något man får lägga till när man översätter tal till skriftlig text för att få det empiriska materialet                   
grammatiskt rätt (Svensson & Ahrne, 2015). Vi har även tagit bort prat som inte är relevant för                 
området, skrivit om så att språket blir korrekt och förståeligt. Med de menar vi att slangbegrepp är                 
utbytta till faktiska ord, så länge orden inte kändes viktiga att ha kvar för att skapa en känsla för                   
intervjun. Svensson och Ahrne reflekterar även över att detta är första steget i att bearbeta ordna och                 
strukturera de empiriska material som samlats in.  
 
När vi hade transkriberat och läst igenom noga började vi markera mönstren vi sett med olika färger.                 
Inom en kvalitativ process innebär att det är viktigt att synliggöra skillnader och likheter i               
informanternas uttalanden (Ahrne & Svensson, 2015). Det gjorde vi genom att sortera det empiriska              
materialet i olika kategorier, Sortera och kategorisera för att försöka finna svar på syftet med vår                
studie. Vi hade ingen ordning på hur vi skulle göra, utan detta var något som vi kom på eftersom,                   
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något som Svensson och Ahrne (2015) menar på ingår i att skapa en analys. Vi började brett med att                   
se två mönster som även ramar in studiens syfte. Möjligheter och begränsningar, eftersom dessa ingår               
i vårt syfte och det var något alla pratade om på något vis så kändes de som väsentliga kategorier att                    
börja med. Därefter hittade vi olika återkommande mönster även under dessa som vi klippte ut och                
placerade i olika kategorier. Detta för att sedan kunna gå in mer på djupet och hitta skärpa i resultatet                   
som Rennstam och Wästerfors (2015) benämner det. Författarna reflekterar kring detta som att ordna              
upp bland ett material som är brokigt, att man som forskare ska bli förtrogen med sitt material. Vi                  
hittade då tre teman som vid första åskådning är dolda, men vid vidare arbete med empirin visade                 
sig synas ha en avgörande roll för huruvida pedagogerna såg på de begränsningar och möjligheter               
som finns till lärande i den fysiska miljön. Under dessa skapades sedan underrubriker för att i                
kategorier presentera vad vi sett vid insamlingen av all data. Utifrån detta började vi skapa vår                
resultatdel i uppsatsen. Vi fick fortsätta reducera det empiriska materialet under framskrivningen av             
resultatet, för det var fortfarande för mycket (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Etiskt ställningstagande 
Vi har läst och utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig          
forskning, Vetenskapsrådet (2002). Därmed utgick vi från följande, Informationskravet som innebär           
att, innan vi genomför studien så skickades missiv (bilaga, 1) ut där vi delger information om studien                 
samt vad vi har för syfte med denna, vi talade även om vårt syfte vid intervjutillfället.                
Samtyckeskravet som innebär att vi som utför studien har samtycke med informanterna gällande vår              
önskan om ljudupptagning, men också att de när som helst under intervjun har rätt att avbryta om de                  
så vill. Detta stod i missivet som vi skickade ut (bilaga, 1) samt att vi vid intervjutillfället talade om                   
det. Konfidentialitetskravet som innebär att den som deltar i studien är anonym och att vi som                
intervjuar har tystnadsplikt samt att data som samlats in under studiens gång kommer att förvaras               
oåtkomligt för ej behöriga. Nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter vi fått in endast kommer att                
användas i studiens syfte. I och med detta så kommer all insamlad data att raderas så att ingen                  
obehörig kan få tag i materialet. (Vetenskapsrådet, 2002). 

Metoddiskussion  
Styrkan med vår studie är att vi har intervjuat nio oberoende pedagoger om deras uppfattningar               
gällande den fysiska miljön i förskolan, med oberoende menas i det här fallet att det är sex olika                  
förskolor som pedagogerna är verksamma i. När man intervjuar en särskild grupp kan 6-8 personer               
vara tillräckligt för att få fram ett material som är relativt oberoende av en enskilds persons                
uppfattning om ett ämne (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I vårt fall representerar den särskilda              
gruppen, vårt valda studieobjekt, pedagogerna. Spridningen på våra informanter skiljer när det gäller             
deras ålder, deras antal år i verksamhet samt vilka åldrar de jobbar med i förskolan. Detta har därför                  
gett oss en sån bred bild som möjligt under den tidsbegränsning vi varit under. Vi anser att vår                  
studies spridning av informanter kan besvara vårt syfte och hålla så god reliabilitet som möjligt, då                
syftet är att undersöka några pedagogers uppfattningar om den fysiska miljön som lärandemiljö i              
förskolan och hur pedagogerna ser på de möjligheter respektive begränsningar som finns för lärandet              
i den fysiska miljön. Då vi alltså var ute efter några pedagogers uppfattningar, inte en generell bred                 
bild hur det ser ut i Sverige överlag. Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, går studien att                
upprepa och få fram samma resultat så är reliabiliteten god (Stukát, 2011). 
 
En annan styrka kan vara att vi själva valt ut informanterna (Ahrne & Svensson, 2015). Då detta har                  
gjort att vi själva har kunnat styra vilka vi kan tänka oss att intervjua. Hade informanterna varit helt                  
slumpmässigt utvalda och varit ett val vi lämnat åt till exempel pedagogerna i verksamheten eller till                
förskolechefen, så reflekterar Ahrne och Svensson (2015) kring att en risk hade då kunnat varit att de                 
pedagoger som ansågs representera verksamheten bäst på vårt fokusområde är de som hade blivit              
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utvald till intervjuerna. Det är dock viktigt att vara medveten om att i intervjuer kan det uppstå                 
problem som när det gäller att tolka varandra under intervjun, man kan heller inte vara säker på att                  
den man intervjuar faktiskt förhåller sig till det som den påstår (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).               
Hade vi här kompletterat våra intervjuer med att ha observerat innan så hade vi på så sätt kunnat få                   
en trovärdigare bild om hur det faktiskt är.  
 
Svaghet med vår studie som vi kan se är att ingen av oss är erfaren intervjuare, vilket kan ha lett till                     
att vi haft det svårt att hålla intervjuerna stramt inom ramarna. En räddning kan dock här vara att vi                   
förhållit oss till just semistrukturerade intervjuer, då det medför att vi haft följdfrågor som kunnat               
styra oss på banan igen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
Vi valde att intervjua en och en och inte två grupper, på grund av att informanterna kan påverka                  
varandras svar vid gruppintervju och att vi då kunde ha fått ett resultat som ingen av informanterna                 
till hundra procent kan stå för (Stukát, 2011). Författaren menar även att informanterna kanske inte               
vågar berätta allt som de annars skulle ha gjort vid en intervju där de själva sitter med intervjuaren.                  
Vi ville försöka få så ärliga svar som möjligt, vilket ledde till att gruppdiskussion inte blev något                 
alternativ för oss men det fanns även flera faktorer som påverkade varför vi valde bort den metoden.                 
Författaren reflekterar även över att det är informanten som bör välja vart intervjun ska äga rum och                 
det går inte uppfylla ifall vi skulle ha använt oss av gruppintervju. Vi kunde ha intervjuat ett                 
arbetslag men eftersom vi ville intervjua från flera olika förskolor så blev inte det heller ett alternativ                 
samt att det är svårt att få till en tid och plats som passar alla och som alla känner trygghet med. Som                      
vi skrev tidigare så träffade vi informanterna på deras arbetsplats, detta för att de skulle känna sig                 
lugna och trygga med situationen (Stukát, 2011). Vi fick fram många uppfattningar så vi känner               
styrkan i att vi hade enskilda intervjuer. Några av informanterna hamnade utanför ämnet ibland, vi               
ställde då en följdfråga för att återkomma till ämnet. Vi kände ingen svaghet med ljudupptagningen               
eftersom alla informanter var helt okej med det och det kändes inte som att någon blev otrygg på                  
grund av det.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt och inte tillsammans för att spara tid. Det finns både för-                 
och nackdelar med det. Ifall två är med på intervjun så kan de fokusera på olika saker och flera saker                    
kan upptäckas än om en intervjuar (Stukát, 2011). Men med tanke på att vi använde oss av                 
ljudupptagning så att vi kunde fokusera på informanten och inte behöva anteckna, så tycker vi att vi                 
fick med det vi behövde. Vi kände inte att vi behövde vara två på intervjun. Vi har verkligen försökt                   
att få informanterna trygga vid intervjuerna och författaren argumenterar för att ifall två personer              
intervjuar så kan informanten känna att de som intervjuar har makt och informanten kan känna sig i                 
underläge och till viss del inte vågar säga allt som den vill. Det är också en faktor till varför vi valde                     
att göra intervjuerna enskilt för vi ville inte att informanterna skulle känna att vi hade någon större                 
makt över dem. Vi ser det därför som styrka i vår studie, att vi genomförde enskilda intervjuer. 
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Resultat  
Vi har sett återkommande mönster i intervjuerna och därefter skapat tre huvudteman i resultatet. Det               
första temat utgörs av, Pedagogernas förhållningssätt, hur det spelar roll för hur miljön ses som en                
uppsättning möjligheter respektive vilka begränsningar som finns. Det andra temat utgörs av,            
Pedagogernas uppfattningar om möjligheter i den fysiska miljön, under denna rubrik faller det vi kommer               
att kalla för den inre strukturen in. Med de menar vi sånt som pedagogerna själva verkar kunna                 
påverka och styra över. Det tredje temat utgörs av, Pedagogers uppfattningar om de begränsningar som               
finns i den fysiska miljön, härunder faller det vi kommer att kalla för yttre faktorer in, med de yttre                   
faktorerna menar vi sånt som pedagogerna själv inte verkar kunna styra över. Pedagogernas             
förhållningssätt verkar utefter informanternas svar dels ha stor betydelse över hur man tillåter sig              
begränsas av de yttre faktorerna, och dels ha betydelse för hur man förhåller sig till de möjligheter                 
som finns i den fysiska miljön för barns lärande. Pedagogernas förhållningssätt verkar även kunna              
skapa begränsningar för den inre strukturen. Här nere följer en resultatredovisning som är indelat i               
dessa tre teman, samt följt av tematiska underrubriker som vi hittat genom återkommande mönster i               
intervjuerna. Innan den tematiska uppdelningen kommer, följer först och främst en inledande del             
som presenterar det som informanterna nämner som en lärandemiljö. 
 
Med hjälp av den empiri vi samlat in syftar studien till att kunna besvara det syfte vi har med                   
studien. som är att med hjälp av intervjuer beskriva och analysera några pedagogers uppfattningar om den                
fysiska miljön som lärandemiljö i förskolan. Hur ser pedagogerna på de möjligheter respektive begränsningar              
som finns för lärandet i den fysiska miljön? 

Vad en lärandemiljö är för pedagogerna  

När vi ställde frågan till pedagogerna vad de ansåg vara en lärandemiljö så märkte vi snabbt att det                  
fanns en bred spridning på det svaret och vid första kontakt med frågan så svarade informanterna                
olika. Genomgående i samtliga svar var att pedagogerna verkade visa på en medvetenhet kring              
betydelsen av en god lärandemiljö.  
 
En lärandemiljö uppfattades av en del informanter som det man erbjuder barnen. Den kännetecknas              
av en planerad och anpassad utformning, där barngruppen är det som styrt hur den struktureras.               
Gemensamt reflekterar de över den lärandemiljön likt O4 som benämner det som att. 
 

O4: Fysiska miljön tänker jag är det förskolan erbjuder (…) lärmiljö är en miljö som är                
genomtänkt och som är anpassad efter barngrupp. Det ska finnas ett syfte med miljön och               
miljön speglar ju vilken barnsyn och lärande syn man har, så tänker jag. 

 
För att en miljö ska vara lärande är en gemensam uppfattning från flera av informanterna att miljön                 
är flexibel och föränderlig. Gemensamt reflekterar de om en lärandemiljö likt O1s uttalande. 
 

O1: Den är vad ska man säga, flexibel och föränderlig, det är inget som är bestående.. men…                 
det ska vara en miljö som känns inspirerande. Barnen ska få möjlighet att prova olika               
lekmiljöer. 

 
Andra uppfattningar vi stötte på var att det finns inget som är en lärandemiljö om det inte ständigt                  
sker en förändring i hur miljön framställs på förskolan. Informanterna reflekterar kring det som att               
det är den subjektiva miljön som är den miljö som stimulerar lärandet. Alltså betydelsen av de olika                 
rummen är det som är viktigt, och hur de har framställts. Själva rummet som objektiv är mer en plats                   
för att inreda med det subjektiva.  

20 



 
T3: Det finns egentligen inte någon miljö där man kan veta, det här är en lärandemiljö (...)                 
därför att miljön i förskolan den måste hela tiden vara i ständig förändring. Om det sker ett                 
lärande eller inte beror inte så mycket på hur miljön ser ut utan på vad som händer.  

 
Ännu en uppfattning vi stötte på kring en lärandemiljö kan tolkas mer åt det formella lärandet. Till                 
skillnad från det vi tidigare presenterat av informanternas svar, där de nämnde den lärandemiljön              
som något mer informellt. Vad vi kan tolka från de informanterna som reflekterar kring det formella                
lärandet är likt T4s uttalande, om en lärandemiljö som något mer konkret. 
 

T4: Jo men kanske den där matteväggen vi har inne i samlingsrummet. Där är det ju som                 
tänkt att det ska vara lärande och stimulerande. 

Pedagogernas förhållningssätt  
Något som påtalades av alla informanter var att pedagogens förhållningssätt verkar spela roll på ett               
eller annat sätt för den fysiska miljön. Vi har i detta avsnitt valt att dela upp det i tre mindre rubriker.                     
Pedagogers syn på kunskap och lärande, där empirin tyder på vikten av vilken syn pedagogerna har på                 
kunskap och lärande, vilket syfte pedagogerna har med miljön och vilka saker de väljer att placera i                 
rummen uppfattas som att det påverkar lärandet. Den andra rubriken, Flexibla och tillåtande pedagoger,              
där redovisas resultat om varför informanterna verkar tycka att det är viktigt med tillåtande och               
flexibla pedagoger. Den sista rubriken, Lyhörd pedagog som ska väcka barns nyfikenhet, där             
informanternas berättande om vikten av att barnen får möjlighet att upptäcka och utforska med              
pedagogerna där som stöd framförs. Under detta avsnitt framträder det även att pedagogernas             
förhållningssätt verkar spela roll för hur man ser på de möjligheter respektive begränsningar som              
finns för barns lärande. Hur man som pedagog förhåller sig kan spela roll för hur man tillåter sig                  
begränsas av de yttre faktorerna, men också verkar det visa sig att pedagogernas förhållningssätt i sig                
verkar kunna vara begränsande för den inre strukturen.  

Pedagogers syn på kunskap och lärande 

En informant nämner att miljön i förskolan inte har några begränsningar utan det är pedagogens               
inställning till lärande och kunskap som kan försvåra. Ser pedagogen det som något som ska               
förmedlas vilket då kan försvåras eller vill pedagogen upptäcka tillsammans med barnen, då finns det               
inga begränsningar. Hon pratade även om hur de gör det och vilka saker de väljer att placera i ett                   
rum, hur och vilket syftet som finns med det.  
  

T3: Egentligen är det enda hindret min egen inställning som vuxen, hur jag ser på lärande och                 
kunskap egentligen i grund och botten, ser jag på lärande och kunskap som något som ska                
förmedlas från mig till någon då finns det många hinder i en fysisk miljö. (…) Miljön i sig har                   
inte så många begränsningar mer än dem man skapar själv. 

  
O1 ger exempel från sin förskola där de vill utveckla en miljö. Hon reflekterar över att pedagogerna                 
måste tänka och ha en avsikt med vad man väljer att ställa in för saker. Hon nämner att de måste                    
tänka ut vad de vill att barnen ska lära sig för att sedan komma fram till vad de ska placera i rummet. 
  

O1: (…) Till exempel legorummet, där det är lego just nu, byggklossar och någon kulbana.               
Man vill som utveckla och se hur man kan utveckla det ännu mer. Det gäller att tänka ut, så                   
man inte bara stoppar in något. 
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Flexibla och tillåtande pedagoger 

Hur tillåtande pedagogerna är och vad de erbjuder nämner en informant som något viktigt. De har                
valt att ta bort kodade, färdiga material så hon reflekterar över att vad de erbjuder för okodat material                  
blir viktigt. O3 nämnde också om erbjudande i den fysiska miljön. Beroende på vad som erbjuds i                 
miljön har stor betydelse på vad det erbjuds för lärande. Hon reflekterar över att även om man är                  
öppen för att förändra miljön så kan det alltid göras bättre och nytt. Ha en miljö där det är lätt att följa                      
barnens intressen, se vad de vill och i sin tur vad vi pedagoger vill utmana och stimulera hos barnen. 
  

O3: Vad vi erbjuder med vår fysiska miljö är en stor del av vad vi erbjuder för lärande och är                    
man lite sådär lite öppen för förändring, man aldrig är nöjd, man kan alltid göra bättre, mer                 
nytt. (…) Tycker barnen att det är jättekul att bygga kojor så kan vi ju tänka till, vad kan vi                    
erbjuda mer för material. 

  
En uppfattning vi mötte var att pedagoger ofta kan ha en egen vision med den fysiska miljön,                 
gällande materialets placering och vad som är lärande och inte. Informanterna reflekterade dock om              
att barnen inte alltid intresserade sig för denna och började flytta om materialet för att skapa en egen                  
miljö. En informanten betonar att här att det är viktigt att man som pedagog vågar vara flexibel och                  
tillåtande i barnens inflytande över sin miljö. Gemensamt reflekterande informanterna om det likt             
O4s uttalande. 
  

O4: Vissa saker är ju fasta i sina rum, de får ju inte springa med färgerna till soffan till                   
exempel. Men annars är vi ganska flexibla, annars blir det ju vi som begränsar barnen. (…) Vi                 
hade en tanke kring hur vi skulle forma miljön där rollekar ofta sker, men vi såg sen att vår                   
tanke var ju helt tvärtemot de barnen tänkte, de flyttade alltid bort samma saker till ett annat                 
rum, så då fick vi ju tänka om och gör om igen. 

Lyhörd pedagog som ska väcka barnens nyfikenhet  

En informant pratar mycket om en inspirerande miljö. Hon reflekterar över att ha en miljö för att                 
skapa lärande om sådant som barnen är i behov av eller visar intresse för, eller att skapa en miljö för                    
att frambringa ett intresse hos barnen som man själv vill skapa intresse om. Hon verkar tycka att det                  
är viktigt med en inspirerande miljö där det ska finnas material tillgängligt men att den ständigt                
förändras utifrån syftet. Informanten betonade att pedagogen i detta läge bör veta vad barnen är               
intresserade av eller är i behov av, vilket den kan ta reda på, på ett eller annat vis. Informanten                   
reflekterar över att pedagogen måste även hela tiden vilja förändra miljön för barnen. En till som                
också pratade om intresse var O5. Hon verkar vilja kunna ge barnen intressen, precis som det T3                 
pratade om, att skapa en miljö för att väcka ett intresse hos barnen. Hon ger ett exempel om en hylla,                    
ifall hon vill ge barnen ett intresse så kanske hon skapat det genom att placera saker i en hylla och att                     
den då ska vara så inspirerande så barnen sugs dit som magneter och vill börja upptäcka samt att de                   
får fritt fram att utforska det. 
  
En uppfattning var att som pedagog måste man ständigt vara lyhörd och med på det som händer hos                  
barnen. Informanten betonar på att det är viktigt för att få reda på vad barnen intresserar sig för och                   
därefter kunna skapa en föränderlig, inspirerande miljö.  
 

O5: Lärandemiljö för mig är då att jag ska kunna ge barnen intresse, väcka deras nyfikenhet i                 
det som de ser, alltså har man en hylla till exempel så ska den vara så inspirerande så barnen                   
sugs dit som magneter. Att de får fritt spelrum för att kunna utforska det också då med                 
material och det i rummen då. 
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För att miljön ska vara stimulerande och lärorik var en uppfattning vi mötte att man som pedagog bör                  
vara närvarande för att kunna besvara barnens funderingar. Det verkar anses vara viktigt enligt              
informanten med en god relation till barnet för att skapa trygghet. 
  

T1: Så en lärandemiljö är där de har möjlighet att få svar, få upptäcka och undersöka det de                  
funderar över och att vi finns där. Att de aldrig någonsin ska känna att det finns en dum                  
fråga eller dum fundering. Alltså vi ska visa att det är spännande och intressant det de undrar                 
över och det de vill. (...) Sen tror jag att barn blir intresserade när vi är det. 

Pedagogernas uppfattningar om möjligheter i den fysiska miljön  
Under denna rubrik presenterar vi pedagogers uppfattningar om möjligheterna i den fysiska miljön.             
Här faller även det vi benämner som den inre strukturen in, alltså sånt som pedagogerna verkar                
kunna påverka. Inom den inre strukturen verkar det som att pedagogernas förhållningssätt dels kan              
möjliggöra, men också verkar pedagogernas förhållningssätt kunna bli det som begränsar. Först och             
främst följer Rummets utformning, där presenterar vi vad pedagogerna har för uppfattning av rummet              
som betydelse, vad det finns för möjligheter med rummet i sig och hur det kan ses som lärande.                  
Därefter kommer vi in på Materialets betydelse för lek och lärande, under denna rubrik presenteras               
pedagogernas uppfattningar om materialet i relation till lärandet.  

Rummets utformning i förskolan 

De flesta pedagoger nämnde öppna ytor som positivt på olika vis och att miljön behöver vara i                 
ständig förändring för att locka och inspirera. Förskolan bör inredas så att det inte skapas stress i                 
onödan.  
 
De flesta informanter pratade om rum i rummen som något positivt, rum som blir möjliga att                
framställa om man har tillgång till öppna ytor. För att kunna skapa flera miljöer. En av informanterna                 
nämnde att en miljö kan tala till en på många olika vis och att alla kan tolka den olika. Fördelen med                     
rum i rummet är att ett rum kan tolkas på massa olika vis av alla individer. En informant uttryckte sig                    
såhär: 
 

O4: Vi har ju gjort mycket rum i rummen, olika mötesplatser. Försöker ha tillgängligt, så att                
barnen kan ta för sig själv. 

 
O2 verkar tycka att med hjälp av rum i rummen och material så har springet minskat genom att det                   
finns fler miljöer med mer saker att göra, och att avskärmningen med rum i rummen begränsar                
barnen från att röra sig fort. Det kan tolkas som lite osynlig styrning från pedagogernas sida. O2                 
verkar även tycka att barnen har mer intresse och mera tålamod nu med varje lek och byter inte lika                   
ofta, alltså barnen har lättare att hitta en aktivitet nu när miljön erbjuder mer. 
 

O2: När det finns flera möjligheter att välja på så blir det mer att de hittar något som de vill                    
göra. (...) Plus att det fysiskt sätt blockerar för spring när det är möblerat som vi har med rum                   
i rummet. Innan när vi hade rum med fasta traditionella aktiviteter (såsom bilhörna, dockvrå)              
var det mer spring. (...) De har lättare att hitta sin grej nu, de stannar längre vid samma grej.                   
Jaga varandra finns ju till exempel inte kvar längre, det finns inte plats eller viljan att springa                 
runt. (...) Därför började vi skapa rum i rummen för att kunna sprida ut barnen rent fysiskt. 

 
T2 reflekterade över att rum i rummen även gynnar pedagogerna på det viset att de har större                 
översyn över flera barn samtidigt utan att barnen tänker på att de är observerade vilket hon tycker är                  
bra. Detta är något som skulle kunna tolkas som osynlig styrning.  
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T2: Om jag står i matrummet och tittar in i lekrummet så ser jag 4-5 miljöer i lekrummet, jag                   
ser alla barnen utan att de tänker på det och det är jättebra. 

 
Flera av pedagogerna nämnde hur viktigt det är med en föränderlig miljö. Miljön verkar ses av                
informanterna som obegränsad, intressant samt som något som utgås från barnen. De reflekterar över              
att miljön är obegränsad på det viset att de kan förändra den och använda den på många olika vis. Att                    
de vill ha en en miljö som hela tiden är föränderlig och spännande att utforska och att det kan den                    
vara på många olika sätt. Ständigt ändra miljön inomhus, möblerar om efter barngruppen och byta ut                
material och sådana saker. Lika som ovanstående informanter har nämnt, att miljön ska förändras och               
användas på många olika vis samt vara spännande, nämner O4 ett sätt att kunna förstärka en miljö                 
och göra den mer spännande med hjälp av en projektor. Att kunna flytta runt projektorn och skapa                 
mer inlevelse för barnen beroende på vad de är intresserade av.  
 

O4: Sen använder vi projektorn som förstärkare i många av våra miljöer. (...) Ibland flyttar vi                
projektorn till de rummet som är speciellt uppbyggt för att ha rum i rummen. Där brukar vi                 
kunna visa på väggen med projektorn om de leker med dinosaurier till exempel, en miljö på                
hur det såg ut när dinosaurierna fanns. Så att det liksom skapar lite mer inlevelse.  

 
En annan uppfattning som kom fram från flera av informanterna var att det finns mycket som kan                 
stressa i en förskola, gardiner och mattor, att de inte ska vara för röriga, men även färg på väggarna                   
kan spela in ifall det blir lugnt eller stojigt i barngruppen, samt så vill de få ner ljudnivån på                   
förskolorna. De reflekterar över att miljön inte får vara röriga och inte ge för mycket intryck på en                  
gång. Flera informanter reflekterade om att det fanns mycket som kunde stressa men det fanns delade                
meningar med hur de jobbade med det. Någon informant nämnde om att bygga på miljön för att inte                  
skapa kaos i barnens hjärnor medan en annan betonar på att det är bra att plocka bort för att kunna                    
plocka fram för att barnen ska slippa så mycket intryck på en gång. T2 uttryckte sig såhär: 
 

Minsta lilla kan ju stressa i en förskola, både pedagoger och barn. Så man håller en lugn miljö                  
i gardinerna eller mattorna på golvet, att man håller det enhetligt liksom. (...) Hur du               
möblerar och hur du har rummet med färger och prylar påverkar miljön om det blir stojigt                
eller lugnt med harmoni hela dagen.  

Materialets betydelse för lek och lärande 

Gemensamt för en större del av vårt empiriska material tyder på att de förskolor som informanterna                
är verksamma i, har gått ifrån den traditionella miljön och utformningen på förskolan. Till något som                
de gemensamt reflekterar över likt en av informanternas benämning, nytänk. Denna benämning            
innefattar en miljö som gått ifrån den traditionella miljön med kodat material, och istället förhåller sig                
till okodat material. Vi nämner det som traditionella miljön då detta är ett sätt som informanterna                
gemensamt pratar om det som. Det avser de material som av tradition finns på de flesta förskolor i                  
Sverige, nämligen bilar, dockvrå och annat färdigkonstruerat material.  
 
En uppfattning vi stötte på var att det naturliga materialet kunde ses som något som alltid går att                  
tillgå, speciell fördel uttrycks det vara att bo på glesbygden där det finns en stor tillgång till detta                  
alldeles utanför förskolan. Det behövs inte pengar för att skaffa detta material, utan det går att få tag                  
på i alla fall.  
 

O5: Om man säger i glesbygd så har vi mycket gratis med tanke på den miljö vi har runt                   
omkring oss, vilket många inte har i städer till exempel. Du har hela utemiljön med skog och                 
mark och det är toppen. 
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Ett annat uttalande vi stötte på var att förskolan i högre grad stimulerar lärandet efter att de tog bort                   
de färdigkonstruerade materialet, som inte ansågs som flexibelt och föränderligt. När de istället             
tillfört materialet som var “något annat” såg de en stor förändring i barnens lekar. Gemensamt               
reflekterar ett flertal av informanterna om att konflikterna har minskat sedan de tog bort färdiga               
leksaker, barnen samspelar bättre med varandra kring ostrukturerat material. 
 

O3: Här har miljöerna gått ifrån att vara väldigt klassiska förskolemiljöer (...) till att man ser                
inte sådana saker alls här. Våra lärmiljöer är byggda på vad vi erbjuder för annat material.                
Inte färdiga leksaker, (...) nu leker våra barn med varandra på ett helt annat sätt. Det är ingen                  
konkurrens om sakerna. Ingen springer för att vara först till en byggkloss, för vi har ju 500 av                  
dem.  

 
Likt O3 pratar O1 om den friheten som ostrukturerat material för med sig. Även flera av                
informanterna har likt O1 pratat om något som vi tolkar som att, innan de tillfört ostrukturerat                
material så var rummen mer låsta och bjöd inte in till samma typ av flexibilitet. Med ett material som                   
istället bjöd in till en mängd erbjudanden samtidigt som de i sin utformning var likt det övriga                 
materialet, kunde pedagogerna mer släppa på sina egna gränser och vara mer tillåtande.  
 

O1: Färdigt material var mer aha, i de här rummet ska vi göra det här. (...) vi var som noga                    
med de. De gick inte att blanda lekar, men tar man bort färdiga materialet så är det ju upp till                    
barnen hur de vill göra.  

 
En annan uppfattning var att har man inte färdigt material att tillgå så är det stimulerande för                 
fantasin. Kreativiteten att själv skapa ett material av något som kan bli vad som helst. Det nytänk                 
informanterna nu jobbar med uppfattas stimulerar på ett helt annat sätt.  
 

O3: Har man inte leksaker så måste man ju använda fantasin, vi ser jättemycket hur barnen                
hittar på och skapar egna saker av inget (...) de blir mycket sån lek. Fantasilek, skapa och                 
bygga, man bygger det man behöver. 
 
O4: När vi tillförde det ostrukturerade materialet började helt andra lekar. Konflikterna blev             
också mindre om man jämför med hur det var när vi hade det traditionella. 

 
En annan uppfattning som vi stötte på var att de materialet som tillkom i samband med det som                  
informanterna benämner som nytänk kan se tråkigt ut.  
 

O2: Vi märker att barnen leker minst lika bra med en hög med pinnar, det kan ju se lite                   
tråkigt ut för ett otränat öga. (...) Barnen kommer på de mest kreativa som man själv inte                 
kunde föreställa sig innan. 
 
O4: Det är ju det som inte är färdiga material som är det som lockar barnen har vi sett. Så de                     
är mycket så vi har börja tänkt.  

 
En uppfattning gällande valet av materialet var likt läroplansmålet som säger att förskolan ska              
fungera som ett komplement till hemmet. Det som finns på förskolan ska komplettera det som inte                
finns hemma. Informanten verkar dock problematisera detta genom att nämna att man inte med              
säkerhet kan säga vad det är som barnen har hemma, då det kan se olika ut från familj till familj. Som                     
lösning på detta har förskolan som informanten är verksam i, tagit bort de traditionella leksakerna till                
viss del, men valt att ha kvar lite som komplement.  
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O4: Jag är lite för det här med att ta bort de klassiska traditionella. Plocka bort det som barnen                   
har hemma. (...) Vi har ju fortfarande kvar färdiga leksaker för man vet ju inte ifall de är alla                   
som har det. Det finns ju en blandning, därför har vi inte plockat bort allt.  

Pedagogers uppfattningar om begränsningar i den fysiska miljön  
Inom vad pedagogerna såg som begränsningar fann vi tre teman även här. Det vi tolkade här vara att                  
samtliga av dessa begränsningar kan beskrivas som yttre faktorer alltså sånt pedagogerna inte verkar              
kunna påverka själva. Pedagogerna verkar däremot kunna förhålla sig till hur mycket de tillåtas att               
begränsas av de yttre faktorerna. Teman vi hittade inom samtliga intervjuer var då, chefer, ekonomi och                
barngruppen. 

Uttalanden från chefen  

Några informanter är inne på spåret att de har fått något tillsagt från chefen, och tycker sig se ett                   
problem med det. Då det blir något som de får “lotsa in” barnen i. O1 pratar om det som att det då                      
inte blir på barnens initiativ men att det kanske inte gör något. För barnen vet inte alltid själv vad de                    
behöver kunna.  
 

Det blir som initiativ från oss vuxna eftersom vi fått från högre håll tillsagt vad det är barnen                  
ska göra. Så vi får som försöka lotsa in barnen i det här. Det är klart att de måste kanske vara                     
så (tänker) för barnen vet kanske inte riktigt vad det är som de ska kunna. 

Barngruppen  

Kring barnens perspektiv är en uppfattning att det är viktigt att utgå ifrån det när man formar miljön,                  
men att det kan vara svårt för att barngrupperna kan se olika ut och kräva olika mycket. När T4                   
pratar om barngruppen som en begränsning nämner hon det som att det specifikt är barnen som är                 
problemet. 
  

T4: Alla i gruppen ville och gillade olika. Så då hade vi svårt att utgå ifrån just barnens                  
perspektiv och forma miljön efter barngruppen, för att vi hade svårt att sätta något finger på                
vad det exakt var som var ”the thing” för barnen där och då.  

 
En annan uppfattning är att det kan finnas en begränsning i att ha åldersblandade barngrupper.               
Informanterna pratar om det som att det kan vara svårt att anpassa materialet så att det passar både                  
de yngsta och äldsta. En uppfattning verkar vara att de allra minsta barnen hade önskat mer färdiga                 
leksaker. 
 

O3: Jag tror att man som ettåring hade önskat sig lite mera leksaker. Man har väl inte kommit                  
så långt i sin kognitiva utveckling att man kan fantasier så bra som de äldre. 

 
En annan uppfattning verkar vara att materialet kan vara svårt att anpassa när man har blandade                
åldrar i barngruppen. O4 som jobbar med 1-4 åringar har sett att det kan skilja sig i vad barnen                   
intresserar sig för i de olika åldrarna. Men att det okodade materialet då kan ses som en räddning, då                   
detta inte är något som är fyllt med förväntningar och är ett material som enligt O4 kan tolkas som                   
erbjudande. 
  

O4: Det kan bli utmaning i att forma en miljö som ska passa en ettåring och en fyraåring,                  
utifrån behov och intressen menar jag. De leker ju olika lekar, (…) vad vi erbjuder där blir ju                  
viktigt i den här frågan, i de kreativa ostrukturerade, alltså i de material som kan bli vad som                  
helst. 
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En annan uppfattning om barngruppens betydelse är att det blir avgörande i praktiken när              
barngrupperna blir allt större och större. När antalet barn är i förhållande till pedagoger ses som en                 
hållhake, vilket leder till en känsla av att inte räcka till för alla barn.  
 

O1: Bristen på tid, (...) det är ju ändå vi som är med barnen som ska hinna, har man en grupp                     
med många barn såå.. då ska man ju få de här luckorna med lite barn och då hinna tänka vad                    
är det vi ska göra nu. 

Ekonomi  

Ett återkommande mönster var att de nämnde ekonomi som en begränsning, med ekonomi             
reflekterade de över inköp av material. Hälften av informanterna nämnde detta och pratade             
gemensamt om det likt O3 som nämnde det som att allt kan man inte få gratis.  
 

O3: Det som ofta kan sätta käppar i hur allt funkar i praktiken är att man inte har materialet                   
som man kan behöva här och nu. Mycket kan man ju få gratis om man vet vart man ska kolla,                    
men det är inte alltid man kan få det gratis, tyvärr. 

 
T1 pratar om det ekonomiska problemet som att barn idag förstör mycket och att saker idag är                 
tillverkad i dålig kvalitet, att det därför blir kostsamt.  
 

Sen tycker jag att barn idag förstör mycket, de är hårdhänta och så är det dålig kvalitet på                  
många leksaker också. Det kanske är ett litet hinder 
 

En annan uppfattning kan vara att ekonomin inte behöver vara en begränsning. Man behöver inte               
köpa in allt till verksamheten. Det mesta går att göra själv bara man vill och är engagerad.  
 

O3: Hattar är ju en sån sak som går att göra själv. Mycket går att göra själv, om man inte ser                     
problem och hinder. Det handlar om vårt förhållningssätt, vi pedagoger alltså. 
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Diskussion 
I denna del av studien kommer vi att diskutera de jämförelser och analyser vi gjort, utefter studiens                 
resultat och den tidigare forskning vi har tagit del av. I och med det hoppas vi på att besvara studiens                    
syfte som är att beskriva och analysera några pedagogers uppfattningar om den fysiska miljön som               
lärandemiljö i förskolan. Hur ser pedagogerna på de möjligheter respektive begränsningar som finns för lärandet               
i den fysiska miljön? 
 
När vi började insamlingen av materialet till studien var vår förhoppning att vi skulle hitta en bred                 
bild av vad tidigare forskning visat på området. En bra grund hittades till vad forskning tidigare visat                 
på, en bra grund för att besvara resultatet i vår studie med. Det som visade sig svårt att hitta var                    
däremot något om just pedagogers uppfattningar gällande de möjligheter och begränsningar som            
finns i miljön. Det vi hittade var studier som hälften av dem utspelar sig för över 20 år sedan (Engdahl                    
et al., 1998; Bengtsson, 1993). En reflektion till denna orsak kan vara för att styrdokumentet inte har                 
några direkta mål att sträva efter gällande den fysiska inomhusmiljön. Det som framgår är              
strävansmål på hur är den sociala och den kulturella miljön, naturmiljön och utomhusmiljön bör              
framställas (Skolverket, 2016). Forskning visar ändå på att den fysiska inomhusmiljön är något viktigt              
och centralt för barns utveckling och lärande (Hartman et al., 2004; Björklid, 2005; Nordin-Hultman,              
2011; Whener Godée, 2002; Eriksson Bergström, 2013. Eftersom lärande är en del som rymmer syftet               
blev det därför också aktuellt med tidigare uppfattningar gällande lärandemiljön i förskolan. Här             
visar det sig finnas undersökningar som sträcker sig under en senare tid (Alatalo, 2017; Pramling               
Samuelsson et al., 2015). Vår tolkning på det är att detta kunde anses mer väsentligt att forska kring,                  
då det är något som presenteras påtagliga gånger i styrdokumentet, och framställs som en central del                
i läroplanen.  

Miljöns utformning för lärande, som möjlighet eller begränsning 
Samtliga informanter nämnde den fysiska miljön som rum och material, något som förskolan             
erbjuder, vilket överensstämmer med Björklid (2005) och De Jong (2010) förståelse för begreppet.             
Några av informanterna tar upp vikten av att inte ha så röriga gardiner och mattor i den fysiska                  
miljön. Uppfattningar vi fått fram är att det kan stressa både barn och vuxna i förskolan. Detta skulle                  
kunna innebära att de har en medvetenhet om att den fysiska miljön kan vara stressande och att de är                   
medvetna om att detta påverkar såväl barnen som de vuxna på förskolan. Några informanter nämnde               
även saker på väggarna och material som något som kan stressa. Här reflekterar informanterna på               
olika sätt att arbeta med detta, att inte skapa för röriga miljöer. 
 
Utefter resultatet går det att tolka att rum i rummen ses som positivt vid utformandet av miljön. En                  
uppfattning som nämns av informanterna som något positivt var att kunna skapa flera miljöer,              
mötesplatser för barnen. En annan uppfattning var att med hjälp av att skapa rum i rummen så kunde                  
springet minskas. I en studie gjord av Bengtsson (1993) uttryckte pedagogerna att miljöer som              
erbjuder livliga lekar är miljöer som ses som positiva för barnen. Vilket informanterna enligt              
resultatet av vår studie inte verkade samtycka om. Istället verkar de vilja minska springet med hjälp                
av rum i rummen. Denna studie var från 1993 så synen kan ha ändrats mycket under tiden fram tills                   
idag. Vad som går att tolka utefter de informanterna nämnt är att barnen har lättare att hitta något att                   
göra nu när miljön erbjuder mer varierade aktiviteter i form av rum i rummen. En informant nämnde                 
att deras målsättning med att skapa rum i rummet var att sprida ut barnen mer. Även Sheridan,                 
Pramling Samuelsson och Johansson (2009) diskuterar om att denna typ av utformning kan tolkas              
som att den är framtagen för att kunna styra och kontrollera barngruppen. Vilket i sin tur skulle                 
kunna tolkas som den typ av styrning som Tullgren (2004) reflekterar över som osynlig styrning, där                
man har med avsikt att med hjälp av miljön styra och kontrollera barngruppen. Kring osynlig               
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styrning reflekterar informanterna över att rum i rummen ger en bra överblick. En uppfattning utefter               
resultatet är att med rum i rummen så kan pedagogerna i verksamheten se många barn samtidigt, och                 
därmed kan de kontrollera barnen genom den osynliga styrningen som Tullgren reflekterar kring. 
 
Lärandemiljö hade informanterna lite olika uppfattningar om. Dels verkar en lärande miljö uppfattas             
som en flexibel miljö anpassad efter barngruppen, dels verkar en lärande miljö uppfattas som en miljö                
där barnen ges möjlighet till att upptäcka och undersöka. En annan uppfattning var att en               
lärandemiljö är där pedagogerna ska väcka barns intresse. Detta verkar tyda på att en lärandemiljö               
kan vara väldigt mycket. Qvarsell (2011) och Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) diskuterar att              
en lärandemiljö i förskolan kan tolkas som en miljö där barnen har möjlighet att tillämpa inflytande                
och vara delaktig. De två första informanters berättande kan tolkas likt detta, deras svar tyder på att                 
barnen på ett eller annat sätt har inflytande och är delaktiga i sin lärandemiljö. I första informantens                 
svar tyder det på att barnen haft inflytande i lärandemiljön eftersom hon säger att den ska vara                 
anpassad efter barngruppen. I den andre informantens svar tyder det också på att barnen är delaktiga                
eftersom de får upptäcka och undersöka. I den sista informantens svar är det lite svårt att tyda om det                   
sker något inflytande eller någon delaktighet eftersom det är pedagogerna som ska väcka intresse hos               
barnen. Detta kan tyda på att informanten har en annan uppfattning om lärandemiljö än författarna               
ovan, men det kan också tyda på att hon fokuserar på pedagogens roll i en lärandemiljö. En sak som                   
alla informanter är eniga om är att en miljö ständigt ska vara föränderlig och flexibel för att det ska                   
vara en lärandemiljö. De flesta pratar om lärandemiljön som informell medan två av informanterna              
nämnde lärandemiljön som något mer formellt lärande, till exempel matteväggen. Detta tolkar vi             
utifrån Säljös (2003) diskussion kring formellt och informellt lärande. Utifrån de svar vi fått verkar det                
informella lärandet vara en mer rådande uppfattning om lärandemiljö. 
 
 
En tolkning utefter resultatet är att barnen ska känna sig delaktiga i miljöns utformning av miljön.                
vilket kan uppfyllas om pedagogerna skapar och förändrar miljön efter barnens intressen.            
Pedagogerna bör därför ta reda på vad barnen intresserar sig av, vilket några av informanterna               
uttryckte som svårt att genomföra. Några informanter upplevde inga problem med att få barnen              
delaktiga i utformningen av miljön, medan några verkade tycka att det var svårt. Vilket skulle kunna                
ses som en begränsning för barnen, och att det kan bero på pedagogernas inställning och erfarenheter                
sedan tidigare som skapar begränsningen. Det tyder även på att det kunde vara svårt beroende på                
hur barngruppen såg ut och barnen kanske krävde olika mycket, samt att det kan vara svårt att veta                  
hur de ska göra för att få barnen delaktiga i utformandet. Whener Godée (2002) diskuterar               
observation som ett bra sätt att få syn på barnens intressen. Eftersom det är genom leken som barnen                  
visar sina intressen (SOU 1997:157). Genom observationer möjliggör man att se möjliga förändringar             
som bör göras i miljön för att den ska passa barnen och framställa en miljö som utsänder möjligheter                  
för lärandet (Whener Godée, 2002). Detta kan tolkas som ett bra sätt för att ta reda på barnens                  
intressen. Ifall pedagogerna jobbar med äldre barn så skulle de även kunna prata med barnen och                
diskutera för vi förstår det som att bristen ofta ligger i kommunikationen mellan pedagoger och barn                
(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013; Renblad & Brodin, 2012). En annan uppfattning om             
begränsning i att utforma och skapa lärandemiljöer efter barnens intressen var att de fick sagt till sig                 
från chefen vad de skulle jobba mera med, vilket verkade resultera i enligt informanten att de fick                 
skapa en miljö som de fick lotsade in barnen i, istället för något som barnen var intresserade av själva.   

Materialet i förhållande till de möjligheter och begränsningar som finns för           
lärandet 
I Sverige finns det en generell bild som visar på att materialet på förskolorna skiljer sig från förskola                  
till förskola (Wehner-Godèe, 2002; Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2009). Antingen           
förhåller sig verksamheten till det mer traditionella materialet som innefattar dockor, bilar, och annat              

29 



material som är färdig konstruerat, eller det okodade material som innebär naturmaterial, bråte,             
kuddar och olika typer av konstruktionsmaterial (Nordin-Hultman, 2011). Vilket också framkommer i            
det resultat vi samlat in. Större del av informanter nämner att de har gått ifrån det traditionella                 
materialet till något de väljer att kalla för nytänk, material som de gemensamt reflekterar över likt                
Eriksson Bergströms (2013) benämning på okodat material. 
 
Vad som går att tolka utefter resultatet är att informanternas beskrivningar kring vilka möjligheter              
respektive begränsningar som kan finnas i miljön skiljde sig åt beroende på om de använde sig av                 
kodat eller okodat material. Informanterna berättade även att hur man som pedagog förhåller sig till               
materialet blir avgörande. De som hade gått ifrån det traditionella materialet och istället inrett sin               
miljö med okodat material uttryckte att det fanns många fler möjligheter till just lärande i miljön, än                 
de som fortfarande hade kvar det gamla mönstret. I de okodade miljöerna går det att tolka utefter                 
vårt resultat som att de kan vara mer stimulerande för barnen. Dels för att barnen nu kunde hitta en                   
aktivitet som passade just dem då materialet inte bär med sig förväntningar, dels för att barnen fick                 
möjlighet till att upptäcka materialet själva och förvandla de till vad som helst, barnen erbjöds då                
alltså en miljö med möjlighet till affordance, (Eriksson Bergström, 2013). Vilket kan tolkas som en               
möjlighet och fördel för lärandet, då en god lärandemiljö signalerar en miljö där barnen fått möjlighet                
att själva utforma den (Sheridan & Pramling Samuleson, 2013; Renblad & Brodin, 2012; Qvarsell, 2011;               
Björklid, 2005). Vilket det kan tyckas att barnen har då de erbjuds en flexibel miljö i form av okodat                   
material, då barnen i den miljön ständigt får utforska och bygga upp nya miljöer utefter den aktuella                 
leken.  
 
Det kodade materialet kan tolkas utefter vårt resultat som ett material som medför konflikter och               
någon som kan begränsa lärandet. Materialet verkar föra med förväntningar från pedagogernas sida             
men också från barnens, återigen verkar det vara pedagogernas förhållningssätt som styr.            
Pedagogerna kan välja att inte ha förväntningar, detta är dock svårt med kodat material och betydligt                
enklare med okodat material. Barnen bråkade enligt informanterna om det kodade materialet och det              
blev konkurrens om de leksaker som fanns att tillgå. Detta är något som även Nordin-Hultman (2011)                
bekräftar i sin avhandling som visar på att materialet spelar roll för hur barn väljer att agera. Negativa                  
handlingar från barnens sida kan ha en koppling till att miljön inte erbjuder material som ger nog                 
med möjligheter och stimulans för barnens lek och lärande (Nordin-Hultman, 2011). Förväntningarna            
från pedagogernas sida gällande det kodade materialet var också en bild som vi tolkar som en                
begränsning. Resultatet av vår studie visar att i kodade miljöer tillät pedagogerna inte att barnen               
flyttade material mellan rummen, då ett kodat material förväntas ha en viss funktion och hör därför                
hemma i ett visst rum. Vilket i tidigare forskning visar sig vara ett återkommande mönster i förskolor                 
som framställer en traditionell miljö (Nordin-Hultman, 2011). Lösningen på dessa typer av            
begränsningar kan utefter vårt resultat sig vara att förhålla sig till okodat material och pedagogernas               
förhållningssätt. Varken barnen som en informant benämner det ser någon vinning i att konkurrera              
om en byggkloss när det ändå finns 500 av dem, eller att pedagogerna ser någon vinning med att                  
begränsa barnen i deras lekar genom att avbryta när de ser att barnen flyttar material mellan                
rummen.  
 
Större del av informanterna jobbade på avdelningar där barngruppen var blandad åldersmässigt. Det             
som pedagogerna här uppfattade som begränsning var att materialet ibland kunde vara svårt att              
anpassa så att det skulle passa alla. Dels reflekterar de över att barn oavsett är olika individer och                  
gillar olika, dels för att ettåringar inte har kommit lika långt i sin utveckling och har därför andra                  
behov av material än en sexåring. Detta är något som Vygotskji (1995) reflekterat kring, att en ettåring                 
inte har kommit lika långt i utvecklingen som äldre barn, och är därför i behov av mer kodat material.                   
För att här nå möjligheter till lärande för alla barn, även de minsta, visade sig resultatet av vår studie                   
att en lösning kan vara att spara lite traditionellt material. För att barnen skulle kunna använda dessa                 
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för att trigga igång fantasin i kombination med det okodade materialet, som tillkom i och med                
nytänket på förskolan.  

Hur pedagogernas förhållningssätt påverkar 
En tolkning utefter informanternas svar är att miljön inte har några begränsningar utan det är endast                
pedagogernas inställning som kan begränsa. Ett uttalande var att det handlar om kunskap och              
synsätt. Informanten reflekterade över att barn leker minst lika bra med en hög pinnar som med                
något annat men det ser tråkigt ut så det gäller att jobba på sitt eget synsätt. En av informanterna                   
nämner att beroende på vad de erbjuds för material så får detta betydelse för vilket lärande som                 
erbjuds och att pedagogerna bör vara öppna för förändring. Även att pedagogerna är flexibla att låta                
barnen flytta grejer. Informantens reflektion på pinnarna kan tolkas att överensstämma med det             
Nordin-Hultman (2011) skriver om, att se miljön som en uppsättning möjligheter och därmed en väg               
till att ta vara på barnens kompetenser så är det inte helt fel med en hög med pinnar. Barnen kommer                    
ofta på något att göra med okodat material. Eriksson Bergström (2013) diskuterar att okodat material               
möjliggör flera lekar än kodat material eftersom kodat material ofta genomsyrar en förutbestämd             
funktion och förväntning. Alla pedagoger i förskolan bör våga prova på detta med okodat material               
för att själva uppleva för- och nackdelar med det. 
 
Hur pedagoger i verksamheten förhåller sig, har påverkan för hur miljön ses som en uppsättning               
möjligheter eller begränsningar för barns lärande i förskolan (Nordin-Hultman, 2011; Eriksson           
Bergström, 2013; Björklid, 2005; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013; Qvarsell, 2011). Med ett             
medvetet förhållningssätt som flexibla och tillåtande pedagoger, så tycks de begränsningar som            
landar under de yttre faktorerna kunna ses på från en annan vinkel. Några informanter reflekterar               
kring de yttre faktorerna som en begränsning, men ändå något som kan påverkas men inte ändras                
helt beroende på vilket förhållningssätt man som pedagog förhåller sig till. Exempelvis att materialet              
som köps in till förskolorna ofta är dyrt var en reflektion vi mötte. En tillrättavisning och lösning på                  
detta tycks vara att man inte behöver köpa in allt material, utan det mesta går att göra själv. Därmed                   
verkar det tyckas vara viktigt att kunna se det kreativa ostrukturerade materialet som tillgång. Den               
inre strukturen verkar till stor del ligga i pedagogernas ansvar, hur man som pedagog ser på barnet                 
och barndom påverkar hur man ger barnen möjligheter till lärandet i förskolan (Nordin-Hultman,             
2011; Åberg & Lenz Taguchi, 2007). Hur man som pedagog ser på rummets betydelse och hur vikten                 
av en väl planerad miljö spelar roll för barns lärande (Dahlberg & Åsén, 2011, Nordin-Hultman, 2011,                
Eriksson Bergström, 2013; Björklid, 2005). Hur man som pedagog förhåller sig till till det material man                
erbjuder barnen, samt ifall man har förmågan att se värdet i materialet som enligt en av                
informanterna kan se tråkigt ut ur ett otränat öga. Spelar roll för hur barn inom den inre strukturen                  
ges möjlighet att i förskolan fostras till att en dag bli självständiga individer. Individer som med egen                 
kraft har möjlighet att påverka, istället för att falla innanför institutionens ramar och bli en av alla i                  
kollektivet (Eriksson Bergström, 2013). Att vara medveten pedagog verkar genomsyrar att man            
ständigt behöver vara lyhörd och medveten om sitt förhållningssätt i sitt arbete. Vårt resultat tyder på                
att motsatsen till lyhörda och medvetna pedagoger kan vara pedagoger som saknar medvetenhet och              
kunskap gällande hur barn lär och utvecklas inom förskolan.  
  

Sammanfattning 
Det vi sammantaget kan säga är att det verkar utefter intervjuerna, som att det genomsyrar en                
medvetenhet kring den fysiska miljöns betydelse för barns lärande. Samtliga informanter pratar om             
den fysiska miljön på ett eller annat sätt som viktigt. Vi ser även att samtliga reflekterar om lärande                  
som något som sker i relation till något annat. En tolkning vi gör där är att informanterna                 
undermedvetet verkar ha en syn på lärande likt Vygotskjis teori gällande det sociokulturella             
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perspektivet, att man i den mening ser på lärandet som något som sker i samband med den                 
omgivning vi finner oss i, människor och den miljö vi har runt oss påverkar hur vi utvecklar lärandet                  
(Vygotskji, 1995). Det går att tolka utefter resultatet att det verkar finnas en medvetenhet från               
informanternas sida gällande att lärande sker i samband med miljön. Dock går det också att tolka att                 
synen på hur en lärandemiljö framställs är olika. Dels kan resultatet förstås som att informanterna har                
en bild av lärande som något informellt, alltså att lärande är något som ständigt sker och därför är det                   
viktigt med en miljön som ständigt är under förändring (Säljö, 2003). Dels kan lärande tolkas utifrån                
resultatet som något formellt, systematiskt lärande (Säljö, 2003). 
 
Det som går att tyda ur vårt resultat är att de begränsningar som nämns gällande den fysiska miljön                  
för 20 år sedan. Gällande brist på utrymme, dåliga planlösningar, ekonomiska förutsättningar och             
brist på personal (Bengtsson, 1993), verkar även vara de begränsningar som pedagogerna i vår studie               
reflekterar kring idag 20 år senare. En tolkning vi gör när pedagogerna bland annat nämner att det                 
sällan finns tid över till att forma miljön då det höga antalet barn till visst antal pedagoger ställer till                   
det, eller när informanterna uttrycker att den ekonomiska frågan ofta sätter käppar i hjulet, att               
ekonomin inte räcker till för att köpa in de material som skulle behövas. En förutsättning för att                 
miljön ska framstå som en möjlighet för lärande verkar enligt vårt resultat vara en miljö som är öppen                  
och har stora utrymmen, där möjligheter till att göra rum i rummen blir möjligt. Att utgå ifrån                 
barngruppens intressen och behov, samt att pedagogerna är öppna och flexibla går att förstås som att                
det blir avgörande för hur miljön formas och ifall den ses som en uppsättning möjligheter eller                
begränsningar för barns lärande. 
 
Den slutsats vi kan dra efter att ha tolkat resultatet är att hur pedagogerna ser på de möjligheter och                   
begränsningar som finns, blir beroende av vilket arbetssätt de påstår sig förhålla sig till. Det               
traditionella mönstret på förskolorna kan bära med sig andra uppfattningar gällande möjligheter och             
begränsningar som finns i miljön, än det som informanterna i denna uppsats har summerat med ordet                
nytänk. Alltså en miljö där det traditionella mönstret är brutet, och miljön byggs av rum som                
innehåller okodat material, som i sig verkar medföra flera möjligheter än de traditionella materialet              
för just lärande. Även den tidigare forskning vi har hittat tyder på att möjligheter som det                
ostrukturerade och mindre traditionella fysiska lärmiljöer för med sig verkar vara en väg till att               
möjliggöra lärandet genom den fysiska miljön (Eriksson Bergström, 2013; Änggård, 2012). Vi kunde             
även tolka att de informanter som berättade att de nu jobbade med det dem benämnde som nytänk,                 
såg miljön i större utsträckning som möjlighet till lärande än begränsning. De begränsningar             
pedagogerna nämnde var sånt de till en början pratade om som något de inte kan påverka då de                  
berör den yttre faktorerna av verksamheten. Det verkar dock även här som att pedagogernas              
förhållningssätt kan spela in för hur man tillåts begränsas av de yttre faktorerna. Lika som att rummet                 
och materialet verkar vara att föredra som flexibelt och tillåtande, så verkar även en tolkning kunna                
vara att det bästa för att möjliggöra för barns lärande är flexibla och tillåtande pedagoger. Genom att                 
bortse ifrån de traditionella miljöerna, med aktivitets bundna rum och material. För att istället förhålla               
sig till det mer flexibla tillåtande okodade materialet som summerats i denna studie som nytänk, så                
kan man enligt vårt resultat tänja på gränserna till det som inom de yttre faktorerna kan begränsa.                 
Även de begränsningar som uppmärksammats ur vårt resultat som tillkom i samband med materialet              
och rummets utformning, tycks till viss del gå att undgå med hjälp av att förhålla sig till det nytänkt                   
större del av informanterna reflekterat över. Där miljöerna är framställda för att erbjuda barnen              
möjligheter, genom flexibla rum och material som är okodat och i sig inte bär med sig förväntningar.  
 

Framtida studier 
Denna studie syftar till att “beskriva och analysera några pedagogers uppfattningar om den fysiska miljön               
som lärandemiljö i förskolan. Hur ser pedagogerna på de möjligheter respektive begränsningar som finns för               
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lärandet i den fysiska miljön?”. Resultatet landar i att det verkar finnas en medvetenhet kring den                
fysiska miljön som lärandemiljö från pedagogernas sida. Eftersom vi enbart utfört intervjuer i denna              
studie, så hade en vidare studie varit intressant att göra där man utför en minietnografisk studie.                
Alltså att man under en tid befinner sig på förskolan för att se hur pedagogerna realiserar sin                 
medvetenhet gällande den fysiska miljön för barns lärande. Alternativt att observera barnen för att se               
hur de använder sig av den fysiska miljön för att undersöka om deras lek och lärande i den fysiska                   
miljön stämmer överens med pedagogernas uppfattningar på den fysiska miljön i samband med             
lärande.  
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Bilaga 1 
  
 

Missiv  
 
Datum 3/4-18 
 
Hej! 
 
Vi heter Emma Johansson och Josefine Tunell och vi studerar till förskollärare vid 
Mittuniversitetet. Vi ska nu skriva C-uppsats tillsammans och vi skulle vilja intervjua dig 
som förskollärare om hur du ser på den fysiska miljön i förskolan, mer specifikt hur den kan 
stimulera till lärande. 
  
Vi kommer att använda oss av ljudupptagning och du har när som 
helst rätt att avbryta intervjun. Alla uppgifter såsom namn, förskolans namn och ort kommer 
att avidentifieras. Materialet vi får från intervjun ska endast användas till c-uppsatsen och 
kommer att förvaras så att ingen utomstående kan få tillgång till materialet. Intervjun 
kommer att ta ungefär 45 minuter att genomföra och det är en av oss som kommer. Det är bra 
om vi har möjlighet att kunna sitta ostört. 
 
Hälsningar Emma Johansson och Josefine Tunell 
 
 
 
 
Vid frågor kontakta: 
Emma Johansson 
xxxxxxxxxx 
emjo1409@student.miun.se 
 
Josefine Tunell 
xxxxxxxxxx 
jotu1500@student.miun.se 
 
Handledare Malin Norberg 
xxxxxxxxxx 
malin.norberg@miun.se 
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Bilaga 2 

 Intervjuguide 
 
Börja med att informera respondenten om avidentifiering, inspelning av intervjun samt att personen             
när som helst får avbryta. 
 
Gå sedan in på lite enkla frågor för att lätta upp stämningen, samt lägga lite grund för intervjun.  

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
- Hur länge har du jobbat som utbildad förskollärare? 

 
Sedan vidare till “huvudfrågorna” 

- Vad tänker du när jag säger den fysiska miljön i förskolan? 
 

- Hur ser en lärandemiljö ut för dig? 
 

- Vilka hinder ser du till lärande i den fysiska miljön? 
 

- Vilka möjligheter ser du till lärande i den fysiska miljön? 
 
 
 
Hjälpfrågor/ord  ifall intervjun hamnar utanför “ramarna”.  
 
Om du fick möjlighet att skapa en för dig dröm miljö, hur skulle den då se ut? ---> 
 
Hur tänker du att de främja till lärande (dröm miljön)?  
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